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ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK JEGYZÉKE
∆l

megnyúlás

A

terület, keresztmetszeti terület



hőtágulási együttható

a

energiaabszorpció

a0

kötéstávolság

A0

kezdeti, ill. kiindulási terület

C

tömörítési mérték

c

fajhő

d

átmérő

dmax

legnagyobb szemnagyság

E

rugalmassági modulus

E˫

terhelés irányára merőleges rugalmassági modulus

EII

terhelés irányával párhuzamos rugalmassági modulus

f

szilárdság

F

terhelőerő

F

terülési mérték

fc

nyomószilárdság

fc,0

rostokkal párhuzamos nyomószilárdság

fc,90

rostokra merőleges nyomószilárdság

feH

felső folyáshatár

feL

alsó folyáshatár

fp

terhelt állapotban mért egyezményes folyáshatár

fr

terheletlen állapotban mért egyezményes folyáshatár

ft

hajlító-húzó szilárdság

ft

névleges folyáshatár

ft,0

rostokkal párhuzamos húzószilárdság

ft,90

rostokra merőleges húzószilárdság

G

nyírási modulus

g

összenergia-áteresztés

H


magasság
abszolút viszkozitás

hh,h

halmaz hézagossága

i(V%)

agyag-iszap tartalom

ki

keverési arány

L

hossz (megváltozott)

l0

vizsgálat előtti (kezdeti) hossz

m

tömeg

M

nyomaték

m

finomsági modulus

m%

frakcióélesség mérőszáma

mf

próbatest által kiszorított folyadék tömege

mpf

próbatest folyadékban mért tömege

mt

testtömeg
7

Mw

nedves tömeg

Mw,0

száraz tömeg

N


normálerő

nR

fénytörési index

PA

poliakrilátok

kinematikai viszkozitást

PCE

polikarboxilátok

Pössz

összporozitás

Pt
Pt%

porozitás
pórustartalom

S

roskadási mérték

S

szelektivitási index

t

idő

Th

halmaztömörség

TL

láthatófény-áteresztés

Tt

tömörség

U70/10

egyenlőtlenségi mutató

Ug

hőátbocsátási tényező

V

anyagtérfogat

V

Vebe-méteres átformálási idő

Ve

edény térfogata

Vp

parafin térfogata

Vt

testtérfogat

W

keresztmetszeti tényező

w

nedvességtartalom

γ

felületi energia

Δh

összenyomódás

ε

fajlagos alakváltozás

εel

rugalmas fajlagos alakváltozások

εp

képlékeny fajlagos alakváltozások

κ

Poisson-tényező

ρ

anyagsűrűség (sűrűség)

ρt

testsűrűség

ρt,h

halmazsűrűség

ρt,ü

térfogati sűrűség

σ

feszültség

τ
ϒ

nyírófeszültség
nyírási alakváltozás
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1. AZ ÉPÍTŐANYAGOK TÖRTÉNETE, FEJLŐDÉSE

1.1 Építőanyagok a természetben
A természetben számos olyan anyag fellelhető, melyet a növény- vagy állatvilág saját
építőelemeként önmagának előállít. A növények kapcsán gondolhatunk pl. a cellulózra,
míg az állatoknál pl. a tengeri szivacs vázát alkotó szilikátokra (1.1 ábra). Igen aktuális
manapság a természet alkotta építőanyagokra és a természetes formákra figyelmet
fordítanunk, azokat újra felfedezve (1.2 ábra). A természet formálóerőinek köszönhetően
pedig olyan különös képződményekkel is találkozhatunk, amelyeket akár emberi kéz is
alkothatott volna (1.3 ábra). A madarak is tudják, hogy tartósabb fészket építhetnek, ha
az agyagot elhullajtott állati szőrökkel vagy növényi szálakkal erősítik. Ezen elv
analógiájára az ember megalkotta pl. a vályogot, szálerősítésű betonokat, szálerősítésű
kompozitokat (1.4 ábra). Napjainkban előkelő helyet foglalnak el a nano-technológiai
kutatások, gondoljunk itt pl. a lótuszlevél felületének hidrofób (víztaszító) tulajdonságára
és ezen elven alapuló öntisztuló felületek megalkotására (1.5 ábra).

1.1 ábra: Bal oldalon: Szilikátvázú tengeri plankton Radiolaria; jobb oldalon: Tengeri

szivacs fő építőelemei a természetes szilikátok, üvegszálak
(fotó: Max-Planck-Institutfür Kolloid- und Grenzflächenforschung; University of California,
Santa Barbara)
Forrás: [1,2]
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1.2 ábra: Bal oldalon: Leonardo da Vinci geometriai tanulmány rajza; középen: Maritime

Museum, Osaka, Japán, építészet: Paul Andreu Architecte, szerkezettervezés: OveArup
International, 1998; jobb oldalon: Atrium, FererationSquare, Melbourne, Ausztrália,
építészet: Lab Architecture Studio és Bates Smart, homlokzattervezés: AtelierOne, 2002
Forrás: [3,4]

1.3 ábra: Természetes „kapu” a tengerben, Bejrút, Libanon, La Roche (A Szikla)
természetes képződmény
Forrás: [5]

1.4 ábra: Bal oldalon: „Szálerősítésű” fecskefészek, jobb oldalon: Vályogtégla és
vályogépítészet: Shibam városa, Jemen
Forrás: [6,7,8]

bevonat nélküli
bevonat
os üveg
bevonat
1.5 ábra: Bal oldalon: Lótuszlevél hidrofób felülete, jobb oldalon:
nélküliöntisztuló üveg
Forrás: [9,10,11]
bevon
atos üveg
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1.2 Az építőanyagok fejlődése
Az építőanyagok fejlődése párhuzamosan zajlik a civilizáció fejlődésével és napjainkban is
tart. Az építőanyagok fejlődése áttekinthető például az építészeti korok szerint, az
életmód változásával, stb. Az építőanyagok fejlődésére nagyban hatással volt, hogy az
adott nép vándorló vagy letelepült életmódot folytatott-e, helyben milyen alapvető
építőanyagok álltak rendelkezésre? Nem szabad megfeledkeznünk a földrajzi
adottságoktól sem. Éghajlati övezetenként más-más építésmód terjedt el, így az anyagok
fejlődése, továbbfejlesztése is más okok miatt válhatott szükségessé. A civilizáció
fejlődését a háborúk is meghatározták, melyek hatására az eleinte háborús célokat
szolgáló fejlesztések anyagai az idő múlásával a hétköznapok anyagává váltak.
Megjegyezzük, aki elsajátítja a tanulmányai során szerzett információkat, annak a
megszerzett tudása főképp az adott országra, esetleg kontinensre jellemző
sajátosságokon alapul. Napjainkban a mobilizáció meghatározó jelenség, így külföldi
munkavégzés esetén sem szabad megfeledkeznünk, hogy az adott ország, kontinens
adottságaira tekintettel legyünk, pl. a tervezésnél, a megfelelő anyagválasztásnál.

1.2.1 Az építőanyagok fejlődése a történelmi korok során
Az építőanyagok fejlődését tükrözik az egyes régészeti korok is, amelyek elnevezése az
adott korszak jellemző anyaghasználatára, annak megjelenésére utal.
Történelmi és régészeti korok:
 őskor (i. e. 4. évezredig)
− kőkorszak
 Őskőkorszak (paleolitikum)
 Középső kőkorszak (mezolitikum)
 Újkőkorszak (neolitikum)
− kőrézkor
 ókor (i. e. 4. évezred – 5. század)
− kőrézkor
− bronzkor
− vaskor
 középkor (6–15. század)
 újkor (16–20. század)
− korai újkor (16–18. század)
− modern kor (19–21. század)
Őskor
Már az ősember is védelmet keresett a természeti erőkkel szemben. Természetes
képződményekben, azaz barlangokban lelt védelemre (pl. Magyarország, Bükk-hegység,
Lillafüred, Ősember-barlang). Életmódja miatt (vadászat, halászat, gyűjtögetés…)
azonban gyakran vándorolni kényszerült. A kőeszközök használata terjedt el ekkortájt.
Az őskorban pattintott kőeszközöknek leggyakrabban az obszidiánt használták (amorf
szilícium-dioxid, azaz természetes üveg). A pattintott felületre jellemző a kagylós
kitöredezés, mely a ma alkalmazott üvegtermékekre is jellemző (1.6 ábra).
A neolitikumban a gazdálkodás kezdetén azonban jelentős változás történt. A
gazdálkodás (kb. i. e. 7000) már a letelepedett életmódra utal és elkezdődött az adott
terület adottságainak kiaknázása, a fémek használata (kb. i. e. 4500), így a réz
használata (kőrézkor). A helyhez kötöttség azt is jelentette, hogy a barlangokban lakás
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helyett kezdetleges építés indul meg, a természetes anyagok, pl. faanyagok, föld,
kőzetek, bőrök alkalmazásával.

1.6 ábra: Pattintott kőeszköz, nyílhegy, valamint törött üveg
Forrás: [12, 13]
Ókor
Ahogy a korszakok felsorolásánál is látható, az ókorban a fémek (réz, bronz, vas)
alkalmazása jelentős változást hozott az ember hétköznapjaiban. Észak-Afrikában a
piramisok építése (1.7 ábra), Európában a hellenisztikus kor (i. e. 323–i. e. 31) alkotásai,
Ázsiában, Kínában a nagy fal (1.8 ábra) építése is erre az időszakra tehető.
Ókor–Afrika
Egyiptom: Piramisok

1.7 ábra: Egyiptom, Kheopsz-piramis metszet és felülnézet
Forrás: [14]




Kheopsz-piramis: A=230×230 m, H= 146 méter.
Kr. e. 25. században, azaz közel 4600 éve épült.
Több mint kétmillió kőből áll, átlagosan 2,5 tonna/darab. A legnehezebb
gránittömbök között 70 tonnásak is vannak. A kövek nagy része helyben
fejtett mészkő, ám a látható felületeken a Nílus túlpartjáról származó turai
mészkövet, és a 800 kilométerre levő Asszuánból szállított gránitot
használtak. Kövek között habarcsot használtak, és a mész égetésekor a
tűzifából
apró
szemcsék
kerültek
bele,
ezeket
elemezték
a
kormeghatározásnál.
 Az oldalhosszak különbsége 20 centiméter, és az alapzat mindössze 2,5 cm-rel
tér el a vízszintestől.
 Pontosan az égtájak szerint van tájolva.
Az ókori egyiptomiak ismerték: a természetes aszfaltot (bitument), nádat, sást, agyagot,
szálerősítésű anyagokat.
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Ókor–Mezopotámia
Hammurábi kódexe, i. e.1728–1686.
Mezopotámia az egyik ókori civilizáció bölcsője. A vadászó-gyűjtögető életmódot a
letelepült állatenyésző, földművelő életmód váltotta fel. A kerék, az eke a fémművesség
és tudományos fejlesztések kezdete. Mérnöki és csillagászati ismeretek bővítése.
Mocsarak lecsapolása, városok alapítása.
Hammurábi babilóniai király i. e. 18. századi törvénygyűjteményét 1902-ben francia
származású régészek fedezték fel. A kódexet egy hatalmas diorit sztélére (kőtábla) írták
fel (diorit: szemcsés szerkezetű szürke, mélységi kőzet, csiszolva és faragva alkalmazták
a térség építőművészei és szobrászai).
 „Ha az építőmester valaki számára házat épít, úgy ez a befejezés után köteles
neki, mint jutalmat 2 Shekel-ezüstöt fizetni Saronként (1 Sar = 14,88 m2, 1
Shekel = 360 búzaszem=9,1 g).
 Ha az építőmester valaki számára házat épít, és ennek szerkezetét nem építi
erősre, úgyhogy az összeomlik, és a tulajdonosnak halálát okozza: az
építőmestert meg kell ölni. Ha az összeomlás a tulajdonos egyik fiának halálát
okozta, úgy meg kell ölni az építőmester egyik fiát.
 Ha a beomlás során az ingatlan megrongálódott, az építőmester állítsa helyre
mindazt, ami megrongálódott, mivel a házat nem építette elég szilárdra, építse
fel ezt most saját költségére.”
Az építési fegyelemre, szigorra utal Hammurábi kódexe, melyben a házépítés anyagaira,
szerkezetének és annak bekerülési összegére hívja fel a figyelmet, sőt kötelezi a feleket.
A törvény a korábban nomád életmódot folytató, de idővel letelepedett és kereskedelmet
folytató, gazdálkodó népcsoportot szólítja meg.
Ókor–Ázsia
Kínai nagy fal (i. e. 3. század és i. sz. 17. század eleje)
 A nagy fal története az időszámítás előtti 7. századba nyúlik vissza, az
északon élő népek támadásai ellen épült (1.8 ábra).
 Kr. e. 221–206: Csin (Qin)-dinasztia egyesíti Kínát, megépül a nagy fal.
 Közép-Kínában a hatalmas őrtornyokat, bástyákat később falakkal kötötték
össze. A korábbi erődítmények fő építőanyaga a döngölt föld volt.

A ma látható falszakaszok az 1368 és 1644 között uralkodott Ming-dinasztia
idején épültek, ezeket már téglából emelték (7300 km).
 Az összes falszakasz hosszúsága meghaladja az 50 ezer kilométert, ami
hosszabb az Egyenlítőnél [16].
 Kerámiaanyagok ismerete.
Kínai agyag hadsereg
A nyugat-kínai Hszien város mellett Lintung város közelében található az első kínai
császár, Csin (Qin) SiHuang-ti (i. e. 259–i. e. 210) sírja (1.8 ábra).
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1.8 ábra: Kína, nagy fal és metszete, kézjeggyel ellátott téglák; jobb oldalon: agyag
hadsereg
Forrás: [16, 19]
Az agyagfigurák színes mázzal voltak bevonva. A harci ruházatokon rangjelzések is
megfigyelhetők. Törzsük üreges, de karjaik, lábaik tömör agyagból készültek. A
császár a sír építéséhez 700 ezer embert dolgoztatott az egész országból. A temetkezési
terület teljes alapterülete 46 km2. Az eredetileg piramis alakú síremlék építési munkálatai
38 éven át tartottak.
Ókor–Föníciaiak
A föníciaiak az i. e. 1. évezredtől számos kereskedelmi telepet létesítettek a földközitengeri partvidékeken. Jelentős kereskedőtelepeik i. e. 10. században főként Kis-Ázsia
partvidékén (jelenlegi Libanon területén), Észak-Afrikán és Cipruson voltak. Büblosz
város területén (a mai Libanon Byblos nevű városa) már az i. e. 28. században
kereskedelmi kolónia létezett. Egyiptommal az i. e. 2. évezredben kerültek kapcsolatba,
fát szállítottak oda (főleg a Libanon-hegység cédruserdőiből, hajóépítéshez), valamint
olajt és fűszereket. A cédrus legtartósabb fafaj, testsűrűsége 1 g/cm3-t meghaladó, így
folyókon úsztatással nem szállítható. Az Ibériai-félszigeten ónt és ezüstöt vettek fel. A
bíborszövet, amelyet a bíborkagylóból kivont festékkel színeztek, keresett árucikk volt
Rómában is. A föníciaiak nevéhez fűződik az üveg „felfedezése” és elterjesztése is
(1.9 ábra). Büblosz az egyiptomi papiruszkereskedelemben játszott szerepe miatt vált a
papirusztekercs névadójává. A biblia (könyv) és bibliotéka (könyvtár) szavak innen
eredeztethetők. A föníciaiak alkalmazták először a betűírást (ugarit). A makedón
hódításokkal azonban megindult a hanyatlás (i. e. 4. század), majd Fönícia is a Római
Birodalom részévé vált.

1.9 ábra: Korai üvegvázák, Libanon, Beit Eddine, 2002
Forrás: [13]
Ókor–Európa
Rómaiak, görögök
 Kitermelt föld (agyag)
 Kőzetek
 Növényi, állati szálak (vályog)
 Fémek (pl. ólom, réz)
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Kerámiák, tégla
− Vegyes falazat (kő, tégla, habarcs)
− Hidraulikus kötőanyag (mész, gipsz, vulkanikus tufák  puzzolán)
Üvegek (színesek, kevésbé áttetszők) építészeti felhasználása (ablakokban)

Marcus Vitruvius Pollio (i. e. 80–15) római építész, hadmérnök és szakíró hírnevét a „De
architecturalibridecem" című, az „Az építészetről” írt, Augustus császárnak ajánlott
munkájának köszönheti. A habarcsokra vonatkozóan említést tesz a tojás, a viasz és a
bitumen víztaszító, a tufaliszt szilárdságnövelő hatásáról.
A római falazatban a téglakötések különböző módjait alkalmazták. Ismert volt a futó- és
a kötősor fogalma (pl. opus reticulatum, hálószerű mintát alkotó, kövekből álló falazat).
Derékszögűtől eltérő falsarkok képzésre is ismerték a téglakötések módját.
Falszerkezetekben nem csak tisztán téglából készült típusúak voltak (opus caementicium,
habarccsal kitöltött hézagokkal rendelkező, szabálytalan kövekből épített fal) [19].
A réteges kőfalazat mintájára készítettek külső és belső köpennyel, mint zsaluzattal
felfalazott falakat, amelyek köpenyek közét úsztatott kőmaggal töltöttek ki. A falmagot
gyakran helyszínen oltott hidraulikus mész kötőanyaggal készítették. A téglát
használták még terméskő falak kiegyenlítőrétegeinek elkészítésére (1.10, 1.11 ábra).
Ebben 80–100 cm magas kőfalsávra 3-4 téglasort falaztak. Szintén terméskő falak
sarkainak erősítésére is építettek téglából falsarkot.

1.10 ábra: Réteges római falazat
Forrás: [20, 21]

1.11 ábra: Colosseum i. sz. 75–80, L=188 m; B=156 m; h=48,5 m mészkőből, tufából
és téglából épült. Feltehetően árnyékolóponyvával is ellátták.
Forrás: [22]
A rómaiak voltak az elsők, akik az üveget építészeti célokra kezdték alkalmazni. Az
első üvegablakok áttetszőek voltak, transzparenciájuk elmaradt a mai ablak (float)
üvegekétől.

21

Középkor – Amerika: aztékok
 Prekolumbián művészet: Maja; Azték; Tolték; Olmék.
1370: Azték főváros: Tenochtitlán tóra épült, a szárazföldről kőgátakon megközelíthető
város, több templompiramis van benne, fürdők stb. (1.12 ábra).

1.12 ábra: Tenochtitlán és zikkurat templompiramis
Forrás: [23]
A mezopotámiai kultúrára is jellemző a zikkuratok, lépcsős piramisok megjelenése. Az
ókori római és korai keresztény építészet emlékeihez hasonlóan a téglát
homlokzatképző,
díszítőelemként
is
alkalmazták
vegyes
falazatokban
kiegyenlítősorokban, nyíláskeretezésként, párkányok szerkezeti kialakítására.
A falazatokban alkalmazott habarcs homokból és mészből állt. Nem tartalmaz a
habarcs sem téglaőrleményt, sem más hidraulikus anyagot, pl. terrapuzzolánt.
Felismerték, hogy a folyami homok, esetleg kisebb átmérőjű kaviccsal keverve
alkalmasabb, mint a bányahomok, amely általában agyagosabb. Ritkán gipsz
alkalmazása is kimutatható a habarcsokban.
A középkori Európa
Az európai népeket a királyságok közti háborúk gyengítették, például a százéves háború
(1337-1453 Anglia és Franciaország közt). A százéves háború idején fejlődésnek indult a
vasércbányászat a fegyvergyártás igényei miatt.
A korszak meghatározó eseménye volt az Oszmán Birodalom hódítása. A fényűző
épületeknél jellegzetesek voltak a belülről kicsempézett falfelületek, és a kívül
fajanszcsempékkel borított homlokzatok. A 16. századtól a perzsamintás zománcos
cserépművészet volt a jellemző. Kereskedelmi központok voltak a városokban
kialakított, szigorúan ellenőrzött bazárok, amelyek területén céhekbe tömörült
kereskedők árulhattak.
Amerika felfedezése és meghódítása, majd Amerika megkerülése a Horn-foknál
megnyitotta az óceáni kereskedelmi utakat. Megindult a fűszer, arany, ezüst és a
gyarmatáruk Európába áramlása európai kereskedők által. Európa gazdasága
felemelkedett, és az Újkorban a világ vezetőjévé vált.
Újkor
Európát 1642-től számítva (angol polgári forradalom) a polgárság megerősödése
jellemzi. Az ipari forradalom a 18. század második felében Nagy-Britanniában kezdődött
a gőzgép feltalálásával és az első gépesített textilüzemek, gőzhajók, vasutak
megépítésével. A gépipar fejlődése utat nyitott a tömegtermelésnek és a hadiipari
fejlesztéseknek (I. és II. világháború). Jelentős előrelépések történtek a vegyészetben,
az elektromos fejlesztésekben, az olajiparban és az acéliparban.
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Ipari forradalom hatása
− Vas (kovácsolt, öntött)
− Acél (1855 Bessemer: folytvas)
− Alumínium (1855: gyári előállítása)
− Beton (1839–49 Lánchíd alapjai)
− Vasbeton (Lambot, 1849 Monier, Hyatt: vasalt betongerendák)
− Üvegek (ipari méretű üvegfúvó berendezések)
− Műanyagok (1839: Goodyear)

1.13 ábra: Iron Bridge, Coalbrookdake, Anglia,T. M. Pritchard,(1777–1779)
Forrás: [24]

1.14 ábra: Kristálypalota, London, Anglia, Joseph Paxton (1851)
71540 m2 üvegezett felület
Forrás: [25]
Modern kor
 Floatüvegek (1950 Pilkington testvérek), edzett üvegek
 Kőolajszármazékok és finomított termékek
 Műanyagok széleskörű elterjedése (PE, PP, PVC)
 Könnyűfémek nagymértékű felhasználása
− Újabb fémötvözetek (pl. titán-alumínium, TiAl)
 Kompozitanyagok
− Szálerősítésű anyagok pl. szálerősítésű műanyagok, betonok
 Természetes szálak (pl. sizál, cellulóz)
 Mesterséges szálak (pl. szén, üveg, műanyag, acél)
 Anyagok újrahasznosítása
 Különleges betonok (öntömörödő, nagy szilárdságú stb.)
 Természetes építőanyagok és építésmódok „újra felfedezése” (pl. ipari előállítású
vályogtégla)
 Nanoanyagok építőipari alkalmazása (pl. speciális bevonatok, öntisztuló üvegek)
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1.15 ábra: Olimpia Stadion München, építészet: Behnisch and Partners (1968–1972)
plexiüveg sátortető; Guggenheim Múzeum, Bilbao, TiAl homlokzatburkolat; Titánalumínium zsalurendszer
Forrás: [26]

1.2.2 Az életmód hatása az építőanyagok fejlődésére



Nomád, vándorló életmód
Letelepült
− Ősi civilizációk (pl. Mezopotámia)
− Modern civilizációk
A korábbi fejezetekben említettük, az építőanyagok fejlődésére nagyban hatással volt,
hogy az adott nép vándorló vagy letelepült életmódot folytatott-e és helyben milyen
alapvető építőanyagok álltak rendelkezésre? Vándorló életmód (pl. legeltetés) esetén az
építőanyagok testsűrűsége fontos választási szempont volt. Kisebb testsűrűségű
természetes építőanyagok pl. a különféle fafajták a sztyeppéken nehezen fellelhetők, így
a már megszerzett faanyagot többször felhasználhatóvá kellett tenni. A kisebb
testsűrűség mellé többnyire jó megmunkálhatóság is párosul. A már megmunkált
faanyagból törekedtek olyan szerkezetek pl. sátrak kialakítására, amely csomópontjai
könnyen szétbonthatók és újból összeépíthetők. Az első letelepült, gazdálkodó népek is
gyakran alkalmaztak pl. vesszőfonatos falazatot, melyet később sárral tapasztottak (vert,
döngölt falazatok) vagy a vesszőfonatok közé földet döngöltek. Ez azonban már nem volt
szétbontható, mobilizálható. Az említett építési módok manapság is fellelhetők a kevésbé
fejlett régiókban, vagy ahol a helyi adottságok alapján az építés így valósítható meg a
legkönnyebben. (1.16 ábra)
Életmódok és természetes építőanyagok
 Vándorló:
− könnyűszerkezetes építésmód pl. fa, állati bőrök, szőrök (pl. nemez)
 Letelepült:
− nehezebb építőanyagok pl. kőzetek
 Közművek kialakítása (pl. i. e. 63: Nimes, Aquaductus)
− Összetettebb építéstechnológia
 Pl. falazatok: vert fal, falazóelemek alkalmazása
− Összetett (kompozit-) anyagok
 Szálerősítésű anyagok
 Vályog (agyag+szalma+lószőr)
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1.16 ábra: Vert falazat készítése
Forrás: [27]
Nemez, mint a sátorfedő anyaga (korai „ponyvák”)
 A legősibb textilanyag, amit gyapjúból erős gyúrással, víz segítségével, a
nemezeléssel kapunk.
 A nemez szó iráni (perzsa) eredetű és jelentése ver, a nemezt készítésénél
ugyanis összedöngölik, összeverik, illetve kallálják (összegyúrják).
 Ázsia legelőin kevés a fa, viszont ahol juhtenyésztéssel foglalkoznak, gyapjú
van elegendő mennyiségben.
 A nomád életformához igazodó anyagot kellett találni, ami könnyen
mozdítható, szállítható és tartós, kevés szerszámra van szükség az
előállításához, ez a nemez.
Ahol még az állattenyésztés és a nomád életforma valamilyen módon fennmaradt, ott
még ma is készülnek ezzel a technikával használati tárgyak.

1.17 ábra: Mongólia napjainkban
Forrás: [28]

1.2.3 A földrajzi tényezők hatása az építőanyagok fejlődésére
Éghajlati övezetek szerinti építésmódok
 Főbb éghajlati övezetek:
− Hideg (tundra)
− Mérsékelt (tajga, kontinentális, mediterrán,
monszun)
− Forró (trópusi, szavanna, egyenlítői)
 Hegyvidéki (vertikális) övezetesség
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óceáni,

mérsékelt

övi

1.18 ábra: Példa: Hol milyen természetes építőanyag áll rendelkezésre? A környezeti
tényezők pl. hőmérséklet hatása és a nyílászárók aránya



Természeti adottságok szerint rendelkezésre álló építőanyagok felhasználása.
Építőanyagok kiválasztása pl. energetikai szempontok alapján.

1.19 ábra: A funkció-anyag-forma egymásra hatása az építésben
A funkció-anyag-forma hármas egységének helyes megválasztása az építési folyamatban
együttműködő felek feladata. Befolyásolja pl. az építéstechnológiát, költségeket.
 TERVEZÉS: pl. helyes anyagválasztás (anyagok összeférhetősége), élettani
tényezők, esztétika
 KIVITELEZÉS (MEGVALÓSÍTÁS): pl. helyes építéstechnológia
 FENNTARTÁS (ÜZEMELTETÉS): gazdaságosság, élettartam, tartósság
 FELÚJÍTÁS: újrahasznosíthatóság pl. anyagok körforgalma, diagnosztika

1.3 Építőanyagok csoportosítása
Megkülönböztetünk alapvető építőanyagokat, kötőanyagokat, összetett anyagokat és
módosító anyagokat. Az 1.1 táblázat szemlélteti az építőanyagok csoportosítását.
1.1 táblázat: Építőanyagok csoportosítása
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1.4 Ellenőrző kérdések





Az ókorban milyen építőanyag-használat volt jellemző?
Kik fedezték fel az üveget és hol?
Az újkorban mely találmánynak köszönhetően indult meg a termelés ipari
méretűvé fejlődése?
Az életmód és a földrajzi környezet miképp befolyásolja az építőanyaghasználatot?
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2 TÖMEGELOSZLÁS, SZERKEZETI ANYAGOK FIZIKAI
TULAJDONSÁGAI

A szerkezeti anyagok fizikai, mechanikai tulajdonságainak elsajátítása érdekében
tekintsük át a tömegre, terhekre és feszültségekre vonatkozó mértékegységek közötti
váltószámokat (2.1; 2.2; 2.3 táblázat).
2.1 táblázat: Tehermértékegységek közötti átváltás
N

kN

10–6

1N

1

1 kN

103

1

10–3

1 MN

106

103

1

1 kp

10

1 Mp

104

10

MN

–3

10

–2

10–5
10–2

10

2.2 táblázat: Teher- és tömegmértékegységek közötti átváltás
g

kg
10

–3

t
10

–6

N

kN
10

MN

–5

10–8

1g

1

1 kg

103

1

10–3

10

10–2

10–5

1t

106

103

1

104

10

10–3
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10

–2

2.3 táblázat: Feszültség-mértékegységek közötti átváltás
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1
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1

1
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1

3

10
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Az építőanyagok tulajdonságait az alábbi csoportokba sorolhatjuk:
 Kémiai tulajdonságok (meghatározza az anyag tulajdonságait, ásványi
összetételét)
 Fizikai tulajdonságok (tömeg, tömegeloszlás, sűrűség, porozitás, stb.)
 Alakváltozási tulajdonságok (rugalmassági modulus, rugalmas alakváltozás,
maradó alakváltozás, szívósság)
 Alakíthatóság,
megmunkálhatóság
(kovácsolhatóság,
faraghatóság,
formázhatóság)
 Tartósság (tervezés során figyelembe vett idő)
 Speciális tulajdonságok (esztétikai megjelenés, szín, felületi struktúra)

2.1 Tömegeloszlással kapcsolatos tulajdonságok
A tömegeloszlással kapcsolatos alapösszefüggéseket, jelöléseket és mértékegységeket a
2.4 táblázatban foglaltuk össze.
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2.4 táblázat: Tömegeloszlással kapcsolatos jelölések, mértékegységek,
alapösszefüggések
Megnevezés

Betűjel

Mértékegység

Tömeg

m

g, kg

Testtömeg

mt

g, kg

Térfogat

V

cm

3

Testtérfogat

Vt

cm

3

Anyagsűrűség

ρ

g/cm , kg/m , g/mℓ

Testsűrűség

ρt

g/cm , kg/m , g/mℓ

Halmazsűrűség

ρt,h

g/cm , kg/m , g/mℓ

Térfogati sűrűség

ρt,ü

g/cm , kg/m , g/mℓ

Tömörség

Tt

-

Halmaztömörség

Th

-

Porozitás

Pt

-

Összporozitás

Pössz

-

Pórustartalom

Pt%

-

Halmaz hézagossága

nh,h

-

Meghatározás

m
V
m
t  t
Vt



3

3

3

3

3

3

h 

mh
Vh

3

3

 t ,ü 

mü
Vü

t


Th  h


Pt  1  t  1  Tt


Ph  1  h  1  Th


Pt %  (1  t ) 100


hh ,h  1  h
t
Tt 

2.1.1 Sűrűség
Anyagsűrűség
Az anyagsűrűség (sűrűség) az anyag tömegének (m)
pórusmentes) térfogatának (V) hányadosa, tehát



m
V

és az

anyag

(üreg-

és

(2.1)

[kg / m3 ]

A szabályos alakú tömör anyagok (pl. fémek, üvegek) és folyadékok tömege és térfogata
egyértelműen meghatározható.
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Testsűrűség
A testsűrűség a porózus anyag tömegének (mt) és térfogatának (Vt) hányadosa, tehát

t 

mt
Vt

(2.2)

[kg / m3 ]

Porózus anyagok testsűrűsége a pórusok mennyiségétől és az anyagsűrűségtől függ. A
testsűrűség megállapítható kiszárított állapotban, vízzel telített állapotban és közbenső
állapotban. Porózus anyagok testsűrűségét szabályos vagy szabálytalan próbatesten
állapíthatjuk meg (lásd később). A porózus anyagok anyagtérfogatát piknométerben
mérhetjük.
Halmazsűrűség
A halmazsűrűség, rakatsűrűség valamely szemcsés, darabos anyag vagy keverék
tömegének (mh) és a belőle képzett halmaz, rakat térfogatának (Vh) hányadosa, tehát

h 

mh
Vh

(2.3)

[kg / m3 ]

Térfogati sűrűség
A térfogati sűrűség üreges termék tömegének (m) és térfogatának (V) hányadosa:

 t ,ü 

mü
Vü

(2.4)

[kg / m3 ]

Tömörség
A tömörség (T) a test térfogategységben lévő szilárd anyag térfogatának részaránya,
azaz a testsűrűség és a sűrűség hányadosa, tehát

Tt 

t


(2.5)

[]

Halmaztömörség
A halmaztömörség (Th) a halmazanyag térfogategységben lévő szilárd testanyag
térfogatának részaránya, azaz a halmazsűrűség és a testsűrűség hányadosa, tehát

Th 

h
 t

(2.6)

[]

Össztömörség
Az össztömörség (Tössz) a halmazanyag térfogategységben lévő szilárd
térfogatának részaránya, azaz a halmazsűrűség és a sűrűség hányadosa, tehát

Tössz 

h


anyag

(2.7)

[]

Porozitás
A porozitás egységnyi térfogatú porózusanyag a pórusok részaránya. Ezen belül
megkülönböztethetünk

Pt  1 

t
 1  Tt


[]

(2.8)

A porozitás helyett gyakrabban a pórustartalmat, a porozitás százalékban kifejezett
értékét használjuk. Eszerint a pórustartalom:
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Pt %  (1 

t
) 100  (1  Tt ) 100


(2.9)

[%]

Összporozitás
Az összporozitás egységnyi térfogatú halmazanyag az összpórusok (szemcsék közötti
hézagok és a szemcsékben lévő pórusok) részaránya.

Pössz  1 

h
 1  Th []


(2.10)

Az anyagban lévő pórusok lehetnek nyitottak (kapillárispórusok) és zártak (légpórusok).
Az anyag porozitásától, valamint a pórusok nyitott vagy zárt voltától lényegesen
függenek egyéb tulajdonságai (szilárdság, vízzáróság, fagyállóság, hővezető képesség,
hangtechnikai tulajdonságok, páradiffúzió, stb.).
Hézagosság
A halmaz hézagosságán egységnyi térfogatú halmazban a szemcsék közötti levegő
részarányát értjük, azaz

hh ,h  1 

h
[]
t

(2.11)

2.2 Tömegeloszlással kapcsolatos tulajdonságok vizsgálata
2.2.1 Folyadékkiszorítás elve
Szabálytalan alakú próbatestek testtérfogatát a folyadékkiszorítás elve alapján
határozhatjuk meg (2.1 ábra). A mérés során az edényt függőleges helyzetbe kell
állítani, és meg kell tölteni immerziós folyadékkal a kifolyó alsó szintjéig. A tömör vagy
parafinnal bevont porózus próbatestet óvatosan a folyadékba eresztjük, majd a
kiszorított folyadék térfogatát megmérve megkapjuk a próbatest térfogatát.
Ha a porózusminta több mint 5% víz felvételére képes, akkor a próbatestet addig kell
legalább 100oC hőmérsékletű parafinba mártani, amíg a parafinréteg vastagsága el nem
éri az 1 mm-t. Ezzel megakadályozzuk, hogy az immerziós folyadék a pórusokba
szivárogjon.

2.1 ábra: Folyadékkiszorítás elve
Forrás: [29]
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Mért adatok:
m a próbatest tömege a vizsgálatkori víztartalommal a parafinozás előtt [g]
mpa parafinnal bevont próbatest tömege [g]
Számítás:
A parafin térfogata a két tömegmérés különbségéből, ill. a sűrűségéből számítható:

Vp 

mp  m

(2.12)

p

A kiszorított vízmennyiségből kivonva a parafin térfogatát, megkapjuk a próbatest
térfogatát, majd a (2.2) összefüggés alapján meghatározhatjuk a vizsgált minta
testsűrűségét.

Vt  V  Vp

(2.13)

2.2.2 Piknométeres sűrűségmérés (MSZ 18284/2-79)
A porózus anyagok térfogatát porított állapotban, piknométerben mérhetjük.
A piknométeres sűrűségmérés menete:
1. Az üres piknométer tömegének mérése
2. A piknométer és a benne lévő por tömegének mérése
3. A piknométer és a benne lévő por és a por feletti víz tömegének mérése
4. Az immerziós folyadékkal töltött piknométer tömege

2.2 ábra: Piknométer
Forrás: [29,30]
Mért adatok:
m1 a piknométer tömege [g]
m2 a piknométer és a benne lévő por együttes tömege [g]
m3 a piknométer, ill. a benne lévő por és víz együttes tömege [g]
t1 (az m3 mérésből leolvasott) feltöltött víz hőmérséklete [°C]
m4 a vízzel teljesen feltöltött piknométer tömege [g]
t2 (az m4 mérésből leolvasott) víz hőmérséklete [°C]
Számítás:
A piknométer térfogata a benne lévő immerziós folyadék tömege és térfogata alapján a
következő összefüggés segítségével meghatározható:

Ve 

m4  m1

(2.14)

f2
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A por tömege:

m p  m2  m1

(2.15)

A por feletti folyadék térfogata:

Vf 

m3  m2

(2.16)

f1

A por térfogata a piknométer térfogatának és a benne lévő víz térfogatának különbsége:

V p  Ve  V f

(2.17)

Az (1.1) összefüggésbe behelyettesítve, a porított minta sűrűsége:

p 

mp

(2.18)

Vp

Megjegyzés: A víz sűrűsége +4 °C-on 1,00 g/ml, ettől eltérő esetben a sűrűséget a
hőmérséklet függvényében táblázatok segítségével határozhatjuk meg.

2.2.3 Hidrosztatikai lebegés módszere
A hidrosztatikai lebegés módszeréhez a 2.3 ábrán vázolt (archimedesi) mérleget
használjuk. A próbatest lehet szabályos vagy szabálytalan alakú is.
Mért adatok:
m1 a próbatest levegőn mért száraz tömege [g]
m2 a felfüggesztett kosár folyadékban mért tömege [g]
m3 a próbatest és a felfüggesztett kosár folyadékban mért tömege [g]
faz immerziós folyadék sűrűsége [g/cm3]
Számítás:
A próbatest folyadékban mért tömege:

m pf  m3  m2

(2.19)

A próbatest által kiszorított folyadék tömege:

m f  m1  m pf

(2.20)

A kiszorított folyadék és egyben a próbatest térfogata:

V f  Vp 

mf

(2.21)

f

A (2.1) összefüggésbe behelyettesítve a próbatest testsűrűsége:



m1
Vp

(2.22)

Egy mintadarab esetén a felfüggesztett kosarat függesztődrót is helyettesítheti.
A módszer amorf, porózus próbatestek testsűrűségének, ill. sűrűségének megállapítására
alkalmas. Amennyiben a próbatest 5%-nál több víz felvételére képes, a vizsgálat előtt a
már ismertetett módon parafinréteggel kell bevonni, majd a számítások során a
parafinréteg térfogatát a (2.11) összefüggés szerint kell figyelembe venni.
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2.3 ábra: Archimedesi mérleg
Forrás: [29]

2.2.4 Merülő sűrűségmérő
A merülő sűrűségmérő (areométer) üvegből készített, mély súlypontú hengeres úszótest,
tapasztalati skálával ellátott nyéllel. Folyadékok sűrűségének meghatározására alkalmas.
A méréshez olyan mérőhengert kell használni, amely legalább 20 mm-rel nagyobb
átmérőjű, mint az areométer. A mérés során a mérőhengerbe annyi folyadékot kell
önteni, hogy az areométer a mérés során szabadon ússzon benne. A sűrűséget a skáláról
a meniszkusz alsó szélénél kell leolvasni.
Az areométerek rendszerint ±20°C-ra hitelesítettek, ha a vizsgált folyadék hőmérséklete
ettől eltér, akkor a mérési eredmények átszámítása szükséges.

2.4 ábra: Areométer helyes leolvasása
Forrás: [29]
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2.3 Ellenőrző kérdések











Mi a sűrűség?
Mi a testsűrűség?
Mit jelent a tömörség?
Mi a porozitás?
Hogyan határozhatjuk meg szabályos alakú próbatestek testsűrűségét?
Hogyan határozhatjuk meg szabálytalan alakú (amorf) és tömör próbatestek
testsűrűségét?
Hogyan határozhatjuk meg szabálytalan alakú (amorf) és porózus próbatestek
testsűrűségét?
Hogyan határozhatjuk meg szabálytalan alakú (amorf) és porózus próbatestek
sűrűségét?
Hogyan határozhatjuk meg halmazanyagok halmazsűrűségét?
Hogyan határozhatjuk meg a folyadékok sűrűségét?
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3

REOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK. IDEALIZÁLT
ANYAGMODELLEK

3.1 Építőanyagok makroszkopikus és mikroszkopikus felépítése
Az építőanyagok vizsgálata többnyire makroszkopikus szinten történik, azonban az anyag
viselkedését a mikrostruktúrában bekövetkező folyamatok befolyásolják. A szilárd testek
mechanikája az anyagot makrostrukturális szinten vizsgálja, azt folytonosnak
(kontinuum) és hibamentesnek tekintve. Az anyagokban hibák is jelen vannak, melyek
terhelés hatására feszültségkoncentrációt ébresztenek az anyagban. A kialakuló
feszültségcsúcsok hatására lokalizált helyeken indulhat meg a tönkremeneteli folyamat.
Így, igen fontos az anyagok makroszkopikus felépítésének ismeretén túl a mikrostruktúra
ismerete is.

3.1 ábra: Építőanyagok és vizsgálati szintek
Forrás: [31]
Atomi szint és kötések:
Elsődleges kötések: ionos, kovalens, fémes (stabil elektronelrendezés jellemzi).
Másodlagos kötések: Van der Waals-kötés.
Ionos kötés: pl. NaCl, az ionos kötés nem irányított jellegű, nagyszámú ionból felépülő
kristályos szerkezetben az elektrosztatikus részecskék szimmetrikusan rendeződnek
minden ion körül. A kialakuló elrendeződés (forma) függ a töltésektől és az ionok
egymáshoz képesti méretétől.
Kovalens kötés: pl. szén (gyémánt), a kovalens kötés nagyon erős és irányítottság
jellemzi. A kötések az atomok elektronjainak (4, 5, 6 külső szabad elektron)
megosztásával alakulnak ki az erős sík és térbeli elrendeződésű szerkezetben.
Fémes kötés: a fémekre jellemzően a szabad külső elektronok nem alakítanak ki
kovalens kötéseket, hanem leválnak az atomról és szabadon mozognak a pozitív töltésű
ionok között. A pozitív töltésű ionok többnyire kristályrácsba rendeződnek. A pozitív
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töltésű ionok és az elektronfelhő szabad elektronjainak elektrosztatikus kölcsönhatásának
köszönhető a fémek szívóssága, képlékeny alakíthatósága, jó hő- és elektromos
vezetőképessége. A fémek ötvözhetősége is a fémes kötés jellegében rejlik.
Van der Waals-erők és hidrogénkötés: pl. hidrogén, oxigén, nitrogén. Másodlagos
kötések jellemeznek minden általános atomot és molekulát. Igaz, hogy a másodlagos
kötések gyengék (atomok közötti fluktuáló elektromos mező), de hatásuk nem
elhanyagolható. Hatásuk megmutatkozik pl. a gázok hőmérséklettől függő
fázisátalakulásaiban. Legegyszerűbb példa a hidrogénkötés, amely a vízmolekulák között
alakul ki. E másodlagos erőnek köszönhetően a víz megfagyásakor kitágul, térfogata nő
és sűrűsége csökken (vízen úszó jégtábla). A megfagyott jégben a kovalens és
hidrogénkötések által merev, de viszonylag „tág” szerkezet jön létre. Az olvadó jég
szerkezetében a vízmolekulák egyre közelebb kerülnek egymáshoz és ennek
következtében a sűrűség nő.

3.2 ábra: Anyagok felépítése
Mikrostruktúrális szinten pl. a szabályos rács felépítésű anyagokra (kristályos anyagok)
határozott olvadáspont jellemző (szilárd halmazállapotból folyékonyba való átmenetnél),
míg a szabálytalan molekulaláncú (amorf) anyagokat pl. üvegeket, átmeneti
hőmérséklet-tartományok
jellemzik
(a
fázisátmenet
nem
köthető
konkrét
hőmérséklethez).

3.2 Építőanyagok csoportosítása anyagi rendszerük és
tulajdonságok alapján

3.3 ábra: Anyagi rendszer szerinti csoportosítás
Homogén anyag: Egynemű anyagok, az anyag minden pontja azonos pl. szilárdágilag
azonos, nincs fizikai határfelület a részek között pl. fémeknél elemi cella.
Inhomogén anyag: Az anyag tulajdonságai különbözőek az egyes pontokban, de nincs
fizikai határfelület az egyes részek között.
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Heterogén anyag: Többnemű anyagok, a fázisokat fizikai határfelületek választják el
(pl. olvadó jég, beton).

3.4 ábra: Anyagi viselkedés szerinti csoportosítás
Izotrópia: Iránytól független anyagi viselkedés. Az anyag tulajdonságai (pl. fizikai
tulajdonságai, szilárdsága) az iránytól (pl. rá ható erők iránya) függetlenek pl. üveg. Ha
csak három egymásra merőleges irányban egyező a viselkedés, akkor ortotróp anyagról
van szó.
Anizotrópia: Iránytól függő anyagi viselkedés. Olyan anyagi tulajdonság (pl. szilárdság),
mely az iránytól függ (pl. testre ható erők iránya), ilyen pl. a fa rostiránytól függő
szilárdsága, hővezetése stb.; anizotrópia jellemzi pl. az üvegszál erősítésű poliészterek
szerkezetét is.

3.5 ábra: Anyagtulajdonságok csoportosítása
Időtől függő anyagi tulajdonságok: Egy anyag terhelésekor a terhelési időtartam
fontos szerepet játszik, mert az alakváltozások lejátszódásához időre van szükség. Így
nem véletlen, hogy a vizsgálati szabványok is rögzítik pl. a terhelési sebességet. A
képlékeny alakváltozásokhoz hosszabb idő szükséges, ugyanaz az anyag gyors,
dinamikus terhelés hatására rideg viselkedést mutathat.
Környezeti tényezőktől pl. hőmérséklettől függő anyagi tulajdonságok:
Hőmérséklettől függő egy anyagi tulajdonság, ha tulajdonságai a hő hatására
megváltoznak pl. a hő hatására a polimerek szilárdságának, alakváltó képességének
változása.

3.3 Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságai


Igénybevétel (mechanikai): E hatás (pl. külső erő, erőpár) következtében a
szerkezeten pl. belső erő, nyomaték, feszültség és alakváltozás ébred.
− Normál igénybevételek: egytengelyű húzás, nyomás
− További igénybevételek: hajlítás, nyírás, csavarás



Anyagok szilárdsági tulajdonságai: azok a tulajdonságok, amelyek az anyagokat a
mechanikai igénybevételekkel szemben tanúsított ellenállásuk szempontjából
jellemzik.
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Feszültség: A test egységnyi felületére ható belső erőt feszültségnek nevezzük,
azaz
f= limΔQ0ΔQ/ΔA
(3.1)
 Vektormennyiség, normális menti vetülete pl. a normálfeszültség

Egy anyag tönkremehet az igénybevételek hatására úgy, hogy „kimerül” a teherbírása, a
benne ébredő feszültség(ek) határértékükhöz (limes) közelítenek és azt elérik
(szilárdsági tönkremenetel), továbbá tönkremenetelt okozhat az anyag/szerkezet
nagymértékű deformációja (alakváltozása), azaz merevségi vagy stabilitási elégtelenség
következtében.


Szilárdság: A feszültség legnagyobb értéke, amely mellett az anyag tönkremegy,
azaz tönkretevő feszültség, ill. törőfeszültség. Továbbá a fajlagos alakváltozásnak
azt a legnagyobb értékét, ill. határértékét lehet érteni, amelyen az anyag
tönkremegy.



Alakváltozások: terhelés következménye az anyagi test alakváltozása.
Tönkremenetelt és azt megelőzően az anyagra jellemző alakváltozások kísérik,
„fajlagos törési alakváltozással” is jellemezhető.

3.6 ábra: Jellemző tönkremeneteli módok
Az anyag mely részén indul meg a törési folyamat?
A szilárd testek mechanikája az anyagot makrostruktúrális szinten vizsgálja, azt
folytonosnak (kontinuum) és hibamentesnek tekintve. A valóságban a hibahelyeken
lokális feszültségcsúcsok ébrednek, melyek a tönkremeneteli folyamatok kiindulási
helyei.

3.7 ábra: Törési folyamat

3.8 ábra: Anyagvizsgálati szintek szerinti szilárdságok


Feszültség, makrofeszültség: átlagos fogalom, amelyet véges nagyságú
próbatestek, felületek alapján határozunk meg, mely az anyagra bizonyos
megoszlás mellett jellemző, nem az anyag differenciálisan kicsiny elemére (pl.
hibák eloszlása az anyagban).
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3.9 ábra: Göcsös vörösfenyő, gyantatáska erdei fenyőben (rostirány, anizotrópia)
Forrás: [32]




Mikrofeszültség: az anyagok molekuláris méreteket megközelítő elemei alapján
megállapított, teoretikusan szükséges erő, amely ahhoz szükséges, hogy minden
atom egyidejűleg egy csúszó síkon eltolódjék (a technikai szilárdságnak több
ezerszerese is lehet).
Pl. Griffith (1920) üvegszálakkal végzett vizsgálataiban kimutatta, hogy a
szálátmérő növelésével nő a kritikus (tönkremenetelt okozó) hiba előfordulási
valószínűsége, így a szakítószilárdság csökken az átmérő növelésével (3.10 ábra).

3.10 ábra: Üvegszál húzószilárdsága a szálátmérő függvényében Griffith (1920)
vizsgálatai alapján
Forrás: [33]


Anyagok szabálytalanságai
egyensúlyozatlansága, helyi
kiindulási helyei.

(3.9, 3.11 ábra), felületek elektrosztatikus
lazulások, hibák a tönkremeneteli folyamatok

3.11 ábra: Rácshibák
Forrás: [29]
Hogyan zajlik az anyag tönkremeneteli folyamata?
Terhelés hatására a szerkezetben, anyagban feszültség ébred. Tekintsünk egy normál
igénybevételnek kitett központosan húzott próbatestet, amelyet a vizsgálat során
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szakadásig terhelünk. Az anyagban a (3.1) képlet alapján húzófeszültség (z) ébred
(3.12 ábra).

3.12 ábra: Húzott keresztmetszet
Forrás: [29]
Az alakuló normál feszültség a keresztmetszet síkjára merőleges és eredője megegyező a
keresztmetszetre működő N normál erővel:
(3.2)
így a σz normál feszültség meghatározható:

(3.3)

Állandó keresztmetszetű és normál igénybevételű rúd megnyúlásának (∆l) számítása:
(3.4)
ahol ∆l a megnyúlás [mm]; ε a fajlagos alakváltozás [%]; E az anyag rugalmassági
(Young) modulusa [N/mm2]; N belső erő [kN, N]; A keresztmetszet területe (mm2), l
hossz.
Az egyenlet alapján látható, hogy a szakítóvizsgálat során a rúd minden
keresztmetszetében azonos feszültséget feltételezünk a számításkor.
Mikroszkopikus szinten az atomok eltávolodása előzi meg a törési síkok kialakulását
(3.13 ábra). Az atomok helyzetét az atomrácsban a közöttük lévő taszító- és vonzóerők
egyensúlya biztosítja (3.14 ábra). A kötések felszakításához, azaz az atomok egymástól
való eltávolításához az egyensúlyt biztosító belső erő ellen kell külső erőt kifejtenünk.

3.13 ábra: Húzás hatására eltávolodó atomok (a>a0), törési sík kialakulása, szakadást
követően a0 kezdeti távolságra visszarendeződő atomok
Forrás: [34]
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3.14 ábra: Az atomrácsban az egyes atomok helyzetét a közöttük lévő taszító- és vonzóerők egyensúlya biztosítja. Bal oldalon nyíró; nyíró+nyomó igénybevétel hatására
eltávolodó atomok
Forrás: [29]
Az igénybevételek hatására az atomrácsban zajló folyamatok idővel makroszkopikusan az
anyagra jellemző viselkedéssel jellemezhetők. Például a fémes kötés jellegéből adódóan
az elektronfelhő révén a rácssíkok maradandóan el tudnak csúszni, mely a képlékeny
anyagviselkedést jellemzi (3.15 ábra). Az ionos kötés nagyon erős kapcsolatot biztosít és
az ilyen anyagokra hasadásos tönkremenetel, rideg törés jellemző (kis alakváltozó
képesség, nagy erők közlése mellett). Rideg anyagban a feszültség nem tud
átrendeződni, gyors tönkremenetel jellemzi, továbbá nincs előzetes figyelmeztető jel,
mint pl. ahogy a faanyag recseg-ropog a terhelés növelésére. A mérnöki tervezés során
mindig a BIZTONSÁGRA törekszünk, így tervezési értéket (design, d) is definiálunk, mely
a szerkezetek, anyagok jellemző ellenállásának biztonsági tényezőkkel osztott értéke.

3.15 ábra: Fémes kötésű anyagokra jellemző képlékeny alakváltozás, ionkötésű
anyagokra jellemző ridegtörés
Forrás: [29]
Az anyagok alakváltozó képességét a feszültség (; mértékegysége: N/mm2, MPa) és
fajlagos alakváltozás (ε; mértékegysége: %, ‰) összefüggését ábrázoló diagrammal
szokás érzékeltetni (3.16 ábra).
(%, ‰)

(3.5)

ahol l0 a próbatest vizsgálat előtti (kiindulási) hossza (ill. bázishossz, lásd Fémek c.
fejezetben).
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3.16 ábra: Anyagok alakváltozó képességét ábrázoló -ε diagram
1 rugalmas anyagok, 2 rugalmas-felkeményedő anyagok, 3 rugalmas-képlékeny anyagok
Forrás: [29]
Megjegyzés: Eddig normál igénybevételnek (egytengelyű húzás, nyomás) kitett
próbatestek vizsgálatát tárgyaltuk. Azonban pl. hajlítás esetén egyszerre ébred húzás és
nyomás a keresztmetszetben (3.17 ábra), így a feszültség számítása nem egyezik meg a
normál igénybevételnél említettel. Az alakváltozási képesség ábrázolásánál lehetséges pl.
a hajlításból származó feszültség és a fajlagos alakváltozások összefüggésének
megadása is (lásd pl. Építési fa c. fejezetet).

3.17 ábra: Hajlított rúdelem és központos erővel terhelt fagerenda hajlítása
A repedésterjedéshez energiára van szükség. Az energiaelnyelés közben az
anyagszerkezetben új törési felületek alakulnak. Az elnyelt energiát mérhetjük a
feszültég-fajlagos alakváltozás görbe alatti területtel (integrál) (3.16 ábra).
(3.6)
Repedésterjedésnél a legtöbb energiát a képlékeny alakváltozási munka emészti fel.
A repedési síkok alakulásakor a test egy része tehermentesül, így közben energia
szabadul fel. Az energia elnyelődése-felszabadulása szabályozza a tönkremeneteli
folyamatokat. Ha az anyagot a tönkremeneteli folyamat közben nagy energiaelnyelő
képesség jellemzi, akkor szívós anyagokról beszélünk, ellenkező esetben rideg anyagnak
hívjuk. A test geometriája fontos tényező, mivel éles repedési csúcsoknál a
tönkremeneteli folyamat hamarabb megindul (ridegedés).

3.3.1 Elméleti szilárdság meghatározása
Anyagok elméleti szilárdságának (c) közelítő meghatározása a következő.
Atomi szinten az erő-eltolódás görbe szinuszhullámmal közelíthető (3.17 ábra), mely
érintője a makroszkopikus szinten is értelmezett rugalmas anyagokra jellemző
összefüggéssel (Hooke-törvény) szintén leírható.
(3.7)
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3.18 ábra: Rugalmassági modulus, E értelmezése atomi szinten
Forrás: [29]
Kis elmozdulásoknál (linearizálás):
(3.8)
Az érintő meredeksége:
d/dx=/x=c2/
(3.9)
Hooke törvénye rugalmas anyagokra:
 = Eε
(3.10)
Fajlagos alakváltozások makroszkopikus szinten és atomi szinten:
∆l/l0=x/a0
(3.11)
Rugalmassági modulust kifejezve:

(3.12)
Átrendezve, majd behelyettesítve a (3.12) képletbe a (3.9) /x=c2/ kifejezést
E/a0=/x=c2/
(3.13)
adódik:
E/a0 =c2/
(3.14)
innenc-t kifejezve:
c = E/(2a0).
(3.15)
Amennyiben az atomok közötti távolságot egy szinuszhullámhosszal közelítjük, azaz
=a0, és az előző egyenletet átrendezzük
2c a0/E= /
(3.16)
a következő összefüggés adódik az anyagok rugalmassági modulusa és az elméleti
szilárdságra:
c = E/2
(3.17)
azaz az anyagok rugalmassági modulusának kb. 1/7-e–1/10-e az elméleti szilárdság.
Például üvegek esetében, ha E=70000 N/mm2 akkor c = 10000 N/mm2-re adódik.
A 3.10 ábrán is látható, hogy az üveg szálátmérőjének csökkentésével (mikroszkopikus
szintről az atomi szint felé közelítve) az elméleti szilárdsághoz közelítünk. Valóságban az
elméleti szilárdság a rugalmassági modulus kb. 1/4-e–1/50-e lehet.
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Az elméleti szilárdság
eredményre juthatunk:

energiaelméleti

Két

szétválasztásához

törési

sík

alapokon

történő

szükséges

meghatározásával

befektetendő

eltérő

munka:
(3.18)

A 3.16 képletből adódik:
2(c)2a0/E = 2γ

(3.19)

azaz repedésmentes testben törési szilárdság számítható a rugalmassági modulus €, a
felületi energia (γ) és a kötéstávolság (a0) ismeretében:
(3.20)

3.3.2 Gyakorlati szilárdság
A laboratóriumi szilárdságtani vizsgálatok során az anyag terhelés és alakváltozás
összefüggésének meghatározásához folyamatosan növelik az erőt és közben mérik az
alakváltozásokat. A laboratóriumi kísérletekben a terhelési mód kiválasztása függ az
ismert anyagjellemzőktől, vagy pl. fejlesztéseknél az anyagtulajdonságot befolyásoló
tényező hatásának kimutathatóságától. A betonok rideg anyagok, nagy a nyomószilárdságuk, azonban 1/10-e – 1/20-a a húzószilárdságuk a nyomószilárdságuknak. Így
az acélbetétek nélküli betonokat többnyire nyomott szerkezetekben alkalmazzuk, tehát
nyomószilárdsági vizsgálatok elvégzése célszerű. Vasbetonoknál a betonba acélbetéteket
helyezünk, melyek a tapadás és együttdolgozás révén javítják a beton
teljesítőképességét. Így már hajlításnak kitett szerkezetekben is alkalmazhatjuk, és
hajlítószilárdsági
vizsgálat elvégzése válhat
szükségessé. Betonokban a fő
acélbetétekben húzó igénybevétel ébred, így az acélbetétek esetében pedig
szakítószilárdsági vizsgálat elvégzése szükséges. Későbbiekben látni fogjuk, hogy az
építőanyagok minőségi jelének megadása a fő anyagjellemző szerinti vizsgálat alapján
történik (3.19 ábra).

3.19 ábra: Építőanyagok követelményei és vizsgálatai
A mérnöki számításaink során modellek segítségével a valóság leképezésére törekszünk.
A modellekkel megfogalmazhatjuk az anyagok viselkedését is. Egyszerűsítéseket
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alkalmazunk, amelyeket a matematikai és fizikai, mechanikai ismereteinkkel jól leírhatók.
Minél inkább az anyag kihasználására törekszünk, annál bonyolultabb modelleket
építhetünk, fogalmazunk meg. A számítástechnika fejlődésével a komolyabb mérnöki
számítógépes programok egészen összetett anyagszerkezeti folyamatok számítására (pl.
törésmechanikai) is képesek, azonban a mérnök feladata marad a megfelelő anyagmodell
kiválasztása, amely a valós viselkedést eredményesen be tudja mutatni.
Tekintsünk egy egészen egyszerű példát a mérnöki feszültségszámítás és a valós
feszültségre, makroszkopikus szinten:
Szakítószilárdsági (húzó-) vizsgálat:

a)
b)
3.20 ábra: a) Melegen alakított acél próbatest vizsgálata és
b) feszültség-fajlagos alakváltozás összefüggése (mérnöki feszültségek és valós
feszültségek)
Feszültség számítása:

ahol
F
A



F
A

 kN N 
 2;
2 
 cm mm 

(3.21)

terhelőerő (N, kN),
terhelt terület (A0: kezdeti, ill. kiindulási terület) (mm2, cm2)

A 3.20 ábra és a (3.21) képlet alapján látható, hogy a terhelőerő növelése mellett a
számításainkban a kiindulási terhelt felületet (terület) vesszük figyelembe. Míg a
terhelőerő folyamatosan nő, a terhelt területet (ez esetben húzott) változatlannak
tekintjük. Valójában a terhelés során a próbatest alakja változik, így a nevezőben
szereplő területet is változtatnunk kellene (A<A0) ahhoz, hogy az adott
keresztmetszetben ébredő aktuális feszültség értékét számítani tudjuk.
A számított értéket összehasonlíthatjuk a laboratóriumi vizsgálatok eredményeivel is. A
mérésünket több tényező is befolyásolhatja. Nyomószilárdsági vizsgálatoknál a
terhelőlapokhoz közeli keresztmetszetek alakváltozását befolyásolja a lapok és a
próbatest felülete között fellépő súrlódás, mely ún. gátolt alakváltozást okoz. Minél
karcsúbb a próbatest, annál kisebb ez a hatás, vagy pl. teflon közbeiktatásával
csökkenthető.
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3.21 ábra: Fa próbatest alakváltozása, habarcskocka nyomószilárdsági vizsgálata

3.22 ábra: Szakító- (húzó-) szilárdsági vizsgálat, befűződött (elvékonyodott)
keresztmetszet
Valódi rendszer:
feszültség:   

F
A

alakváltozás (megnyúlás): d 

(3.22)

dL
L

alakváltozás az integrálás után:  

(3.23)
L


L0

 L
dL
 ln  
L
 L0 

ahol
F
A0
A
L0
L
dL
do
d

erő,
kezdeti keresztmetszeti terület (kiindulási),
keresztmetszeti terület (megváltozott),
kezdeti hossz,
hossz (megváltozott),
pillanatnyi megnyúlás (pillanatnyi hosszváltozás),
kezdeti (kiindulási) átmérő,
pillanatnyi átmérő.
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(3.24)

3.23 ábra: Feszültség-fajlagos alakváltozás összefüggése különböző építőanyagok esetén
(mérnöki feszültségek szerint)
Forrás: [29]

3.4 Anyagmodellek
A szilárdságtan az anyagok viselkedését anyagmodellek segítségével vizsgálja. Az
anyagmodellek a laboratóriumi vizsgálatoknál kapott gyakorlati pl. feszültségalakváltozás összefüggések mérnöki szemléletű, matematikai függvényekkel is leírható
egyszerűsítése.

3.4.1 Alakváltozások csoportosítása
Terhelés következében fellépő:
− pillanatnyi,
− időbeni, maradó lehet.
Spontán:
− teher nélkül is lejátszódó,
hőmérséklet hatására stb.

pl.

duzzadás/zsugorodás,

nedvességtartalom,

3.1 táblázat: Alakváltozások csoportosítása Rüsch szerint
Terheléstől függő alakváltozás
Terheléstől
független
pillanatnyi
időben lejátszódó
Megfordítható
(reverzibilis)
Megfordíthatatlan
(irreverzibilis)

Pillanatnyi,
rugalmas
(o,el)
Pillanatnyi,
maradó
(o,m)

Késleltetett,
rugalmas
(,el)
Késleltetett,
maradó
(m),
(képlékeny,
viszkózus)
Forrás: [29]
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Hőtágulás,
nedvesség okozta
alakváltozás
Kémiai
reakció
miatti alakváltozás

Ábrázolásmód:
Terhelés következtében fellépő alakváltozások
− erő (F)–alakváltozás (ΔL) összefüggése,
− feszültség (σ)–fajlagos alakváltozás (ε=ΔL/L0) összefüggése.
Spontán alakváltozások
− fajlagos alakváltozás ()–idő (t) összefüggése,
− feszültség (σ)–idő (t) összefüggése.
Jelölések és mértékegységek:
Szilárdsági jellemzők
– erő, F (N, kN); feszültség, σ (N/mm2, MPa); nyírófeszültség,

(N/mm2, MPa).

Alakváltozási jellemzők
– megnyúlás, ΔL (mm); összenyomódás, Δh (mm); fajlagos alakváltozás,  (%)
(‰) (mm/m); nyírási alakváltozás (szögváltozás),
(-); rugalmassági modulus,
E (N/mm2, MPa); nyírási modulus, G (N/mm2, MPa).

3.4.2 Anyagviselkedést leíró modellek
Lehetnek reológiai modellek és ideális anyagmodellek.
REOLÓGIAI MODELLEK
Reológiai jellemzők: Tartós teher hatására fellépő (időben változó, t) alakváltozási (ε)
és feszültségi (σ) jellemzők. [Reo (ρεω) =a görög folyni igéből származik]
A reológiai modellek alapelemei:
− rugók – rugalmassági jellemzők leírása (3.24 a) ábra),
− dugattyú ill. csillapítóelem–viszkózus viselkedés leírása (3.24 b) ábra)
− súrlódóelem–képlékenységi anyagjellemzők leírása (3.24 c) ábra)

3.24 ábra: Reológiai alapmodellek
Forrás: [29]

50

−

Hooke-törvény (rugóelem):
Lineárisan rugalmas anyagok leírása:
(3.25)
(3.26)

−

Saint Venant-modell (súrlódóelem):
Merev–tökéletesen képlékeny anyagok leírása. (Érdes lapra helyezett test
mindaddig mozdulatlan marad, amíg a húzóerő a súrlódást le nem győzi. Ha a
húzóerő az elmozdításhoz szükséges erőnél kisebb, a test megáll.)

−

Newtoni elem (csillapítóelem):
Newtoni folyadékok azok a viszkózus folyadékok, amelyek esetén a nyírási
sebesség ( ) és a nyírófeszültség ( ) összefüggésének függvénye egyenes.
(3.27)
(3.28)

Viszkozitás: a folyékony anyag tulajdonsága, hogy a részecskék elmozdulhatnak a
folyadék, ill. anyag egészének megszakadása nélkül.
Folyadékok folyással szembeni ellenállásának mértéke. Abszolút vagy dinamikus
viszkozitásnak (η) is nevezik. A viszkozitás miatt az áramló folyadék egymáson elcsúszó
rétegei között a relatív elmozdulást akadályozó súrlódási erő lép fel. Az az erő, a mely
ahhoz szükséges, hogy az egymástól 1 cm távolságra lévő 1 m 2 felületű folyadékréteg
1 m/s sebességgel (vx) elmozduljon.
η (N·s/m2; Pa·s): dinamikai viszkozitás,
 (m2/s): kinematikai viszkozitás.
A viszkozitás egyenlő a nyírófeszültség és a folyás irányára merőlegesen egységnyi
hosszra jutó sebességváltozás hányadosával. A víznél =0,01 Pa·s; a ricinusolajnál =9,86
Pa·s.

3.25 ábra: Két folyadékréteg elmozdulása és sebessége
,

(3.29)

ahol
F
η
A
z
vx

a síkok elmozdításához szükséges erő (N),
dinamikai viszkozitás (belső súrlódás) (N·s/m2; Pa·s),
a két folyadékréteg területe (m2),
a két folyadékréteg távolsága (m),
az elmozdulás sebessége (m/s).
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3.26 ábra: Viszkozitás értelmezése: laminált üveg lapjainak eltoldódása hajlítás hatására
Forrás: [36]
Az úgynevezett kinematikai viszkozitást () az abszolút viszkozitás () és a folyadék
sűrűségének (ρ) hányadosaként értelmezzük (=  / ρ).
A viszkózus tulajdonság az építőanyagoknál abban jut kifejezésre, hogy a terhelés
hatására bekövetkező alakváltozásokat az anyag szerkezete (kristályos, ill. amorf) csak
késéssel tudja követni. Tehát az időnek nagy szerepe van.
IDEALIZÁLT ANYAGMODELLEK
Ideálisan rugalmas anyagokra: Érvényes a Hooke-törvény. Az ideálisan rugalmas
anyag a terhelő hatásokra a terhelés mértékével egyenesen arányos deformációval
válaszol (=rugalmas alakváltozás), és a tehermentesítés után eredeti alakjába tér vissza
(3.29 a) ábra). Így jellemezhetők pl. gumi, egyrétegű üvegek, porcelánok, öntött vas.

3.27 ábra: Hajlított, egyrétegű, 6 mm vastag, edzett üveg terhelése és tehermentesítése
Forrás: [36]
Ideálisan képlékeny anyagok: a 3.29 d) ábrán látható diagramon csak képlékeny
szakasz van. Az ideálisan képlékeny anyag a terhelésre egyenletesen növekedő (a
terhelés mértékével arányos sebességű) alakváltozással reagál és ez a képlékeny
alakváltozás a teher megszűnésével nem tűnik el, nem áll vissza (=maradó
alakváltozás). Így jellemezhetők pl. bitumenek, aszfaltok, bizonyos műanyagok.

3.28 ábra: Képlékeny (maradó) alakváltozási jellemzők építőipari „kihasználása”
DuraTherm mintázott aszfaltfelületnél
Forrás: [37]
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3.29 ábra: Idealizált feszültség-fajlagos alakváltozás diagramok
a) lineárisan rugalmas, b) lineárisan rugalmas-lineárisan felkeményedő, c) lineárisan
rugalmas-tökéletesen képlékeny (viszkózus), d) merev-tökéletesen képlékeny
(viszkózus), e) merev-lineárisan felkeményedő
Forrás: [29]
Lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny anyagok: a 3.29 c) ábra diagramja,
mely rugalmas (rugalmas fajlagos alakváltozások, ε el) és tökéletesen képlékeny
(képlékeny fajlagos alakváltozások, εp, régi jelölés: εm) szakaszból áll. Reológiai modellje
a 3.30 ábrán látható. Teljes alakváltozások: ε=εel+εp. Acél- és vasbeton szerkezetek
méretezésekor az acélokra alkalmazzák. Határozott folyási határú (σ y, régi jelölés: σf)
acélok esetén a folyási határfeszültség elérésekor az alakváltozások a terhelés növelése
nélkül is nőnek.

3.30 ábra: Lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny anyagok modellje
Lineárisan rugalmas-lineárisan felkeményedő anyag: a 3.29 b) ábra diagramja két
ferde (eltérő rugalmassági modulussal, E1, E2) egyenesből áll. Határozott folyási határral
nem rendelkező fémekre jellemző. Reológiai modellje a 3.31 ábrán látható.
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3.31 ábra: Lineárisan rugalmas-lineárisan felkeményedő anyagok modellje
Összetett reológiai anyagmodellek
Időtől függő alakváltozások leírása.

3.32 ábra: A terhelési sebesség hatása az anyag (szívós, ill. rideg) alakváltozási
képességére
a) σ-ε diagram változása a terhelési sebesség hatására, b) rugalmas hiszterézisgörbe
változása gyors, ill. lassú terhelés esetén
Forrás: [29]
Az igénybevételi sebesség növelése a rideg viselkedést segíti elő, az alakváltozási
mechanizmusok pl. diszlokációk mozgása, síkok eltolódása az anyagban (képlékeny,
viszkózus alakváltozási jelenségek) időt igényel (3.32 ábra).
Az időtől függő terheléskor a képlékeny és a viszkózus anyagok között lényeges
különbség van: a képlékeny alakváltozás az időtől függetlennek tekinthető (a terhelést
követően elméletileg azonnal létrejöhet), a viszkózus alakváltozáshoz időre van szükség
(tartós terheléseknél).
 Kúszás (creep): állandó, tartós terhelés hatására időben lassú képlékeny
alakváltozások jellemzők az anyagban (3.33ábra); pl. betonok (rugalmasviszkózus anyag) kúszása, pl. fémek, ötvözetek, kerámiák magas hőmérséklet és
húzó
igénybevételek
hatására
nagy
alakváltozásokat
szenvedhetnek
(superplasticity);
A kúszás 3.33b) ábra reológiai modellje Kelvin–Voigt-modell szerint egy rugós
elem és egy csillapítóedény párhuzamos kapcsolása:
(3.30)
(3.31)
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Időtől függő rugalmassági jellemzők pl. polimerek viszkoelasztikus viselkedésben
nyilvánul meg, fázisátalakulások, ismételődő terhelés hatására.
Fáradás (fatigue): ciklikus (ismétlődő) terhelés hatására bekövetkező
tönkremenetel.
Öregedés (environment-assisted cracking): az anyagban lévő repedések a
terhelés és az agresszív környezeti hatások együttes fellépésével tovább
terjednek.

3.33 ábra: a) Maxwell-modell, b) Kelvin–Voigt-modell; c) Burgers-modell
Forrás: [29]
Maxwell-modell alkalmazása ernyedésre (relaxációhoz)

Az ernyedés (relaxáció) egy t0 időpontban σ0 feszültséggel terhelt próbatest ε 0
fajlagos alakváltozása. Az alakváltozást változatlannak tartva (pl. megnyúlást) a
kezdeti σ0 feszültség idővel csökken és aszimptótához tart. A terhelőfeszültség által
a szilárd testben a potenciális energia idővel pl. hővé alakul és a kezdeti feszültség
leépüléséhez vezet (pl. kábelek feszítőerő időszakos ellenőrzése). Reológiai
modellje egy rugós elem és egy csillapítóedény sorba kapcsolása (3.34 ábra).
(3.30)
(3.31)
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3.34 ábra: Maxwell-modell (relaxáció)
Reológiai modellek az anyagmodellezésekben
Kompozitanyagok modellezése:
Alakváltozások meghatározása rétegelt felépítésű kompozitanyagokban (3.35 ábra):

3.35 ábra: Rétegekre merőlegesen húzott kompozitelem és modellje
(kompozit rugalmassági modulusa: Ec, mátrix rugalmassági modulusa: Em, kitöltőanyag
rugalmassági modulusa: Ef, kitöltőanyag térfogat aránya a teljes kompozitban: ff)
Forrás: [38]
A kompozitanyag fajlagos alakváltozása a modell alapján:
(3.32)
A kompozitanyag erő irányára merőleges rugalmassági modulusa a modell alapján:
(3.33)
Az anizotrópia fokát kifejező mérőszám (κ). A terhelés irányával párhuzamos
rugalmassági modulus ( ) és a terhelés irányára merőleges rugalmassági modulus ( )
hányadosa (lásd Poisson-tényezőt).
(3.34)
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3.5 Ellenőrző kérdések





Definiálja az alábbi fogalmakat! Képletekkel és diagrammal is értelmezze, ahol
szükséges!
−
Homogén anyagok
−
Heterogén anyagok
−
Ideálisan rugalmas anyagok (diagrammal is)
−
Ideálisan képlékeny anyagok (diagrammal is)
−
Rugalmassági modulus (képlettel is)
Miben egyezik és miben tér el a képlékeny és a viszkózus anyagviselkedés
egymástól?
Az acélok viselkedése mely idealizált σ-ε diagramokkal jellemezhető?
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4 BETONOK. KÜLÖNLEGES BETONOK

4.1 A beton fogalma, meghatározása
A beton mesterséges építőanyag, amelyet kötőanyag, víz, adalékanyag és esetleg
adalékszer keverékéből állítanak elő. Készítéskor lágy, alakítható, majd a kötőanyag és a
víz közt meginduló fizikai és kémiai folyamatok hatására előbb megköt, majd fokozatosan
szilárdul és mesterséges kővé alakul.

4.1.1 Történeti áttekintés
A rómaiak ún. római cementet (alumínium- és szilíciumtartalmú törmeléket) használtak
utak, fürdők, vízvezetékek építésére. Technikailag kifinomultan a Pantheon kupolájának
szerkezetében jelent meg a beton. A kupola aljától a közepe felé haladva egyre
vékonyodik a szerkezet, egyre kisebb testsűrűségű anyagot alkalmaztak.
1779-ben Bry Higgins szabadalmaztatta a stukkóvakolatot, amely hidratált cementből
állt. Tapasztalatait az Experiments and Observations Made With the View of Improving
the Art of Composing and Applying Calcareous Cements and of Preparing Quicklime című
írásban dokumentálta.
1793-ban John Smeaton tanulmányozta a kiégetett mészvíz alatti szilárdulását, illetve
azt, hogy a más anyagokkal elegyítve szilárdabb formát ölt. Megfigyeléseire alapozva
újjáépítette a cornwalli világítótornyot.
1800-ban használtak először nagy mennyiségű betont a West India Dock brit kikötő
építésénél, amit William Jessop tervezett.
1812 és 1816 között épült Franciaországban az első betonszerkezetű híd Souillacban,
amely még nem tartalmazott semmiféle vasalást.
Az 1820-as években több angol, francia és amerikai szabadalom is született a mész
felhasználásával, cementtel, betonnal kapcsolatban:






James Parker az ún. Parker (más néven római) cementtel kísérletezett.
Edgar Dobbs a habarccsal és a gipsszel foglalkozott.
Louis Vicat agyaghoz adagolt meszet készített.
Canvass White a természetes cementet ismerte fel.
Maurice St. Leger és John Tickell olyan természetes cementet készítettek,
amelyek a víz alatt is megkötöttek.
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Ralph Dodd foglalkozott azzal, hogy a húzóerőket kovácsoltvas rudakkal vegye fel
a beton belsejében.
Abraham Chambers és James Frost különféle cementfajtákkal kísérleteztek.

1824-ben Joseph Aspdin angol kőműves szabadalmaztatta az egységesen finomra őrölt
portlandcementet, amit a Portlandnál fejtett építési kőről nevezett el. Ez az elnevezés a
mai napig megmaradt.
Hazai
vonatkozásban
Zielinski
Szilárd
építőmérnök
említésre
méltó,
ő
a
vasbetonépítészet magyarországi meghonosítója.

4.1.2 A beton felhasználási területei
A beton napjainkban az egyik legsokrétűbben felhasznált építőanyag. Járdáktól kezdve,
épületek alapjain és födémein keresztül egészen egy hatalmas felhőkarcoló
tartószerkezetig (4.1 ábra). A beton felhasználása gyakorlatilag minden területen
előfordul, ahol építési tevékenység folyik. Felhasználás módja szerint lehet: alapbeton,
tömegbeton, útbeton, vízépítési beton, szerkezeti beton, feszített beton, látszó beton stb.
A felhasználási terület függvényében különleges betonokat alkalmazunk, mint például a
kopásálló, vízzáró, fagyálló, hőszigetelő stb. betonok.

4.1 ábra: A beton felhasználása
Forrás: [39]
A beton általános felhasználására látunk példát az 4.1 ábrán, ahol a betonból, ill.
vasbetonból készült szerkezeteket külön szín jelöli. Az ábrából kitűnik, hogy akár egy
ilyen családi ház esetében is igen sok helyen használnak betont az építkezés során.
A legalapvetőbb felhasználási terület az épületek alapozása. A beton magas
nyomószilárdsággal rendelkezik, képes felvenni, elviselni, és az alatta lévő talajra
juttatni, illetve azon eloszlatni az épület súlyát károsodás nélkül. Biztosítja az épület
együttdolgozását, egyenletes mozgását, süllyedését (ha van). Talajvíz esetén a
megfelelő technológiával, vízzáró betonlemezből készítik el az épület alapozását, mely
egyrészt védi az épület belsejét a talajvíz káros hatásaitól, másrészt megfelelő tömeg
esetén biztosítja az épületet felúszás ellen.
A beton teherelosztó és szerkezetvédő felületként működik járdák, szigetelésvédő és
aljzatbetonok esetében.
Az előző alkalmazások, illetve födémlemezek, gerendák, áthidalók, oszlopok és még sok
egyéb felhasználási terület szempontjából nagyon előnyös tulajdonság, hogy megfelelő
zsaluzat esetén gyakorlatilag bármilyen geometriai formában előállítható építőanyagról
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van szó. Ugyanakkor más szempontból megközelítve ez hátránnyá válik, mivel a friss
beton, képlékeny anyagról lévén szó, saját geometriával nem rendelkezik. Mindig
alkalmazni kell valamilyen zsaluzatot, legyen az akár csak egy alapárok a földben ásva.
Megállapítható, hogy az ábrán lévő családi ház falazata esetén egyáltalán nem használtak
betont. Ennek okai a beton csekély hőszigetelő képessége; a zsaluzat bonyolultsága és
magas költsége; a szilárdulási idő és a nagy önsúly. Alkalmaztak/alkalmaznak ugyan
betonból készült falazóelemeket, de az csak előregyártással, és nagy mennyiségű
szabványosított előállítással hatékony (panelházak).
Szintén a nagy önsúly és geometria bonyolultsága miatt nem alkalmazzák tetők építése
esetében (kivéve lapostetők, zárófödémek) a betont, mint építőanyagot. Az alapvető
felhasználási területeken kívül különleges célokra tervezett betonokkal is találkozhatunk
(lásd: Különleges betonok).

4.1.3 A beton előállítása, alapanyagok jellemzői
4.1.3.1

A beton előállítása, bedolgozása, utókezelése

A beton alkotóanyagait addig kell összekeverni, amíg eloszlásuk a keverékben egyenletes
nem lesz. A keverést csak az írásban kiadott keverési utasítás birtokában szabad
elkezdeni. A keverési utasításnak tartalmaznia kell alkotóanyagok fajtáját, adagolási
mennyiségét, az adagolás sorrendjét, a betonkeverék konzisztenciaosztályát és a keverés
időtartamát.
Ha az adalékanyag nedvességet tartalmaz, akkor ezzel a mennyiséggel a keverővíz
mennyiségét csökkenteni, az adalékanyagét növelni kell.
A megkevert betont a bedolgozás helyszínére kell szállítani. Szállítás közben a
betonkeverékben káros elváltozások (szétosztályozódás, pépveszteség, kiszáradás,
kivérzés) nem keletkeznek.
A betonkeverék bedolgozásának szabályai:
 a betonkeveréket közvetlenül a zsaluzatba kell üríteni,
 szállítás közben a szétosztályozódott vagy tervezettől eltérő konzisztenciájú
betonkeveréket a zsaluzatba helyezni nem szabad,
 a betonkeveréket 1,5 m-nél magasabbról szabadon ejteni nem szabad.
A zsaluzatba elhelyezett betonkeveréket úgy kell tömöríteni, hogy a friss beton a lehető
legtömörebb legyen, hiánytalanul kitöltse a rendelkezésre álló teret, és maradéktalanul
vegye körül az acélbetéteket, feszítőkábeleket, kábelcsatornákat, valamint a beépítendő
szerelvényeket. A betonkeverék kézi erővel és gépi erővel egyaránt tömöríthető. A kézi
tömörítés lehet döngölés vagy csömöszölés. A gépi tömörítés eszközei: a döngölő, a
vibrokalapács és a vibrátor.

4.2 ábra: Friss beton bedolgozása
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A kötés és a kezdeti szilárdulás során biztosítani kell a beton
 kellő nedvességtartalmát,
 megfelelő hőmérsékletét,
 rezgésmentességét.
Ezen kívül meg kell akadályozni, hogy a beton eső vagy áramló víz hatására kimosódjon.
A nedves utókezelésnek két módszere van:
 a beton nedvesen tartása,
 a keverővíz elpárolgásának megakadályozása.
A nedvesen tartás módszerei: a permetezés, az elárasztás és a folyamatos vízzel átitatott
anyagokkal (zsákvászonnal) való letakarás. Az utókezeléshez csak olyan víz használható,
amelynek minősége megfelel a keverővízzel szemben támasztott követelményeknek.
A keverővíz elpárolgása a zsaluzatnak a betonon való tartásával, ponyvával és műanyag
fóliával való hermetikus letakarásával és párazáró bevonat felhordásával akadályozható
meg.
A betont meg kell óvni továbbá az erős lehűléstől, valamint a gyors hőmérsékletingadozásoktól is. Ezen túl óvni kell a fiatal betont a rázkódástól, a káros rezgésektől és a
beágyazott acélbetétek, szerelvények megmozdításától. Ügyelni kell az állványzat és a
zsaluzat elmozdulásmentességére.
Az utókezelés legrövidebb időtartamára a 4.1 táblázat nyújt tájékoztatást.
4.1 táblázat: Utókezelés időtartama
Az utókezelés időtartama napban, ha a beton
szilárdulási üteme

A levegő
hőmérséklete
°C

gyors

közepes

lassú

nagyon lassú

>25

1

2

3

4

15-25
10-15

2
3

4
6

6
9

8
12

5-10

4

8

12

16

Forrás: [46]

4.1.3.2

A beton alapanyagai

A beton alkotórészei, alapanyagai: a kötőanyag, a víz, az adalékanyag, az adalékszer és
a pólusokat kitöltő levegő.
Kötőanyag
Kötőanyagnak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek kémiai vagy fizikai folyamatok
hatására képesek folyékony vagy pépszerű állapotból szilárd állapotba átalakulni,
szilárdságukat általában fokozni és a hozzájuk kevert szilárd anyagokat (adalékanyagokat) összeragasztani.
Kötőanyagok osztályozása:
− Előállításuk szerint: természetes (nagyon ritka), mesterséges.
− Ásványi eredetük szerint:
 szervetlenek (cement, mész, gipsz, magnézia),
 szervesek (bitumen, kátrány, olaj, enyv, gyanták).
− Halmazállapotuk szerint:
 folyékonyak (bitumen, kátrány, vízüveg, műgyanta),
 szilárdak, porszerűek (mész, cement, gipsz, magnézia).
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Kötőképességük szerint:
 fizikai folyamat révén szilárdulók (vízüveg, enyv, lenolaj, bitumen),
 kémiai folyamat révén szilárdulók (mész, gipsz, cement, műgyanta).
Jelen fejezetben a szervetlen kötőanyagokról lesz szó.
A nem hidraulikus kötőanyagokra jellemző, hogy
− vízben nem, csak levegőn szilárdulnak, ezért ezeket levegőn szilárduló
kötőanyagoknak is nevezzük,
− a megszilárdult anyagot a víz oldja, pl. mész, gipsz, magnézia.
A hidraulikus kötőanyagok
− levegőn és vízben egyaránt megszilárdulnak,
− a víz nem oldja, pl. cement.
A kettő közöttiek a gyengén hidraulikus kötőanyagok, amelyek
− kezdeti levegőn való szilárdulást követően vízben is szilárdulnak, pl. hidraulikus
mész.
Cement hidraulikus kötőanyag: a finomra őrölt szervetlen cement, vízzel péppé keverve,
mind levegőn, mind víz alatt, hidraulikusan megköt és szilárdul, és szilárdulás után víz
alatt is szilárd és térfogatálló marad.
−

Cementek jelölése
Az MSZ EN 197-1:2000 jelű szabványnak megfelelő általános felhasználású cementek öt
fő cementfajtába csoportosíthatók:
− CEM I
portlandcement
− CEM II
összetett portlandcement
− CEM III
kohósalakcement
− CEM IV
puccoláncement
− CEM V
kompozitcement
A jelölésben előfordul a kiegészítő anyagra vonatkozó utalás is (pl. S kohósalak; V
pernye) és ennek a mennyisége is (A és B).
A cement szabványos jelölésében fel kell tüntetni a 28 napos habarcsszilárdság
minősítési értékét (a vizsgálat menetét lásd később). A jelenleg forgalomban lévő
cementek szilárdsági osztályai: 32,5; 42,5 és 52,5.
A cement további jellemzőire utaló jelek:
− N
normál kötésidejű
− R
rövid kötésidejű
− S
szulfátálló cement
− MS
mérsékelten szulfátálló
Az előbbiek alapján egy szabványos cementjelölés:
CEM II/A-S 42,5 N
Cementekkel szemben támasztott követelmények
Mechanikai követelmények:
Szabványos szilárdság:
A cement szilárdságát az MSZ EN 196-1 számú szabvány szerint 0,5 víz-cement
tényezőjű habarcson kell ellenőrizni, a szilárdsági értékek feleljenek meg a 4.3
táblázatban közölt követelményeknek.
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Kezdőszilárdság:
A cement kezdőszilárdsága az MSZ EN 196-1 számú szabvány szerint meghatározott 2
vagy 7 napos nyomószilárdság, amely feleljen meg a 4.2 táblázatban közölt
követelményeknek. A kezdőszilárdság alapján megkülönböztetünk normál (N) és nagy
kezdőszilárdságú vagy rapid (R) cementeket.
4.2 táblázat: Cementekkel szemben támasztott mechanikai követelmények
Nyomószilárdság (N/mm2)
Szilárdsági
osztály

Szabványos
szilárdság

Kezdőszilárdság
2
napos

7 napos

32,5 N

–

≥16

32,5 R

≥10

–

42,5 N

≥10

–

42,5 R

≥20

–

52,5 N

≥20

–

52,5 R

≥30

–

28 napos

Kötésidő
kezdete
(perc)

≥32,5

≤52,5

≥70

≥42,5

≤62,5

≥60

≥52,5

–

≥45

Forrás: [46]
Hajlító-húzó szilárdság:
Az MSZ EN 196-1 számú szabvány szerint a cement hajlító-húzó szilárdságát
160×40×40mm-es hasábokon vizsgáljuk 100mm támaszközzel, valamint középpontos
terheléssel (4.3 ábra). A feszültséget a mechanikából már ismert Bernoulli–Navierösszefüggés alkalmazásával határozhatjuk meg:



M
M
y
Ix
Wx

[N/mm2]

(4.1)

Az egyenletben szereplő M a középső keresztmetszetben keletkező maximális nyomaték,
ami kéttámaszú, középen koncentrált erővel terhelt tartó esetén:

M

F l F l
 
2 2
4

[N/mm2]

(4.2)

A keresztmetszeti modulus az inercianyomaték és a szélsőszál-távolság hányadosa:

b  h3
I
b  h2
Wx  x  12 
h
y
6
2

[mm3],

(4.3)

ahol b a gerenda szélessége, h a gerenda magassága.
A behelyettesítéseket elvégezve a hajlító-húzó szilárdság:

Fmax  l
3  Fmax  l
M
M
4
ft 
y


2
Ix
Wx
bh
2  b  h2
6
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(4.4)

4.3 ábra: Habarcs hajlító-húzó szilárdsága
(a kísérleti elrendezés és a normálfeszültségek alakulása)
A normálfeszültségi ábrán bordó színnel jelöltük a legnagyobb húzófeszültségek helyét.
Az ábra alapján belátható, hogy a középső keresztmetszet alsó szélső szálában fog
bekövetkezni a tönkremenetel.
Nyomószilárdság
Az MSZ EN 196-1 számú szabvány szerint a cement nyomószilárdságát a 160×40×40
mm-es hasábokon végzett hajlító-húzó szilárdsági vizsgálatból megmaradt fél
próbatesteken 40×40 mm-es teherátadó lapok közbeiktatásával végezzük (4.4 ábra). A
nyomófeszültségek meghatározására a mechanikai tanulmányokból már ismert
összefüggést alkalmazzuk:

 

F
A

[N/mm2],

(4.5)

ahol
F
a törést okozó erő [N],
A
a nyomott felület [mm2].
A helyettesítéseket elvégezve:

fc 

Fmax
F
F
 max  max
A
40  40 1600

[N/mm2]

(4.6)

4.4 ábra: Habarcs nyomószilárdsági vizsgálata
(a kísérleti elrendezés és a normálfeszültségek alakulása a teherre
merőleges és azzal párhuzamos irányban)

A teher irányára merőleges normálfeszültségi ábrán bordóval jelölt területeken
húzófeszültségek keletkeznek. Mivel a cementhabarcs csak nyomásnak ellenálló anyag –
nyomószilárdsága egy nagyságrenddel nagyobb, mint húzószilárdsága – így ezeken a
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helyeken tönkremenetelt
keletkeznek.

okozó,

az

erő

irányával

közel

párhuzamos

repedések

Fizikai követelmények
A kötési idő tárgyalása előtt ismertetnünk kell a szilárdulás mechanizmusát. A vízzel
összekevert cementet cementpépnek nevezzük. A vízre a bedolgozhatóság és a
szilárdulás miatt van szükség. Minél több vizet adunk a keverékhez, annál könnyebben
lesz bedolgozható, de a fölösleges vízmennyiség a kiszáradás után pórusokat képez, ami
rontja a megszilárdult habarcs vagy beton szilárdságát. A cementpépben végbemenő
kémiai és fizikai folyamatok hatására először a pép elveszti képlékenységét. Ez a kötési
folyamat. Az ezt követő folyamat maga a szilárdulás, a 28 napos korig elért szilárdság. A
28 napos kor utáni szilárdulást utószilárdulásnak nevezzük.

4.5 ábra: Vicat-készülék
Forrás: [29]
A kötési időt a Vicat-készüléken, szabványos konzisztenciájú pépen vizsgáljuk (4.5 ábra).
Szabványos konzisztenciájú a pép, ha a Vicat-készülékhez tartozó henger a cementpép
aljától 5-7 mm magasan áll meg. A vizsgálat során egy kaucsukgyűrűbe bedolgozott
cementpépbe egy 1 mm2 keresztmetszeti területű, 300g összeterhelésű tűt ejtünk. Az
ejtés után leolvassuk a tű behatolási mélységét. Az ejtéseket addig ismételjük, még a tű
már csak 1 mm-t hatol a cementpépbe. A kötési folyamat megindulását az jelzi, hogy a
tű a minta aljától 1 mm-re áll meg, tehát a bekeveréstől az említett ejtés időpontjáig
eltelt időt a kötés kezdetének nevezzük. A kötés végét a mintába 1 mm-t behatoló tű
ejtési időpontja jelzi.
A folyamatosan végzett ejtésekhez tartozó behatolási mélységeket az idő függvényében
ábrázolva vizsgálhatjuk a kötés időbeni lefolyását. Erre mutat példát a 4.6 ábra, melyen
feltüntettük a kötés kezdetét és végét.
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4.6 ábra: A kötés időbeni lefolyása
Adalékanyag
A beton fő tömegét az adalékanyag adja. Ennek következtében – érthető módon – az
adalékanyag tulajdonságai döntően befolyásolják a kész beton tulajdonságait.
A leggyakrabban használt betonféleségek adalékanyaga a természetes homok és kavics,
valamint egyes esetekben a zúzottkő. Különleges szerkezetek gyártásához kisebb
fajsúlyú, úgynevezett könnyűbetonokat használnak. E betonok adalékanyagai lehetnek a
tufák vagy a hulladékként keletkezett salakok, esetleg e célra gyártott pernyekavics,
duzzasztott agyagkavics. Hőszigetelő könnyűbetonok gyakori adalékanyaga a perlit.
Atomerőművek, sugárzásnak kitett épületek betonja a sugárzást elnyelő, nagy sűrűségű
adalékanyagokkal készül. A nehézbetonok adalékaként magas fém- és víztartalmú
anyagok jöhetnek szóba.
Az adalékanyagok fontos, a beton minőségére ható főbb tulajdonságai a következők:
Az adalékanyagokat – legyenek azok természetes vagy mesterséges eredetűek –
betontechnológiai felhasználás esetén az érvényben lévő szabvány szerint vizsgálni kell
(4.3 táblázat).
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4.3 táblázat: Adalékanyag-vizsgálatok

Testsűrűség
Halmazsűrűség
Vízfelvétel
Szemmegoszlás
Szemalak,
ha
d>4mm
Szemalak,
ha
D<4mm
Los
Angeles
aprózódás
Mikro-Deval
aprózódás
Magnéziumszulfátos
aprózódás
Halmazszilárdság
Fagyállóság
Agyag-iszap
tartalom
Vízoldható
kloridiontartalom
Vízoldható
szulfátiontartalom
Szerves
szennyeződés
Piritszennyeződés
Alkáliszilikátreakcióérzékenység
Alkálidolomitreakcióérzékenység
Jelmagyarázat:

Homok

Vizsgálati
szabvány

Tulajdonság

Kavics

Homokos kavics

MSZ EN 1097-6
MSZ EN 1097-3
MSZ EN 1097-6
X
MSZ EN 933-1
MSZ 4798-1 MSZ XX
18288-5
MSZ EN 933-3
MSZ EN 933-4
MSZ
18288
X
3. fejezet
MSZ EN 1097-2
MSZ 18278-1
MSZ EN 1097-1
MSZ 18278-6

Könnyű
Zúzottkő kőanyaghalmaz
XX

XX

X

XX
XX
X

XX

X

XX

XX

X

X

XX
XX

MSZ EN 1367-2
MSZ 18289-3
MSZ EN 13055-1
A melléklet
MSZ EN 13055-1
C melléklet

XX
X
X
XX

MSZ 18288-2

MSZ EN 1744-1 XX
7.fejezet

XX

MSZ EN 1744-1
10.fejezet
MSZ EN 1744-1
15.1.szakasz
MSZ EN 1744-1
14.1.szakasz
MSZ
4798-1
MSZ EN 12620
MSZ EN 13055-1
MSZ CR 1901

XX

XX

X

X

X

Y

Y

Y

Y

Y

MSZ
4798-1
MSZ EN 13055-1

X

Y

d - névleges legkisebb szemnagyság
D - névleges legnagyobb szemnagyság
XX - termékminősítő vizsgálat, melyre van követelmény
X - általában elvégzendő vizsgálat, amelyre nincs követelményérték
Y - gyanús esetben elvégzendő vizsgálat

Forrás: [46]
Szitavizsgálat:
A szitavizsgálat eszköze a szitasor, valamint a szitarázó berendezés. A szitasor több
felülről lefelé csökkenő lyukbőségű szitából és rostából áll. Az előzőleg tömegállandóságig
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kiszárított adalékanyagot a szabványos szitasor legfelső elemére helyezve addig kell
szitálni, még áthullás tapasztalunk. Az egyes szitákon és rostákon fennmaradt
adalékanyag tömegét lemérve meghatározható az adalékanyag szemeloszlási görbéje,
maximális szemnagysága, egyenlőségi mutatója, stb.
A kiértékelés menetét a 4.4 táblázaton keresztül mutatjuk be. Az első oszlopban
feltüntetjük a szabványos szitasort felülről növekedő sorrendben, a második oszlopban az
egyes szitákon fennmaradt adalékanyag tömegét. A harmadik oszlop az előző oszlop
adataiból számított tömegszázalék értékeit tartalmazza 100 százalékra kerekítve. A
negyedik oszlopban a vizsgált szita felett lévő összes adalékanyag mennyiséget tüntetjük
fel. Az utolsó oszlop a vizsgált szitán áthullott összes adalékanyag mennyiségét
tartalmazza tömegszázalékban. Az összes áthullott tömegszázalékokat ábrázolva a
lyukbőségek függvényében, megkapjuk a szemeloszlási görbét.
4.4 táblázat: Szitavizsgálat kiértékelése
Összes
Összes
Fennmaradt Fennmaradt
Lyukbőség
fennmaradt áthullott
tömeg
tömeg
[mm]
tömeg
tömeg
[g]
[m%]
[m%]
[m%]
63
32
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,063
tálca

0
460
1800
2370
1370
840
670
1440
760
230
20
0
9960

0
5
18
24
14
8
7
14
8
2
0
0
100

0
5
23
47
61
69
76
90
98
100
100
100
6,69

100
95
77
53
39
31
24
10
2
0
0
0

100

100
95

90
80

60
53

50
40
39
30

31
24

20
10

10

0,5

0

0,25

0

0,125

2
0,063

Összes áthullott [m%]

77
70

1

2

4

8

16

32

63

Szita ill rosta lyukbősége log léptékben [mm]

4.7 ábra: Szemeloszlási görbe
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A szemmegoszlási görbe jellemzői
Legnagyobb szemnagyság (dmax)
Annak a szabványos rostának a lyukbősége (mm), amelyen legfeljebb 5 m% marad fenn
az adalékanyag vizsgálata során. A legnagyobb szemnagyság ne legyen nagyobb, mint a
betonozandó szerkezet legkisebb vastagságának a harmada, vízzáró betonszerkezetek
esetén egynegyede, ill. az acélbetétek egymás közti távolsága.
Példafeladatunkban: dmax=32 mm
A frakcióélesség mérőszáma (m%) a frakcióhatárokon kívül eső adalékanyag
mennyisége.
Folyamatos szemmegoszlásúnak az olyan adalékanyagot nevezzük, amely a legnagyobb
szemnagyságig minden szemnagyságot tartalmaz.
Lépcsős szemmegoszlású az olyan adalékanyag, amelyből néhány frakció hiányzik.
A szemmegoszlási görbe minősítése
A szemmegoszlási görbe jellemzésére Abrams vezette be a finomsági mérőszám
(finomsági modulus) fogalmát, amelyen az általa használt, ún. Tylor-féle szita-, ill.
rostasoron fennmaradt, 100-zal osztott tömegek (%) összegét (mA) mérte. Az hazánkban
szabványos szita-, ill. rostasoron a finomsági modulus hasonlóan határozható meg.
d max

m

b

i  0 , 063

i

(4.7)

100

A két modulus közötti összefüggés megközelítőleg:

m  m A  1,1

(4.8)

A finomsági modulus a szemmegoszlási görbe feletti területtel arányos.
Abrams megállapításai szerint mindazok a szemmegoszlási görbék, amelyeknek a
finomsági modulusa azonos, betontechnológiai szempontból – gyakorlati határok között –
egyenértékűnek tekinthetők. Ez a betontechnológia első törvénye.
A finomsági modulus képletét vizsgálva belátható, hogy a finomszemek (pl. 0,063)
mennyiségének néhány tömegszázalékos megváltoztatása a modulust észrevehetően
nem változtatja meg. A finomszemeknek azonban nagy szerepe van, ugyanis a növekvő
fajlagos felülettel megnő a beton víz- és cementigénye. Popovics ezt figyelembe véve
bővítette az Abrams-törvényt: mindazok az adalékanyagok, amelyeknek a finomsági
modulusa és a fajlagos felülete azonos, betontechnológiailag egyenértékűnek
tekinthetők.
A hazai és külföldi szabványok a legnagyobb szemnagyság függvényében adnak meg
olyan szemmegoszlási görbéket, amelyek a közéjük eső szemmegoszlási görbéket I., ill.
II. osztályúnak minősítik (4.8 ábra). Ezeket szemmegoszlási határgörbéknek nevezzük.
Ha a szemmegoszlási görbe bizonyos rövidebb szakaszon kilép a határgörbék közül,
akkor a határgörbés minősítés alapján a gyengébb kategóriába kell sorolni. Azonban
figyelembe véve azt, hogy a finomsági mérőszám a görbe feletti terület mérőszámát adja
meg, a szemmegoszlási görbe helyett területkiegyenlítéssel egy másik szemmegoszlási
görbe rajzolható meg. A helyettesítő görbével minősíthető a szemmegoszlás.
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4.8 ábra: Szemeloszlási görbe minősítése
Szemeloszlási görbe javítása–frakciók keverése
Amennyiben a szemeloszlási görbe nem esik az adott határgörbék közé, akkor javíthatjuk
azt szétosztályozással és újrakeveréssel, vagy más szemeloszlású adalékanyag megfelelő
arányú hozzákeverésével. A beton-adalékanyagok keverékét általában osztályozott
frakciók megfelelő arányú összekeverésével kell előállítani. Az MSZ 4798-1:2007
szabvány szerint osztályozatlan adalékanyagot csak ≤C12/15, illetve ≤LC12/13
nyomószilárdsági osztályú betonokhoz szabad felhasználni.
A szükséges szemeloszolási göbét több szabványos (éles) frakcióból állítjuk össze. Az
éles frakció alsó határán az összes áthullott tömegszázalék nulla, a felső határon 100
tömegszázalék, közte logaritmusosan változik (azaz a szemeloszlási görbe egy egyenes).
Ilyen éles frakciókra láthatunk példát a 4.9 ábrán. n darab éles frakció keverése és a
keverék szemeloszlási görbéjének előállítása adott keverési arányok alapján:
100
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4.9 ábra: Éles frakciók keverése
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Adott n darab éles frakció, a keverési arányok: k 1, k2,…,kn. A keverék szemeloszlási
görbéjének egy pontját (a) meghatározhatjuk úgy, hogy a frakciók értékeit (a i)
megszorozzuk a keverési aránnyal (ki), majd összegezzük. A 4.9 ábrán lévő szaggatott
vonalak közötti távolságok jól láthatóan az egyes frakciókhoz tartozó keverési arányokkal
egyenlő.
n

a   k i  ai

(4.9)

i 1

A keverék finomsági modulusa az előbbiekhez hasonlóan:
n

m   k i  mi

(4.10)

i 1

Adalékanyag tervezése
A gyakorlatban legtöbb esetben adott n darab éles frakció és a keverék finomsági
modulusa. Ez esetben a frakciók finomsági modulusának meghatározása után a
következő egyenletrendszer megoldásával megkapjuk a keverési arányokat.
n

m   k i  mi 

i 1

n
1   ki 

i 1

(4.11)

Két keverendő frakció esetén a (4.11) egyenletrendszer kétismeretlenes, több frakció
esetén azonban az ismeretlenek száma meghaladja az egyenletek számát. Ez esetben az
első n–2 db keverési arányt betontechnológia megfontolások alapján felvesszük. Mivel
alapvetően I. osztályú adalékanyagot tervezünk, az első frakció keverési arányát úgy kell
felvennünk, hogy az mindvégig a maximális szemnagysághoz tartozó határgörbéken
belül essen. Például dmax=32 esetén a 0/4 frakció úgy esik az A és B görbék közé, ha a
keverési arányát az A és B határgörbék 4 mm-es lyukbőséghez tartozó értékei közé
vesszük fel. A görbék alakja miatt célszerű a keverési arányt az A görbe értékéhez
közelebb feltételezni (így nem metszi a B görbét). A feltételezés után a (4.11)
összefüggésben már csak két ismeretlen szerepel, tehát azokat meghatározhatjuk. Több
frakció esetén az előbbi gondolatmenet alapján több keverési arányt kell feltételeznünk.
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4.10 ábra: Adalékanyag-tervezés
Az adalékanyag-tervezés bemutatását szükségszerűnek tartjuk egy példafeladattal
folytatni.
Legyen adott egy 0/2, egy 2/4, egy 4/8 és egy 8/16 éles frakció. Határozzuk meg a
keverési arányokat úgy, hogy a keverék finomsági modulusa 6,27 legyen, valamint a
keverék I. osztályú legyen!
Határozzuk meg a frakciók finomsági modulusát a (4.7) összefüggés alapján:
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A (3.5) egyenletrendszerbe behelyettesítve, az egyenletrendszer négy ismeretlenes,
ezért a 0/2 és a 2/4 frakcióhoz tartozó keverési arányt feltételeznünk kell. A 0/2 frakció
végén (2 mm) az A határgörbe értéke 23 m%, a B görbe értéke 59 m%. Ezen két érték
közé kell feltételeznünk a 0/2 frakció keverési arányát. Hogy a keverék görbéje ne
metsszen bele a C görbébe, ezt az értéket célszerű minél kisebbre választani.
Esetünkben legyen k1=23%. A 2/4 frakció keverési arányát az előző megfontolások
alapján válasszuk k2=17%-ra. Így a (4.11) egyenletrendszer kétismeretlenessé válik,
tehát megoldható:
n

m   k i  mi  k1  m0 / 2  k 2  m2 / 4  k 3  m4 / 8  k 4  m8 / 16 

i 1

n

1   k i  k1  k 2  k 3  k 4

i 1

6,27  0,23  3,02  0,17  6  k 3  7  k 4  8

1  0,23  0,17  k 3  k 4


72

Az egyenletrendszert megoldva, a keverési arányok: k1= 23%; k2= 17%; k3= 25%; k4=
35%. A keverék szemeloszlási görbéjét meghatározva, ellenőriznünk kell, hogy az
adalékanyag valóban I. osztályú.
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4.11 ábra: Szemeloszlási görbe

h1

h2

Agyag-iszap tartalom

4.12 ábra: Agyag-iszap tartalom
Az agyag-iszap tartalom meghatározásához a vizsgálandó, természetes állapotú
adalékanyagból tiszta csapvízzel kimossuk a 4 mm alatti adalékszemeket. A mosóvizet
leülepítjük, ha kitisztult, a 4 mm alatti szemcsék és a mosóvíz zagyszerű keverékét egy
menzúrába öntjük úgy, hogy a magasság felét vagy 2/3-át töltse ki. A menzúrát
vízszintes helyzetben összerázzuk, majd egy rázkódásmentes asztalra helyezzük. Egy óra
elteltével az összerázást megismételjük, hogy a tapadó finom szemcsék kioldódjanak. 24
órás függőleges és rázkódásmentes tárolás után leolvassuk a teljes (h 1) és az agyagiszap alatti magasságot (h2). Az agyag-iszap tartalom közelítően:

i(V %) 

h2
 100
h1

(4.12)
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Nedvességtartalom meghatározása
A homokfrakció magasabb fajlagos felülete miatt a beton tulajdonságaira is ható
vízmennyiséget tartalmazhat. A vízmennyiség meghatározása után a betonreceptet
korrigálni kell. A homok nedvességtartalmának gyors mérési lehetősége a kiégetés. A
~500 g tömegű homokot keverjük le denaturált szesszel, majd égessük ki. A száraz
tömeget lemérve meghatározható a homok nedvességtartalma. A denaturált szesz
színtelen lánggal ég, szervesagyag-tartalom esetén naracsszínű lesz a láng!
Adalékszerek
Az adalékszerek ma már fontos részét képezik a betontechnológiának. Legfontosabbak a
képlékenyítő- és folyósítószerek. Ha a könnyebb bedolgozást többlet vízzel érjük el, az
rontja a beton szilárdságát és ezzel annak minőségét. Az adalékszerek fejlődése ezért
mindig is összefüggött a víz/cement tényezővel, valamint a betonok minőségével. 1910ben jelentek meg Németországban az első márkázott adalékszerek. A ligninszulfonátok
és ezek származékai már a XX. század elején ismertek voltak. Amerikában 1939-ben
jöttek rá, hogy egy bizonyos cementőrlést segítő anyag mikroszkopikusan kicsiny
légbuborékokat képezve jelentős fagy- és sóállóságot biztosít a beton utcaköveknek.
Ezzel vált ismertté a légbuborékképző adalékszer fogalma. Ezek az ismeretek azonban a
második világháború miatt csak 1946-ban jutottak el Európába. Az egyre hatékonyabb
szerek alkalmazásával új fogalmat is ki kellett találni az erősebb képlékenyítésre. Ezeket
az újabb anyagokat már folyósítónak nevezték el. A hagyományos folyósító adalékszerek
közül leginkább a melaminszulfonátok, a naftalinszulfonátok, valamint a szulfonált
vinilpolimerek terjedtek el. Napjainkra a fejlődés a folyósítók legújabb generációit
(poliakrilátok= PA, polikarboxilátok = PCE) eredményezte. Mindezt az a fejlesztőmunka
indította el 1983-ban Japánban, amelynél az érdeklődés középpontjában a beton
tartósságának kérdése szerepelt. A legújabb generációt képviselő polikarboxilátéter alapú
folyósítószerek hatékonysága és gazdaságossága messzemenően felülmúlja az eddigi
alapanyagokét. [47]
Betonadalékszerek csoportosítása, meghatározása és jelölése
Adalékszertípusok az MSZ EN 934-2 termékszabvány szerint:
Egyhatású adalékszerek:
• Képlékenyítő
• Folyósító
• Stabilizáló
• Légbuborékképző
• Kötésgyorsító (fagyásgátló)
• Szilárdulásgyorsító (fagyásgátló)
• Kötéskésleltető
• Tömítő
Többhatású adalékszerek:
• Kötéskésleltető mellékhatású képlékenyítő
• Kötéskésleltető mellékhatású folyósító
• Kötésgyorsító mellékhatású képlékenyítő
A képlékenyítő és a folyósító adalékszerek csökkentik a betonkeverék vízigényét. Ez azt
jelenti, hogy azonos mennyiségű keverővíz-adagolás mellett lágyabb, könnyebben
bedolgozható betonkeveréket készíthetünk, vagy változatlan konzisztencia esetén
keverővizet takaríthatunk meg. Ez utóbbi esetben kevesebb cementet adagolhatunk,
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vagy magasabb korai és végszilárdságot érhetünk el. A folyósító adalékszerek lehetővé
teszik, hogy a bedolgozhatóság javításával egyidejűleg keverővizet is megtakaríthassunk,
továbbá adagolásukkal folyós konzisztenciájú betonkeveréket állíthassunk elő. A
légpórusképző adalékszerek növelik a beton levegőtartalmát azzal, hogy nagy
mennyiségű apró légbuborékot hoznak létre egyenletes eloszlásban. A mesterséges
légbuborékok kedvezően befolyásolják a betonkeverék bedolgozhatóságát, és növelik a
szilárd beton ellenállását a fagy, a só és egyéb agresszív hatásokkal szemben. A tömítő
adalékszerek csökkentik a beton kapilláris-vízfelvételét. A késleltető adalékszerek az
adagolt mennyiségtől és a hőmérséklettől függően meghosszabbítják a betonkeverék
bedolgozhatóságának időtartamát, és mérsékelik a hidratációs hő korai fejlődését. A
gyorsító adalékszerek az adagolt mennyiségtől és a hőmérséklettől függően serkentik a
kötési folyamatot, és/vagy növelik a kezdőszilárdságot. A fagyásgátló adalékszerek az
adagolt mennyiségtől és a hőmérséklettől függően csökkentik a friss betonban lévő víz
fagyáspontját, továbbá a beton hőháztartásának javításával növelik a kezdőszilárdságot.
Az injektálást segítő adalékszerek hatása azonos a képlékenyítő adalékszerekével,
ezenkívül csökkentik a keverék szétosztályozódási hajlamát, továbbá zsugorodáscsökkentő vagy enyhe duzzasztóhatást fejtenek ki a szilárdulás során. A stabilizáló
adalékszerek csökkentik a betonkeverék szétosztályozódási hajlamát, megakadályozzák
a keverővíz vagy a cementlé kiválását (vérzését). A kémiai korrózió ellen védő
adalékszerek növelik a beton ellenálló képességét az adott agresszív közegben (pl.
szulfátkorróziót kiváltó környezetben) azáltal, hogy a betont támadó agresszív vegyi
közeg összetevőivel és/vagy a cement alkotórészeivel kémiai reakcióba lépnek. Az
acélbetét elektrokémiai korróziója ellen védő szerek (inhibitorok) a betonba keverve az
adott agresszív közegben csökkentik az acélbetét elektrokémiai korróziós hajlamát. A
biológiai korrózió ellen védő szerek (biocidok) a betonba keverve gátolják vagy
megszüntetik a beton anyagát károsító élő szervezetek (csirák, gombák stb.) életműködését.
A kloridtartalom alapján az adalékszereket két csoportba soroljuk: kloridmentes és
kloridos. Kloridmentes adalékszereknek nevezzük azokat, amelyekben a halogénelemek
összes mennyisége (kivéve a fluort) kloridion-egyenértékben kifejezve legfeljebb 0,2
tömegszázalék, és amelyeknek legnagyobb adagját a betonba keverve a cement
tömegére számított kloridion-tartalom legfeljebb 0,002 tömegszázalék. Kloridos
adalékszereknek nevezzük azokat, amelyekben a halogénelemek összes mennyisége
(kivéve a fluort) meghaladja az előzőkben közölt mennyiségeket.
Az adalékszercsoportok betűjelét és a csomagolási egység címkéjének színét a 4.5
táblázat tartalmazza. [48]
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4.5 táblázat: Adalékszercsoportok megnevezése és betűjele
Az adalékszercsoport

A címkeszíne

megnevezése

betűjele

Képlékenyítők

P

sárga

Folyósítók

F

szürke

Légpórusképzők

L

kék

Tömítők

T

barna

Késleltetők

K

zöld

Gyorsítók

S

vörös

FG

lila

Injektálást segítők

I

fehér

Stabilizálok

V

ibolyakék

Korrózió ellen védők

C

narancssárga

Fagyásgátlók

Forrás: [48]
Képlékenyítő adalékszerek
A képlékenyítő adalékszerek adagolása egyrészt lehetővé teszi, hogy a tervezett konzisztenciát kevesebb vízmennyiséggel érjük el, másrészt biztosítja a betonkeverék jobb
bedolgozhatóságát. A képlékenyített betonkeveréknek tehát csökken a vízigénye, ezáltal
csökken a vérzési hajlama, javul az összetartó képessége. A képlékenyítők elősegítik a
cementszemcsék jobb eloszlását a betonkeverékben, ezáltal csökken a betonkeverék
belső súrlódása, növekszik a mozgékonysága, javul a bedolgozhatósága. A jobb
bedolgozhatóság növeli a beton tömörségét és szilárdságát. A kevesebb keverővíz
kedvező a beton zsugorodására, vízfelvételére, vízzáróságára, fagyállóságára, agresszív
hatásokkal szembeni ellenállására. A kisebb vízigény lehetőséget nyújt a vízcementtényező csökkentésére és ezen keresztül (változatlan szilárdsági igény esetén) a
cementtartalom csökkentésére is. Ha a keverővíz csökkenthetőségét nem használjuk ki,
akkor a betonkeverék mozgékonysága növekszik. Megfelelő képlékenyítő adalékszerrel a
betonkeverék konzisztenciája lényegesen javul (pl. az eredetileg „kissé képlékeny”
konzisztenciájú betonkeverék „képlékeny” konzisztenciájúvá válik).
Hatóanyagai:
 a ligninszulfonátok,
 a naftalin-formaldehid szulfonátok,
 a mellamin-formaldehid szulfonátok.
Hatásmechanizmus:
 Víz felületi feszültségének csökkenése
 Kiegyensúlyozatlan villamos töltés
 Felszabaduló vízmennyiség
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Képlékenyítő adalékszerek hatása a beton tulajdonságaira:
 Nem befolyásolja a készítési technológiát
 Növelik a beton levegőtartalmát
 Bedolgozhatóság
 A képlékenyítő hatás az adalékszer mennyiségével nő
 Adagolás sorrendje fontos
 Keverés lefolyása
 Cement fajtája is befolyásolja (különösen heterogén cementek esetében)
 Adalékanyag fajtája
 Szilárdság: korai és végszilárdság nagyobb
 Etalonnal azonos szilárdságú, de jobb a bedolgozhatósága
 Kevesebb víz → szilárdabb beton
 Vízzáróság: javul (kisebb víz-cement tényező)
 Alakváltozási jellemzők: túladagolás esetén a zsugorodás növekedésére
számíthatunk
 Tartósság: kevesebb pórus → jobb tömörség → nő az ellenállás az agresszív
hatásokkal szemben
Képlékenyítő adalékszerek alkalmazása:
A képlékenyítő adalékszerek alkalmazásának két célja van:
 a konzisztencia javítása és
 a vízmegtakarítás.
Képlékenyitő adalékszer többnyire a konzisztencia javítása céljából kerül adagolásra. A
konzisztenciát a kissé képlékeny konzisztenciájú betonkeverékhez adagolt képlékenyítő
adalékszerrel érjük el. Ez esetben változatlan betonösszetétel (változatlan víz-cement
tényező) mellett könnyen bedolgozható, kellő mozgékonyságú betonkeveréket nyerünk.
Ha a „képlékeny” konzisztenciát adalékszer nélkül állítjuk elő, akkor több keverővízre és
cementre van szükségünk. A több víz a beton pórustartalmát, a több cement a beton
repedésérzékenységét növeli, s mindez károsan befolyásolja a beton időállóságát.
Az adalékszerrel előállított nagyobb mozgékonyság előnyösen hasznosítható a betonkeverék csővezetéken való szállításakor. A mozgékonyabb betonkeverék kisebb szivattyúnyomást igényel, mint a merevebb, ezáltal csökken a dugulások keletkezésének
veszélye.
A képlékenyítő adalékszerekkel 10-15% keverővizet takaríthatunk meg anélkül, hogy a
tervezett konzisztencián változtatnánk. A vízmegtakarítás lehetőségének akkor van
jelentősége, ha a beton minőségét kívánjuk javítani. A kisebb víz-cement tényező
hatására tömörebb betont készíthetünk; nő a beton kezdő- és végszilárdsága, javul a
vízzárósága.
Folyósító adalékszerek
A folyósító adalékszerekkel szemben támasztott legfontosabb követelmény, hogy a
betonkeverék eredetileg 40±2 cm-es terülését legalább 12 cm-rel növeljék. (Napjainkban
ezt a követelményt forgalomban lévő folyósító adalékszerek általában teljesítik.)
Folyósító adalékszerek alkalmazása:
 Adalékszeres öntött beton
 Nagy szilárdságú adalékszeres beton
 Nagy szilárdságú adalékszeres öntött beton
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A folyósító adalékszereket három célból adagoljuk (4.13 ábra):
 a betonkeverék mozgékonyságának (konzisztenciájának) jelentős növelése
további vízadagolás nélkül (a víz-cement tényező azonos marad);
 a betonkeverék víztartalmának jelentős (15–30%-os) csökkentése anélkül, hogy a
betonkeverék bedolgozhatósága romlana (a víz-cement tényező csökken, a
konzisztencia változatlan marad);
 a betonkeverék mozgékonyságának jelentős növelése a víztartalom egyidejű csökkentése mellett (a víz-cement tényező csökken, a konzisztencia javul).

4.13 ábra: Folyósító adalékszerek adagolásának három célja
Forrás: [49]
Folyósító adalékszerek hatásmechanizmusa
A képlékenyítő adalékszereknél megismert hatásmechanizmusok közül a keverővíz
felületi feszültségének csökkentése és ezzel a szilárd szemcsék jobb nedvesíthetősége
csak a ligninszulfonát alapú folyósítószereknél számottevő jelentőségű. A szintetikus
óriásmolekula hatóanyagú folyósítószerek szinte kizárólag a cementdiszpergáló
hatásmechanizmussal valósítják meg a folyósítást. A hatás a képlékenyítőszerekhez
hasonlóan korlátozott időtartamú, mivel az óriásmolekulák Na-szulfonát végcsoportjai
fokozatosan kemiszorbeálódnak a cementszemcsék felületére (oldhatatlan Ca-szulfonáttá
alakulva), ott szilárdan megkötődnek, a poláris csoportok elfogyásával az adalékszer
hatása megszűnik; a konzisztencia visszaáll a szeradagolás előtti szintre. Ez az állapot
azonban nem a kötés kezdete, így lehetőség van az adalékszer ismételt adagolásával a
konzisztencia újbóli lágyítására. A folyósító adalékszerek többsége tehát tisztán fizikaielektroflzikai hatásmechanizmusú, ami azt jelenti, hogy kisebb eltérésekkel ugyan, de
bármilyen cementtípus alkalmazásakor hatékonyak.
Egyedüli kivételt jelentenek a legújabban kifejlesztett szulfonált vinilpolimer hatóanyagú
termékek, amelyeknél a kiemelkedően jó cementdiszpergáló, viszkozitáscsökkentő fizikai
hatás mellett kémiai hatás is mutatkozik. Átlagos ásványi összetételű cementekkel
készült betonkeverékekhez adagolva ezen folyósítószerek kombinált (fizikai+kémiai)
hatásmechanizmusa kiugróan jó folyósítást, esetenként 32–35% vízmegtakarítási
lehetőséget és + 20 °C körüli hőmérsékleten 120–150 percet is elérő folyósító
hatásidőtartamot eredményez.
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Nagy aluminátklinkerásvány-tartalmú cementek esetében az aluminátok gyors
feltáródása miatt álkötési jelenség léphet fel: a hatásidőtartam nemhogy hosszabbodik,
hanem rövidülhet is, elvész a várt nyújtott bedolgozhatóság előnye. Ezért az ilyen
folyósítószerek használata előtt előnyös a felhasználásra tervezett cement ásványi
összetételének megismerése, és elengedhetetlen a próbakeverés végrehajtása.
Légpórusképző adalékszerek
A betonban a cementen, az adalékanyagon és a vízen kívül levegő is van bezárt
buborékok formájában. Ezek a buborékok véletlenül keletkezett és szándékosan
(mesterségesen) keltett buborékok lehetnek.
A véletlenül keletkezett légbuborékok a keverés, a szállítás, az átrakás és az elhelyezés
során kerülnek a betonkeverékbe; átmérőjük tág határok között mozoghat és több
millimétert is elérhet. A betonkeverék bedolgozása során célunk az, hogy ezeket a
nemkívánatos légbuborékokat minél nagyobb mértékben eltávolítsuk a betonból. A
szándékosan előidézett légbuborékokat légpórusképző adalékszerekkel keltjük a
betonkeverékben. A légpórusképző adalékszerek olyan vízben oldódó anyagok, amelyek
a keverés során, tisztán fizikai úton nagy mennyiségű apró, többnyire gömb alakú
légbuborékokat hoznak létre a keverékben egyenletes eloszlásban. A légbuborékok
elősegítik a szilárd szemcsék egymás közötti elmozdulását, ezáltal megkönnyítik a
betonkeverék bedolgozását. A betonkeverékbe bevitt légbuborékok kedvezően hatnak a
friss beton állékonyságára (ami elősegíti a korai kizsaluzást), továbbá meggátolják a
betonkeverék szétkeveredését szállítás és bedolgozás közben. A mesterséges
légbuborékokkal átszőtt struktúra kedvezően hat a beton fagyállóságára, valamint fagyés olvasztósó-állóságára s ezen keresztül a beton tartósságára.
A betonba bevitt levegőmennyiség növekedésével a beton szilárdsága csökken. 1 térfogatszázalék bevitt légbuborék 3-5% szilárdságcsökkenést okoz. Ez a szilárdságcsökkenés
5 térfogatszázalék levegőtartalomig, a keverővíz csökkenthetőségét kihasználva,
általában ellensúlyozható. A levegőt bevivő anyagokat (pl. állati vért, tejet, állati
zsiradékokat) már a rómaiak is adagolták az általuk készített puzzolánbetonok
(habarcsok) előállításakor. Valószínű, hogy a levegőtartalom kedvező hatását az
időállóságra nem ismerték, és így ezeket az anyagokat elsősorban a betonkeverék
bedolgozhatóságának javítására adagolták.
Légpórusképző adalékszerek tulajdonságai:
 Cementtel együtt őrlik, vagy
 Keverés közben adagolják a betonkeverékhez
 Akkor fejtik ki hatásukat, ha a buborékok átmérője 0,01 mm ≤ d≤ 0,3 mm közötti
 Eloszlásuk a betonban egyenletes
 Egymástól mért távolságuk egy bizonyos határt nem lép túl (távolsági tényező)
 Elősegítik a szemcsék közötti elmozdulást, megkönnyítik a bedolgozhatóságot
 Kedvezően hatnak az állékonyságra (korai kizsaluzhatóság)
 Meggátolják a betonkeverék szétkeveredését
 Növelik a fagyállóságot, az olvasztósó-állóságot, a tartósságot
 A beton szilárdsága csökken
 Korszerűek: kombinált hatásúak, légpórusképzők és képlékenyítők.
Hatóanyagok, hatásmechanizmus:
Kezdetben a légbuborékok bevitelét és stabilizálását a betonban az adalékszer és a
cement között lejátszódó reakció során keletkező amorf, víztaszító reakciótermékekre
vezették vissza. A légbuborékok bevezetéséhez és stabilizálásához két alapvető
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feltételnek kell teljesülnie. Az egyik: a vízben oldhatatlan reakciótermékek keletkezése,
vagy az adalékszemek a cement és a finom adalékanyag-szemcsék felületére való
adszorbeálódása után a keverővízben a légbuborékok keletkezéséhez elegendő
mennyiségű felületaktív anyagnak kell maradnia vissza. A másik: a keletkezett
légbuborékok stabilizálódása érdekében szükséges, hogy a cement és a finom
adalékanyag-szemcsék felülete, a felületen lejátszódó reakció vagy az adalékszer
adszoptív kötődése révén hidrofobizálva legyen. A légpórusképző adalékszer hatását a
4.14 ábra szemlélteti.

4.14 ábra: A cement, a levegő, a víz és a légpórusképző adalékszerek kölcsönhatása
Forrás: [49]
Befolyásoló tényezők:
 Adalékszer adagolt mennyisége
 Cement fajtája, mennyisége, őrlésfinomsága
 Adalékanyag szemszerkezete
 Keverőgép típusa, töltési foka
 Keverés intenzitása, időtartama
 Betonkeverék konzisztenciája
 Szállítás módja és időtartama
 Tömörítés módja és időtartama
 Hőmérséklet
Légpórusképző adalékszerek hatása a beton tulajdonságaira:
A mesterségesen keltett légbuborékok csak akkor fejtik ki hatásukat maradéktalanul, ha
átmérőjük sem túl nagy, sem túl kicsi; eloszlásuk a betonban egyenletes, és egymástól
mért távolságuk egy bizonyos határt nem lép túl. A cél tehát az, hogy adott
levegőtérfogatból minél több, a célnak megfelelő átmérőjű, közel gömb alakú légbuborék
képződjön.
A légbuborékok átmérőjére vonatkozó kutatások szerint a légbuborék akkor hatásos, ha
átmérője nem nagyobb, mint 0,4 mm. Célszerű azonban, ha a légbuborékok átmérője
túlnyomórészt 0,3 mm alatti, és ugyanakkor nem kisebb, mint 0,01 mm. A túl nagy
légbuborékok növelik a távolsági tényezőt, és nagyobb mértékben csökkentik a beton
szilárdságát. A túl kicsi légbuborékok nem képesek betölteni a kapillárispórusokban a
tágulási edény szerepét, s így a beton tartósságára nincsenek befolyással.
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Légpórusképző adalékszerek alkalmazása:
 a betonkeverék mozgékonyságának elősegítésére
 a betonkeverék összetartó képességének javítására
 a szilárd beton vízfelvételének csökkentésére
 a szilárd beton fagyállóságának, valamint fagy- és sózásállóságának növelésére
 a beton tartósságának fokozására.
Tömítő adalékszerek
A tömítőszerek csökkentik a beton vízfelvételét és a víz betonba hatolásának mélységét.
A szilikáttartalmú tömítőszerek reakcióba lépnek a cement hidratációs termékeivel,
aminek hatására kapillárporozitást csökkentő hidroszilikátok keletkeznek. Ennek ellenére
víznyomás hatására vízfelvétellel kell számolni. Alkalmazásuk feltétele, hogy a beton
eleve vízzáró és kis vízfelvételű betonnak készüljön. Tömítőszerrel nem lehet a rossz
összetételű és rosszul tömörített betont vízzáróvá tenni. A tömítőszerek növelhetik a
beton levegőtartalmát, ezáltal csökkenthetik a betonszilárdságot és növelhetik a
zsugorodást. A tömítőszereket a mélyépítésben, a vízépítésben és tartályok építése során
szokás alkalmazni. Az MSZ EN 934-2:2002 szabvány a tömítő adalékszerekre a
referenciabetonhoz viszonyított kapilláris-vízfelszívást 7 napos utókezelést követően 7
napig és 90 napos utókezelést követően 28 napig vizsgálva, a referenciabetonhoz
viszonyított friss beton levegőtartalmát és a referenciabetonhoz viszonyított
nyomószilárdságot 28 napos korban írja elő követelményként.
Tömítő adalékszerek hatásmechanizmusa:
Az anyagfelületek (ez esetben a beton-pórusfelületek) hidrofób vagy hidrofil jellege a
szilárd anyag és a víz közötti felületi feszültségtől függ. Ha a felületi feszültség kicsi,
akkor az anyag hidrofil, vagyis a víz a felületet jól nedvesíti, az ilyen anyag nagy
mennyiségű víz felvételére alkalmas. Ha a felületi feszültség nagy, akkor az anyag
hidrofób, vagyis víztaszító, a vizet nem tudja megkötni.
A hidrofób hatású tömítő adalékszerek hatóanyaga a betonba keverés és a pórusok
kiszáradása után kémiailag kapcsolódik a cementkőhöz, és a pórusok felületén víztaszító
(hidrofób) bevonatot képez. A pórusfolyadék és a pórusfalak közötti nedvesítési szög
megnövekedése miatt kapillárisbeszívódás helyett kapillárisdepresszió alakul ki, s így a
víz (az agresszív oldat) nem tud a pórusokba behatolni, sőt kinyomódik belőle.
A hidrofób tömítő adalékszerek hatására jelentősen csökken a beton vízfelszívása, de ez
a beavatkozás a nyomás alatti víz behatolását nem akadályozza.
Tömítő adalékszerek hatása a beton tulajdonságaira:
A hidrofób tömítő adalékszerek gyengén képlékenyítenek. Ezáltal lágyabb keveréket
kapunk, vagy változatlan konzisztencia esetén keverővizet tudunk megtakarítani
(csökkenthető a víz-cement tényező). Az ily módon megtakarítható víz elérheti az 5%-ot.
A zsugorodás növekedésére is számítanunk kell.
Ha a vízcsökkentés lehetőségét kihasználjuk, akkor a hidrofób tömítő adalékszert tartalmazó beton nyomószilárdsága nem csökken. A gyakorlatban azonban a nyomószilárdság
mintegy 5%-os csökkenésével kell számolni.
A hidrofób tömítő adalékszert tartalmazó beton fagyállósága, valamint fagy- és
olvasztósó-állósága jelentősen jobb, mint az etalonbetoné, mert a víztaszító hatás
megakadályozza a csapadékvíz vagy az olvasztósó-oldat behatolását a betonba. Ha az
adalékszer mellékhatásként levegőt visz be a betonba, akkor ez a kedvező hatás még
fokozódik.
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A beton víztaszítóvá tétele vékony (<0,2 mm) repedéseket tartalmazó szerkezet esetében is hatásos. Nagyobb repedéstágasság esetén a víztaszító hatás már nem képes
ellenállni a behatoló víznek vagy olvasztósó-oldatnak. Ugyancsak hatástalanná válik a
víztaszítóvá tett beton a csapóeső ellen, ha a szélsebesség meghaladja az óránkénti 100
km-t.
Tömítő adalékszerek alkalmazása:
Víztaszító főhatású tömítő adalékszert olyan beton- vagy vasbeton szerkezetek esetében
alkalmazunk, amelyeket az eső, a lecsurgó és felületi vizek (olvasztósó-oldat), felszívódó
nedvesség stb. behatolásától kívánunk megvédeni. Ha a betonnak nyomás alatti víznek is
ellent kell állnia (vízzáró beton), akkor víztaszító főhatású tömítő adalékszer alkalmazása
nem elegendő. Ilyen esetben egyéb betontechnológiái intézkedés válik szükségessé.
Késleltető adalékszerek
A késleltető adalékszerek alkalmazása lehetővé teszi, hogy a betonkeveréket a
készítéstől számított akár 36 óra múlva is megfelelően bedolgozhassuk. Ezáltal lehetővé
válik a betonkeverék nagyobb távolságra való szállítása, valamint a nemkívánatos
munkahézagok elkerülése.
A késleltető adalékszerek csökkentik a kötési hő felszabadulásának sebességét, vagyis
csökken az időegység alatt fejlődő hidratációs hő mennyisége. Ez a hatás jól
hasznosítható nagy tömegű betonszerkezetek készítésekor.
A késleltető hatás az adalékszer fajtáján és mennyiségén kívül nagymértékben függ a cement összetételétől. Azonos késleltető adalékszer más cementtel, vagy azonos cement
más késleltető adalékszerrel igen eltérő kötéslassítást eredményezhet. Ezért a késleltető
adalékszer fajtájának és adagolási mennyiségének meghatározását tegyük mindig
helyszíni kísérletek eredményétől függővé. A helyszíni kísérletekhez nyújtanak segítséget
a gyártók által rendelkezésre bocsátott táblázatok vagy diagramok, amelyek az adagolt
mennyiség, a hőmérséklet és a bedolgozhatóság időtartamának összefüggéséről
tájékoztatnak (4.15ábra).

4.15 ábra: A bedolgozhatóság időtartama a hőmérséklet és az adagolt mennyiség
függvényében foszfátbázisú adalékszer esetében
Forrás: [49]
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A késleltetett kötésű beton szilárdsága az első napokban elmarad a késleltető adalékszert
nem tartalmazó betonétól, később azonban a szilárdság eléri, sőt meghaladja az
etalonbeton szilárdságát. A 28 napos szilárdság általában nagyobb, mint az adalékszert
nem tartalmazó etalonbetoné. A késleltető hatás függ a beton és a környezet
hőmérsékletétől. Az azonos hatás elérésére a hőmérséklet emelkedésével, illetve
csökkenésével az adalékszer mennyiségét növelni, illetve csökkenteni kell. Az a jó
késleltető adalékszer, amelyik a kötési folyamatot időben későbbre tolja, de a kötés
kezdete és a kötés vége közötti időtartamot nem befolyásolja. A gyakorlatban sokszor
összetévesztik a késleltetett betonnal kapcsolatos fogalmakat. A bedolgozhatósági idő az
építéshelyen a keveréstől, transzportbeton esetében a betonkeverék ürítésétől a kötés
végéig tart. A késleltetési idő az az időtartam, amellyel a bedolgozhatósági idő a
késleltető adalékszer segítségével meghosszabbítható. A félreértések elkerülése céljából
transzportbeton megrendelésekor mindig a szükséges bedolgozhatósági időtartamot kell
közölni. A betongyár feladata, hogy az ehhez tartozó késleltetési időt a szállítási idővel
megnövelje (4.16 ábra).

4.16 ábra: A késleltetett betonnal kapcsolatos fogalmak
Forrás: [49]
Késleltető adalékszerek hatásmechanizmusa:
A késleltető adalékszerek a hidratáció folyamatát változtatják meg oly módon, hogy ezt a
folyamatot anélkül késleltetik, hogy a cement szilárdulását és szilárdságát károsan
befolyásolnák. A cement kötése és szilárdulása során lejátszódó vegyi folyamatok sem
teljesen tisztázottak, még kevésbé ismert a kötéslassító hatást kiváltó különböző vegyi
anyagok pontos hatásmechanizmusa. A kötésszabályozás jelenségét túlságosan
leegyszerűsíti az a nézet, amely szerint a kötésszabályozás egyetlen tényezője az adagolt
vegyi anyagoknak a pH-értéket befolyásoló hatása: ha az adagolt vegyi anyag hatására a
pH-érték növekedik, akkor a kötés gyorsul; a pH-érték csökkenése a kötés lassítását
eredményezi.
Általánosnak mondható az a feltevés, amely szerint a késleltető adalékszerek hatása
kettős. Részben akadályozzák a cement aktív alkotórészeinek oldódását; részben a
cementszemcsék körül olyan hártyát képeznek, amely meggátolja, hogy a cement a
vízzel vegyi reakcióba lépjen. Ez a hártya természetesen idővel felhasad, és ezt követően
a kötési folyamat megindul.
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Késleltető adalékszerek alkalmazása:
 nagy kiterjedésű betonlemezek és nagy térfogatú betonszerkezetek munkahézag
nélküli, folyamatos előállítására;
 meleg időben végzett betonozáskor a hőmérséklet kötésgyorsító hatásának
ellensúlyozására;
 nagy tömegű betonszerkezetek készítésekor a hidratációs hő időbeni elhúzása,
maximumának csökkentése érdekében; ezáltal csökken az időegységre jutó
fejlődő hőmennyiség, valamint a keletkezett hőmennyiségnek ideje van az
eltávozásra;
 sűrű vasalású betonszerkezetek készítésekor a betonacél és a cementkő közötti
tapadás csökkenésének megelőzése érdekében;
 a munkahézag keletkezésének elkerülésére;
 mosott betonfelületek készítésekor akár esztétikai (látszóbeton), akár a
csatlakozó, különböző korú betonfelületek szakszerű előkészítése céljából;
 álkötésre hajlamos cementek idő előtti merevedésének megakadályozására;
 meleg
beton
keverékek
bedolgozhatósága
idő
előtti
romlásának
megakadályozására;
 transzportbetonok szállításakor a szállítás távolságának növelésére;
 utóvibrálás alkalmazásakor;
 a zsaluzat süllyedése esetén, a betonban keletkező repedések megelőzésére. [49]
Keverővíz
A lakosság ivóvízellátására szolgáló víz – kivéve a gyógyvizet, ásványvizet,
hévizet – keverővíz céljára vizsgálat nélkül is megfelel. A természetes víznyerőhelyek
vizét felhasználás előtt meg kell vizsgálni. Keverővízként olaj-, zsír-, kálisó- és
cukortartalmú vizek nem használhatók, ezért különösen gondosan kell megvizsgálni
azokat a vizeket, amelyekbe ipari vagy mezőgazdasági szennyvíz juthat. [Balázs, 1994]
A víz a betonban egyfelől lehetővé teszi a cement kémiai átalakulását, nagy fajlagos
felületű kötésképes hidrátvegyületek kialakulását, másfelől csökkenti a friss
betonkeverék belső súrlódását, lehetővé teszi annak könnyebb kezelését és tömörítését.
A cement hidratációjához szükséges vízmennyiség sokkal kisebb (általában a cement
tömegének 20–25%-a), mint amennyit a beton jó bedolgozhatósága igényel a jelenlegi
tömörítési módszerek mellett. A megszilárdult cement-víz keverék (a cementkő)
szerkezetét világszerte a Powers–Brownyard-modell jellemzi. E szerint a cementkő
pórusos anyag, amelynek szilárd része nagyon finom eloszlású kolloid méretű
szemcsékből álló gélből, másfelől ebbe ágyazott lényegesen nagyobb méretű
kristályokból áll. A víz a cementkőben háromféleképpen helyezkedhet el:
− kémiailag kötött víz, amely beépül a hidrátvegyületek szerkezetébe;
− adszorbeált víz, amely fizikailag kötött állapota miatt lehetővé teszi a nagy
felületű gélek egymáshoz tapadását;
− a cementkő kapillárisaiban elhelyezkedő szabad víz.
Keverővíznek meg kell felelnie az MSZ EN 1008 szabvány követelményeinek.
Levegő
A levegő a betonnak az az alkotója, amelynek jelenléte (különleges esetektől eltekintve)
nemkívánatos, kismértékben azonban többnyire minden normál betonkeverékben
megtalálható. Minden esetben tartalmaznak levegőt az ún. péphiányos betonok,
amelyekben a víz és a cement együttes térfogata nem elegendő ahhoz, hogy az
adalékszemcsék közti hézagokat kitöltse, továbbá azok a kis víztartalmú betonok,
amelyeket a szükségesnél kisebb tömörítési munkával dolgoztak be.
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A beton levegőtartalma a szilárdságra csökkentően hat. A beton sajátosságainak
alakulása szempontjából nagy jelentőségű, hogy milyen formában és eloszlásban van
abban a levegő jelen. Az utóbbi évtizedek betontechnológiai kutatásai kimutatták, hogy a
beton fagyállósága és időállósága számottevően javul, ha abban néhány térfogatszázaléknyi levegő olyan buborékok formájában helyezkedik el, amely a kapillárisok
folyamatos hálózatát megbontja, és a keresztmetszetét megnövelve a víz, illetve
folyadékok félszívódását megnehezíti.
Ennek a felismerésnek alapján adagolnak számos országban az időjárás hatásának
erősen kitett szerkezetek betonjába légpórusképző vegyi anyagokat. A beton ilyen
módon létrehozott levegőtartalmát „bevitt levegőnek”; még a tömörítés, illetve a nem
megfelelő összetétel miatt kialakuló levegőtartalmat „eredő levegőtartalomnak” nevezi a
külföldi szakirodalom.

4.2 Betonok jelölése
A beton jelölésében azokat a tulajdonságokat kell feltüntetnünk, melyek a szerkezet
elkészítése és a beton használata, élettartama szempontjából szükségesek. Az MSZ
4798-1:2004 szabvány szerinti betonjelöléseket a 4.6 táblázatban mutatjuk be.
A 4.6 táblázat alapján egy MSZ 4798-1:2004 szabvány szerinti betonjelölés:

C20/25-Bazalt zúzottkő-XC1-XA2-XK3(H)-AB20-F3-Cl 0,1-CEM
42,5-100 év- MSZ 4798-1:2004
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4.6 táblázat: Közönséges és nehézbetonok jelölésében alkalmazandó jelek
Hely

Megnevezés

1

Nyomószilárdsági osztály jele

2

Adalékanyag megnevezése,
ha nem homokos kavics

3

Környezeti (kitéti) osztály jele

4

5

Jel

Legnagyobb szemnagyság
jele
Amely utalhat a
szemmegoszlási
határgörbékre is

Cfck,cyl/fck,cube
HCfck,cyl/fck,cube
Például:
Bazalt zúzottkővel
XN(H)
X0b(H)
Xv(H)
XC1…4
XD1…2
XF1…4
XA1…3
XK1…4(H)
XV1…3(H)
XF2…3(DIN)
Dmax=8, 12, 16, 20, 24,
32, 48, 63 mm

3.1.5. szakasz

NAD N1 táblázat

E kiadvány

4.2.2. szakasz

S1…5
F1…6
V0…4
C0…4
„Földnedves”
„Kissé képlékeny”
„Képlékeny”
„Folyós”

Konzisztencia jele

Kloridtartalom jele

Cl 0,1

7

Cement jele
Beton használati élettartalma,
ha az nem 50 év
A szabvány száma

CEM 32,5…52,5

9

7. táblázat

ABDmax
BCDmax

6

8

Hivatkozás az
MSZ 4798-1:2004
szabványra

100 év

4.2.1. szakasz

NAD N1. ábra
5.2.7. táblázat és
10. szakasz
5.1.2. szakasz
4.1. és 5.3.2.
szakasz

MSZ 4798-1:2004

Forrás: [42]
A közönséges és a nehézbeton jelében a következőket kell feltüntetni:
1. helyen: C20/25
A közönséges (C) vagy nehézbeton (HC) betűjele és a nyomószilárdsági osztályban előírt
jellemző szilárdsága. A szilárd betonok legkisebb jellemző (karakterisztikus)
nyomószilárdságait, a nyomószilárdsági osztályokat, a törésig vízben tárolt
próbatesteken
vizsgálva
a
„Táblázatok
betonreceptúrák
tervezéséhez”
című
(továbbiakban TBT) segédletben mutatjuk be. A táblázat tartalmazza a vegyes tárolású
beton próbatestek előírt legkisebb jellemző szilárdságát is. A beton jelölésében első
helyen a törésig vízben tárolt 150 mm átmérőjű 300 mm magas próbatesten (fck,cyl),
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majd a törtvonal után a 150 mm élhosszúságú kockán (fck,cube), mért jellemző
nyomószilárdságot kell feltüntetni.
2. helyen feltételesen: Bazalt
Ha a beton adalékanyaga nem homokos kavics, akkor az adalékanyag megnevezését
közölni kell, például: zúzottkő (ezt részletezve például bazalt, andezit, mészkő, dolomit
stb.), barit stb.
3. helyen: XC1-XA2-XK3(H)
A környezeti osztály jelét a betonból készített szerkezetet érő környezeti hatások
alapján. Az MSZ 4798-1:2004 szabvány egyik legfontosabb újdonsága, hogy a
betontervezés során nemcsak szilárdságalapú tervezést követel meg, hanem figyelembe
veszi a tervezett betonra ható környezeti hatásokat is. Olyan összetételű betont kell
készíteni, mely élettartama során (általában 50 év) károsodás nélkül képes elviselni a rá
ható környezeti hatásokat.
4. helyen: AB20
A beton adalékanyag névleges legnagyobb szemnagyságának a jelét, amely utalhat a
szemmegoszlási határgörbékre is. Az adalékanyagra vonatkozó szabványos jelöléseket
lásd a 4.1.3.1. fejezetben.
5. helyen: F3
A beton konzisztenciaosztályának jelét vagy tervezett értékét tűréssel. A konzisztencia
megnevezésére a megszokott magyar megnevezéseket (földnedves, kissé képlékeny,
képlékeny, folyós, de csak „” idézőjelben) is szabad alkalmazni, ha a konzisztencia
megadásakor a mérési módszer még nem ismert. A konzisztenciamérési módszert a
kivitelezővel kötendő szerződésben már pontosítani kell.
A konzisztencia a friss beton mozgékonyságát, folyósságát, viszkozitását fejezi ki. A
betonszabvány négy vizsgálati módszer mérőszámai alapján osztályozza a friss beton
konzisztenciáját:
 roskadásmérés
 terülésmeghatározás
 átformálási idő meghatározása
 tömörítési mérték meghatározása
6. helyen feltételesen: Cl 0,1
Ha a betonnak a cement tömegére vonatkoztatott megengedett kloridtartalmát az
MSZ4798-1.2004 szabvány 10. táblázatában foglaltaktól eltérően kell korlátozni, akkor a
kloridtartalom jelét.
7. helyen feltételesen: CEM 42,5
Ha a kiíró követelményként megadja a cement minőségét, akkor a cement jelét a beton
jelében fel kell tüntetni.
8. helyen feltételesen: 100 év
Ha a beton használati élettartama nem 50 év, akkor az élettartamot meg kell adni.
9. helyen: MSZ 4798-1:2004
A szabvány számát, ha annak feltételei a betonra teljesülnek: MSZ 4798-1:2004[50]
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4.3 Tartósság, korrózió
Jelen jegyzet terjedelmi korlátai miatt a beton tartóssági és korróziós kérdéseivel csak
érintőlegesen foglalkozunk, annak részletesebb bemutatását megtalálja az Olvasó a
szerzők „Építmények diagnosztikája” című művében.

4.3.1 A beton korróziója
A beton korróziója alatt a külső vagy belső, kémiai, fizikai-kémiai, ill. biológiai hatásokra
bekövetkező károsodását értjük.
A belső betonkorrózió független a környezeti hatásoktól.
Okozói:
 a cement és az adalékanyag, azaz a cement alkáliatartalma (Na 20, K20) és
bizonyos adalékanyagok közti reakció (alkáli-adalékreakció),
 az instabil cementkő átkristályosodása (pl. bauxitcement),
 a cementkő és a kiegészítő anyagok (például kloridok) egymásra hatása.
A külső betonkorrózió a betonra kívülről ható anyagok, elektromos áram vagy biológiai
hatások okozta károsodás. A külső károsodás mértéke a beton alkotóitól, a beton
szerkezetétől (tömörség, póruseloszlás stb.), az agresszív közegtől, hatásmódjától,
intenzitásától és a környezeti tényezőktől (hőmérséklet stb.) függ.
A betonra kívülről ható anyagok által okozott korróziót kémiai korróziónak nevezik és a
hatásmechanizmusa szerint négy korróziótípust különböztetnek meg:
 az A típusú korróziót a cementkő vegyületeinek lágy víz vagy/és sóoldatok
hatására végbemenő oldódása vagy átalakulása okozza,
 a B típusú korrózió savak és lúgok hatására következik be,
 a C típusú korrózió azáltal megy végbe, hogy a hatóanyagok térfogatnövekedéssel járó vegyületeket hoznak létre,
 a D típusú korrózió a szerves vegyületek hatására keletkezik. [51]

4.3.2 A korrózió elleni védekezés módjai
A korrózió elleni védekezés szempontjából megkülönböztetünk:
 primer védelmet és
 szekunder védelmet.
A primer védelem a szerkezet készítéséhez kapcsolódik, és minden olyan összetételi,
kiviteli és technológiai előírást tartalmaz, amely a korrózióállóságot növelheti. Primer
védelem alkalmazása szükséges gyengén agresszív környezetben.
A szekunder védelem a beton teljes elzárását, elszigetelését teszi lehetővé a károsító
agresszív környezettől.
Közepesen és erősen agresszív környezetben szekunder védelem alkalmazása szükséges.
A korrózió elleni védelem megoldásai:
Betonszerkezetek primer védelme:
A beton korrózióállósága az alábbiak betartásával valósítható meg:
 a cementfajta megfelelő megválasztása
 a betonszilárdság növelése (porozitás csökkentése) képlékenyítőszerekkel
 a beton vízzáróságának növelése
 a szerkezet vastagságának a növelése
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a beton maximális légpórustartalmának előírása
enyhén túltelített betonok alkalmazása (jobb bedolgozhatóság, kis v/c, kis
porozitás)

Szekunder korrózióvédelem:
A szekunder korrózióvédelem eljárásai a következők:
 vízhatlanságot nem biztosító felületi réteg kialakítása (felületkezelés, gázkezelés,
impregnálás)
 impregnálás
 vízhatlanságot biztosító védőréteg kialakítása (festékbevonat, vastagbevonat
korrózióálló burkolat, hézagmentes burkolat) [51]

4.4 Vizsgálatok
A friss betonra és megszilárdult betonra vonatkozó vizsgálatokat szintén csak felsorolás
jellegűen ismertetjük, mivel azok részletesebb leírása megtalálható a szerzők
„Építmények diagnosztikája” című művében.

4.4.1 Helyszíni vizsgálatok
A roncsolásmentes betonvizsgálatok köre rendkívül széles, a vizsgálatok leginkább abban
különböznek, hogy mely fizikai jellemzőt határozzuk meg. Azonos fizikai jellemzők
meghatározására is létezhet több, különböző műszertechnikai megoldás. Például
keménységet mérhetünk statikus és dinamikus terheléssel is. A dinamikus terhelést inga
vagy rugós kalapács is okozhatja. A vizsgálati módszerek fizikai alapjai ismertek,
matematikai összefüggésekkel is leírhatók, például ütőkeménység-vizsgálat során a
rugalmas ütközés törvényszerűsége érvényesülnek.
A vizsgálati módszerek az alábbi szempontok szerint osztályozhatók:
 Felületi keménységmérő módszerek: képlékeny deformáció, rugalmas visszahatás.
 Felületi hullámok terjedése.
 Kiszakítási kísérletek (félig roncsolásos).
 Ultrahang impulzusának áthaladási sebessége: terjedési sebesség mérése,
akusztikai veszteségek mérése.
 Rezonanciamódszer.
 Kombinált módszerek.
A roncsolásmentes betonvizsgálatok elsődleges célja általában a szilárdságbecslés. A
beton felületi keménységmérésének és ezáltal szilárdságbecslésének legelterjedtebb
eszköze napjainkban a Schmidt-kalapács.
A visszapattanási értékek és a beton nyomószilárdsága között egyértelmű, fizikai okokra
visszavezethető összefüggés nincs, csak empirikus összefüggést találhatunk. Ennek
elsődleges oka, hogy a beton makroszkopikus értelemben is heterogén, és a Schmidtkalapácsos vizsgálat a betonszerkezetnek csak néhány tíz mm vastag felületi rétegét
érinti. A mérési eredmények a felületi keménység relatív nagyságáról szolgáltatnak
információt, és a beton egyéb szilárdságjellemzőivel nehezen hozhatók kapcsolatba. Az
elmúlt, több mint 50 év vizsgálati tapasztalatai megmutatták, hogy bizonyos tapasztalati
összefüggések találhatók.
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Akusztikai impulzusok terjedési sebességének mérésén alapuló módszerek közül az
ultrahangos betonoszkóp a világszerte legelterjedtebb roncsolásmentes vizsgálómódszer
az ultrahang-frekvenciás impulzusok terjedési viszonyain alapul.
Legmegbízhatóbb eredményeket sűrűsödési hullámok sebességének a mérésével
érhetünk el. Ennek oka, hogy valamennyi hullámtípus között a sűrűsödési hullám
sebessége a legnagyobb, tehát az ilyen hullámként terjedő impulzus érkezik legelőbb az
érzékelőbe. Az akusztikai veszteség is a legkisebb és egyben a legnagyobb amplitúdójú
jelet szolgáltatja. A szilárd közegben keletkező egyéb hullámtípust lehet a legkönnyebben
elválasztani. Az adó- és a vevőfejeket rendszerint egymással szemben, a beton átellenes
lapjaihoz érintjük, ezáltal a hullámjel áthalad a két vizsgálófej közötti sávon, a mérési
eredmények ennek a betonsávnak a minőségére vonatkoznak. Legtöbbször csak a hullám
terjedési sebességét mérjük, de kísérletek voltak az akusztikai veszteségek mérésére, ill.
e két jellemző egyidejű mérésére.

4.4.2 Laboratóriumi vizsgálatok
4.4.2.1

Konzisztenciavizsgálatok

Konzisztencia fogalma: A betonkonzisztencia fizikai, a folyadékok viszkozitásával
rokon betontechnológiai fogalom, amely a friss beton mozgással szembeni ellenállását,
belső súrlódását, alaktartását fejezi ki. A beton konzisztenciája elsősorban a friss beton
szállíthatóságát és bedolgozhatóságát befolyásolja, de hatással van a beton cement- és
vízigényére, zsugorodására, a megszilárdult beton struktúrájára, szilárdságára is. A friss
beton konzisztenciáját a cement minősége, az adalékanyag anyagtani minősége és
szemszerkezete, a keverék összetétele, például a víz-, cement-, adalékanyag-,
finomrész-tartalom befolyásolja. [52]
A konzisztencia javítására célszerűen nem a vízadagolást kell növelni, ami a szilárdság,
zsugorodás stb. szempontjából káros, hanem képlékenyítő vagy folyósító adalékszert kell
alkalmazni.
Az MSZ EN 206-1:2002 „Beton. 1. rész: Feltételek, teljesítőképesség, készítés és
megfelelőség” című európai szabvány a konzisztenciaosztályokat betű és szám
kombinációval jelöli, ahol a betű a vizsgálati módszerre, a szám a konzisztencia jellegére
utal. A konzisztenciaosztályokat a szabvány szerint roskadás, terülés, VEBE-méteres
átformálási idő és Walz-féle tömörítésvizsgálatok mérőszámai határolják be. Az európai
szabvány különleges esetekben megengedi, hogy a konzisztencia előírása ne a
konzisztenciaosztállyal, hanem a konzisztencia mérőszám megadásával történjék, és
mind a négy vizsgálati módszerre megadja a konzisztencia jellemző tervezett értékének
tűréseit.
A friss beton alkalmazandó konzisztenciáját a szerkezet jellege, méretei és a betonozás
körülményei szabják meg:
Alig földnedves betonnal nagy tömegű, vasalatlan vagy gyengén vasalt szerkezetek,
például hídpillérek, gátak, támfalak, útbetonok készítése esetén lehet dolgozni. Előnye a
kis cementtartalom, kis hőfejlesztés, kis zsugorodási hajlam. Az ilyen beton nem
szivattyúzható, a szállítóeszközből sokszor nehezen üríthető, tömörítéséhez nagyon erős
vibrátor szükséges. Nem alkalmazható látszóbeton készítéséhez.
A földnedves beton vasalatlan és ritkán vasalt szerkezetek készítéséhez használható.
Tömörítéséhez vibrátort kell használni (ezt a betont német nyelvterületen „Rüttelbeton”nak azaz vibrált betonnak is nevezik). Nem alkalmazható látszóbeton készítéséhez.
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Kissé képlékeny betonból minden vasalatlan és vasalt szerkezet elkészíthető, ha a
vasalás nem különösen sűrű. Tömörítéséhez vibrátort kell használni. Szivattyúzható.
Látszóbeton készítésére is alkalmas.
A képlékeny betont sűrűn vasalt szerkezetek készítéséhez lehet használni. Gyenge
vibrálással is tömöríthető. Felhasználásával nagy kiterjedésű szerkezetek, mechanikai
igénybevételeknek
kitett
betonok,
látszóbetonok
is
készíthetők.
Előnye
a
szivattyúzhatóság, könnyű bedolgozhatóság. Hátránya a nagy cementigény, a
szétosztályozódási, zsugorodási, kivérzési hajlam.
Folyós betonból igen sűrűn vasalt, karcsú, nehezen hozzáférhető szerkezetek is
készíthetők. A víz alatti betonozás anyaga. Tömöríteni alig vagy nem szükséges. Előnye,
hogy könnyen szivattyúzható, nehéz körülmények között is gyorsan beépíthető.
Hátránya, hogy a folyós beton összetételét igen gondosan kell megtervezni és betartani.
Zsugorodása jelentős.
Önthető betonból nagy kiterjedésű szerkezetek gyorsan, könnyen építhetők.
Konzisztenciája annyira híg, hogy öntővályúban is eljuttatható a szerkezet minden
részébe. Az önthető beton finomrész-tartalma nagy, zsugorodása igen jelentős.
Különleges fajtája az önterülő vagy öntömörödő beton, amely az önterülő képességet
nem a nagy vízadagolásnak, hanem a különleges összetételnek köszönheti, miáltal
mentes az önthető beton egyébként hátrányos tulajdonságaitól. [52]
Roskadási mérték
A roskadási mérték a régóta és legelterjedtebben használatos konzisztenciajellemzők
egyike, amely más konzisztenciajellemzők mellett alapul szolgál a beton MSZ 4719:1982
és MSZ EN 206-1:2002 szabványok szerinti konzisztenciaosztályainak meghatározásához. A roskadási osztály betűjele az MSZ EN 206-1:2002 szabvány szerint „S”.
A roskadásmérés eszköze mind a nemzeti, mind az európai vizsgálati módszer esetén a
roskadásmérő csonka kúp forma, amelynek átmérője alul 200 mm, felül 100 mm,
magassága 300 mm, térfogata 5498 cm3 (4.17 ábra). A terülésmérő csonka kúp ennél
alacsonyabb és kisebb térfogatú (4.18 ábra). A szabványos roskadásmérő csonka kúp
formát Abrams-féle kúpnak is nevezik, és más konzisztenciavizsgálati módszerekhez,
például a hazánkban szabványos ejtőkengyeles ütésszám, és a hazánkban és Európában
is szabványos VEBE-méteres átformálás méréséhez is alkalmazzák.

4.17 ábra: Roskadásmérés
Forrás: [52]
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Az MSZ EN 12350-2:2000 és az MSZ EN 206-1:2002 szabvány az S5 konzisztenciaosztályú beton esetén tartja a módszert pontatlannak. A módszer akkor alkalmazható, ha
az adalékanyag legnagyobb szemnagysága nem nagyobb, mint 40 mm.
A vizsgálat menete:
A csonka kúp formát és az alátétlapot be kell nedvesíteni, a kúpot az alátétlapra kell
helyezni, és a kúp leszorítófüleire (ha van) rá kell lépni. A kúpot három egyenlő rétegben
kell megtölteni friss betonnal. Minden réteget a tömörítőrúd legömbölyített végével kell
25 szúrással tömöríteni. A szúrásokat a beton felületén egyenletesen kell elosztani. Az
alsó réteg esetén minden második szúrást ferdén tartott tömörítőrúddal a minta
középpontja felé kell irányítani. A legfelső réteget a tömörítés után a tömörítőrúddal le
kell húzni, az alátétlapot a lehullott betontól meg kell tisztítani. A fülekről lelépve a
csonka kúpot 5-10 másodperc alatt le kell emelni a betonkeverékről. A roskadás akkor
szabályos, ha nem féloldalas, és a betonkeverék nem esik szét. A forma megtöltésének
kezdetétől a forma lehúzásáig 150 másodperc telhet el. A kúpformát a roskadt beton
mellé kell állítani, és le kell mérni a kúpforma és az összeroskadt beton felső pontja
közötti távolságot 10 mm pontossággal. A roskadás mértékét a kúpforma teteje, és az
összeroskadt betonkeverék felső pontja közötti távolság adja meg.
Terülési mérték:
A terülési mérték a régóta és legelterjedtebben használatos konzisztenciajellemzők
egyike, amely más konzisztenciajellemzők mellett alapul szolgál a beton MSZ 4719:1982
és
MSZ
EN
206-1:2002
szabványok
szerinti
konzisztenciaosztályainak
meghatározásához. A terülési mérték vizsgálatát a beton az MSZ EN 206-1:2002 európai
szabvány szerinti konzisztenciaosztályának meghatározásához az MSZ EN 12350-5:2000
európai szabvány szerint kell végezni. A terülési osztály betűjele az MSZ EN 206-1:2002
szabvány szerint „F”.

4.18 ábra: Terülésmérés
A vizsgálat menete:
A vizsgálathoz az ejtőasztalt rezgés- és lökésmentes helyre kell fektetni. Az ejtőasztal
szabványos működését, egyenletes emelési magasságát, visszapattanás nélküli esését, a
mozgó lap saruinak tisztaságát ellenőrizni kell. Közvetlenül a mérés előtt a megtisztított
ejtőasztalt és a csonka kúpot meg kell nedvesíteni, de úgy, hogy az ejtőasztalon víz nem
állhat. A kúpot két egyenlő rétegben kell megtölteni betonkeverékkel, mindkét réteget
farúddal, egyenként 10 könnyű ütéssel kell tömöríteni. A felső réteg tömörítése után a
felületet le kell húzni, a lehúzott betonkeveréket el kell távolítani, a mozgó lapot meg kell
tisztítani. A beton lehúzása után 30 másodperc elteltével a csonka kúpot függőlegesen le
kell húzni a betonkeverékről (3-6 másodperc alatt). Az ejtőasztal mozgó lapjának
csuklópánttal szemközti oldalát a fülénél fogva 15-ször ütközésig (40 mm magasra) kell
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emelni és leejteni. Egy emelés és ejtés időtartama 2-5 másodperc. A szétterült beton két
egymásra merőleges méretét 10 mm pontossággal meg kell mérni. A terülési mérték
ezen két mért érték számtani közepe.
Vebe-méteres átformálási idő
A VEBE-méteres átformálási idő a hagyományokkal rendelkező konzisztenciajellemzők
egyike, amely más konzisztenciajellemzők mellett alapul szolgál a beton MSZ 4719:1982
és
MSZ
EN
206-1:2002
szabványok
szerinti
konzisztenciaosztályainak
meghatározásához. A VEBE-méteres átformálás vizsgálatát az MSZ EN 206-1:2002
európai szabvány szerinti konzisztenciaosztályának meghatározásához az MSZ EN 123503:2000 európai szabvány szerint kell végezni. A VEBE osztály betűjele az MSZ EN 2061:2002 szabvány szerint „V”.
A VEBE-készülék rázóasztalon áll, és az Abrams-féle roskadásmérő csonka kúp alakú friss
beton hengerré formálásához szükséges vibrálási idő mérésére alkalmas (4.19 ábra). A
berendezés a VEBE megnevezést a svéd Victor Bährner nevének kezdőbetűi után kapta,
aki konzisztencia vizsgálati módszerét 1940-ben publikálta a német „Zement” c.
folyóiratban.

4.19 ábra: VEBE konzisztenciamérés
Forrás: [52]
A vizsgálat menete:
A VEBE-métert merev, vízszintes felületen kell elhelyezni. A csonka kúp formát vizes
ruhával meg kell nedvesíteni. A tartályt rögzíteni kell a vibroasztalhoz. A csonka kúp
formát a tartály közepébe kell helyezni, a tölcsért a csonka kúpra kell forgatni, és
rögzíteni kell. A kúpot három egyenlő rétegben kell friss betonnal megtölteni, minden
egyes réteget a döngölőrúd legömbölyített végével 25 szúrással kell tömöríteni. A
szúrásokat a beton felületén egyenletesen kell elosztani. Az alsó réteg esetén minden
második szúrást enyhén ferdén tartott döngölőrúddal a középpont felé kell irányítani. A
döngölórúdnak minden réteg tömörítésénél le kell hatolnia a kúp aljáig. A legfelső réteg
tömörítése után a tölcsérrögzítő csavart meg kell lazítani, a tölcsért el kell fordítani, a
beton felületét a döngölőrúddal le kell húzni. Ezután a csonka kúp formát 5-10
másodperc alatt függőlegesen felfelé kell leemelni a friss betonról. A roskadás akkor
szabályos, ha nem féloldalas, és ha a beton nem esik össze. Az átlátszó korongot a beton
megroskadt kúpja fölé kell fordítani, és le kell ereszteni a beton felületére. A roskadási
mértéket a forgókar függőleges rúdján lévő skáláról 10 mm pontossággal le kell olvasni.
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Meghúzott csavarok mellett el kell indítani a vibrálást a stopperórával egyidejűleg. A
beton átformálását az átlátszó korongon keresztül meg kell figyelni. Az átformálás
megtörténtekor (amikor az átlátszó korong teljes felületét cementhabarcs borítja) a
stopperórát meg kell állítani, és a vibrátort ki kell kapcsolni. A teljes vizsgálatnak a
csonka kúp töltésétől számítva 5 percen belül le kell bonyolódnia. A mérés eredménye az
átformáláshoz szükséges idő másodpercben.
Tömörítési mérték, tömörítési tényező
A tömörítési mérték a konzisztenciajellemzők egyike, amely más konzisztenciajellemzők
mellett alapul szolgál a beton MSZ EN 206-1:2002 európai szabvány szerinti
konzisztenciaosztályának meghatározásához. A tömörítési mérték vizsgálatát az MSZ EN
12350-4:2000 európai szabvány szerint kell végezni. Az MSZ EN 12350-4:2000 szerinti
tömörítési mérték fogalmát a DIN 1048-1:1978 német szabványból Walz-féle tömörítési
mértékként ismerjük. Vizsgálatával hazánkban nemzeti szabvány nem foglalkozott, bár
leírása a 2001. évben érvénytelenített MSZ ISO 4111:1994 nemzetközi szabványban már
megtalálható volt. A tömörítési osztály betűjele az MSZ EN 206-1:2002 szabvány szerint
„C”.
A vizsgálat menete:
A vizsgálóeszköz 200x200 mm alapterületű, 400 mm magas fémedény, amelyet lazán
meg kell tölteni betonnal, és le kell húzni. Ezután a betont vibroasztalon vagy
merülővibrátorral tömöríteni kell. A tömörítési mérték a beton eredeti magasságának
(400 mm) és mm-pontosan megmért tömörítés utáni magasságának két tizedes
pontossággal kiszámított hányadosa, mindig egynél nem kisebb szám (4.20 ábra).

4.20 ábra: Walz-féle tömörítési mérték mérése
Forrás: [52]
Az MSZ EN 12350-4:2000 szerinti tömörítésmérés akkor alkalmazható, ha az adalékanyag legnagyobb szemnagysága nem nagyobb, mint 63 mm, és a konzisztenciaosztály
C1–C3 közötti. A módszer pontosságára, az ismétlési (ismételhetőségi) és az
összehasonlítási (összehasonlíthatósági) feltételekre az MSZ EN 12350-4:2000
szabványban nincs adat. A tömörítési mérték azt mutatja meg, hogy a laza állapotú
beton térfogata a betömörített beton térfogatának hányszorosa. Értékét betontervezéskor annak kiszámítására szoktuk használni, hogy a betonkeverő gép dobjában
megkeverhető betonadag laza térfogata hányszorosa a betonadag betömörítés utáni
térfogatának, illetve a laza betonadag tömege hányadrésze az ugyanolyan térfogatú
betömörített beton tömegének. (Például abból a képlékeny konzisztenciájú betonból,
amelynek tömörítési mértéke 1,12 és testsűrűsége friss állapotban, betömörítés után
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2400 kg/m3 lesz, a 800 liter hasznos térfogatú betonkeverő dobban 2400·0,8/1,12=1714
kg tömegű betonadag keverhető meg.)

4.4.2.2

Roncsolásos és félig roncsolásos szilárdsági vizsgálatok

A betonjelben (pl. C20/25-XC1-16-F3-CEM II42,5) a beton 150 mm átmérőjű, 300 mm
magas hengeren (fck,cyl=20 N/mm2) és 150 mm élhosszúságú kockán (fck,cube=25 N/mm2)
megállapított szilárdságok 5%-os alulmaradási küszöbértéke van megadva 28 napos
korra vonatkoztatva, vegyes tárolás esetén. Ennek ellenőrzéséhez az építés során a
műtárgy betonjából a vonatkozó szabványoknak megfelelően próbatestet kell készíteni,
szabványosan tárolni, majd általában 28 napos korban kell eltörni. A vizsgálat
eredményei alapján eldönthető, hogy a terveken szereplő betonszilárdság elérhető volt-e.
A műtárgy betonjának szilárdsága az így meghatározott érték körüli, azonban a
tényleges szilárdság ettől eltérő, ugyanis a szilárdulás kor- és hőmérsékletfüggő.
A törővizsgálatot méretfelvétel és tömegmérés előzi meg. Rögzíteni kell a próbatest
állapotát:
 vízzel telítetten
 légszárazon és
 kiszárítottan.
A további mérési eredményekre és kiértékelésre vonatkozó leírásokat az „Építmények
diagnosztikája” című fejezetben közöljük.

4.5 Különleges tulajdonságú és technológiájú betonok
4.5.1 Nagy szilárdságú beton–High Strength Concrete
4.5.1.1

A nagy szilárdságú beton fogalma

A tartósság mellett a beton egyik legfontosabb tulajdonsága a nyomószilárdság. A
betonokat elsősorban a nyomószilárdság szerint szokták osztályozni, így a nagy
szilárdságú beton fogalmát is ebből a szempontból kell meghatározni, még akkor is, ha a
magasabb szilárdsági értékek a magasabb tartóssági követelmények teljesítéséhez
szükséges alacsony víz-cement tényező miatt adódtak. A nagy szilárdságú betont angol
nyelvterületen High Strength Concrete-nak (HSC) nagy szilárdságú betonnak, illetve High
Performance Concrete-nak (HPC) nagy teljesítőképességű betonnak definiálják. A német
szabályozás (DAfStb-Richtlinie für Hochfester Beton) nagy szilárdságú betonnak a B 65–B
115 közötti betonokat nevezi, amely a magyar jelölések szerint kb. C 55–C 95 közötti
betonoknak felel meg. A FIP-CEB munkacsoportja 1990-ben a következőképpen
határozta meg a nagy szilárdságú beton fogalmát:
Azokat a betonokat, amelyeknek a henger nyomószilárdsága a jelenlegi nemzeti
előírásokban létező határok, azaz 60-130 MPa között van, nagy szilárdságú betonoknak
nevezzük. A gyakorlati felső határt az alkalmazott hagyományos adalékanyagok szabják
meg. [55;56;57]

4.5.1.2

A nagy szilárdságú beton alkalmazása

Japánban, a skandináv államokban, mindenekelőtt Norvégiában, Izraelben, Ausztráliában, Kanadában és az USA-ban a 70-es évek óta foglalkoznak a nagy szilárdságú beton
kutatásával, alkalmazása rohamosan fejlődik és terjed szerte a világon. Németországban
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a nagy szilárdságú betonnal kapcsolatos vizsgálatok csak a 80-as években kezdődtek el,
azonban mára részletes és alapos szabályozás áll rendelkezésre.
A nagy szilárdságú betonokat nemcsak a felhőkarcolók építésénél való felhasználáshoz
alkalmazzák szerte a világon, hanem igen jelentős a különféle mérnöki létesítményeknél
való alkalmazás is. Így például előszeretettel használják ma már tengeri olajfúró
tornyoknál és egyéb tengeri létesítményeknél, hidaknál, ahol nemcsak a beton magasabb
nyomószilárdsági értékeit tudják hasznosítani, hanem a fő követelmény a tengervízzel,
földrengéssel stb. szembeni ellenálló képesség biztosítása és az ezzel összefüggő
tartóssági kérdések teljesítése. A nagy szilárdságú beton alternatívát kínál a
toronyházépítésben az acélszerkezettel szemben. A nagy betonszilárdság miatt a pillérek
méretei csökkennek és vasalást is meg lehet takarítani. Ennek a betonnak a további
előnyei a tűzvédelemben és az építési feladatok gazdaságos kivitelezésben
használhatóak. [55;56;57]

4.5.1.3

A nagy szilárdságú beton előnyös tulajdonságai

Nagy szilárdságú beton alkalmazásával az épület alapterületének kedvező kihasználtsága
érhető el a kis pillérkeresztmetszetek által. Például egy kb. C 35 minőségű betonból
készített, 1 m x 1 m-es keresztmetszetű pillér, 20 MN normál erő mellett kb. C 70
minőségű beton alkalmazása esetén 64 cm-es szélességűre csökkenthető amellett, hogy
vasmennyiség is megtakarítható. A keresztmetszet méretének megtartása mellett a
nyomott vasalás kb. C 70 minőségű betonnál 20 db Φ 25 mm-es acélra csökkenne,
szemben a kb. C 35 minőségű betonnál szükséges 64 db Φ 28 mm-es acéllal. Ezáltal a
beton beépítése és tömörítése leegyszerűsödne.
A nagy szilárdságú beton 0,40 alatti víz-cement tényező esetén gyakorlatilag már nem
mutat kapilláris hézagot. A cementkő tömött, ezáltal javul annak ellenálló képessége a
környezeti hatásokkal szemben és nő a tartóssága.
A nagy szilárdságú betonból készített nyomott rudaknál csökkennek az előállítási
költségek, mivel a betonvas megtakarításának értékei magasabbak, mint a beton
többletköltségei. A nagy szilárdságú beton tipikus ismertetőjegyei az alacsony víz-cement
tényező és a szilikapor-, tartalom. A folyósítószerek lehetővé teszik a 0,35 alatti vízcement tényező értéket és az egyidejűleg elérhető képlékenytől folyósig terjedő
konzisztenciát.
A cementkő feszültség-alakváltozási görbéje nagy szilárdságú beton esetén
alkalmazkodik az adalékanyag görbéjéhez. Ebből a beton struktúrájában egy
egyenletesebb feszültségeloszlás adódik, a beton homogénebb lesz. Ugyanebből az okból
az adalékanyag legnagyobb szemcsenagyságát 16 vagy 8 mm-ben korlátozzák.
[55;56;57]
A nagy szilárdságú beton előnyei a következőképpen foglalhatók össze:
 nagyobb hasznosítható alapterület a kisebb pillérkeresztmetszetek miatt,
 egyszerűbb betonozás a kevesebb vasváz következtében,
 megnövelt tartósság a tömöttebb cementkő révén, valamint
 kisebb előállítási és fenntartási költségek.

4.5.2 Öntömörödő beton- Self Compacting Concrete
Az első, világviszonylatban ismertté vált kísérletek Okamura nevéhez fűződnek 1986-ból,
de 1988-ban készült az első prototípus. Az öntömörödő betonok tulajdonságaival
kapcsolatos kísérleteket, különös tekintettel a bedolgozhatóságra a Tokiói Egyetemen
Ozawa és Maekawa végezték (1989).

96

Öntömörödő képességű betont már ezt megelőzően is készítettek Magyarországon.
Például 1976 augusztusában, összesen 12 óra folyamatos betonozással készült el az ÉTI
szentendrei kísérleti csarnokának egy méter vastagságú vasbeton födéme vibrálást nem
igénylő betonnal.

4.5.2.1

Az öntömörödő beton fogalma

Az öntömörödő beton zsaluzatba töltésekor szükségtelen a beton bármilyen tömörítése,
minden kiegészítő tömörítési energia nélkül, csupán a nehézségi erő hatására
üregmentesen ki tudja tölteni a tetszés szerinti alakú zsaluzatot. Ezenkívül
szétosztályozás és kivérzés nélkül, önállóan légtelenítődik, és szinte tökéletesen
kiegyenlítődik.
Az öntömörödő beton 16 mm legnagyobb szemcseátmérőjű, kivételes esetekben 32 mm
szemcseátmérőjű adalékanyagból készül. Az öntömörödő beton összetétele a
hagyományosan tömörített betonétól elsősorban magasabb kötőanyag-tartalmával,
nagyobb finomrész-tartalmával (d ≤ 0,125 mm), kisebb kavics/homok arányával tér el,
valamint szükséges nagy teljesítményű folyósítószer, illetve viszkozitásszabályozó
adagolása is.
A megszilárdult öntömörödő beton jellemzői alig különböznek a hagyományosan
tömörített beton tulajdonságaitól. Ezzel szemben jellegzetesek az öntömörödő beton
különleges friss beton jellemzői, amelyek egyedi vizsgálati módszerekkel, meghatározott
értékekkel minősíthetők:
 folyósság (viszkozitás)
 zárványképződési hajlam
 önkiegyenlítő képesség
 önlégtelenítő képesség
 szerkezeti stabilitás
Az öntömörödő beton előnyei közé tartozik a kiemelkedő folyósságon túl a bedolgozási
teljesítmény növekedése, a tartósság fokozódása, az építéshelyi körülmények javulása,
valamint az, hogy a betonozás megoldható különleges környezeti és tervezési feltételek
és követelmények között is. [54;55;57]

4.5.2.2

Az öntömörödő beton alkalmazása

Az öntömörödő beton alkalmazása a betonépítésben az utóbbi évtizedben rohamos
fejlődésnek
indult
Japánban
és
Európában,
különösen
Svédországban
és
Franciaországban. Az öntömörödő betont a hídépítésben, a magas épületek és alagutak
építésében, az előregyártásban és épületfelújításokban alkalmazzák.

4.5.2.3

Az öntömörödő beton előnyös tulajdonságai

Különlegesen jó folyósság
Az öntömörödő beton kiváló folyósságának köszönhetően üregmentesen tölt ki bármilyen
alakú zsaluzatot, szorosan körülveszi a vasalatokat, és szinte tökéletesen kiegyenlítődik.
Alkalmazása különösen ott célszerű, ahol bonyolult alakú, sok sarokkal és éllel formázott
zsaluzat szükséges. Ide tartoznak továbbá a karcsú épületszerkezetek, a dombormintás
látszóbeton felületek és a sűrűn vasalt szerkezetek is.
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Nagy betonozási teljesítmény
Az öntömörödő beton egyszerű bedolgozhatósága növeli a betonozási teljesítményt és
csökkenti a munkaigényt. Ezzel lerövidül az építési idő. A élőmunkaigény csökkenése
miatt bérköltség takarítható meg.
A tömörítés elmarad
A szokásos módon bedolgozott betont többfajta vibrátorral (pl. lap, merülő, zsalu) kell
tömöríteni, hogy a betonacélok közti hézagokat maradéktalanul kitöltse. Sűrűn és erősen
vasalt szerkezeteknél ez a művelet igen nehéz. Nagyobb betonozási szakaszok esetében
a folyamat rendkívül időigényes. Öntömörödő beton alkalmazásakor a tömörítési munka
szükségtelen.
Jobb tartósság
Öntömörödő beton alkalmazásával tömörebb, homogénebb betonszerkezet állítható elő.
A túl rövid vagy túl hosszú idejű vibrálás miatti hibahelyek kialakulása kizárt. A helyes
összetételű és egyenletes minőségű beton beépítése növeli az építmények élettartamát.
Jobb felületminőség
Az öntömörödő betonnal végzett betonozási munkák eredménye tetszetős, egyenletes és
kiváló minőségű betonfelület. Utólagos javításokra nincs szükség, ami további munkaerőés költségmegtakarítást tesz lehetővé.
Nincs zajártalom
A tömörítőberendezések zaja ártalmas az emberre és a környezetre. A zajszint
csökkenésével, ill. kiküszöbölésével javulnak a kommunikációs lehetőségek, ami a
biztonságot növeli. [54;55;57]

4.5.3 Újrahasznosított adalékanyagú beton–Concrete with recycled
aggregate
A második világháború előtt és közvetlenül azután épült régi ipari épületek egy része
napjainkra korszerűtlenné vált, elvesztették funkciójukat. Bontásuk szükségessé válik,
hogy új épületeknek adhassák át a helyüket. A keletkező bontási hulladék elszállítása és
elhelyezése gondot okoz. Környezetvédelmi szempontból is célszerű a bontott
építőanyagokat fajtánként elkülöníteni, és arra alkalmas hányadukat előkészítés után
hasznosítani. Magyarországon évente mintegy 3 millió tonna, a hasznosítás
szempontjából figyelemre méltó, általában nem veszélyes építési és bontási törmelék,
illetve építőanyag gyártási hulladék keletkezik [58]
Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv a jövőben a 40%-os minimális felhasználási
hányad elérését tűzte ki célul, amihez sok feltétel megteremtése szükséges, mint
például:
 a hasznosítást és a megelőzést támogató jogszabályok létrehozása;
 az építési és bontási hulladék kezelése részletes szabályainak elkészítése;
 megoldás a másodlagos nyersanyag minőségi osztályba sorolásához;
 az építőipari, útépítési és építési szabványok felülvizsgálata;
 a műszaki irányelvek, vizsgálati, minősítési módszerek módosítása;
 az állami és önkormányzati pályázatokban előnyben részesíteni a hasznosítható
építési hulladék felhasználását.
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A bontott, újrahasznosított adalékanyagok betonkészítéshez való felhasználhatóságának
feltételeivel az európai építési szabványok nem foglalkoznak, de a felhasználást lehetővé
teszik. [58;59;60]

4.5.3.1

Az újrahasznosított adalékanyag

A bontási, az építési, valamint az építőanyag-gyártási hulladékot kellőképpen fel kell
dolgozni ahhoz, hogy adalékanyagként beton készítésére fel lehessen használni. A jó
minőségű újrahasznosított adalékanyagként építési, bontási törmelék felhasználásának
nélkülözhetetlen feltétele az elkülönített (szelektív) bontás és építési hulladék gyűjtése.
Az
építőanyag-fajtánként
elkülönített
hulladékot
több
fokozatban
megfelelő
szemnagyságúra kell törni, közben az idegen anyagoktól, vasbeton, illetve feszített
vasbeton esetén a betonacéltól, illetve a feszítőhuzaltól és pászmától meg kell tisztítani,
majd frakciókra osztályozni. A frakciókat elkülönítetten kell tárolni és szállítani. Az
osztályozott újrahasznosított adalékanyagot frakciónként és mérlegelve kell a
betonkeverő gépbe juttatni.
A bontási és építési hulladék feldolgozása mobil vagy (többlépcsős szennyezőanyag- és
finomrész leválasztása, illetve mosóosztályozásra alkalmas) telepített üzemben
történhet. Hazánkban általában az olcsóbban beszerezhető, de a telepített gépsorok
műszaki lehetőségei mögött elmaradó mobil gépsorok terjedtek el, amelyek
szennyezőanyag- és finomrész-leválasztása a száraz osztályozás folytán nem kellően
hatékony [58; 59; 60]
A feldolgozó gépsor anyagfogadó bunkerébe a bontási és építési hulladékot általában
hidraulikus rakodógéppel szállítják. A gépsor általában előosztályozóból, törőgépből, a
kihordószalaghoz illesztett mágneses vasleválasztóból és osztályozóból áll.

4.5.4 Nehézbeton–Heavy Concrete
A nehézbeton főleg nagyobb testsűrűségű adalékanyagokból készül, alapvető
tulajdonsága a testsűrűség. Védőképessége a testsűrűség növekedésével nő. A
nehézbeton készítéséhez legalább 3500 kg/m3 testsűrűségű természetes (például barit,
hematit) vagy mesterséges (például nehéz fémsalak, vassörét, acélsörét, acélgolyó)
nehéz adalékanyagot kell használni. Fontosabb nehéz adalékanyagok: barit, magnetit,
hematit, ill. menit, ferrofoszfor, különböző nehéz fémsalakok. A vassörét vagy acélgolyó,
olaj- és zsírmentes ipari hulladék vagy ipari termék (például acélsörét). A vas
adalékanyagra általában akkor van szükség, ha a rendelkezésre álló nehéz adalékanyag
testsűrűsége nem elegendő a beton előírt testsűrűségének előállítására. Elsősorban
röntgen- és gammasugarak ellen alkalmazható.[61;62]

4.5.4.1

Nehézbeton alkalmazása

A nehézbeton valójában a sugárvédő betonok osztályába tartozik. Ebből kiindulva
elsősorban sugárzásveszélyes helyiségek, illetve épületek építésére használják. Ilyen
sugárzáselnyelő szerkezetek lehetnek többek között röntgenhelyiségek, atomerőművek,
nukleáris hulladéktároló létesítmények, óvóhelyek. Napjainkban ez az energiaforrás a
leghatékonyabban és leggazdaságosabban a nukleáris erőművekkel állítható elő, ezért
azok szerepe egyre inkább nő. Viszont ezzel együtt nagy hangsúlyt kell fektetni az erőmű
környezetkímélő és biztonságos üzemeltetésére, valamint a keletkezett sugárveszélyes
hulladék kezelésére és tárolására. Az erőművek és a hulladéktároló építmények, valamint
ezek kapacitásának folyamatos bővítése nagy mennyiségű nehézbetont igényelnek. De
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ezeken kívül alkalmazási területe kiterjed trezorokra, alapozásokra (például kút vagy
szekrénysüllyesztés) fokozott hangszigetelésű építményekre is. [61;62]
A nehézbetonokat főként radioktív sugárzás ellen védő szerkezet készítésére használjuk,
ezért az adalékanyagokat is ilyen szempontok alapján határozták meg. Ezek a különleges
adalékanyagoknak három fő csoportja van:
 nehézadalékanyagok,
 víztartalmú adalékanyagok,
 bórtartalmú adalékanyagok.
A nehézadalékanyagok közé, a legalább 3,5 t/m 3 testsűrűségű anyagok tartoznak.
Ilyenek a barit, magnetit, hematit, ilmenit, ferrofoszfor és különböző nehéz fémsalakok.
A nehézbetonhoz nagy mennyiségű, kémiailag kötött vizet tartalamzó, ún. víztartalmú
adalékanyagot alkalmazunk. Ez azért fontos, mert a lassú neutronok fékezésére és a
termikus neutronok befogására a leghatásosabb fékezőanyag a hidrogén, valamint a sok
hidrogént tartalmazó kémiai vegyület, mint a víz. Ilyen anyagok a limonit, göthit,
hidrohetit, haldit, szerpentin, bauxit.
A betonban lévő bór adalékanyag fokozza a termikus neutronok elnyelését, és
egyidejűleg csökkenti a befogáskor keletkező nagy energiájú gamma-sugárzást. Ilyen
bórtartalmú adalékanyagok: kolemanit, borokalcit, bórolvadék, bórkarbid, ferrobór,
pyrexüveg, bórax. [62]

4.6 Ellenőrző kérdések
Elméleti kérdések:
 Mi a beton?
 Milyen adalékanyagok vannak?
 Mi a finomsági modulus?
 Mi a fajlagos felület?
 Milyen kötőanyagot alkalmazunk betonok készítéséhez?
 Soroljon fel három féle cementet és adja meg az alkalmazási területüket!
 Milyen betonkonzisztencia-vizsgálatokat ismer? Ismertesse az elvüket és a
vizsgálat menetét!
 Milyen megszilárdult beton szilárdsági vizsgálatok vannak? Ismertesse az elvüket!
 Milyen betonkorróziót ismer? Hogyan lehet védekezni ellene?
 Adja meg egy kültéri monolit vasbeton medence 30 cm vastag oldalfalának
betonjelét! Magyarázza meg a betonjelben szereplő egyes tagok pontos
jelentését!
 Milyen különleges betonfajták vannak? Ismertesse felhasználási területüket!
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5 ÉPÍTÉSI ÜVEGEK. KÜLÖNLEGES ÜVEGEK

5.1 Az üveg fogalma, meghatározása
Az üveg nem periódusosan elhelyezkedő atomokból vagy ionokból álló hálózat, melynek
részecskéit erős, az egész hálózaton három dimenzióban átvonuló kémiai kötések tartják
össze [1].
Az üveg szó jelentése kettős. Egyrészt jelenti magát az anyagot, másrészt az anyag
halmazállapotát. Az ASTM szerint: Az üveg szervetlen anyag, mely olvasztás útján
keletkezett és lehűléskor kristályosodás nélkül dermedt meg.
Anyaguk szerint lehetnek szervesek vagy szervetlenek. Az építőiparban alkalmaznak ún.
szerves üvegeket (transzparens műanyagokat) is a szervetlen üvegeknél kisebb önsúlyuk
miatt. Ezek általában metil-poli(metakrilán), avagy poli(metil-metakrilát), azaz PMMA
(plexiüveg néven ismeretes). A „Plexiglass®” a német Röhm GmbH márkaneve, amely
piaci megjelenése után (1933) hamarosan az anyag általános megnevezése lett.

5.2 Történeti áttekintés
A szervetlen üveg a természetben fellelhető pl. vulkanikus üveges kőzetek formájában. A
szilícium a nyolc fő ásványi összetevő (O, Si, Al, Fe, Ca, K, Na, Mg) közül 30 %-ban van
jelen, továbbá a Földkéreget alkotó ásványok 78%-ában előfordul a szilícium és az
oxigén [64].
A természetben előforduló üveg pl. az obszidián, melyet a kőkorszakban nyílhegyek
készítéséhez alkalmaztak, pattintásukkor jellemzően éles, kagylós törési felülettel
rendelkezett (lásd 1.2.1 fejezetet).
Az üvegek gyártási folyamata hasonló az üvegszerű vulkanikus kőzetek keletkezéséhez.
A hőmérséklet mindkét esetben hasonlóan alakult (a magma hőmérséklete 650–1250 °C,
mely a nagy nyomás hatására elérheti 1400 °C-ot is). A természetes üvegek azonban
gyorsabban hűltek ki, mint a gyártási folyamatban előállított üvegek (repedések
alakulnak a gyors lehűtés során). A magma az üveget két fázisban tartalmazza:
folyékony és megszilárdult állapotában. A magma annál inkább folyékony
halmazállapotú, viszkózus, mennél bázikusabb, azaz lúgos. Az építési üvegek
gyártásában is fontos szerepet játszanak a bázikus anyagok (nátron), melyek szerepe
szintén a viszkozitás csökkentése. A természetes üvegek sokféle színét az üvegben lévő
szennyező anyagok okozzák (pl. a vas-oxid zöldes-sárgás elszíneződést okoz).
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Pliniusz római történetíró elbeszélése alapján az üveget véletlenül fedezte fel néhány
főníciai kereskedő, időszámításunk előtt 5000-ben. A kereskedők nátront
szállítottak és egy alkalommal, amikor partra szállást követve tábortüzet gyújtottak, a
nátrondarabokat a rakományként szállított salétromtömbökre helyezték. A salétrom a tűz
melegétől megolvadt, majd összekeveredett a part homokjával és egy új átlátszó
anyagot képzett. A kereskedők hazatérve a folyamatot már tudatosan ismételték meg
[65].Ez az üveg azonban csak egy üvegszerű zománc volt, meg sem közelítette a ma
használt tiszta és átlátszó üveget (5.1 ábra). Többnyire tárgyak felületének bevonására
és állapotának megóvására használták.

5.1 ábra: Föníciai üvegpasztából készült vázák i. e. 6-4. század
Forrás: [25; 66]
Az első üveghutát feltehetően Alexandriában építették i. e. 250 körül, ahol a mesterek
üvegmozaikokat készítettek díszítésre.
i. e. 100 körül sablonok alapján történt az üvegfúvás, így megjelenhettek a geometriai
formák, amelyet „római” üvegnek nevezünk. Ebben az időszakban vált az üveg
építészeti elemmé is. Megtalálható volt az ablakokban és a paloták díszítőelemeként is.
A Római Birodalom hanyatlásával az üveg előállítás művészete is feledésbe merült
Európában és az üveggyártás kultúrájának súlypontja keletre helyeződött át.
Síküvegek gyártása
Síküvegek gyártásához a 11. században még az üveg fúvásával képzett
üveghengereket alkalmazták úgy, hogy függőleges mozgatással minél hosszabb hengert
hoztak létre. Amíg a henger forró volt, annak végeit levágták, hosszirányban felvágták,
majd sík lappá lapították ki. Ezen üvegek optikai jellemzői még nem voltak tökéletesek,
hiszen az üvegfúvás során az üveghenger alsóbb szakaszai vastagabbak a felső
szakaszaihoz képest, így eltérő pl. a fénytörési jellemzőjük.
Egy további kezdeteges technológia, hogy a fújt, még forró üvegbuborék végét kivágva a
pipát forgatva a gravitáció hatására ún. bullion azaz „bikaszem” kerek formájú üveglapot
készítettek (ún. koronaüveg). Az így készült lapoknál, még manapság is fellelhetők az
üvegfúvó pipák helyei (5.2 ábra). Ez a technológia főleg Nyugat-Európában terjedt el
[13].
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5.2 ábra: Ablaküveg, Városháza, München (készítette: C. De Bouche, 1903; sérült:
1944; újjáépítette: G. van Treeck, 1988)
A középkorban az egyre növekvő számú közösségi épületeknek köszönhetően virágzott
az üvegművesség (átlátszó és színezett üvegek alkalmazása). A 15. században virágzó
üveggyártás indult a Velence melletti Murano szigeten.
Az üvegesek 1475 körül Budán céhet alkotnak. 1570 Schwanherdt Henrik alkalmazza az
üvegmaratást (fluor sav). 18. században Mária Terézia korában a magyar üvegműves
ipar hanyatlik (cseh és osztrák üveg megjelenése). 1884. évi ipartörvény
Magyarországon szabad iparnak minősíti az üvegművességet (szétválik a gyáripar és
kézművesipar).
A modern üveggyártáshoz nagyban hozzájárult a német tudós, Otto Schott (1851–
1935) munkásságai. Schott kutatásokat végzett az üveg összetevői, optikai, hőtechnikai
tulajdonságainak területén.
A 19. századi ipari forradalom hatására megkezdődött az üvegáruk tömeggyártása.
Ettől az időszaktól kezdődően elvált az üveggyártás két funkciója, az építészeti
üveggyártás és az üvegművészet. Ekkortájt préselt, öntött, hengerelt üvegtermékeket
készítettek.
A 20. század elején kifejlesztett húzóeljárásokkal (Fourcault-eljárás, Bicheroux-eljárás)
síküveg szalagokat állítottak elő. Ennél az eljárásnál a hengerek csak a kemence elején
vannak, melyek közül kifolyó üveg hozzátapad egy vas szerszámhoz és ezzel húzzák az
üveget. Az üveg vastagsága egyenletesebb lett és gazdaságosabbá vált a polírozása is
[67].
Magyaroszágon
1929-ben
Zagyvapálfaván
megépítik
a
Fourcault
rendszerű
táblaüveghúzó üzemet.1935-ben Miskolcon megkezdődik az öntöttüveg gyártása. 1972ben Orosházán, Salgótarjánban síküveggyárak létesülnek.1991-ben felépül az első
floatüveggyár Orosházán.
Floatüvegek
A legáltalánosabb üveglap-előállítási módszer torzításmentes üveglapok előállítására az
úsztatott (angolul: float) üveg. Az úsztatottüveg-eljárást 1959-ben a Pilkington
testvérek találták fel és rövid idő alatt világszabvánnyá vált a magas minőségű
üveggyártásban. Az úsztatott kifejezés arra vonatkozik, hogy a gyártás során az üveget
olvasztott ónon úsztatják. Az úsztatott eljárás által rendkívül precíz felszín, sima felület,
és a más technikákkal készített húzott és öntött síküvegekhez képest tökéletesebb
optikai adottságú üveg jön létre. A körülbelül 1000 °C hőmérsékletű olvadt üveget a
kazánból egyenletesen öntik kémiailag ellenőrzött körülmények között egy sekély
ónfürdőbe. Az üvegalapanyag úszik az ónon, kiterjed és egyenletes felületű lesz. Az
üveglap vastagságát a szilárduló üvegszalag húzásának sebességével változtatják(5.3
ábra).
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5.3 ábra: Floatüvegek gyártása
Forrás: [25]
A floatüvegek színe víztiszta, bár általában enyhe zöldes árnyalat jellemzi, ami az üvegek
vastartalmának mennyiségétől függ, és az üvegek vastagságától erősödhet.
Fényáteresztő képessége átlagosan (egy 5 mm vastag floatüvegnél) 89% [68].
A normál floatüveg géppel megmunkálható vágható, fúrható, éle csiszolható (5.4 ábra).

5.4 ábra: Jumbo méretű floatüveg mozgatása, floatüvegek szabása, darabolása
Európai főbb üveggyártó cégek: AGC, Guardian, Asai Glass, Pilkington.
Megkülönbözetünk ún. alaptermékeket (elsődleges gyártási eljárás) és ún. feldolgozott
termékeket (másodlagos eljárások). Üvegipari alaptermék pl. a Jumbo-méretű
(6 m×3,21 m) üvegek. Feldolgozott termékek pl. edzett üvegek.
Edzett (hőkezelt) üvegek
Forradalmi felfedezés fűződik ahhoz az egyszerű megfigyeléshez, melyet a 17.
században I. János unokafivére Rupert herceg (1619–1682) tett. A herceg olvasztott
üveget ejtett egy vízzel teli lóitató edénybe, mely hirtelen megszilárdult. Az így képződött
szilárd csepp alakú üveg ún. Rupert-csepp különös tulajdonságokkal rendelkezett, attól
függően, hogy melyik végét érte behatás: az üvegcsepp kiszélesedő része képes volt
ellenállni a kalapácsütésnek is, míg az elvékonyodó részt meghajlítva az egész csepp
robbanásszerűen apró darabokra törött. Ez volt a termikusan edzett üveg első példája.
Bár 1874-ben de la Bastie szabadalmaztatta az edzési eljárást (British Patent 2783) az
eljárás lényege valójában még nem volt tisztázott.
1929-benLittleton és Preston írta le az üveg lehűtésekor keletkező hőmérsékleti
gradienst.
Az előzőekben említett kutatások alapján 1950 körül valósult meg az üveg ipari léptékű
edzése. Az edzett üveg kezdeti gyártása függőleges edzőmódszerrel történt. Az
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üveglapokat függőlegesen felakasztották, ezek áthaladtak egy fűtőkemencén majd a
léghűtő szakaszon.
A nagyméretű és vastag üvegek felhasználási igényei miatt
szükségessé vált a technológia átalakítása. Így jött létre a vízszintes edzés. Az új
feldolgozás miatt, vízszintes hengersorokon gördítve juttatják tovább az üveglapot- az
üveg kismértékben hullámosodhat (5.5 ábra). A 90-es évek elején a legnagyobb edzhető
lapméret 4,2 x 2 méter volt, napjainkban olyan kemence is létezik, amely képes 6 x 3,21
méteres üveget edzeni [69].
Az 1990-es évektől folyamatosan nő a különleges funkciójú üvegek alkalmazásának
igénye, így az üveggyártók újabb és újabb üvegtípusokat, bevonatokat fejlesztetnek ki.

5.5 ábra: Az üveg edzése, edzőkemence és részletei

5.3 Az üvegek alapanyagai
5.3.1 Szervetlen üvegek alapanyagai
Az üveget alkotó alapanyagokat az üvegolvasztó kemencékben olvasztják. A
nyersanyagkeverékből a feldolgozásra kész üvegolvadék kémiai és fizikai folyamatok
eredményeként alakul ki (5.6 ábra) [29]:
 szilikátképződés: 600–800 °C-on
Na2CO3 + SiO2Na2SiO3 + CO2
(5.1)
600-800 °C-on: CaO + SiO2 CaSiO3
(5.2)
2NaSO4 + C + 2SiO2 2Na2SiO3 + 2SO2 + CO2
(5.3)
 üvegesedés: 800–1400 °C-on: az a folyamat, mely során a kvarcszemcsék
maradék nélkül elolvadnak;
 tisztulás: 1400–1500 °C-on játszódik le az a folyamat, ahol a légzárványok
eltávoznak az anyagból;
 homogenizálás: mely során az olvadék egyneművé válik;
 a kidolgozási viszkozitás beállítása: mely során az olvadékot 800–1000 °C-ra
hűtik. E hőmérsékleten már plasztikus állapotú, megmunkálásra alkalmas
viszkozitású.
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5.6 ábra: a) Szilícium-dioxid kristályos szerkezete, b) kvarcüveg, c) A-üveg
Forrás: [29]
Az üveg viszkozitása változik a hőmérséklet függvényében (5.7 ábra). Az amorf
molekulaláncú anyagokra jellemzően nem rendelkezik határozott olvadásponttal, hanem
ún.
átalakulási
hőmérséklet-tartományok
jellemzik.
Az
üveg
viszkozitása
szobahőmérsékleten nagy, ezért is gyakran hívják túlhűtött folyadéknak. Megfigyelték,
hogy a nem előfeszített, függőleges pozíciójú üvegek hosszú idő alatt saját önsúlyuk
hatására kúsznak (az alakváltozások időben nőnek, míg a teher nem nő), majd idővel
eltörhetnek.

5.7 ábra: Az üvegviszkozitás változása a hőmérséklet függvényében
Forrás: [29]
Építési üvegként elsősorban az A-üveget (alkálikus üveg) használják. Napjainkban bővült
az üveg felhasználási területe és többféle üvegfajtát is megkülönböztethetünk. Eüvegeknek nevezzük a boroszilikát üvegeket.
Az 5.1 táblázat összefoglalja az üveggyártásnál használandó alapanyagokat, azok
szerepét a gyártási eljárás során [29].
Az előzőekben ismertetett alkotókon kívül további segédanyagokat is alkalmaznak az
üveggyártásban: pl. tisztulást segítők (mangán-, nikkeloxidok), olvasztást gyorsítók,
színtelenítők, színezők (molekuláris, kolloidális, opálosítók). Anyagában színezett
üvegeknél további fém-oxidok hozzáadagolása lehetséges pl. réz-oxid vegyértékétől
függően kék vagy piros, ezüsttől sárgás, az aranytól (királyvízben feloldva) rubinvörös
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lesz. Az üveg jellemző zöldes-kékes, zöldes-sárgás színét a vas-oxid, mint az alkotókban
lévő szennyező anyag adja, mely színezőhatását az ún. színtelenítőkkel csökkentik.
5.1 táblázat: Az üveggyártás alapanyagai
Alapanyag

Alapanyag szerepe

SiO2
kvarc

Az üveg legfontosabb alapanyaga

Na2O
nátrium-oxid

Csökkenti
az
olvadék
viszkozitását,
lényegesen
csökkenti
az
olvadási
hőmérsékletet,
rontja
mechanikai
tulajdonságait
Javítja a préselhetőséget, szebbé teszi a
felületet
Javítja
a
mechanikai
tulajdonságot,
nagyobb
mennyiségben
adagolva
viszkozitáscsökkentő
Gátolja a kristályosodást, javítja a kémiai
ellenállást
Csökkenti az olvadék viszkozitását és
kristályosodási
hajlamát,
javítja
korrózióállóságát
Javítja
az
üveg
mésszel
szembeni
korrózióállóságát
Minden üvegben bizonyos mennyiségben
megtalálható. Csökkenti a kristályosodási
képességet és javítja a mechanikai
tulajdonságot

K 2O
kálium-oxid
CaO
kálcium-oxid
MgO
magnézium-oxid
B2O3
bór-trioxid
ZrO
cirkónium-oxid
Al2O3
alumínium-oxid

Az üvegolvasztáshoz
felhasznált anyag
Tiszta kvarchomok.
Szemcseméret 0,1-0,5 mm.
Vas-oxid-tartalma
táblaüveghez 0,2m%-nál,
tükörüveghez 0,01m%-nál
kisebb
Na2CO3,
Na2SO4+koksz,
NaNO3

K2CO3, KNO3
Márványliszt,
dolomit

mészkő,

Dolomit
Bórsav és vízmentes borax

Földpát, fonolit, Al(OH)3

Forrás: [29]
Különféle üvegek összetételét az 5.2 táblázat szemlélteti.
5.2 táblázat: Különböző típusú üvegek összetétele
1

2

3

4

5

6

Alkotók
m%

A-üveg

fújt üveg,
(ókori római
üveg)

üvegszál

E-üveg
(Pyrex)

ólomkristály

kvarcüveg

SiO2
Na2O
CaO
K2O
MgO
Al2O3
Fe2O3
B2O3
PbO
Üvegesedési
hőmérséklet,
°C

67,5-77,3
12-15
7-9
0-2
3-4
0,1-2
0,1-1,5
-

62,5-81
11-15
7-12
0-2
0-3
1-3
0-0,4
- (0,01)

48,6-78
13-17
5-11
0-2
1-5
0-6
0-0,6
3-9
-

63-84
4-8
0-2
0-3
2-7
10-15
-

35,0
7,2
58,0

92-98
0,5
3,0
-

> 550

< 550

270-550
Forrás: [13]
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5.3.2 Az üveg formázása
Az építési üvegek formázási módjai:
 üveghúzás (síküveg, üvegcső, üvegszál): ez a technológia tökéletesen,
párhuzamos lapú üvegek előállítására nem alkalmas;
 hengerlés (nyers hengerelt, mintás és huzalbetétes üvegek): ezzel a módszerrel
állítják elő a mintás és a huzalbetétes üvegeket;
 Floatüveg: tökéletesen sík és párhuzamos felületek jellemzik. Olvasztott ónon
történő úsztatásával készül. Jó minőségű síküveg készíthető, tükörnek is
alkalmas;
 sajtolás (lapos és üreges testek): üvegtéglák és tetőcserepek előállítására
alkalmazható módszer;
 habosítás (habüveg): párazáró, nem éghető, teherbíró, hőszigetelés készítésére
alkalmas [29].

5.3.3 Az üvegek főbb fizikai jellemzői
Az üvegek fizikai jellemzőit befolyásolja az összetételük (5.3 táblázat).
5.3 táblázat: Nátrium-szilikát és boroszilikát üvegek főbb jellemzői
Jellemző
Sűrűség (18 °C-on)
Rugalmassági modulus
Poisson-tényező
Hőtágulási együttható
(20 °C és 300 °C között)
Fajhő
Hővezetési tényező
Fénytörési index
(589.3 nm látható
sugárzásnál)

Jel
ρ
E

2500
70×103

E-üvegek
(Pyrex)
2230
63×103

ν

0,23
88  10–7

0,20
32,5  10–7

–
1/°C

720
1
1,515

775
1.1 - 1.35
1,474

J/(kg°K)
W/(m°K)
–


c


nR

A-üvegek

Mértékegység
kg/m3
N/mm2

Az üveg szobahőmérsékleten jó elektromos szigetelő. Vezetőképessége a hőmérséklettel
nő. A nedvesség hatására korrodált üvegen vezetőréteg alakul ki, és ilyenkor az
üvegfelület vezetővé válhat. Tűz esetén az üveg a hőlökések hatására összetörik. A
hőlökésekkel szembeni ellenálló képesség edzéssel fokozható (lásd továbbá tűzálló
üvegek).

5.3.4 Az üveg továbbdolgozása és utólagos megmunkálása
Az alapüvegtermékek továbbdolgozást, megmunkálást követően válnak építészeti
felhasználásra alkalmassá kielégítve különféle követelményeket.
• Hajlítás: a tűzálló formára (pl. acélsablon) helyezett síküveget kemencében
hevítik a lágyulási hőmérséklet-tartományig, majd az üveg meglágyulva felveszi a
forma alakját (5.8 ábra). (Ügyelni kell, hogy az üvegvastagság állandó maradjon.)
• Rogyasztás: a hajlításhoz képest nagyobb hőmérsékletre (közel 1000 °C) hevítik
az üveglapot, így plasztikusabban tudja kitölteni a sablont (zárt vonalú forma
szükséges, az üveg nem folyhat ki belőle). Az ilyen üvegek dekorációs funkciót
láthatnak el (5.9 ábra).
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•

•

•

•
•

•

Ragasztás, laminálás: két vagy több üveglapot fóliával (PVB, EVA) vagy gyantával
(fényre vagy hőre térhálósodó) ragasztanak össze (5.10 ábra). (Biztonsági üvegek
gyártása.)
Edzés vagy hőkezelés: az üveget az ún. átalakulási hőmérséklet-tartományra, kb.
650 °C-ra melegítik, majd fúvókák segítségével fokozatosan egyre hidegebb
levegővel lehűtik a görgősoron továbbhaladva. A lehűtés sebességétől függ, hogy
az üveg edzett (ESG) vagy hőkezelt (TVG) lesz. Ennek a hatására az ellenálló
képessége megnő, és a későbbiekben akár 150 °C-os hőmérséklet-ingadozásnak
is ellenáll. Hőkezelés után már nem munkálható meg az üveg!
Csiszolás, polírozás: élmegmunkálásnál alkalmazzák. A csiszoláshoz általában
gyémántport alkalmaznak. (Korábban a hengerelt üvegeknél az üveg felületének
csiszolása is szükséges volt.)
Savmaratás: matt felület állítható elő (pl. HF hidrogén-fluorid savval).
Homokfúvás: matt felület állítható elő (pl. finom homok). A Mohs-féle keménységi
skálán az üvegtől keményebb szemcsék pl. homokot a felületre lőve (sűrített
levegővel) alkalmas (5.11 ábra).
Festés: Az üveg felületére felvitt színezés pl. beleégetett kerámiaréteg (5.12
ábra).

5.8 ábra: Hajlított üvegek: sablon, kemence, késztermék

5.9 ábra: Rogyasztott üvegek: sablon, kemence, késztermék

5.10 ábra: Laminált üvegek: gyantás ragasztás, késztermékek: fóliával laminált üvegek,
átlövésbiztos üveg
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5.11 ábra: Homokfúvó berendezés

5.12 ábra: Üvegfelület mintázása

5.3.5 Az üvegek felhasználási területei
5.1.1.1

Szerves üvegek

A plexiüveg sűrűsége kb. fele az üvegének (1,18–1,19 g/cm3), mely bizonyos
alkalmazásoknál előnyt jelent, de ugyanakkor az üvegétől kisebb rugalmassági modulusa
miatt (3000–4500 N/mm2) akár saját súlya alatt is képes lehajlani, ami az üveggel
szemben bizonyos esetekben hátrányt jelent pl. előtetők csapadékelvezetési
problémáihoz vezethet (idővel „algásodik” a felület a megálló csapadék és
szennyeződések miatt). Az üveghez képest karcolódásra jobban érzékeny. Kiváló optikai
tulajdonságokkal (fényáteresztése az üvegéhez hasonló) rendelkezik és a kedvező ára
miatt keresett műanyag.
A polikarbonát üregkamrás lemez felhasználási területe és ajánlott lemezvastagságai:
 6 mm-es: beltéri felhasználás és kisebb kültéri fedések, kb. 20 m2-ig;
 10 mm-es: előtetők, medencefedések, nagyobb kültéri fedések;
 16 mm-es: nagy tetőzet, homlokzati elemek, és ahol fontos a kiváló hőszigetelés,
pl. télikert tetőzete.

5.1.1.2

Definíciók

Ug hőátbocsátási tényező: Mértékegysége W/m2K. Megmutatja, hogy 1 m2 felületen
egységnyi idő alatt 1°K hőmérséklet-különbséghatására mekkora hőenergia-mennyiség
távozik. Értéke minél kisebb, annál jobb az üveg hőszigetelő képessége. Függ az
üvegrétegek számától, a bevonatok típusától,a légrés vastagságától és a gáztöltéstől.
Számítását az EN 673 szabvány írja le, mérése EN 674 szerint történik. (Nem keverendő
össze az Uw tényezővel,amely az üvegezett nyílászáró hőátbocsátását jelöli!)
a energiaabszorpció: Mértékegysége %. A szerkezet által elnyelt hőenergiamennyiséget mutatja meg. Különösen az anyagában színezett üvegek alkalmazásánál

110

fontos tényező, mivel a kb. 60%-nál magasabb érték esetén az üveget edzeni
(hőkezelni) szükséges a hőtörés elkerülése céljából.
TL látható fény áteresztése: Mértékegysége %. Értéke függ az alapüveg típusától,
vastagságától, a bevonatok jellemzőitől. Minél nagyobb az értéke, annál nagyobb
mértékű a belső tér természetes fénnyel történő megvilágítása (5.13 ábra). Télen
elegendő természetes fényt tudunk a térbe juttatni és csökkenthető a világítási költség.
g összenergia-áteresztés: Mértékegysége %. Megmutatja, hogy az üvegezést érő, a
külsőoldalról érkező hőenergia hány %-át engedi át a belső térbe. Az átengedett
energiamennyiség: a közvetlen sugárzás és az üvegezés másodlagos hőleadása
együttesen (5.13 ábra). Az alacsony g érték jelentősen csökkenti a nyári klimatizálási
költségeket. Napvédő üvegezésről általában akkor beszélünk, ha g értéke kisebb, mint 50
%. Az összenergia-áteresztés (g) értéke nem csökkenthető jelentősen, mert a
fényáteresztés (TL) is csökkeni fog.
S szelektivitási index: A láthatófény-áteresztés (TL) és az összenergia-áteresztés (g)
hányadosa. TL, Ug és g értékek döntően meghatározzák a belsőtér komfortérzetét, ezáltal
az üvegtípus kiválasztását. (S értéke lehet pl. 73/39). A magas szelektivitási érték azért
kedvező, mert a jó megvilágítottság alacsony összenergia-áteresztéssel biztosítható,
vagyis nyáron több természetes fényt juttatva a térbe, nem kell magas hűtési
költségekkel számolnunk (napvédő üvegek).

5.13 ábra: A napból érkező sugárzó energia, amelynek hullámhossza 300 és 2500 nm
között változik, UV sugarakat (300-380 nm), látható fényt (380-780 nm) és infravörös
energiát (780-4000 nm) tartalmaz
Low-E üvegek: Alacsony sugárzási veszteséggel rendelkező bevonatokat nevezik Low-E
bevonatoknak. Az üveglap egyik oldalát több rétegben bevonatolják (vákuumkamrában).
A Low-E bevonatok nemesfém alapúak, gyártáskor segédanyaggal kerülnek a felületre. A
szigetelő üvegszerkezetben valamely üveg légrés felőli felületén alkalmazandó. A g-
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értéket befolyásolja a Low-E bevonat pozíciója a szigetelőüveg felépítésében. Kedvezőbb
a belső oldali üveg felületén (5.14 ábra).

5.14 ábra: Low-E bevonat és pozíciója a hőszigetelő üveg felépítésében
Forrás: [70]

5.1.1.3

Üvegezési funkciók

Az üvegek gyártástechnológiai és az üvegerősítési eljárások fejlődésének köszönhetően
manapság sokféle követelményt támaszthatunk az üvegezésekkel szemben, azonban
mindig fontos előzetesen meghatározni az üvegezés fő funkcióját (5.15 ábra).
Követelmények lehetnek pl.
Energetikai; optikai; teherbírási; zajvédelmi; tűzvédelmi; esztétikai (design); különleges
követelmények; környezetvédelmi pl. újrahasznosíthatóság.

5.15 ábra: Lakóépület (zajvédelmi, optikai, energetikai követelményeken túl az esztétikai
szerep is fontos pl. víz és üveg együttes alkalmazása a térformálásban), Congress Centre
Wien, Bécs, Ausztria, 2009
Funkció
 hővédelem: szigetelőüvegek, Low-E bevonatok alkalmazása;
 napvédelem: anyagában színezett üvegek, napvédő és multifunkciós bevonatok;
 zajvédelem: hanggátló üvegek;
 személy- és vagyonvédelem: laminált biztonsági üvegek (VSG), edzett (ESG) és
laminált-előfeszített (TVG/VSG) biztonsági üvegek;
 teherhordás: pl. járható üvegek, üvegtetők, üveglépcsők, merevítőfalak stb.;
 tűzvédelem: tűzgátló üvegek;
 dekoráció: anyagában színezett üvegek, katedrálüvegek, savmart üvegek, festett,
szitázott felületű üvegek, stb.
HŐSZIGETELŐ ÜVEGEK
Sokáig az üveget tekintették hőtechnikai szempontból egy épület gyenge láncszemének.
Ez azonban manapság már egyre kevéssé érvényesül, hiszen a hőszigetelő üveggyártás
is sokat fejlődött az elmúlt évtizedben, köszönhetően az egyre korszerűbb bevonatoknak
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(pl. Low-E), fóliáknak (pl. multifunkciós), profiloknak (pl. többcellás), távtartóknak (pl.
meleg), gáztöltésnek (pl. argon) (5.4 táblázat).
Az energetikai követelmények szigorodásával előtérbe kerülnek a háromrétegű
hőszigetelő üvegezések.
5.4 táblázat: Különböző felépítésű, kétrétegű, hőszigetelő üvegek hőátbocsátási értéke
Hőszigetelő üvegezés felépítése
Ug (W/m2K)
4 mm float – 16 mm légrés(levegő) – 4 mm float
2,8
4 mm float – 16 mm légrés(levegő) – 4 mm Low-E
1,4
4 mm float – 16 mm légrés (argon) – 4 mm Low-E
1,1
Háromrétegű, hőszigetelő üvegezés
Háromrétegű, hőszigetelő üvegezés alkalmazása esetén az üveg hőátbocsátási tényezője
(Ug) jelentősen csökkenthető (5.16 ábra). A melegperemes kivitelű előnye, hogy az
üveg közti gyenge hőszigetelésű alumínium távtartó helyett alacsony hővezető
képességű műanyag távtartót alkalmaznak. A technológia alkalmazásával csökkenthető a
belső oldali perem menti páralecsapódás veszélye.
Jelenség: háromrétegű, hőszigetelő üvegezésen a külső oldalon a környezetből
származó pára rácsapódva a sima, hideg felületre, téli időben akár megfagyhat és
zavarhatja a kilátást. Ilyen esetben akár bosszankodhatunk is, de valójában ez a kiváló
hőszigetelés miatti jelenség.
Megjegyzés: Beépítésnél nagyobb a mozgatott tömeg (különösen nagy alakú
üvegezéseknél), ügyelni kell a megtámasztószerkezet teherbírására!

5.16 ábra: SGG Climatop® MAX (4/12/4/12/4, bevonat 2. és 5. pozícióban, LT:74%; gérték: 60%; Ug: 0,7 W/m2K)
NAPVÉDŐ ÜVEGEK
A napvédelem fontos tervezési szempont minden nagy felületen üvegezett homlokzat
esetében, pl. irodaházak, üzletházak esetében, de akár lakóépületek üvegezésénél is, az
alacsonyabb üzemeltetési költségek és környezetünk védelme céljából [72].
Anyagában színezett üvegek: napvédő funkcióval bírnak, a hővédelmet a
szigetelőüveg másik üvegrétegével kell biztosítani, vagyis ezen típusok Low-E típusú
bevonatos ellenüveggel építendők össze. Hővédő tulajdonságuk abban áll, hogy nagy
hőelnyelő képességgel rendelkeznek és a sugárzási energiát a kereten keresztül a fal
irányába elvezetik.
Megjegyzés: Edzett üveg alkalmazása szükséges (igen fel tud melegedni, hőtágulása
nagyobb a transzparens üvegekénél.)
Keménybevonatos napvédő üvegek: napvédő funkciójú, pirolitikus (forró üvegre
felhordott fém-oxid-réteggel) bevonattal ellátott üvegek, amelyek hővédelmet
önmagukban nem biztosítanak, vagyis szigetelőüvegekben Low-E üvegréteg alkalmazása
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szükséges. Reflexiós tulajdonságaik kitűnőek. A bevonat többnyire edzhető, környezeti
hatásokkal szemben ellenálló.
Lágybevonatos napvédő üvegek: magnetron eljárással bevonatolt, többségükben
multifunkciós bevonattal ellátott üvegek, amelyek a napvédelmen kívül hővédelmet is
biztosítanak, további Low-E bevonatos üvegréteg nélkül. A bevonatmindig a külső üveg
légrés felőli oldalán,azaz 2. pozícióban legyen. A lágybevonatos üvegek egy rétegben
nem alkalmazhatók, csak szigetelőüvegként építhetők be. A lágybevonatos napvédő
üvegek egy része utólag edzhető bevonattípussal is elérhető. Az edzhető bevonat az
edzést követően éri el a nem edzhető, azonos típusú bevonattal megegyező színhatást.
Az egyes üvegtípusok a következő vastagságokban érhetők el (lásd az 5.5 táblázatot):
5.5 táblázat: Különböző típusú üvegek elérhető vastagságai
Üvegtípus
Vastagság (mm)
színtelen float
4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 (25)
Low-E bevonatos üvegek
4, 6, 8, 10, (12)
keménybevonatos üvegek
4, (5), 6, (8)
lágybevonatos napvédő üvegek
(4), 6, 8, (10)
anyagában színezett üvegek
(3), 4, 5, 6, 8, (10)
katedrálüvegek
4, 6, (8), (10)
A zárójelben feltüntetett vastagságok csak egyes típusoknál egyedi gyártással elérhetők.

Forrás: [72]
ZAJVÉDELEM
A járműforgalom növekedésének velejárója a fokozott zajterhelés. Az utóbbi három
évtizedben a zajterhelés hatszorosára nőtt, így előtérbe kerültek a jó hangszigetelő
tulajdonságokkal rendelkező nyílászárók, amelyekbe hangszigetelő üveg használata
ajánlott a nyílászáró zajos helyre történő beépítése esetén.
Az üvegszerkezet léghanggátlása különösen fontos szempont lehet nagy forgalmú
környezetben épült házak, zajmentes környezetet igénylő munkahelyeken vagy egyéni
igények esetén.
SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELEM
Az üvegerősítési eljárások közül leggyakrabban a hőkezelést alkalmazzák az építőipari
felhasználási célú üvegeknél. Hőkezelési erősítési eljárással kétféle, ún. előfeszített
üveget állítanak elő: az edzett (ESG) és a hőkezelt (TVG) üvegeket. Az edzett
üvegek a biztonsági üvegek közé sorolhatók apró, tompa szilánkos törésképük miatt. A
hőkezelt, valamint a kémiailag edzett üvegek törésképeik miatt (éles, szilánkos) nem
tartoznak a biztonsági üvegek közé csak akkor, ha laminált üvegekben alkalmazzák őket.

Biztonsági üvegek:



Egyrétegű biztonsági üvegek: edzett üvegek (ESG);
Többrétegű biztonsági üvegek: laminált biztonsági üvegek (ESG/VSG) és lamináltelőfeszített biztonsági üvegek (TVG/VSG).
Felhasználási terület: pl. kommunális létesítmények, bejárati ajtók, teherhordó üvegek.
A legtöbb üvegerősítési módszer célja, hogy maradó nyomófeszültségeket vezessen az
üvegtábla felületéhez közeli rétegekbe fizikai vagy kémiai úton (5.17 ábra).
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5.17 ábra: Egyrétegű, edzett üveg jellemző sajátfeszültség-eloszlása a vastagság mentén
R 2 és R 1 jelű tartományokban. A felületi rétegek maradó nyomófeszültsége általában:
≈ 120 MPa (szél min. 67 MPa), az üveg belsejében lévő húzófeszültségek:/2
Forrás: [13]
Az üveg külső rétegeiben alakuló saját felületi feszültség függ a lehűtéskori hőmérsékleti
gradienstől. Az így keletkezett nyomott réteg segíti a felületi repedések eloszlását (5.18
ábra), ezáltal gátolja a repedések továbbterjedését, és így a hajlítószilárdságot növeli.

5.18 ábra: Hajlított float- és hőkezelt üvegek feszültségeloszlása a vastagság mentén
Az edzett üveg további megmunkálása, vágás, fúrás, csiszolás a hőkezelést
követően nem lehetséges! (Az edzett üvegnek teljesítenie kell az EN 12150 szabvány
1. és 2. részében foglalt követelményeket. Az előfeszített üvegnek teljesítenie kell az EN
1863 szabvány 1. és 2. részének valamennyi követelményét.)
Az előfeszített üveg jobban ellenáll a hőterhelésnek, mint a normál floatüveg, és ha
beépített állapotában eltörik, a töret nagyobb darabokból áll, mint az edzett üvege-,
melynek a laminált üvegek maradó teherbírásánál van fontos szerepe.
Az egyrétegű float- és edzett üvegek törésképeit az 5.19 ábra szemlélteti.

5.19 ábra: Egyrétegű edzett üveg és floatüveg tönkremenetele
A laminált hőkezelt rétegekből felépülő (TVG/VSG) üveg törésképét az 5.20 ábra
szemlélteti.

5.20 ábra: TVG/VSG üveg törésképe hajlítóvizsgálatot követően
A laminált edzett rétegekből felépülő (ESG/VSG) üvegek törésképét az 5.21 ábra
szemlélteti. A törést követően az edzett üveg nem rendelkezik maradó teherbírással.
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5.21 ábra: ESG/VSG üveg törésképe hajlítóvizsgálat során, eltört előtető-üvegezés
Edzett üvegeket általános üvegezési célokra, valamint biztonsági üvegezési célokra
ajánlják, mint például a tolóajtók, épületek bejáratai, fürdő- és zuhanyzófülkék, beltéri
térelválasztók és egyéb olyan alkalmazások, ahol erősebb üvegre és fokozottabb
biztonságra van szükség. Az 5.22 ábra szemlélteti az egyrétegű 6 mm vastag float- és
edzett üvegek erő-lehajlás diagramjait szabványos (EN 1288-3) hajlítóvizsgálat alapján.
A hőkezelt üvegeket általános üvegezési célokra ajánlják olyan helyekre, ahol a
szélterhelés és hőfeszültség miatt erősebb üvegre van szükség, a körülmények
ugyanakkor nem kívánják meg az edzett üveg alkalmazását. A hőkezelt üvegek egy
rétegben alkalmazva azonban nem biztonsági üvegek.
2
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5.22 ábra: Egyrétegű, 6 mm vastag float- és edzett üvegek erő-lehajlás diagramja
(EN 1288-3 vizsgálat); E edzett üveg; F hagyományos float; 1, 2, 3 számozás
Többrétegű (laminált) üvegek gyártása
Több üveglap rétegelésével készülnek a többrétegű (továbbiakban laminált) üvegek.
A laminált és biztonsági laminált üveg fogalma eltérő, amelyek az EN ISO 125431:2000 szabványban meghatározásra kerültek. A laminált biztonsági üvegek
laminálóanyaga általában valamilyen fólia, az üvegrétegek pedig edzett, ill. kombinálva
edzett és hőkezelt üvegek lehetnek. A nagyméretű, íves vagy hajlított laminált üvegek
gyakran gyanta laminálóanyaggal készülnek.
Gyantás laminálás esetén az üveg felületén a gyanta a hirdoxil-csoportokkal (SiOH)
kémiai kötést képes létesíteni. A gyanta folyékony halmazállapotban kerül az
üvegrétegek közé, majd azt követően térhálósodik, így az üveg felületének
egyenetlenségeit (különösen edzett üvegeknél) a fóliához képest jobban ki tudja tölteni.
A fóliás laminálás autoklávozással és vákuumlaminálással történhet (5.23 ábra).
A laminálóanyagoknak két fő szerepük van: a laminált üveg tönkremenetele közben
helyben tartsa, és ne engedje kihullani az üvegszilánkokat a helyükről; ezáltal
csökkentve a személyi sérülés esélyét, valamint növelve a maradó teherbírást [13].
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5.23 ábra: Autoklávozásos laminálási folyamat és vákuumlaminálás
Forrás: [13; 25]
Az egyrétegű üvegek hajlítószilárdságát (5.6 táblázat) a következő tényezők
befolyásolhatják (EN 1288-1:2000, [13]): hőkezelési eljárás (5.24 ábra), a felület
állapota (pl. csúszásmentesítés), terhelés mértéke és időtartama, az üvegfelület
húzófeszültségnek kitett területe, relaxáció, a környezet közege [73], az üveg kora (pl.
az utolsó felületkezelési eljárástól eltelt idő), környezeti hőmérséklet, élmegmunkálás.
Laminált üvegeknél a laminálóanyagok reológiai, thermomechanikai viselkedése is
befolyásolja az üvegezés hajlítószilárdságát.
5.6 táblázat: Különböző típusú üvegek hajlítószilárdsága

Hajlítószilárdság

Jellemző érték
EN szabványok
(N/mm²)

Floatüveg
Öntött síküveg
Profilüveg
Edzett (ESG) biztonsági
üveg
Öntött biztonsági síküveg
ESG, kerámiabevonatos
(húzott oldalán)
Hőkezelt üveg (TVG)
TVG, kerámiabevonatos
(húzott oldalán)
Laminált üveg

TRLV(német irányelv)
Tervezési érték
Fej feletti
Függőleges
üvegezés
üvegezés
(N/mm²)

45*
25
45

12**
8
-

18***
10
-

120*

50

50

-

37

37

75*

30

30

70*

29

29

45*

18

18

-

15

22,5

*EN 13474-1:1999; **hőszigetelő üvegezés felső üvegrétegében alkalmazható csak, az alsó üveg
laminált üvegből készüljön, egyrétegű floatüveg alkalmazása tilos a fej feletti üvegezéseknél; ***
10° hajlásszög felett

Forrás: [13]
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5.24 ábra: Egyrétegű (6 mm vastag) és többrétegű (2×6, 3×6 mm) float- és edzett
üvegek erő-lehajlás diagramja (EN 1288-3 vizsgálat);
+23 °C-on végett vizsgálatok, E edzett üveg; első számjel: rétegszám, második
számjel: próbatest; F EVA fóliás laminált; R gyantás laminált; D távtartós

5.4 Teherhordó üvegek
Az üveg rideg anyag és hosszú idő óta ismert fő jellemző tulajdonsága az átlátszóságán
túl, a törékenysége volt. Az üvegerősítési eljárások fejlődésével az üveg gyakran
alkalmazott építőanyaggá vált, manapság akár teherhordó szerkezeti elemeknél is
fellelhetjük (5.25 ábra).

5.25 ábra: Leibniz Institute for Solid State and Materials Research
Forrás: [74]
Teherhordó (teherbíró) üvegezések lehetnek(5.26 ábra):
 homlokzati üvegek: pl. nagyméretű üvegezések; különleges pl. pontmegfogású
rögzítések;
 üveg merevítőfalak;
 üveg mellvédek stb.;
 járható üvegfelületek, födémek pl. üveg járófelületek (födémek, lépcsők),
üveggerendák;
 üvegpillérek.
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Teherbíró
üvegek

Termikusan
erősített

Erősített (1 rtg.-ű)
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Laminált üveg

Kémiailag edzett
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Egyéb
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Dróthálós üveg
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más erősítési
eljárások

5.26 ábra: Teherbíró üvegekben alkalmazott üvegfajták és laminált üvegek
feszültségeloszlása vastagságuk mentén:
a) nem együttdolgozó üvegrétegek; b) valós viselkedés; c) monolitikusan együttdolgozó
üvegrétegek
Forrás: [13; 25]
Laminált üvegek teherbírása
A laminált üvegek szerkezeti teherbírását két határon belül értelmezhetjük (5.26 ábra):
• Az ún. alsó (rétegelési) határ megmutatja, hogy a laminált üveg rétegei között
mikor nincsen kapcsolat (nem együttdolgozóak az üvegrétegek),
• ill. a felső (monolitikus) határ megmutatja, mikor tekinthetők mereven
kapcsoltnak az üvegrétegek.
A közelítő teherbírási számításoknál mindkét határ esetében alkalmazhatjuk az egyrétegű
üvegeknél ismert szilárdságtani összefüggéseket. A valóságban a laminált üvegek
teherbírása e két határ közé esik.
A laminált üvegek hajlítómerevségét a laminált üveg hőmérséklete jelentősen
befolyásolja. A laminált üvegek nyírási merevsége a hőmérséklet emelkedésével csökken.

5.5 Vizsgálatok
Az üvegek funkciója szerint sokféle vizsgálat elvégzése válhat szükségessé.
A gyártó felelős, hogy a CE tanúsítvánnyal rendelkező termékek szükséges vizsgálatait az
ún. termékmegfelelőségi szabványokban (angolul: Evaluation of conformity/Product
standard) meghatározott vizsgálatok alapján elvégezze, időszakosan ellenőrizze és
szükség esetén a gyártási folyamatokba időben beavatkozzon.
A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány jellemző üvegvizsgálatot.

5.5.1 Gyártásközi vizsgálatok


Méret ellenőrzés, tolerancia: A méretpontosság (oldalhosszak (B, H), vastagság)
termékszabványok szerinti ellenőrzése szükséges. Például a laminált üvegekben a
rétegek egymáshoz képesti megengedett elcsúszása (5.27 ábra).
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5.27 ábra: Laminált üvegekben a rétegek egymáshoz képesti elcsúszása
(EN ISO 12543-5) (B,H ≤ 1000 mm: d= max. 2 mm; 1000 < B,H ≤ 2000 mm: d= max. 3 mm; 2000 <
B,H ≤ 4000 mm: d= max. 4 mm; B,H > 4000: d=6,0 mm )

Forrás: [75]


Vizuális vizsgálatok: szabad szemmel és optikai eszközök (megvilágítókamra)
segítségével történhet pl. torzítás jelensége.
Az edzett üvegek (ESG) az edzési folyamat során hullámosodnak (EN 121501:2000), mely az edzett üvegek ismertetője is egyben. A hullámok
edzőkemencében lévő hengersorok lenyomatai (5.28 ábra). Nem tekinthető
hibának, ha az üveghomlokzatokon bizonyos fényviszonyoknál megjelenik, bár
kissé zavaró lehet.

5.28 ábra: Edzett üvegek hullámosodásvizsgálata
(1 egynes él; 2 perem elhajlás; 3 edzett üveg; 4 sík támasz)


Töretképi vizsgálatok (EN 12150-1:2000): Az edzett üvegek apró tompa töretes
törésképpel rendelkeznek. A töretdarabszám (5.29 ábra) közvetve utal az üveg
edzési fokára is (a benne uralkodó feszültségi állapotra).

5.29 ábra: Floatüveg, edzett üveg töretképe és töretképi vizsgálata (EN 12150-1)
(4-12 mm névleges vastagságú üvegeknél: 40 db/50×50 mm-es vizsgálati terület; 15-25 mm névleges
vastagságú üvegeknél: 30 db/50×50 mm-es vizsgálati terület)

Forrás: [13; 76]
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5.5.2 Laboratóriumi vizsgálatok
A laboratóriumi vizsgálatok irányulhatnak az üveg és laminálóanyagok, valamint a
belőlük felépülő kompozitanyagok, mint a laminált üvegek fizikai, kémiai, mechanikai,
tartóssági jellemezőire. A vizsgálatok léptéke lehet mikroszkópikus szintű is(5.30 ábra)
pl. felületi repedések terjedésének, jellegének vizsgálata pl. külső erőbehatások és
környezeti hatások pl. víz jelenléte mellett.

b)
a)
5.30 ábra: Gyémántpiramisos-Vickers behatolásos vizsgálat edzett üveg felületén
a)

függőleges metszet; b) felülnézet. A behatolás által létrejövő repedéseket, az edzést követő
maradó feszültségek összezárják

Forrás: [77; 78]
Ajánlott tartóssági vizsgálatok laminált üvegek esetén:
• Hőállóság (MSZ EN 12543-4)
• Nedvességállóság (MSZ EN 12543-4)-páralecsapódás nélkül
• Sugárzásállósági (MSZ EN 12543-4)16 db Ultra-Vitalux típusú 300 W-os OSRAM
lámpával
• Golyóejtési vizsgálat (5.31 ábra)(MSZ EN 14449-2005), illetve osztályba
sorolás EN 356 szerinti P-A-osztályok szerint

5.31 ábra: Laminált üveg golyóejtési vizsgálata
(Acélgolyó: 4,11 kg, D=10 cm; Laminált üveg mérete: 900 x 1100 mm)

•
•

Boil test (főző vizsgálat)
Fóliavizsgálatok:
– Szakítóvizsgálat alapállapotában: +20°C-on (szárazon és nedvesen);
öregítést követően: +20°C-on (sugárzást követően, nedvességállóságot
követően)
– Nyírási-tapadási vizsgálatok: öregítést követően:+20 °C-on (sugárzást
követően, nedvességállóságot követően)
– Nyírási-tapadási vizsgálatok
– Nedvességfelvétel (m%)
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–

Fényátbocsátási tényező:
(sugárzás, nedvességállóság)

alapállapotában

és

öregítést

követően

Mechanikai vizsgálatok
A mechanikai vizsgálatok főként az üveg szilárdsági és alakváltozási (lehajlás, felületi
alakváltozások pl. megnyúlás) jellemzőinek meghatározására irányulnak.
Szükség
esetén a feszültségekre vonatkozó megfigyelések kiegészíthetők ún. fotóoptikai
mérésekkel is.
Az üvegszerkezetekben leginkább hajlító igénybevételek ébrednek pl. szélteher hatására,
(5.32
ábra).
Különleges
pl.
pontonkénti
rögzítések
esetén
az
üvegben
feszültségkoncentráció ébred a rögzítések, furatlyukak környezetében. A repedések
főként a húzásnak kitett helyekről indulnak és terjednek tovább, így a furatlyukas üvegek
esetében a húzóvizsgálatok elvégzése indokolt lehet (5.33 ábra). Különleges szerkezetek
esetében ún. egyedi vizsgálatok elvégzése válhat szükségessé, amennyiben nincs
érvényben lévő vonatkozó szabvány vagy előírás pl. üvegoszlopok, merevítőfalak
stabilitási vizsgálatai (5.33 ábra).
„Négypontos” két vonal menti terhelés (EN 1288-3:2000)
F

Lb

.

Ls

5.32 ábra: Próbatest mérete: 1100×360 mm, fesztáv: 1000 mm, terhelőhengerek
távolsága: 200 mm (EN 1288-3:2000)

a)
b)
5.33 ábra: Üvegvizsgálatok: a) furatlyukon terhelt, húzott üvegek; b) üvegoszlopmodell
kihajlási vizsgálata
A vizsgálatok jellege az alapvető mechanikai vizsgálatokon felül az üvegezés elsődleges
funkciója alapján is meghatározásra kerülhet. A vizsgálat megmutatja az adott
funkciónál, hogy az üvegezés pl. a rá ható terhekkel szemben biztonsággal ellenállni
képes.
Leesést gátló üvegek: osztályba sorolás az ingás vizsgálat alapján (EN 12600), 50 kg
tömegű ingás test vizsgálatával(5.34 ábra).
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5.34 ábra: Ingás ütőmű és eltört hőkezelt vizsgálati mellvédüveg
Betörésgátló biztonsági üvegek: kalapácsütés száma szerinti besorolás (5.35 ábra).

5.35 ábra: Betörésgátló üvegek vizsgálata

5.5.3 Helyszíni vizsgálatok
Üvegezés vastagságának, felépítésének ellenőrzése: A hőszigetelő üvegek, laminált
üvegek felépítésének és vastagsága ellenőrzése nehézségekbe ütközik, amennyiben az
üvegezés keretszerkezetben már beépítésre került. Ilyen esetekben megoldást nyújthat
az ultrahangos vastagságmérés. A reflexiós elven működő ultrahangos készüléknél, a
vizsgálófejben található az adó- és a vevőegység összeépítve. A vizsgálófejjel közvetlen
érintkező üvegréteg vastagságának meghatározására alkalmas (5.36 ábra). Például a
laminált üvegek mérése nehézségbe ütközik, amennyiben az üveg mindkét felületén nem
végezhető el a mérés. A mérés a névleges és a tényleges üvegvastagság
összehasonlításához is alkalmazható.

5.36 ábra: Felülvilágító ultrahangos vastagságvizsgálata
(névleges vastagság: 5 mm, mért érték: 4,8 mm)

Teherhordó üvegszerkezetek esetében a helyszíni próbaterhelés elvégzése válhat
szükségessé (5.37 ábra).
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5.37 ábra: Előtető próbaterhelése és maradó teherbírási vizsgálata

5.6 Különleges tulajdonságú építési üvegek
Napjainkban az üvegezések egyre több funkciót is elláthatnak, a különleges üvegek
alkalmazásának igénye nő.
Különleges üvegek lehetnek:
− az üveg alapanyagok jellemzőinek változtatása eredményeképpen előállított: pl.
alacsony vas-oxid- (FeO: 0,0065 m%; Fe2O3:0,0145 m%) tartalmú, ún. Extra
clear üvegek, melyeket vastag laminált üvegeknél alkalmaznak és az üveg zöldes
színe nem érvényesül, magas fényáteresztő képességű (LT=91,7% 3,2 mm-es
üveg esetén) víztiszta átlátszó üveget eredményez;
− különféle anyagok diffundáltatása az üvegbe, felületi bevonatok alkalmazása: pl.
öntisztuló üvegek (titán-dioxid diffundáltatva a felületbe TiO2) antibakteriális
üvegek (ezüstionok üvegdiffundáltatása [73]), fotokróm üvegek (0,01–0,1%
ezüst-halogenid kristályt tartalmaznak) stb;
− laminált üvegek esetén az üveglapok közé lamináltan pl. (egyenáram hatására
átlátszatlanná, opaque váló üvegek; napelemek; különleges fóliával ragasztott
üvegek; LED-es üvegek; elektronikusan vezérelhető fényáteresztésű üvegek stb.)
(5.38 ábra).

5.38 ábra: Az egyenáram hatására az üvegrétegek közötti anyag molekulaszerkezete
rendezőtlenné válik, így optikai, hőtechnikai követelmények esetén a fényáteresztés TL:
50%–15%, g érték: 36%–12% között változtatható
Speciális hanggátló fóliával ragasztott üvegek: az üvegek hanggátlásának javítására
a gyártók különleges zajcsillapítóképességű, tartósan elasztikus fóliákat (pl. Si; SC; SLA
fóliák) fejlesztettek ki, amelyeket a ragasztott biztonsági üvegek (VSG) gyártása során a
két üveg közé helyeznek el. A jelenleg használt akusztikai fóliákkal kétrétegű üvegezés
esetén a szigetelőüveg hanggátlása kb. 54 dB-ig fokozható [72]. Zajvédelmi üvegek
vonatkozó szabványa: EN ISO 140.
Tűzgátló üvegek
Egy
hőszigetelő
üvegszerkezet
csak
kismértékben
rendelkezik
tűzállósági
tulajdonságokkal. A hőmérséklet emelkedésével a táblák eltörnek, a tűz terjedését nem
akadályozzák meg. Megoldást jelentenek az ún. tűzbiztos üvegek. A tűzbiztos üveg tűz
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esetén nem olvad össze, nem válik le belőle, nem ég át. Kizárólag befogó/összeépített
szerkezetben vizsgálható a tűzgátlási érték időben kifejezve.
A tűzgátló üveg egy víztiszta, átlátszó, többrétegű laminált szerkezet. Tűz esetén, hő
hatására az első, a tűzfészek felé eső üveglap eltörik és a mögötte található, hőre
keményedő tűzvédő réteg felhabosodik, opálossá válik és az így keletkező, hőszigetelő
tulajdonságokkal rendelkező pajzs védi a mögöttes üvegtáblákat. Az égési folyamat
előrehaladtával ez a réteg lassan elég és a laminátum újabb üveglapja törik szét és a
mögötte lévő réteg újra megkeményedik(5.39 ábra). Amíg az utolsó üvegréteg jelen van,
a nyílás zárva marad, a szerkezet ellátja funkcióját.
Felhasználási területe: kommunális létesítmények, épületek menekülő útvonalainak
biztosítása, szállodák, raktárak [70].

5.39 ábra: PYRANOVA üveg: F30-as osztályú (DIN 4102-13)
Fényt kibocsátó (világító, LED-es) üvegek
Több cég is bemutatta a Glasstec kiállításon azt a dekorációs technológiát, mely általános
tetszést aratott: két üvegréteg közé rendkívül vékony vezetőket és LED-eket integrálnak,
amely dekoratív és különleges hatást eredményez. A vezetékek legfeljebb merőleges
nézetből látszanak, míg célszerűen és gazdaságosan valamilyen raszterben lehet
elhelyezni a világító LED-eket (5.40 ábra).

5.40 ábra: Világító üveg
Holografikus üvegek
Mintha a jövőből érkezett volna a holopro nevű rendszer. Két üvegréteg közé általában
transzparens holografikus elemeket építenek be. Erre a felületre speciális projektorral
képeket, videókat vetítve háromdimenziós látványt eredményez (5.41 ábra).

5.41 ábra: Holopro üveg
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Fűthető thermoüveg
A hőszigetelt üveg egy kis transzformátorral működtető rendszer, ami fűti az ablakot
minimális áramfogyasztással és 3-5 perc alatt az üveg beltéri felülete eléri a 25 oC-ot,
ezért a lakás kevesebb fűtést igényel és tovább tart a meleg kevesebb
energiafogyasztással. Általában kertes házakban vagy egyedileg épített lakóparkokban
alkalmazzák, ahol nagy üvegfelületek dominálnak a fény miatt.
Az üveg felépítése hasonlít a hagyományos hőszigetelt üveghez, csak annyiban változik
hogy ez egy laminált kétrétegű üveg, ami egy részből biztonsági üvegként is szolgál,
illetve az áramot vezető drótok az üveg élében vannak elvezetve.
Egyéb építési üvegtermékek
• Üvegszál erősítésű betonok
• Üvegszál (szövet) erősítésű műanyagok/kompozitok
• Glasscrete, üvegbeton
• habüvegek stb.

5.7 Ellenőrző kérdések
 Sorolja fel és ismertesse a nátrium-szilikát üvegek alapanyagait!
 Mely jellemzőket veszi figyelembe egy napvédő üvegezés kiválasztásánál?
 Mely üvegeket nevezzük biztonsági üvegeknek? Ismertesse a felhasználási
területüket!
 Mely üvegeket nevezzük floatüvegeknek? Hogyan készülnek, és hol alkalmazzuk
őket?
 Rajzolja le egy float, egy hőkezelt és egy edzett üveg törésképét! Melyik
üvegfajtát hol alkalmazná?
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6 FÉMEK

6.1 A fémekről általában
A fémeket a periódusos rendszer egyéb elemeitől jól meghatározható tulajdonságok
alapján különböztethetjük meg. E tulajdonságok a fémes fény, a szabad elektronok miatti
jó elektromos vezetőképesség, jó hővezető képesség és általában jó alakíthatóság. A
fémek szilárd állapotukban mindig kristályos szerkezetűek, leggyakoribb a köbös térrács,
de tetragonális és hexagonális térrács is előfordul. A kristályrácsba rendeződött atomok
helyükön bonyolult rezgő mozgást végeznek, mely rezgés a kristályrács lebontására
törekszik. A rácserők az olvadáspont eléréséig akadályozzák meg a kristályrács
szétesését, az olvadáspont felett − mely hőmérséklet minden fémre jellemző állandó −
azonban a hőenergia legyőzi a rácserőt és a fémek folyékony halmazállapotúvá válnak.
Az olvadék lehűlése során, az olvadáspont közelében az oldatban kristályosodási
gócpontok jönnek létre, majd e kristálycsírák növekedésével alakul ki a rácsszerkezet.
Lassú lehűléskor kevesebb és nagyobb méretű kristály fejlődik, a fém durva szerkezetű
lesz. E felépítés hátrányos mechanikai tulajdonságaira. Gyorslehűléskor ezzel szemben
több kristályosodási csíra alakul ki, a fém egyenletesebb, finomabb szerkezetű lesz. E
felépítés − hasonlóan a kőzeteknél tapasztaltakhoz − sokkal kedvezőbb tulajdonságokat
eredményez. [79;80]

6.1 ábra: Fémek leggyakoribb rácstípusai
Forrás: [79; 80]
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A gyakorlatban használt fémek nagy része ötvözet. Az ötvözet két vagy több fém, fém
természetű anyag vagy nemfémes elem összeolvasztása útján keletkezik. Az ötvözetek
előállításának célja az anyag tulajdonságainak javítása. [79;80]

6.2 Acél
Az acélgyártás a nyersvas megtisztítása a szennyező anyagoktól, valamint igény szerinti
ötvözése, mely folyamatok eredményeként jóval kedvezőbb tulajdonságú nyersanyagot
kapunk. A nyersvas tisztítása a káros anyagok oxidációja útján történik. A Bessemereljárás során a megolvasztott nyersvason levegőt áramoltatnak át. A vasban lévő
szilícium, szén ennek hatására néhány perc alatt a kívánt mértékre csökken, miközben az
oxidáció során keletkező hő fűtötte is a közeget. Hátránya, hogy a kén és foszfor csak
mész hozzáadásával távolítható el, viszont ez Bessemer korában, a kemencékben
használt szilikatégla szigetelés miatt nem volt alkalmazható, mivel kémiai reakcióba
lépett vele. A kohók hőálló bélésének magnezittéglákra cserélése tette lehetővé az
egyidejű kén- és foszformentesítést is (Thomas-eljárás). Az ócskavas nagy tömegű
megjelenése után vált a Siemens–Martin-eljárás a legelterjedtebb acélgyártási móddá. A
folyamat során a nyersvasat ócskavassal keverve olvasztják, ahol a vas-oxid oxidálja a
szennyező anyagokat. A folyamat oxigén befúvásával segíthető elő. Ez az eljárás az
ötvenes évek elejéig általános volt a világon, e módszerrel lehetett a legjobb minőségű
acélt előállítani. Manapság a tökéletesített Bessemer- és Thomas-eljárást alkalmazzák,
melynek során a mészkő és nyersvas fölhevített keverékébe tiszta oxigént fújnak be. Így
hatékonyan, külső energia bevitele nélkül jó minőségű acél gyártható.

6.3 Szerkezeti acélok jelölése
Az acélminőségek jelölésére az MSZ EN 10027-ben kétféle jelölési mód van:
 Az acélminőségek rövid jele az MSZ EN 10027-1:2006 szerint
 Az acélminőségek számjele az MSZ EN 10027-2:1994 szerint
Az acélok jelölése mechanikai tulajdonságaik és felhasználásuk szerint
A kód tartalmazza a fő jeleket, amelyet egy szám követ.
A fő jelek az acél felhasználási területére vonatkoznak, amelyek a következők:
S – szerkezeti acélok; pl. S355N
P – acélok nyomástartó felhasználására; pl. P275NH
L – acélok csővezetékekhez; pl. L290GB
E – gépacélok; pl. E360
Ebben a csoportban a főjelet követő szám a legkisebb anyagvastagságra vonatkozó
legkisebb folyáshatár értéke N/mm2-ben, amely lehet felső vagy alsó folyáshatár (R eH
vagy ReL), vagy terhelt állapotban mért egyezményes folyáshatár (R p), vagy névleges
folyáshatár (Rt). Ezeket az előírásokat a termékszabványok tartalmazzák.
B – betonacélok pl. B500H
az utána lévő szám a jellemző folyáshatár értéke, N/mm2
Y –acélok előfeszített betonszerkezetekhez pl. Y1770C
az utána lévő szám a szakítószilárdság alsó értéke, N/mm2
R – sínacélok; pl. R0900Mn
az utána lévő szám a szakítószilárdság alsó értéke, N/mm2
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H – hidegen hengerelt lapos acéltermékek nagy szilárdságú acélból hideghúzásra;
az ezt követő szám az előírástól függően vagy a folyáshatárt, vagy a
szakítószilárdságot jelenti N/mm2-ben; pl. H360LA
D – lapos termékek hidegalakításra DC04
T – ónozott termékek
M – elektrotechnikai acél
A kiegészítő jelek két részből állhatnak.
A jel vonatkozhat az acél egyéb mechanikai tulajdonságára (pl. ütőmunka értékére:
J÷27J K÷40J L÷60J), és az utána lévő jel a vizsgálati hőmérsékletet jelzi (+20˚C-tól
60˚C-ig). A jeleket a 6.1 táblázat foglalja össze.
Továbbá utal a szállítási állapotra, pl.
M – termomechanikusan hengerelt
N – normalizált vagy szabályos hőmérsékleten hengerelt
Q – nemesített
6.1 táblázat: Az ütőmunka és a vizsgálati hőmérséklet jelölése
Vizsgálati
Ütőmunka
hőmérséklet
27J 40J 60J
˚C
JR
KR LR
+20
J0
K0
L0
0
J2
K2
L2
-20
J3
K3
L3
-30
J4
K4
L4
-40
J5
K5
L5
-50
J6
K6
L6
-60
Forrás: [81]
Példa:
Az MSZ EN 10027-1 szerint a min. Re=355 N/mm2 folyáshatárú, –20˚C-on KV27J
szavatolt ütőmunkájú, normalizált szerkezeti acél jele: S355J2.

6.4 Szerkezeti acélok mechanikai jellemzői
Tartószerkezeti acélok legfontosabb mechanikai és alakváltozási jellemzőinek
meghatározásához szakítóvizsgálat szükséges. A vizsgálat lényege, hogy egy próbatestet
húzó igénybevétellel általában szakadásig terhelnek azért, hogy a következőkben
felsorolt mechanikai tulajdonságok közül egyet vagy többet meghatározzanak.
Fogalommeghatározás:
Jeltávolság (L): a próbatest hengeres vagy hasáb alakú részének az a hossza, amelyen
a vizsgálat során a nyúlást bármely pillanatban mérik. Ezen belül megkülönböztethető:
Eredeti jeltávolság (Lo): a jeltávolság hossza a terhelés alkalmazása előtt.
Végső jeltávolság (Lu): a próbatest jeltávolsága a szakadás után.
Vizsgálati hossz (Lc): a próbatest párhuzamosra lemunkált szakaszának hossza.
Megnyúlás (ΔL): az eredeti jeltávolság (Lo) növekedése a vizsgálat során.
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Fajlagos megnyúlás (ε): a megnyúlás az eredeti jeltávolság (Lo) százalékában
kifejezve.
(6.1)
Százalékos szakadási nyúlás (A): az eredeti jeltávolságnak a próbatest elszakadásáig
bekövetkezett maradó megnövekedése (Lu–Lo) az eredeti jeltávolság (Lo) százalékában
kifejezve.
(6.2)
Feszültség (σ): a vizsgálat bármely pillanatában alkalmazott terhelőerő (F) és a
próbatest eredeti keresztmetszeti területének (So) hányadosa.
(6.3)
Szakítószilárdság (fu): a legnagyobb terhelőerőhöz (Fmax) tartozó feszültség (6.2 ábra).
(6.4)
Folyáshatár (fy): Ha a fémnek van kifejezett folyáshatára, akkor van olyan pont,
amelytől kezdve a próbatest képlékeny alakváltozása a terhelőerő továbbnövekedése
nélkül is tovább folyik.

6.2 ábra: Acélok feszültség–fajlagos alakváltozás diagramja
Folyáshatár tekintetében különbséget kell tenni a következők között:
Felső folyáshatár (feH): a feszültség értéke abban a pillanatban, amikor a terhelőerő
csökkenni kezd.
Alsó folyáshatár (feL): a képlékeny folyás során mért legkisebb feszültség, figyelmen
kívül hagyva az esetleges kezdeti átmeneti jelenséget.
Terhelt állapotban mért egyezményes folyáshatár (fp): az a feszültség, ahol a nem
arányos nyúlás megegyezik a nyúlásmérő mérőhosszának (Le) előírt százalékával (6.2
ábra). Az alkalmazott jelölés mellé olyan indexet kell írni, amely a nyúlásmérő
mérőhosszának előírt százalékát adja meg, pl: fpo,2.
Névleges folyáshatár (ft): az a feszültség, ahol a teljes (rugalmas és maradó) nyúlás
megegyezik a nyúlásmérő mérőhosszának (Le) előírt százalékával (6.3a ábra). Az
alkalmazott jelölés mellé olyan indexet kell írni, amely a nyúlásmérő mérőhossz előírt
százalékát adja meg, pl: fto,5.
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Terheletlen állapotban mért egyezményes folyáshatár (fr): az a feszültség, ahol a
terhelőerő megszüntetése után az eredeti jeltávolság (L o) vagy a nyúlásmérő eredeti
jeltávolság (Le) százalékában kifejezett előírt maradó nyúlás jön létre (6.3b ábra). Az
alkalmazott jelölés mellé olyan indexet kell írni, amely az eredeti jeltávolság előírt
százalékát adja meg, pl: fro,2. [82]

6.3 ábra: Névleges folyáshatár és egyezményes folyáshatár értelmezése

6.5 Ellenőrző kérdések





Határozza meg az alábbi fogalmakat:
− Szakítószilárdság
− Folyáshatár
− Megnyúlás
− Fajlagos alakváltozás
− Szakadónyúlás
− Kontrakció
Rajzolja fel egy melegen hengerelt acél feszültség–alakváltozás diagramját!
Rajzolja fel egy hidegen alakított acél feszültség–alakváltozás diagramját!
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7 KERÁMIÁK

7.1 A kerámia fogalma, meghatározása
A kerámia szó a görög keramos fazekasáru szóból származik. A kerámia kifejezés
gyűjtőnév, melyen a klasszikus értelmezés szerint azokat az ipari termékeket értik,
amelyeket természetes szilikátos nyersanyagok, elsősorban agyagok formázása és ezt
követő izzítása útján állítanak elő. Az építőiparban felhasznált kerámiákat majdnem
kizárólag agyagból égetik, míg a nem agyag alapúakat a kohászat, a vegyipar,
elektromos ipar, híradástechnika, vákuumtechnika, átviteltechnika és a rakétatechnika
használja fel. [85]

7.2 A kerámiák osztályozása
A kerámiákat igen sokféle szempontból csoportosíthatjuk, így: szerkezetük, színük,
technológiájuk, illetve tűzállóságuk szerint. Az osztályozás egyik alapja a termék
szövetszerkezete. A kerámiákat a zsugorodási hőmérséklet körüli hőmérsékleten égetik.
Amennyiben a zsugorodási hőmérsékletnél kisebb hőmérsékleten égetik ki, akkor a
kerámiaáru lyukacsos, porózus szövetszerkezetű lesz, a nedvességet gyorsan felszívja,
törésfelülete tompa és érdes. Ha a kerámia pórustartalmát tervszerűen növelik, akkor
hő- vagy hangszigetelő kerámiáról beszélünk. A hőszigetelő képességet nemcsak
pórusképzés által, hanem üregképzés által is fokozhatják. A zsugorodási hőmérséklet
felett égetett kerámiák szövetszerkezete tömör, a nedvességet lassan, vagy egyáltalán
nem szívják fel, kagylós törésűek. A kerámiák színe elsősorban a nyersanyaguktól,
másodsorban az égetés hőmérsékletétől függ. Szín szerint a kerámia lehet fehér és
színes (sárgától a vörösig). Továbbá vannak mázas és máz nélküli kerámiák. A kerámiák
nyersanyaga, technológiája és az elkészített termék minősége alapján durvakerámiát,
finomkerámiát és tűzálló kerámiát különböztetünk meg. Az egyes csoportokat nem lehet
egymástól élesen elválasztani.
 A durvakerámia elnevezéséből a durva szó a nyersanyagra, a technológiára és
termékre egyaránt érvényes. A durvakerámia-ipar alacsony olvadáspontú,
színesre égő, közönséges anyagot használ fel, megengedve bizonyos mértékű
szennyeződéseket és csak átlagos minőségű anyagra törekszik. A technológiánál a
nyersanyag előkészítését, szárítását és az égetést gyártástechnológiai előírások
szabályozzák. Így az elkészült termék méreteit, alakját, anyagjellemzőit tekintve
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meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik. Ezekkel szemben esztétikai igényt
kevésbé támasztanak.
 A finomkerámia elnevezés is vonatkozik a nyersanyagra, a technológiára és a
termékre egyaránt. A finomkerámia sokszor távolról szállított, alaposan
előkészített, meghatározott összetételű nyersanyagot használ fel, amelyet
gondosan őrölnek, homogenizálnak, pihentetnek, formáznak és szárítanak.
Kiégetés előtt minden darabot egyedileg megvizsgálnak és kijavítanak. Az
égetésre kész darabokat pontos technológia szerint égetik. A termékkel szemben
fokozott esztétikai igényt is támasztanak.
 A kerámiák csoportjából jól elválaszthatók a tűzálló kerámiák, amelyek
szövetszerkezetüket tekintve a durvakerámiák területéhez tartoznak. Ebbe a
csoportba azok a kerámiák sorolhatók, amelyekkel szemben támasztott
követelmények lényegesen eltérnek a többi építési kerámiáétól (hőállóság, kémiai
ellenállás, ellenállás hirtelen hőmérséklet-változással szemben, stb.). Ezekkel
szemben többnyire nem támasztanak esztétikai követelményeket.
A leírtak alapján a kerámiákat a 7.1 táblázatban csoportosítottuk. [80]

Durvakerámia

Finomkerámia

Tűzálló
kerámiák

7.1 táblázat: Kerámiák csoportosítása
Porózus
Tömör
Tégla
 falazóelemek
Kőagyag
 födémelemek
 klinkertégla
 burkolótéglák
 keramzit
 különleges téglák
 kőagyag
Tetőcserép
 burkolóelemek
Hőszigetelő kerámiák
 kőagyagcső
 bekevert tüzelőanyagú
 bekevert porózus anyagú
Terrakotta
Mázas építő és díszítő
Pirogránit
Porcelán
Fajansz
Majolika
Alumínium-szilikát alapúak
Magnezit
Krómmagnezit
Szilika, stb.
Forrás: [80]

7.3 A kerámia falazóelemek előállítása, nyersanyagok jellemzői
7.3.1 A kerámia falazóelemek alapanyagainak jellemzői
A téglagyártmányok alapanyaga az agyag. Az agyagoknak három fajtáját különböztetjük
meg:
 alacsony olvadáspontú, színesre égő, nem tűzálló vagy közönséges agyag
 sárga vagy sárgásfehérre égő tűzálló agyag
 nagy olvadáspontú, fehérre égő kaolin
A téglaipar a színesre égő közönséges agyagot használja. A szemcsenagyság szerinti
osztályozás során agyagnak, 2 µm-nél kisebb szemcséket nevezünk. Az agyag
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legjellemzőbb sajátossága, hogy vízzel összegyúrva jól formázható, képlékennyé válik és
a kiformázott test alakját a száradás és égetés után is megtartja. Égetés után kemény,
kőszerű anyaggá válik. Az agyag formázhatóságát és az égetés során bekövetkező
átalakulását az agyagásványoknak köszönheti. A kerámiaiparban leggyakrabban
alkalmazott agyagásványoknak három csoportját különböztetjük meg:
 Kaolinit csoport (Al2O3, 2SiO2, nH2O)
 Illit csoport ( K2O, 3Al2O3, 6SiO2, 2H2O)
 Montmorillonit csoport (CaO, Al2O3, 5SiO2, nH2O)
A téglaipar agyagásványai általában az illit csoportba tartoznak.
A nagy képlékenységű agyagok az illit mellett montmorillonitot is tartalmaznak.
Mennyiségük igen változó, 50% fölött és 25% alatt is lehet. Az agyag többi alkotórésze
kvarchomokból, alkáliföldfémből és vas-oxid-tartalmú közetmáladékból áll, melyben
földpát, csillám és limonit mellett kalcit, dolomit, gipsz, barit, piroxén, amfibol, stb. is
előfordulhatnak. A legtöbb agyagban szerves anyag is található.
A téglagyártásra az olyan agyagkeverék a megfelelő, amelyik megfelelő előkészítés után
jól formázható és a kiformázott elemek az alakjukat égetés után is megtartják,
repedésre, torzulásra nem hajlamosak.
A téglaagyagok 1150–1250 °C-on olvadnak. A belőlük előállított terméket 900–1000 °Con égetik ki, a legalacsonyabb égetési hőmérsékleten valamennyi kerámia között. Az
égetés során lejátszódó kémiai és fizikai folyamatokat nem ismerjük. A szárítás során a
termékek 2–13%-ot, az égetés során kb. ugyanennyit zsugorodnak. Az anyag színe az
agyag fém-oxid-tartalmának és a kiégetési hőmérsékletnek a függvénye. A kerámia
legfőbb jellemző fizikai értékeit a 7.2 táblázatban soroljuk fel. [80;85]
7.2 táblázat: Kerámia fizikai jellemzői
Mennyiség neve
Sűrűség
Fajhő
Lineáris
hőtágulási
együttható (×10-6)
Hővezetési tényező
Nyomószilárdság
Olvadáspont
Vízfelvétel

Jele

Mértékegység
3

Érték


cp

kg/m , g/ml
J/(kgK)

650-1800
~920

T

1/°C, 1/K

4,5


fc

W/(mK)
N/mm2
°C

230
3,0-11,0
3870
porózusnál ált. 15-20
tömörnél ált.2-3

m%
Forrás: [80; 85]

7.3.2 A kerámia falazóelemek gyártástechnológiája
Az építőkerámiák sokfélesége ellenére sok közös vonás van a gyártástechnológiájukban,
melyet az alábbi részekre szokás bontani:
 nyersanyag megválasztása
 nyersanyag előkészítése
 formázás
 szárítás
 égetés
 csomagolás
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A nyersanyag megválasztása:
A késztermék tulajdonságait döntő mértékben befolyásolják a nyersanyag tulajdonságai.
Ezért ki kell választani a célnak legmegfelelőbb anyagot. A nyersanyagokat a gyártási
folyamatban betöltött szerepük szerint a következőképpen csoportosítjuk:
 Plasztikus
alapanyagok
(agyagok),
amelyek
a
klasszikus
kerámiák
nyersanyagának 50-100 m%-át is kitehetik.
 Soványító adalékok, melyeket akkor kell adagolni, ha az agyag túl kövér, vagyis
sok az agyagásvány-tartalma. Pl. téglagyártás során az alapanyagot
kvarchomokkal, téglatörmelékkel, pernyével soványítják.
 Plasztikusságot növelő anyagok, a klasszikus kerámiák esetén a nagy
agyagásvány-tartalmú agyagok. Ha pl. a tégla alapanyaga sovány, kövér
agyaggal keverik.
 Ömlesztőadalékok, melyeket az égetés hőmérsékletének a csökkentésére, üveges
fázis kialakítására és sok esetben egyes allotrop kristálymódosulatok
stabilizálására használnak. A klasszikus kerámiához erre a célra szinte egyedül a
földpátot használják.
Nyersanyag előkészítése
A nyersanyag-előkészítés az agyag kitermelésével kezdődik. Ezt ma már majdnem
kivétel nélkül kotrógépekkel végzik. A nyersanyag további előkészítése általában körvagy szekrényes adagolóból, fogazott, sima, és finom hengerpárból áll. A gépeket
nyersanyag minősége szerint különféle sorrendben lehet felállítani. Az agyag
bányanedves állapotban kerül az előkészítő gépekhez és a képlékenyítéshez szükséges
vizet a Koller-járatban és a teknős keverőben kapja meg. A nedvességtartalma 22-30%
lesz. Az agyag átnedvesedése és képlékeny péppé alakítása annál jobb, minél hosszabb
ideig érintkezik megdolgozás közben a vízzel. A víz behatolása az agyag pórusaiba
megkönnyíthető, ha a nedvesítésre gőzt vagy forró vizet használnak.
Formázás
Formázásra elsősorban csigasajtót használnak. A termék alakját és méreteit a sajtóra
szerelt szájnyílás és a szájnyílás elé helyezett vágóasztal adja meg (7.1 ábra). A
szájnyílás megfelelő kialakításával a legkülönbözőbb alakú kerámiák állíthatók elő.
A présgépet elhagyva a vágógép huzalja megfelelő méretűre vágja a „téglakígyót” (7.2
ábra), majd a nyers téglákat a szárítóba viszik.

7.1 ábra: Nyersanyag formázása, préselése
Forrás: [86]
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7.2 ábra: Méretre vágás
Forrás: [86]
Szárítás
A téglagyártmányok szárítására természetes szárítókat és műszárítókat használnak. A
természetes szárítás során a nap energiáját használják fel, míg a műszárítás esetén
mesterségesen termelt hőenergiával szárítanak. A mesterséges szárítók legtöbbször
kamrás szárítók vagy csatornaszárítók. A természetes szárítás esetén is a kiformázott
téglákat vagy tetőcserepet oldalfal nélküli színekben helyezik el, hogy az időjárás
viszontagságaitól megvédjék.
Égetés
A kiszárított terméket égetőkemencében égetik ki (7.3 ábra). A szárítóban 40–100 °C
közötti hőmérsékleten a tégla nedvességének túlnyomó többségét elveszíti. A szárítóból
speciális kemencekocsikra kerülnek a téglák. Most következik a téglagyártás
legfontosabb folyamata, az égetés, ahol az agyagban lejátszódnak a kémiai folyamatok.
Az anyag az égetés során a tüzelőanyaggal közvetlenül érintkezik, a lángtól és a
füstgázoktól nincs megvédve. A leggazdaságosabbak a folytonos üzemű körkemencék és
az alagútkemencék. Az égetéshez szilárd, folyós és gáznemű tüzelőszert egyaránt fel
lehet használni. A téglagyártás során a szilárd tüzelőszer egy része a nyersanyagba
keverhető és ily módon kis fűtőértékű barnaszenet, lignitet is fel lehet használni. Az
égetés energiaigényes művelet és a nem is olyan régmúltban erősen szennyezte a
környezetet, azonban a technológiai fejlesztések eredményeképpen a korszerű
téglagyárak ma már energiatakarékos és környezetkímélő módszereket alkalmaznak,
például a káros anyagok kiszűrésére filterberendezéseket szerelnek a kéményekre,
valamint újrahasznosítják az égetéskor keletkezett hulladék hőt, ami régebben a
levegőbe került. [80;86]

7.3 ábra: A kiszárított tégla elkezdi útját a kemencében
Forrás: [86]
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7.4 Kerámiák vizsgálatai
A kerámiák legfontosabb tulajdonságai a méret, az alak, a repedezettség, a
zárványosság, a kivirágzás, a testsűrűség, a fajhő, a lineáris hőtágulási együttható, a
hőállóság és tűzállóság, a vízfelvevő képesség, vízmegtartó képesség, a fagyállóság és a
szilárdság. Ezeknek a tulajdonságoknak a megkívánt mértékét termékszabványok írják
elő, csakúgy, mint a termékekre vonatkozó szükséges vizsgálatokat, valamint az
eredmények alapján a termékek minőség szerinti besorolását. Az új európai szabvány az
égetett kerámia falazóelemek két csoportjára vonatkozik:
 LD elemek:
− védett falazatokban felhasználható (1000 kg/m3)
− kisebb testsűrűségű égetett agyag falazóelemek


HD elemek:
− nem védett falazatokban felhasználható valamennyi égetett agyag
falazóelemek
− védett falazatokban felhasználható 1000 kg/m3-nél nagyobb testsűrűségű
égetett agyag falazóelemek

Az égetett agyag falazóelemek esetében a vizsgálati szempontok:
 testsűrűség
 nyomószilárdság
 tapadószilárdság
 hőtechnikai tulajdonságok
 hidrotechnikai tulajdonságok
Nyomószilárdság:
Kisméretű tömör égetett agyagtégla esetében legalább 6 darab szabványosan
kiválasztott, illetve a termékszabvány által előírt számú téglán kell elvégezni a
vizsgálatot.
A minősítés alapjául szolgáló nyomószilárdságot az eredmények átlagértékéből kell
számítani. Egyes falazóelemeknél szükség lehet többirányú vizsgálatra, ha a beépítés
iránya miatt ez szükséges. Üreges falazóelemeknél a szilárdságot az üregtérfogat
levonása nélküli teljes felület figyelembevételével kell számítani. Ez esetben is
átlagértékekkel kell számolni 0,1 N/mm2 pontossággal. A törési eredmények varianciáját
is meg kell adni. A falazat teherbírásának meghatározásához falazóhabarccsal
összeragasztott próbatesteket kell vizsgálni (7.4 ábra). A minta alján és tetején készített
habarcsréteg nyomólapok és a próbatest közötti egyenletes feszültségeloszlás miatt
szükséges.

7.4 ábra: Falazóhabarccsal ragasztott próbatestek
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Vízfelvevő képesség
Négy darab tégla szükséges a vizsgálathoz. A téglákat először 105 °C-ig
tömegállandóságig szárítják, majd lemérik, ezután vízzel telítik. A vízzel terítést
fokozatosan való vízbemerítéssel határozzák meg oly módon, hogy a téglát a 250x65
mm-es lapjára állítják úgy, hogy 3 óra alatt a víz teljesen ellepje. Ezt követően a vizet 3
órán keresztül forralják. A vízben való legalább 3 órai lehűlés után a vizet a tégláról
leitatják és megállapítják a tömeggyarapodást. A közepes vízfelvevő képességet a négy
tégla átlagos tömeggyarapodása adja meg százalékban.
Fagyállóság
Négy darab téglát kell vízzel telíteni és 25-ször egymás után fagyasztani a
termékszabvány szerint leírt módon. Fontos, hogy a téglán repedések, lepattogzások
nem keletkezhetnek.
Lepattogzás
A lepattogzásuk oka a káros mész- és márgazárványok megoltódása okozza. Az ezek
kimutatásához kiválasztott téglát egy 500 mm átmérőjű, vagy annál nagyobb hengeres
edénybe helyezik úgy, hogy az edény aljára 200 mm magas állványon dróthálót
fektetnek, és legalább öt darab téglát a dróthálóra helyeznek. Az edénybe öntött víz
szintje a drótháló alatt 100 mm-nyire legyen. Lefedett állapotban a vizet 2 órán keresztül
forralják, utána kiveszik és az anyagban, illetve a felületen lévő elváltozásokat
megvizsgálják. Károsak azok a zárványok, amelyek a téglán kipattogzást vagy mállást
idéznek elő, amely lepattogzások mértéke cm2-ben adandó meg, ez a lepattogzás
mérőszáma.
Alak- és méretvizsgálat
Ezen vizsgálatokkal azt kell ellenőrizni, hogy a téglák a tűrések figyelembevételével
megfelelnek-e a szabványban előírt követelményeknek. [80]
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8 ÉPÍTÉSI FA

A fa az emberiség egyik legrégebbi építőanyaga. Egyes tudósok szerint a ’materia’ latin
szó eredetileg a fára, a faanyagra utalt, ma már valamennyi anyagra vonatkozik. [87]
A Révai Nagy Lexikona szerint a „fa, mint anyag (lat. lignum, ném. Holz), a fák és
cserjék törzsének, ágainak és gyökereinek a kéreg alatti kemény része, amelyet az
ember szükségleteinek kielégítésére számtalan módon felhasznál.” [88]
Evidens a meghatározás, s az is igaz, hogy a fa definiálása nehézségekbe ütközik. Balázs
György egyetemi tankönyvében a következőképpen határozza meg a fa, pontosabban az
építési fa fogalmát: „Hagyományosan az építőfa fogalmába tartozik a gyökereitől, ágaitól,
kérgétől megtisztított fatest, valamint ebből erdőgazdasági és faipari módszerekkel
(általában fűrészeléssel) előállított fatermékek csoportja. Tágabb értelemben ide
sorolhatók a faipari termékekből előállított nemesített fatermékek, melyeknél a
tulajdonságai jobbak az eredeti fáénál. Továbbá tárgyaljuk a fahelyettesítő anyagokat,
amelyeket rendszerint építőfának nem vagy kevésbé alkalmas fából (vagy más rostos
anyagból) állítanak elő a fa részeire bontása és az elemek összeragasztása által (farost,
fagyapot, faforgács lemezek). Ezeket a nemesített fatermékekkel együtt javított
fatermékeknek nevezzük.” [29]

8.1 A fa szerkezete
A fa szövete részben élő sejtalkotókból, részben élettelen részekből áll. A fa szövetének
szilárdsága, teherviselő vázszerkezete a sejtfalakat alkotó cellulóznak és ligninnek
köszönhető. A sejtfal több rétegből áll, és az idő múlásával rendszerint egyenletesen
vastagszik. A fa mint anyag kemény, rostos, lignifikálódott szövet, ami a fás növények
szárának farészeiből áll. Szövettani szempontból másodlagos xilém, a növény
szállítószövet-rendszerének része, ugyanakkor tartófunkciója is van: ez teszi lehetővé,
hogy a fák magasra nőjenek és ott széles koronát fejlesszenek. A fa heterogén,
higroszkópos, sejtes szerkezetű és anizotróp anyag. 40–50%-ban cellulóz, 15–25%-ban
hemicellulóz rostokból áll, melyek közé a lignifikáció során 15–30% lignin rakódik.
Tartalmazhat még gyantát, zsírokat, olajokat, viaszt, csersavat, színes és ásványi
anyagokat. A frissen vágott fában 20–50%, a levegőn szárítottban 10–20% víz van. A fát
mint nyersanyagot az emberiség ősidők óta sok mindenre használja. Elégeti, hogy
világítson, hőt termeljen vele, mechanikai tulajdonságait kihasználva eszközöket,
műalkotásokat, járműveket, építményeket, épületeket hoz létre belőle, kémiai
átalakításokkal faszenet, cellulózt, gyógyszereket, egyéb vegyi anyagokat gyárt belőle. A
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kitermelt fát sok hagyományos mesterség mellett elsősorban a faipar és a vegyipar
hasznosítja. A fák évelő, fás szárú növények. Három jól elkülöníthető részük van, a
gyökér, a törzs és az ágakat, leveleket magában foglaló korona. Magasságuk néhány
métertől akár 50–100 méterig, törzsük átmérője 10 centimétertől több méterig terjedhet.
Nincs rá egyértelmű szabály, de az ennél kisebb, vagy a föld fölött rögtön elágazó fás
növényeket inkább cserjének nevezik. Faanyagként leginkább a törzsüket hasznosítják. A
fát kivágása, a fakitermelés változtatja át élőlényből ipari nyersanyaggá. Jelentősége,
hasznossága nagyrészt annak köszönhető, hogy elhalása, nedvességtartalmának
elvesztése után is hosszú ideig megőrzi állagát, kedvező mechanikai tulajdonságait. [89]

8.1.1 Sejtek
A kitermelt, felhasználásra kész fa anyagának túlnyomó része a növény elhalt sejtjeinek
sejtfalaiból és az ezek közötti üregekből tevődik össze. E sejtfalak tartósságukat,
merevségüket a sejtfalvastagodás során beépülő cellulózrostoknak, keménységüket az
ezek közé rakódó ligninnek köszönhetik. A fonál alakú, hosszú, párhuzamosan futó
cellulóz makromolekulák kristályrácsba rendeződve úgynevezett micellumokat alkotnak.
A micellumok a nem kristályos részekkel együtt elemi rostokat, micelláris kötegeket,
ezek pedig mikrofibrilláris kötegeket képeznek, melyek szövedékei a sejtfalrostok,
fibrillumok. Ez utóbbiak alkotják a sejtfal egyes rétegeit, lamelláit, melyekből a végleges
sejtfal áll össze. A sejtfal belsejében, illetve a felszínén különböző kémiai anyagok
halmozódhatnak föl, az előbbi jelenséget inkrusztációnak, az utóbbit adkrusztációnak
nevezzük. Inkrusztálódó anyag például a lignin, a festékanyagok, a kova, a kalciumoxalát, a kalcium-karbonát, a nyálka és a mézga. A pára és a viasz viszont többnyire
adkrusztálódik. A fa nem homogén anyag. Különböző formájú, funkciójú, de általában a
fa hossztengelye irányában megnyúlt sejtekből épül fel, és e sejtek falai is rostos
szerkezetűek. Ez eredményezi a fa anizotróp természetét, vagyis azt, hogy a fizikai
hatásokra való reagálása azok irányától is függ. [90]

8.1.2 Faelemek
A fa sejtjei – eredeti rendeltetésüktől függően – különböző méretűek, alakúak,
felépítésűek, a faelemek ezekből és ezek egymásba kapcsolódásaiból keletkeznek. Ezek
közül a legfontosabbak:
Tracheida, vagyis vízszállító sejt, amely a végein kihegyesedő, hosszúkás, vízszállítást
végző, egyetlen sejtből álló elem. Kialakulása után sejtplazmája felszívódik, élettelen.

8.1 ábra: Tracheida
Forrás: [90]
Trachea, azaz edény, amely egymás után elhelyezkedő megnyúlt, tág üregű sejtekből
alakul ki úgy, hogy azok elválasztófalai felszívódnak vagy perforálódnak, a sejtek
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elhalnak. Az így létrejövő csövecske az élő fában a vizet és a benne oldott ásványi
anyagokat szállítja a gyökerektől a levelekhez. (8.2 ábra)

8.2 ábra: Tracheák, tracheidák és faparenchima
Forrás: [90]
Faparenchima, eredetileg a fa szövetrendszerének élő, sejtplazmát tartalmazó, kész
tápanyagokat továbbító és raktározó eleme. Vékony falú, nagy üregű sejt: ebben állítja
elő a fa a színezőanyagokat, alkaloidákat, illóanyagokat, olajokat, kristályos ásványi
anyagokat. Viszonylag sok fehérjét tartalmaz, ezért ez a farontó gombák támadásának fő
célpontja (8.2 ábra; 8.3 ábra).

8.3 ábra: Faparenchima
Forrás: [90]
Farost, erősen vastagodott falú, szűk üregű, hosszúkás, a végein kihegyesedő faelem.
Kialakulása után a sejtplazmája felszívódik, élettelen. Szilárdító feladata van.
A bélsugarak vékony falú parenchimatikus sejtjei az élő fában sugárirányban szállítják,
raktározzák a tápanyagokat. Minden fatestben megtalálhatók. [90]

8.1.3 Makroszkópos szerkezet
A fa makroszkópos, vagyis szabad szemmel látható sajátosságai nemcsak az anyag
szépsége, felhasználhatósága szempontjából lényegesek, de a fafaj azonosításában is
segítségünkre lehetnek. Ezek a jellegzetességek a fatest különböző irányú
metszésfelületein különböző módokon mutatkoznak. Kereszt- vagy bütümetszet a
rostirányra, tehát a fa hossztengelyére merőleges metszésfelület. A fa középvonalán,
belén áthaladó, a rostokkal párhuzamos metszet a sugármetszet. Húrmetszet minden
olyan metszet, ami párhuzamos a rostokkal, de nem halad át a fa belén.
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8.4 ábra: A fa anyagának makroszkópos jellegzetességei
Forrás: [91]
Négyéves fából kimetszett hasáb:
0 bél; 1 évgyűrűhatár; 2 gyantajáratok; 3, 4 bélsugarak; 5 kambium; 6 kéregsugarak; 7
parakambium; 8 háncs; 9 parakéreg
Évgyűrűk. A mérsékelt övi fák metszetén felismerhetők, kialakulásukat az évszakok
váltakozása okozza. Leginkább a bütümetszeten szembetűnők, mint a bél körüli
koncentrikus körök vagy ellipszisek. Az évgyűrűben két pászta különíthető el: a tavaszi
vagy korai pászta a tavasszal, az intenzívebb tápanyagfelvétel idején képződött, lazább
szövetekből áll, a nyáron létrejött őszi vagy kései pászta ennél tömörebb. A
sugármetszeten az évgyűrűk párhuzamos vonalakként, a húrmetszeten parabolikus vagy
szabálytalan görbékként látszanak. A trópusi fafajoknak nincsenek évgyűrűik, de a
csapadékosabb és szárazabb időszakok váltakozása gyakran azokhoz hasonló növekedési
zónákat hoz létre.
Edények, más néven tracheák vagy pórusok. Ha szemmel látható méretűek, akkor a
bütümetszeten apró likacsokként, a sugár- és húrmetszeten finom hosszirányú karcok,
árkok formájában jelentkeznek. Az edényeket gyakran tilliszek vagy színes
mézgaanyagok töltik ki. Állhatnak egyesével, ikerpórust vagy likacssugarat alkotva. Ha a
korai pászta edényei feltűnően nagyobb átmérőjűek, mint a kései pásztáé, akkor
likacsgyűrűt alkotnak. Ilyenkor gyűrűs likacsú, ellenkező esetben szórt likacsú fáról
beszélünk. Az edények gyakran túl kicsik ahhoz, hogy szabad szemmel láthassuk őket.
Gyantajáratok. A gyanta vízben oldhatatlan, amorf váladékanyag, és általában a
sejteken kívüli gyantajáratokban található. A bütümetszeten ezek apró pontok, többnyire
a kései pásztában. A gyantatáska több gyantajárat összeolvadásával, a szövetek
feloldódásával alakul ki az évgyűrűvel párhuzamosan, szélessége néhány milliméter,
hossza több centiméter lehet.
Bélsugarak. Ha szemmel látható méretűek, akkor a keresztmetszeten a középpontból
sugárszerűen szétágazó finom vonalaknak látjuk őket, a sugármetszeten fényes, vonalas,
a rostirányra merőleges csíkos rajzolatokként, kisebb vagy nagyobb bélsugártükrökként,
a húrmetszeten orsó alakú rövid vonalkákként. Színük a fa alapszínénél világosabb, vele
azonos, vagy sötétebb is lehet. Állhatnak egyedül vagy halmozottan, az évgyűrűk
határán megvastagodhatnak.
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Parenchimák. A környező szöveteknél világosabb színükkel különülhetnek el
bütümetszeten. Különböző helyeken, sokféle elrendezésben csoportosulhatnak.

a

Geszt és szíjács. Az élő fa növekedése során a belül elhelyezkedő évgyűrűk szöveteit
fokozatosan kikapcsolja az életműködésből. Ezekbe a szövetekbe tartósítóanyagok,
lignin, fagumi, csersav, festékanyag, ásványi sók épülnek be, és kizárólag mechanikai,
tartófunkciójuk marad meg. A fatestnek ez a része a geszt. Az ezt körülvevő, a kéregig
tartó, a fa életfolyamataiban még részt vevő szövetek összessége a szíjács. A geszt
legtöbbször sötétebb, mint a szíjács; határvonaluk általában egy évgyűrű, a két rész
átmenete lehet éles vagy fokozatos. A geszt kiterjedése az egyes fafajokra jellemző
tulajdonság. A kitermelt faanyagban a geszthez hasonlóan nyilván a szíjács is elhal, de
mivel ebbe nem épülnek be a gesztet tartóssá tevő anyagok, faanyagként a szíjács,
illetve a széles szíjácsú fák gyakran gyengébb minőségűek, mint a geszt, a széles gesztű
fák. A folyadékot már nem szállító gesztet elhalása, korhadása után az elhalt fával
táplálkozó, szaproxilofág fajok (jellemzően rovarok) kezdik ki. Az erdészeti szempontból
egészségesnek, érettnek számító, kivágásérett fákban a több szaproxilofág faj
fennmaradását elősegítő gesztelhalási folyamat még el sem kezdődött, így a
hagyományos fakitermelés általában nem kedvez a szaproxilofág fajok túlélésének. [91]

8.2 A fa tulajdonságai
8.2.1 Illat
A fák gyakran szagosak, illatosak. Elsősorban azok, amelyek illóolajokban gazdag
gyantaféléket, balzsamokat tartalmaznak. A frissen termelt, frissen megmunkált fa szaga
erősebb; idővel teljesen el is tűnhet: ez okozza például az erdeifenyő faanyagát
feldolgozó asztalosműhelyek, vagy akár a frissen vágott karácsonyfa jellemző
gyantaillatát. Szaguk miatt egyes fafajok bizonyos – főleg élelmiszeripari – termékek
tárolására nem alkalmasak. Más esetekben tudatosan használják fel a fa illatát, például a
kubaiszivarok hagyományos csomagolásakor a cedrela, szivarládafa dobozoknál a szivar
aromájának gazdagítására. A valódi cédrusfából készült szekrények, fiókok állítólag távol
tartják a ruhamolyokat. A fából nyerhető illatanyagokat, mint amilyen a szantálfaolaj, a
kozmetikai ipar hasznosítja. Egyes trópusi fafajok aromatikus pora, illóanyagai
nyálkahártya-gyulladást, bőrgyulladást, fejfájást, hányingert okozhatnak. Illatos fák:
cédrus, ciprus, rio paliszander, cedrela. [89]

8.2.2 Szín
Amikor a fa színéről beszélünk, valójában egy sokrétű, összetett jelenségről van szó. A fa
durva- és finomszerkezete bonyolult, a különböző irányú metszeteken teljesen eltérő
képet mutat, ráadásul a fény nem közvetlenül a fa felszínéről verődik vissza, hanem
kismértékben behatol a fa anyagába, ahol a különböző faelemek eltérő módon hatnak rá.
A fa színe, fénye, megjelenése ezért nagyban függ a megvilágítás irányától is. De éppen
ez a gazdagság, változékonyság adja a fa különleges szépségét, varázsát, ami értékes
használati tárgyak, bútorok, szobrok, hangszerek készítésekor kap jelentőséget. A
különböző fajhoz, alfajhoz tartozó, különböző helyeken termett fák színskálája a
majdnem fehértől a sárgán, narancssárgán, barnán, szürkén, vörösön, ibolyaszínen át
egészen a feketéig terjed. Ebből a trópusi fafajok mutatnak különösen nagy
színgazdagságot, szinte csak a tiszta kék és az élénk zöld hiányzik a palettáról. Általában
a gesztnek van sötétebb, tüzesebb színe, a szíjács legtöbbször világosabb, szürkésebb.

143

Ha a fának eltérő színű, árnyalatú évgyűrűhatárai vagy növekedési zónái vannak, azok a
fa különböző metszetű felületein jellegzetes erezetként, rajzolatként jelentkeznek. Egyes
faanyagokban a farostok irányeltérései a megvilágítás irányától függően fényesebb és
sötétebb területekből álló dekoratív mintázatot eredményeznek. A fa színe hőkezeléssel,
gőzöléssel sötétebbé, melegebbé, a rostok telítésével mélyebbé tehető, pácokkal,
színezékekkel teljesen meg is változtatható. A fa levegővel, fénnyel érintkező felületei
idővel sötétednek, szürkülnek vagy fakulnak. Élénk színű fák: buxus (sárga), paduk
(narancs, vörös), amarantfa (bíbor). Fekete fák: ébenfa, grenadilfa. [89]

8.2.3 Sűrűség
A fa sűrűsége nagyon fontos jellemző, amiből a fa egyéb fizikai tulajdonságaira is
következtethetünk. Mértékegysége g/cm 3. Mivel a fa higroszkópos anyag, sűrűsége
erősen függ a nedvességtartalmától, ezért fontos tudnunk, hogy egy adott érték nyers,
azaz élőnedves anyagra, légszáraz (12%–18% nedvességtartalmú) vagy abszolút száraz
anyagra vonatkozik-e. Az egyes fafajok anyagának sűrűsége jelentősen különbözhet, a
balsafáé például 0,13 g/cm3, a guajakfáé 1,4 g/cm3 körüli, noha a szilárd része, a sejtfal
sűrűsége viszonylag szűk határok között marad. A cellulóz sűrűsége 1,58 g/cm3, a ligniné
1,38–1,41 g/cm3, a legnagyobb részben ezekből az anyagokból összeálló sejtfalak 1,52
és 1,62 g/cm3 közötti sűrűségűek. A fafajok sűrűségének nagy különbségeit tehát nem
anyaguk
különbözősége
okozza,
hanem
anatómiai
sokféleségük,
elsősorban
pórusosságuk, a beléjük zárt levegő mennyiségének különbözősége. A fa sűrűsége
nemcsak a fajtól függ, de a fa termőhelyétől, annak éghajlatától is, és egyazon fatesten
belül is változhat. Régebbi szakkönyvekben, táblázatokban a sűrűség helyett gyakran az
ezzel arányos fajsúly, térfogatsúly szerepel, mértékegysége mN/cm 3. Ha értékét
elosztjuk a nehézségi gyorsulással (kb. 10 m/s2), megkapjuk a sűrűséget. [92]
A sűrűségnek különböző típusai vannak:
Abszolút tömör faanyagsűrűség:
(8.1)
Abszolút száraz állapotú (u=0%) fa sűrűsége:
(8.2)
Nedves vagy nyers sűrűség:
(8.3)
Az abszolút száraz és nedves sűrűség közötti kapcsolat (u=25%):
(8.4)
Légszáraz sűrűség:
(8.5)
Bázissűrűség:
(8.6)
Parciális sűrűség:
(8.7)
Felületi sűrűség (tömeg):
(8.8)
A sűrűséget különböző módszerekkel tudjuk vizsgálni. Ezek vonatkozhatnak:
hengeres faválasztékokra, élő fákra, faállományokra, fűrészárura, falemezekre, falapokra
és egyéb fatermékekre.

144

8.1 táblázat: Faanyagok sűrűsége
Faanyag
neve
Lucfenyő
Borovi

Sűrűség [g/cm3]
0,43
0,55

Hárs
Cseresznye
Tölgy
Bükk
Gyertyán
Balsa

0,49
0,57
0,65
0,68
0,80
0,13

Abachi
Mahagóni
Ében

0,35
0,52
1,20
Forrás: [85]

8.2.4 Nedvesség
A friss, élőnedves fában a víz kétféle módon van jelen: a sejtüregekben szabad,
cseppfolyós alakban, illetve a sejtfalak molekulái között megkötött formában. A fa
száradásakor először a sejtüregekben található víz távozik el, ekkor a fa tömege,
sűrűsége csökken, de mechanikai tulajdonságai nem változnak számottevően. E folyamat
végén már csak a fa rostjai tartalmaznak vizet: ezt az állapotot rosttelítettségi pontnak
nevezzük. Mérsékelt égövi fáknál ez a pont 25–30% nedvességtartalmat jelent, trópusi
fák esetén tágabb határok között, 14–60% között lehet. Ezután a további száradás már a
fa mechanikai tulajdonságaira is erősen kihat, innentől kezdve a fa zsugorodik,
ugyanakkor keményebbé, nehezebben megmunkálhatóvá válik. A száraz fa nedvesebb
légköri viszonyok közé kerülve vagy vízbe merítve viszont újra nedvességet vesz fel,
amíg a nedvességi egyensúly a fa és környezete között helyre nem áll. Eközben a fa
dagad. Ez az alakváltozás a fa anizotróp jellegéből adódóan különböző irányokban más és
más mértékű. A zsugorodás és a dagadás a legkisebb a fa rostjainak irányában (0,1–
0,6%), arra merőlegesen sugárirányban jóval nagyobb (3–8%), és legnagyobb
húrirányban, az érintők irányában (5–18%). A fa dagadásakor fellépő erők hatalmasak
lehetnek, felületegységre vetítve elérhetik a 10 000 N/cm 2 nagyságrendet is. A különböző
irányú elmozdulások eltérő mértéke az anyagban feszültségeket kelt, bizonyos esetekben
deformációt – vetemedést, repedést stb. – okozhat. Ezt csak szakszerű kezeléssel,
tárolással lehet megelőzni. A fa zsugorodásának és dagadásának, vagy ellenkezőleg:
használat közbeni stabilitásának mértéke fafajonként változó, a felhasználhatóság
szempontjából lényeges tulajdonság. [89]

145

8.2 táblázat: Faanyagok nedvességtartalom-kategóriái
Nedvességtartalom

Fokozatok

Nettó %

Abszolút száraz

Bruttó %

0

0

Túlszárított

0–6

0 – 5,5

Szobaszáraz

6,1 – 12

5,6 – 10,5

Légszáraz

12,1 – 18

10,6 – 15

Félszáraz

18,1 – 30

15,1 – 23

Félnedves

30,1 – 50

23,1 – 33

Élőnedves

50,1 –

33,1 -

Forrás: [89]
A fa nedvességének különböző típusai vannak:
 Abszolút száraz állapot: A fanedvesség 0%. Elméleti állapot, amely
szárítóberendezésben megközelíthető. Ilyen száraz fa a gyakorlatban nem létezik.
Jelentősége kutatások és számítással történő nedvességtartalom-meghatározás
során van.
 Szobaszáraz állapot: A fanedvesség 8–12%. 20 °C-os hőmérsékletű, 45–50%os relatív páratartalmú, mesterségesen fűtött szoba klímájának megfelelő
egyensúlyi állapot. Európai viszonyok között csak mesterséges szárítással érhető
el. Ilyen nedvességtartalmú alapanyagra van szükség a szobabútorok, belső
lépcsők stb. készítéséhez. A szobaszáraznál alacsonyabb nedvességtartalmú
anyagot túlszárítottnak nevezzük. Ilyenek a hőprésből kikerülő lapok, lemezek.
Ezeket felhasználás előtt megfelelő relatív páratartalmú helyiségben való
tárolással klimatizálni kell.
 Légszáraz állapot: A fanedvesség 12–15%. A szabadban tárolt, természetes
szárítással szárított anyagnál elérhető egyensúlyi állapot, amely kb. 15 °C-os
hőmérséklet és 75%-os relatív páratartalom mellett valósul meg. Ilyen anyagra
van szükség az épületasztalos ipar külső szerkezeteihez, szabadtéri, kültéri
tárgyakhoz stb. A 15%-nál magasabb nedvességtartalmú alapanyagot nem lehet
jó minőségben megmunkálni, ragasztani, felületkezelni.
 Rosttelítettségi határállapot: A fanedvesség kb. 30%. A telített levegőnek
megfelelő egyensúlyi állapot.
 Élőnedves állapot: 80–120%-os fanedvesség, az élő vagy frissen döntött fa
állapota. A sejtüregek méretétől, a sejtfal vastagságától függően az egyes fafajok
élőnedves víztartalma jelentősen eltérhet.
 Abszolút nedves állapot: 140–160%-os fanedvesség. Csak hosszú időn
keresztüli áztatással érhető el. A fa minden üregét víz tölti ki.
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8.5 ábra: Szilárdság csökkenése a nedvességtartalom függvényében
A faanyagok nedvességtartalma nagymértékben befolyásolja a fa szilárdsági jellemzőit.
Ahogy azt a 8.5 ábrán láthatjuk, 12%-os nedvességtartalomig nincs jelentős
szilárdságcsökkenés, azonban 12–30%-os nedvességtartalom között nagymértékben esik
a szilárdság. Ennek oka, hogy a farostok közti víz a nyomás hatására a kisebb ellenállás
irányába áramlik, ami elősegíti a rostszálak tönkremenetelét. 30%-nál nagyobb
nedvességtartalom esetén már nincs jelentős szilárdságveszteség.
A fa nedvességtartalmát kétféle módon határozhatjuk meg:
 közvetlen műszeres méréssel
 szárításos eljárással

8.6 ábra: Nedvességtartalom-mérő készülékek
Közvetlen műszeres eljárás:
A mérés elvi alapja az, hogy a fa elektromos jellemzői a nedvességtartalommal
arányosan változnak. A mérőműszer elektródáit a fa felületére helyezve vagy a fába ütve
a beépített áramkör záródik. A műszer jelzőrendszere a típustól függően közvetlenül
százalékban vagy közvetve, színváltozással mutatja a nedvességtartalmat. (Az utóbbi
esetben
a
műszerhez
mellékelt
tájékoztató
alapján
határozható
meg
a
nedvességtartalom.)
A műszerek működési elve alapján a mérés alapulhat az elektromos ellenálláson vagy az
elektromos kapacitáson.
Az ellenálláson alapuló műszerek méréshatára 5–25%, mert a fa elektromos ellenállása
csak a kötött víztartalommal arányos. A túlszárított fa gyakorlatilag tökéletes elektromos
szigetelő, míg a rosttelítettségi határon túl az ellenállás mértéke már nem változik
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lényegesen. Ennek oka az, hogy az egymással érintkező, vízzel telített sejtfalak már
összefüggő vízréteget képeznek.
A kapacitáson alapuló mérőműszer felső méréshatára 100%, mert a fa elektromos
kapacitását a szabadvíz-tartalom is befolyásolja.
A faipari gyakorlatban az ellenálláson alapuló műszert használják, mert a feldolgozásra
kerülő faanyag nedvességtartalmát 8–15% között kell biztosítani.
Szárításos eljárás:
A nedvességtartalom ilyen meghatározása nehézkesebb, időigényes, de pontosabb
eredményt biztosít. Alkalmazására kísérletek, kutatások és a mérőműszerek
pontosságának megállapítása céljából van szükség. A méréshez használt próbadarab
méretét és az eljárás menetét szabvány írja elő.
A próbadarab tömegét lemérik (Mw ), majd szárítószekrényben 100–105 °C
hőmérsékleten tömegállandóságig szárítják (M0).
A két mért tömeg különbsége megadja a próbadarabban levő vízmennyiséget. Ezekből az
adatokból meghatározható, hogy a kapott vízmennyiség hány százaléka az abszolút
száraz tömegnek.
A nedvességtartalom kiszámítása a következő képlet alapján történik:
(8.9)
ahol
w
Mw
M0
Mw- M0

a próbadarab nedvessége kiszárítás előtt [%],
a próbadarab tömege szárítás előtt [g],
a próbadarab tömege szárítás után [g],
az elpárolgott víz tömege [g].

Minden relatív légnedvesség-tartalomhoz tartozik egy, a fafajnak megfelelő egyensúlyi
nedvességtartalom.
Egyensúlyi nedvességtartalom: sem vízfelvétel, sem vízleadás nincs.
100%-os relatív légnedvességhez tartozó egyensúlyi nedvességtartalom azonos a
rosttelítettségi nedvességtartalommal.
8.3 táblázat: Faanyagok egyensúlyi nedvességtartalma
Egyensúlyi nedvességtartalom
u[%]

A beépítés jellege
Fedett, fűthető, szellőztethető légtérben

12

Nem fűthető, fedett és zárt légtérben

15

Fedett, de nem zárt légtérben

18

Időjárásnak kitett beépítés esetén

20

Talajban és vízben álló szerkezet esetén

30

Forrás: [29]
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8.2.5 Szilárdság
A szilárdság az anyag különböző igénybevételekkel: nyomással, húzással, hajlítással,
nyírással stb. szembeni ellenállása. Ha az igénybevétel nagyobb feszültséget okoz, mint
az adott anyag részecskéit összetartó erő, az anyag szerkezete megbomlik: eltörik,
elszakad, elreped stb. A különböző igénybevételeknek megfelelő szilárdság az a
feszültség, amelynél ez bekövetkezik. Ezeket a feszültségeket jobbára meghatározott
felületen, keresztmetszeten ható erőkként írjuk le, tehát erő/felület jellegű mennyiségek.
Mértékegységük lehet N/cm2, SI mértékegységrendszerben kPa vagy MPa.
A fa szilárdsága függ annak keménységétől, nedvességtartalmától, göcsösségétől, az
igénybevétel irányától, ismétlődésétől és sebességétől.
A szilárdsági és rugalmassági vizsgálatok konkrét céljai lehetnek:
 A tervezett szerkezethez a megfelelő anyag kiválasztása.
 Racionális, anyagtakarékos faszerkezetek tervezése, kivitelezése.
 A faszerkezetekben bekövetkezett elváltozások, károsodások mértékének
becslése, illetve azok megelőzése.
 Adatszolgáltatás különböző technológiai paraméterek meghatározásához.
 Kevésbé ismert fafajok tulajdonságainak megismerése.
 A különböző ökológiai és erdőnevelési hatások feltárása.
Élő fákra vonatkozó vizsgálatok esetén a mintaterületet a felmérendő állomány
legjellemzőbb tulajdonságait mutató körzetében kell kijelölni. Rögzíteni kell a fontosabb
termőhelyi, fatermelési és faállomány-szerkezeti adatokat, elemezni kell az egészségi
állapotot, a különböző károsítók jelenlétét. Faállományonként min. 6 db átlagtörzs
kidöntése szükséges. A fizikai és mechanikai vizsgálatok céljaira felhasználandó
próbatestek külsőleg látszó fahibát nem tartalmazhatnak. A kidöntött próbatesteknél
rögzíteni kell a mellmagassági átmérőt, a tuskótól a csúcsáig számított famagasságot, és
az ipari célra alkalmas törzsrész hosszúságát. Gyakran képezi a vizsgálatok tárgyát a
szerkezeti célú fűrészáru. Ilyenkor fontos feladat, hogy a mintavételt körültekintően, a
teljes tételt reprezentálóan végezzük el.
A terhelőerő típusa és iránya alapján megkülönböztetünk:
 húzó nyomó hajlító nyíró hasító kihajlási és
 csavarószilárdságokat.
8.4 táblázat: Faféleségek szilárdsága 15% nedvességnél
Tűlevelű [MPa]

Lágylombos [MPa]

Kemény [MPa]

fc,0

30-80

20-60

60-100

ft,0

80-120

30-80

80-300

ft,90

1-4

2-6

3-10

ft,0

40-150

30-80

60-200

fv,90

5-10

4-8

8-16

Forrás: [89]
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Nyomószilárdság
A fának a rostok irányában (fc,0) vagy a rostokra merőleges irányában (fc,90) történő
terheléssel szemben kifejtett ellenállását értjük. A rostokra párhuzamos irányú
nyomószilárdsági vizsgálathoz 20×20 mm-es élhosszúságú hasáb alakú próbatestet
alkalmaznak, magassága 1,5-3 szorosa a keresztmetszeti élnek. Egyenletesen emelkedő
terheléssel kell folytatni a terhelést, amíg az igénybe vett próbatesten a kontrakció meg
nem kezdődik (8.7 ábra):
(8.10)
A fa gyakorlati felhasználásakor a rostokra merőleges igénybevétel elkerülhetetlen.
Ilyenkor határozott törőerő nem mutatkozik, mivel a próbatest egyben marad. A rostokra
merőleges nyomószilárdságot az arányossági határon mérhető terhelőerőből számítjuk:
(8.11)
A rostokra merőleges nyomószilárdsági vizsgálatokban háromféle terhelési esetet
különböztetünk meg:
 a próbatest teljes keresztmetszete terhelt,
 a felület teljes szélessége, de nem a teljes hossza terhelt (talpfaszilárdság),
 a felület szélességének és hosszúságának csak egy meghatározott része terhelt
(pecsétszilárdság).
A rostokra merőleges nyomószilárdság meghatározásához a próbatest nagysága
20×20×20 mm (8.7 ábra), a talpfa- és a pecsétszilárdsági vizsgálatoknál (8.8 ábra) a
próbatestet négyzetes hasáb 20×20 mm keresztmetszettel és 60 mm hosszal határozzuk
meg. A talpfa- és a pecsétszilárdság lényegesen nagyobb.

8.7 ábra: Törésképek központos nyomás esetén
Forrás: [29]
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8.8 ábra: Rostokra merőleges irányú nyomószilárdság három jellemző formája
a) hasábszilárdság; b) talpfaszilárdság; c) pecsétszilárdság
Forrás: [29]
Húzószilárdság és vizsgálata
A faanyag húzással szembeni ellenállása (8.9 ábra). Rostirányban értéke rendszerint
nagyobb, mint a megfelelő nyomószilárdságé (néha kétszer akkora is lehet), a rostokra
merőlegesen viszont nagyon kicsi. A gyakorlatban főleg ez utóbbi körülményt fontos
figyelembe venni: ezért van, hogy a fa bizonyos igénybevételeknél, száradáskor gyakran
megreped, hasad. A nedvességtartalom 1%-os növekedése a húzószilárdságot kb. 3%kal csökkenti.
Az összetett igénybevételeknél kell figyelembe venni. A sejtfalak fibrilláris és a faanyag
rostos szerkezete miatt a fa a legnagyobb ellenállást a rostokkal párhuzamos
húzóerőkkel szemben mutatja. A rostokkal párhuzamos vizsgálatokhoz olyan derékszögű
négyszög keresztmetszetű lapos próbatest szükséges, mely megerősített fejrésszel van
ellátva. A törés (szakadás) formájából következtetni lehet a faanyag minőségére. A
leolvasott legnagyobb terhelés és a próbatest keresztmetszeti területének hányadosa
alapján a húzószilárdság:
(8.12)

8.9 ábra: Törésképek központos húzás esetén
Forrás: [29]
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Hajlítószilárdság
A teherviselő faszerkezetek méretezése szempontjából a legfontosabb szilárdsági
jellemző. A hajlítófeszültségek húzó- és nyomófeszültségekből tevődnek össze, ezért a
természetes faanyagok hajlítófeszültségét a húzó- és nyomófeszültségek tulajdonságai,
valamint egymáshoz való viszonyuk alapvetően meghatározza. Hárompontos terhelési
séma esetén (8.10 ábra):
(8.13)
A Navier-féle képlet csak akkor érvényes, ha a semleges tengely és a próbatest
szimmetriatengelye egybeesik. Ez pedig a fánál nem áll fenn. Így a hiba kiküszöbölésére:
(8.14)
ahol az n kitevő értékei:
 hibátlan anyagnál: 11/6….10/6,
 közepes minőségűnél: 10/6…9/6,
 gyenge minőségűnél: 9/6….8/6.
A hajlítóvizsgálatot elvégezhetjük három- vagy négypontos terhelési sémával.
Hárompontos terhelés esetén a külső terhelőerő a próbatest közepén hat, az erőátadás
csak egy helyen történik. Négypontos terhelés esetén a külső terhelés két helyen történik
l/3 távolságban.
A hajlítószilárdsági vizsgálatoknál megállapítandó:
 a hajlító rugalmassági modulus,
 a törés határán uralkodó hajlítófeszültség.
A statikus hajlítóvizsgálatokhoz használt próbatest alakja négyzetes keresztmetszetű
hasáb, amelynek a keresztmetszeti éle legalább 20 mm és teljes hosszúsága a
keresztmetszeti él 15-szöröse.

8.10 ábra: Törésképek hajlítás esetén
Forrás: [29]
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Nyírószilárdság
A nyíróerő hatására keletkező ellenállás (feszültség) az elnyíródás pillanatában a nyíróerő
síkjában lévő keresztmetszetben (8.11 ábra). Értéke a rostokra merőlegesen háromnégyszer nagyobb, mint azokkal párhuzamosan. Tiszta nyírás a faszerkezeteknél igen
ritkán fordul elő. A tiszta nyírás laboratóriumi vizsgálatakor is vannak zavaró tényezők,
különösen az aszimmetrikus, egyszeres felületen nyírt, T alakú próbatest estén.
(8.15)

8.11 ábra: Törésképek nyírás és csavarás esetén
Forrás: [29]

8.2.6 Tartósság
A fa tartóssága határozza meg, hogy mennyi ideig képes ellenállni a környezet romboló
hatásainak, meddig tud rendeltetésének megfelelni. Ez a tulajdonság az években
kifejezett használati időtartammal jellemezhető. A tartósságot egyrészt a fa belső
tulajdonságai, másrészt a környezet, a felhasználás helyén uralkodó viszonyok
határozzák meg. A fa természetes tartósságára sűrűségéből, a sejtjeinek
tápanyagtartalmából,
gesztjének
színéből,
gyantaés
csersavtartalmából
következtethetünk. Egy fajon belül legtöbbször a nagyobb sűrűségű anyag a tartósabb,
de általában jellemző, hogy a kis és közepes sűrűségű lombos fafajok többsége nem
rendelkezik nagy ellenálló képességgel. A farontó gombák, rovarok számára a vonzerőt
elsősorban a sejtekben található fehérjék, cukrok, keményítő jelentik, ezek mennyisége
nagyban befolyásolja a fa élettartamát. A szíjács ilyen szempontból veszélyeztetettebb,
mint a geszt. A geszt színét a belerakódott tartósító hatású festő- és cserzőanyagok
határozzák meg, ezért elmondható, hogy a sötétebb geszt általában ellenállóbb. A
sejttartalom minősége és mennyisége az évszakokkal változik, a télen kitermelt faanyag
e szempontból állítólag kedvezőbb. A fában megszilárduló gyanták és a csersavtartalom
növelik a fa tartósságát. A külső, környezeti tényezők lehetnek fizikai, kémiai
természetűek, ilyen például a légkör oxigénjének korróziós hatása, a cellulózoxidáció,
vagy a napfény ultraibolya sugárzása általi roncsolás, melyek következtében a felület
színe szürkül vagy halványul, az anyag rugalmassága csökken, rideg, törékeny lesz. A
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biológiai károsítók – baktériumok, farontó gombák, rovarok, tengeri állatok – okozta
meghibásodásokat a faanyag betegségeinek nevezzük. Állandóan száraz helyen minden
fafaj eléggé tartós. A nedvesség a farontó gombák egyik életfeltétele, de víz alatt a
másik fontos életelemük, az oxigén hiányzik; emiatt az állandóan víz alatt lévő fa szintén
sokáig használható marad. A fa élettartama szempontjából a legrosszabb, ha a
nedvesség és a szárazság váltakozik, vagy ha állandóan nagyon nedves levegő veszi
körül. Tartós fák: tölgyek, vörösfenyő, guajakfa. [29]
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9 ÉPÍTŐIPARI MŰANYAGOK. ÉPÍTÉSI BITUMEN

9.1 A műanyagok fogalma, meghatározása
A műanyagok fogalma: szerves polimer, amelyet kis móltömegű anyagokból, vagy a
természetben előforduló szerves polimerekből mesterséges úton állítanak elő. A műanyag
főláncában rendszerint szénatomokból, ritkábban szilíciumból, kénből stb. álló
óriásmolekula, melynek nagyságát a molekulatömeggel, a polimerizációs fokkal vagy a
lánctagok számával jellemezzük. A műanyag fontos jellemzője, hogy olyan új szerkezeti
anyag, amely nagy termelékenységű ipari módszerekkel viszonylag könnyen
feldolgozható és megmunkálható. A műanyag előállításához a szerves vegyipar ismert
nyersanyagain kívül korábban haszontalan hulladéknak tartott anyagokat is alkalmaznak.
A műanyag korunk anyaga. A múlt században a 60-as években fedezték fel. A
századforduló idején a műanyagok világtermelése 20 ezer tonna volt. Mára már az élet
nélkülözhetetlen részévé váltak számos területen. Így például az építőiparban is
alkalmazzák őket [30].
Jellemzőik: Alacsony a testsűrűségük: 900-2200 kg/m3; Átlagos testsűrűségük: 13501400 kg/m3; jó kémiai ellenállás; jó elektromos ellenállás; jó hang-, hőszigetelők;
könnyen megmunkálhatók: pl. sajtolás, fröccsöntés, extrudálás, kalandezerés,
szálképzés, habosítás; formázhatóság, jól színezhetők: esztétikai megjelenés (9.1 ábra).

9.1 ábra: Zalakaros, ponyvás térlefedés
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9.1.1 Fogalmak
Monomer: alapmolekula, melyből az óriásmolekulát előállítják.
Makromolekula: kovalens kötéssel egymáshoz kapcsolt nagyszámú atomcsoportok.
Polimer: megnövelt makromolekulájú szerkezet, tulajdonságai különböznek az alkotó
atomok tulajdonságaitól.
Kopolimer: a makromolekulák felépítésében két- vagy többfajta monomer is részt vehet.
Polimerizációfok (P): megmutatja, hogy a polimer hány monomeregységből épül fel.

9.1.2 A műanyagok csoportosítása eredet szerint
Természetes alapanyagúak:
A természet makromolekuláinak az átalakításával: viszkóz, cellulóz-észterek,
fehérjeszármazékok, kaucsuk és gumi, bitumen, természetes gyantákból és
olajokból készült műanyagok.
Mesterséges alapúak:
A monomereket szintetikus úton állítják elő:
Szerves láncúak: szénláncú (PE, PP, PS); heteroláncúak (bakelit, nejlon, terilén,
karbamidgyanta).
Szervetlen láncúak: Szilikonok, szilikon-olajok, szilikongyanták.
Polimernek nevezzük az ismétlődő egységekből, monomerekből felépülő nagyméretű
molekulákat, melyekben az egységeket kémiai kötések kapcsolják össze. A polimerek
elvileg végtelen sok ismétlődő egységből állhatnak, szemben az oligomerekkel,
amelyeket meghatározott számú (10-100) monomer alkot.
Kötések:
 Molekulán belül: Kovalens, ritkán ionos
 Polimerláncokat összekötő: Másodlagos erők: van der Waals-erők
− Erős kötések esetén (>20 kJ/mol): krisztallitok, nagy szilárdságúak
szálképző anyagok,
− Gyengébb kötéseknél (<8 kJ/mol): láncok hajlékonyak,
− Köztes (8-20 kJ/mol közöttiek): plasztomerek.

pl.

9.2 Történeti áttekintés
Ragasztásra már az ókorban is használták a növényi és az állati enyveket, a
ploiszaharidokat, a glutinokat, valamint a kaucsukfák nedvét, melyet gumiarábikum
néven használtak fel. A növényi és állati eredetű ragasztók nagyüzemi előállítására
azonban csak a 18. században került sor. A műanyag ragasztók őse a celluloidragasztó
volt, melyet a 19. század közepén fedeztek fel. Századunk végén indult meg a szintetikus
műgyanták felfedezése, ezt követte ipari méretű előállításuk. Napjainkban majdnem
valamennyi műanyag megtalálható ragasztóként is, gyanta, diszperzió, oldószeres stb.
formában.
A műanyagok ősei az ókorban is jelen voltak. Ezek a különböző természetes gyanták és a
bitumen.
 1838-ban Victor Regnault laboratóriumban PVC-t állított elő.
 Fia 1851-ben jött rá arra, hogy nagyobb kénmennyiséggel keménygumi (ebonit)
állítható elő. Az első műanyagokat hamarosan követték a többiek: 1844-ben lett
ismeretes a linóleum, nem sokkal később a műbőr, majd a vulkán-fíber.
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1865 óta ismerjük a celluloidot, 1897 óta a galahitot és a század végén
megjelentek az első műselymek.
 Mesterséges úton nagy tömegű műanyagot az 1900-as évek végén kezdtek
előállítani. (1936-ban: Plexi PMMA; ~1940: Nylon poliamid, Poli-vinil-klorid PVC,
Polikarbonát, Szilikonok, Polisztirol PS, Polipropilén PP, Teflon PTFE).
A hőszigetelések elterjedése, a környezetvédelem érdekében és a takarékosság
szempontjából, az 1973-as olajválság után következett be. Az alacsonyabb
energiafelhasználás kevesebb károsanyag-kibocsátással jár [93].

9.3 A műanyagok előállítása, alapanyagok jellemzői
9.3.1 Polimerizációs műanyagok
Polimerizáció: monomerek + külső energia pl. hő + katalizátor pl. sav, lúg. Keletkezik:
óriásmolekula + nincs melléktermék, csak fizikai tulajdonságok változnak, kémiai nem.
POLIMERIZÁCIÓS műanyagok:
 PVC, poli(vinil-klorid) pl. vízszigetelő fóliák, szőnyegek
 PS, polisztirol pl. hab
 PMMA, poli(metil-metakrilát), ill. szerves üveg (plexi)
 PE, polietién pl. csövek, lemezek
 PP, polipropilén, hőálló, ütésálló, csőszerelvények
 PTFE, poli(tetrafluor-etilén) Teflon
 Neoprén: hézagtömítő kitt
 PVA, poli(vinil-acetát):hőre lágyuló
A poli(vinil-klorid) – PVC hőre lágyuló, amorf szerkezetű polimer (lásd 8.1).

(8.1)
Az amorf szerkezetnek köszönhetően a PVC érzékeny a hőmérséklet változására. A
műszaki gyakorlatban kizárólag 50 ºC alatt használják, mivel az emelkedő hőmérséklet
rohamosan csökkenti a mechanikai jellemzőket és a méretstabilitást. A 9.2 ábra
bemutatja a PVC mechanikai jellemzőinek és a hőmérséklet kapcsolatának trendjét. Az
ábrán látható hőmérséklet-érzékenység az anyag gépészeti alkalmazási lehetőségeit
eléggé leszűkíti, de természetesen léteznek módosított molekulaszerkezetű és/vagy
erősítőanyaggal ellátott változatok a tulajdonságok javítására.
A PVC fő alkalmazási területei: Elektromosan szigetelő alkatrészek, kis mechanikai és
hőterhelésnek kitett gépelemek, készüléktestek, burkolatok, ipari levegőztetőrendszerek, lég- és anyagcsatornák, víz- és vegyszertartályok, csőrendszerek, szűrők,
galvanizálókádak, keverőlapátok, maratóberendezések, fotóipari és technológiai elemek
és alkatrészek, építészeti és reklámelemek stb.
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9.2 ábra: A PVC szakítószilárdsága és szakadási nyúlása a hőmérséklet függvényében
Forrás: [94]

9.3.2 Poliaddíciós műanyagok
Poliaddíció: monomerek + külső energia pl. hő + katalizátor pl. sav, lúg. Keletkezik:
óriásmolekula, nincs melléktermék.
 PU, poliuretán pl. hab, lakk, tömítőgumi
 Epoxigyanta pl. ragasztók
 hígítók

9.3.3 Polikondenzációs műanyagok
Polikondenzáció: monomerek + külső energia pl. hő + katalizátor pl. sav, lúg. Keletkezik:
óriásmolekula + kisebb molekula melléktermék pl.víz
 PÉ (poliésztergyanták) Pl. lakkok, ragasztók, impregnálók, üvegszál erősítésű
műanyagok gyantája
 SZILIKONOK (nem égő, nagy hőállóságú 200-300 °C): Szilikonolajok pl. felületek
víztaszítóvá tételére; Szilikonkaucsuk pl. hézagzáró kittek; Szilikongyanták pl.
ragasztók
Természetes alapúak: Gumi (kaucsuk + 2-5 m% kén); Linóleum (száradó olajok + töltők
+lágyítók)

9.3.4 Polimerek csoportosítása a polimerláncuk alakja szerint
A térhálós szerkezetű polimerek fő láncait keresztkötések kapcsolják össze. A
keresztkötések gyakorisága szerint ritka és sűrű térhálós szerkezetet különböztetünk
meg. Az építő gyakorlatban a lineáris, a ritka térhálós (gumik) és a sűrű térhálós
(gyanták) szerkezetű polimerek a leggyakoribbak. A létra- és a parkettaszerkezetek a
hőálló polimerek előállítása szempontjából jelentősek. A térhálós polimerek lényegében
egyetlen molekulának foghatók fel, oldhatatlanok és megömleszthetetlenek, ill.
oldódásuk és olvasztásuk során a kémiai kötések roncsolódnak. A monomeregységek
szerkezete és egymáshoz viszonyított beépülési rendje, szabályossága határozza meg a
polimerlánc igen változatos fonalszerkezetét, amely a gyártási paraméterek függvénye,
és befolyásolja a polimer műszaki tulajdonságait. [29]

158

A láncok alakja szerinti csoportosítást a 9.3 ábra szemlélteti:

9.3 ábra: A polimermolekulák csoportosítása alakjuk szerint
a) fonalmolekula; b) elágazott molekula ritka, hosszú oldalláncokkal; c) elágazott
fonalmolekula gyakori rövid elágazásokkal; d) térhálós molekula; e) létra szerkezetű
molekula; f) parketta szerkezetű molekula
Forrás: [29]
A műanyagok feszültség-alakváltozási diagramját befolyásolja a polimerizációs fokuk
(lásd 9.4 ábrát). Nagyobb polimerizációs fokhoz nagyobb elasztikus tartomány tartozik.

9.4 ábra: σ-ε diagram jellemző szakaszai: 1. szakasz: rugalmas viselkedés, a Hooketörvény érvényes; 2. szakasz: nagy nyúlások szakasza „átkristályosodás”; 3. szakasz: nő
a szakítószilárdság
Forrás: [29]

9.3.5 Polimerek hőmérsékletfüggő viselkedése
A műanyagok mechanikai paraméterei erősen függnek a testsűrűségtől, a gyártási
eljárástól és a hőmérséklettől (a hőmérséklet emelkedésével csökken pl. a
nyomószilárdság).
Hővel szembeni viselkedésük szerint megkülönböztetünk [95]:
 hőre lágyuló (termoplasztikus) műanyagokat, amelyeknél a megeresztéses
lehűlés folyamata anélkül megy végbe, hogy az anyagtulajdonságok változnának
(pl. PVC, PS, PE),
hő hatására az anyag meglágyul, majd megolvad. A
termoplasztok közé tartoznak többek között az alábbi műanyagok: Akrilnitrilbutadién-sztirol(ABS);
poliamidok(PA);
poli(metil-metakrilát)(PMMA);
polikarbonát(PC); polietilén-tereftalát(PET);
polietilén(PE); polipropilén(PP);
polisztirol(PS); poli(vinil-klorid)(PVC).
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hőre keményedő (duroplasztikus) műanyagokat, amelyek térhálósodás után
csak hidegen alakíthatóak, és tűzben elszenesednek (pl. bakelit, epoxigyanta, PE
gyanta), szerkezetük irreverzibilis megváltoztatásuk nélkül már képlékeny vagy
folyékony állapotba nem hozható, feldolgozásuk során csak egyszer alakíthatók
plasztikusan. Hőre keményedő műanyag többek között: aminoplaszt, epoxigyanta,
műszaru, fenolgyanta (bakelit), poliésztergyanta.

A műanyag vízszigetelések alapanyaga általában a hőre lágyuló műanyagok közül kerül
ki. Megjelenésüket, állagukat tekintve vannak ún. műanyag lemezszigetelések, ill.
lepelszigetelések. [95]
A műanyagoknak jellemzően három fizikai állapotuk: a) üvegszerű; b) elasztikus (nagy
rugalmasságú); c) viszkózusan folyós.

9.5 ábra: a) Amorf polimer termomechanikai görbéje, b) a polimerizációfok hatása a
termomechanikai görbére
Forrás: [29]








Adott hőmérsékleten és adott sebességgel egymás után terhelve és
tehermentesítve az alakváltozás fáziskéséssel követi a feszültségingadozást a
termomechanikai görbe pl. szerkezeti műanyagok jellemzésére.
A műanyagok a fázisátmenetek során (pl. szilárdból folyékony halmazállapotba
való átmenet) a rendezetlen molekulaszerkezetük miatt nem jellemezhetők egy
adott hőmérséklethez köthető pl. lágyulásponttal, hanem ún. átalakulási
hőmérséklet-tartományt tudunk meghatározni.
Főbb átmeneti hőmérséklet-tartományok:
− Td: dermedési hőmérséklet, amely a rugalmas állapotból az üvegszerűbe
való fázisátalakulást jelzi (más néven üvegesedési hőmérséklet,
amennyiben a hőmérséklet csökkenésére következik be a fázisátmenet),
− Tf: folyási hőmérséklet, amely a rugalmas állapotból a viszkózusfázisba
való átalakulást jelzi.
Nem minden műanyag jellemezhető három szakasszal pl. térhálós polimereknek
nincs viszkózusszakasza!

9.3.6 Éghetőség
Óriásmolekulák alapja a szénlánc. Minden műanyag éghető! A töltőanyag korlátozza az
éghetőséget pl. kvarcliszt.
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Hőre keményedő műanyagok: izzanak, majd elszenesednek, tűzből kivéve a láng
kialszik.
Hőre lágyulók: Égésgátló anyagok bevitele pl. klórtartalmú anyagok (önkioltók pl. PVC).
Kísérő jelenségek: füst, korom, mérgező gázok.

9.4 A műanyagok felhasználási, alkalmazási területei
9.4.1 Fontosabb műanyagok általános alkalmazási területei
Polipropilén (PP) élelmiszeripari csomagolás, háztartási eszközök, járműalkatrész (például
lökhárító).
Polisztirol (PS) csomagolóanyag, élelmiszer-csomagolás, eldobható pohár, tányér,
evőeszköz, CD- és DVD-tartók.
Ütésálló polisztirol (HIPS) mélyhűtő zacskó, csomagolóanyag, eldobható pohár.
Akrilnitril butaidén sztirol (ABS) elektronikai eszközök borítása (például monitor,
nyomtató, billentyűzet).
Polietilén-tereftalát (PET) üdítőspalack, fólia, mikrohullámtűrő csomagolás.
Poliamid (PA) szálgyártás, csapágygolyó, horgászzsinór, autóipari borítások.
Poli(vinil-klorid) (PVC) csőgyártás, kábelborítás, zuhanyfüggöny, ablakkeret, padlóburkoló.
Poliuretán (PU) szigetelőhab, tűzvédelmi hab, autóipar.
Polikarbonát (PC) CD, napszemüveg, pajzsok, biztonsági üveg, jelzőlámpa, lencsék.
Poli(vinilidén-klorid) (PVDC) csomagolóipar (gyógyszer és élelmiszer), folpak.
Polietilén (PE) sátorfólia, szatyor, palack, vízvezeték [96].

9.4.2 Műanyagok építőipari alkalmazása
9.4.2.1

Műanyag csövek

A magas- és mélyépítőiparban ivóvíz, szennyvizek, csapadékvizek elvezetésére és
nyomás alatti szállítására ma már elterjedten használják a műanyag csöveket. Nagy
mennyiségű műanyag csövet használnak fel gázok és ipari éghető gázok nyomás alatti
szállítására. A műanyag csövet legtöbbször extrudálással készítik. Leggyakoribb típusaik:
 A kemény PVC-csövek melegen formálhatók, fagyra érzékenyek, épületeken kívül
a fagyhatár alá kell beépíttetni ezeket.
 A PE- és PP-csövek nagy nyomású ivóvíz-távvezetékek, csatornázási vezetékek,
öntözőcsövek céljaira használják fel. Előnyük, hogy dobról tekercselve
fektethetők, és így minimális csőkötési helyre van szükség.
 Az akril-nitril-butadién-sztirol csövek igen jó vegyszerállók, ezért vegyszervezetékként, föld alatti telefonvezetékek burkolócsöveként, papíripari szennyvízvezetékként jól használhatók.
 A
poliésztercsöveket
nagy
nyomású
vízvezetékek,
szennyvízvezetékek,
vízelfolyók, gázvezetékek céljaira használják fel.

9.4.2.2

Műanyag habok

A műanyag hőszigetelő anyagok fajtái:
 Polisztirolhabok
 Polietilén hőszigetelő anyagok (PE-habok)
 Poliuretán hőszigetelő anyagok (PUR-habok)
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Polisztirolhab hőszigetelő anyagok (PS habok)
Az egyik legrégebben használatos műanyag termék az építőiparban a polisztirolhab.
Gyártási eljárás alapján két csoportja van:
 hagyományos expandált polisztirolhab (EPS)
 extrudált polisztirolhab (XPS)
A műanyag habot a cellákba zárt, a cellák méreténél fogva áramlást nem végző levegővagy gázbuborék teszi hőszigetelővé. A cellaszerkezetük lehet zárt vagy nyitott:
 A nyitott cellaszerkezetűek igen kis szilárdságúak, jó hőszigetelők, jó
hangelnyelők. Ezeket szivacsoknak nevezzük. Hátrányuk nagy vízfelvevő
képességük, ami lerontja vízszigetelő képességüket.
 A zárt cellarendszerűek is jó hőszigetelők, számottevő a szilárdságuk, de rossz
hangelnyelők.
 Vegyes szerkezetű habokban vagy a nyitott, vagy a zárt cellarészek aránya van
többségben.
Az expandált polisztirolhab (röviden: EPS) alapanyaga hőre lágyuló polimerizált
sztirol, ami habosítóanyagot és égéskésleltető adalékot tartalmaz . A kész expandált hab
részben zárt, egymással szilárdan összeragadt mikrocellákból áll. A túlnyomórészt
levegőből álló (98-98,5%) anyag kiváló hőszigetelő képességet mutat, jól alakítható,
egészségre, környezetre nem veszélyes [97].
A testsűrűség növekedésével csökken a habanyag vízfelvevő képessége és páraáteresztő
képessége, nő a páradiffúzióra vonatkozó ellenállási száma.
Az EPS-habok testsűrűsége 10-35 kg/m3, hővezetési tényezőjük 0,035-0,045 W/(m∙K).
Alkalmazási hőmérséklet 70-85 oC-ig.
Extrudált polisztirolhab (9.6 ábra): A sajtolt polisztirol kiinduló anyaga szintén
polimerizált polisztirol, habosítási célra 3–7% szén-dioxidot alkalmaznak, további 1–6%
tűzálló anyag, színezék és talkumpor egészítheti ki a receptet. Gyártástechnológiájának
lényege, hogy a gyöngypolimerből hőhatásra képlékeny műanyaghab szalagot állítanak
elő, extruderben, amelyet meghatározott húzófejen folyamatosan keresztülnyomnak (9.7
ábra). Az előállított habanyag igen finom, teljesen zárt cellákból épül fel.
Az extrudált habok legfontosabb jellemző tulajdonsága a zárt cellás szerkezetből adódó
igen kicsi, szinte elhanyagolható vízfelvétel (0,2-1,0 V%). Testsűrűségük 25-45 kg/m3,
hővezetési tényezőjük 0,028…0,032 W/(m∙K). Mérettartók és sima felületűek. Az XPS
hab termékek hőszigetelő képessége jobb, szilárdsága nagyobb, vízfelvevő képessége
kisebb, mint az EPS terméké. Fő felhasználási területei a hűtőházak teherhordó
födémeinek szigetelése, fordított tetőszerkezetek szigetelőanyaga, nagyobb terhelésnek
kitett szerkezetek hőszigetelő anyaga.

9.6 ábra: XPS hab
Forrás: [98]
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9.7 ábra: XPS hab előállítása
Forrás: [99]
Poliuretánhab: A poliuretánhab mesterségesen előállított polimerekből készül,
amelyeket egyesítve uretánokkal vagy karbonátokkal poliuretánt eredményez, amit
folyékony formában folyamatos mozgásban lévő tartályokban tárolnak az ülepedés
megelőzése végett. A poliuretánhab készítéséhez, a folyadékot felmelegítik, és egy
csőhálózatba pumpálják, majd rápermetezik erős papírlapokra. Amint ki lett permetezve,
bejuttatják a szén-dioxidot, amely térfogattágulást eredményez. További papírlapokat
adnak hozzá, hogy elérjék a kívánt alakot, majd lehűtik és a kívánt méretre vágják
[100].
Passzívházak kielégítő tető hőszigeteléséhez poliuretán (PIR) lapokból is 22-24 cm
szükséges (hővezetési tényező: λ=0,022 W/m∙K) (9.8 ábra), a hagyományos hőszigetelő
anyagoknál 30-40%-kal
jobb
hőszigetelési
értékekkel
bír.
Előnyös
olyan
szigetelőterméket választani, melynek hőszigetelő hatását sem a külső hőmérséklet, sem
a nedvesség kedvezőtlen mértékben nem befolyásolja. A poliuretánnak elhanyagolható
mértékben változik a hőszigetelő képessége mind magas hőmérséklet, mind
megnövekedett nedvességtartalom hatására, így egész évben biztosítható a megfelelő
hővédelem.

9.8 ábra: Passzívház tető hőszigetelése poliuretánlapokkal
Forrás: [101]
Éghetőség
A habanyagoknak két típusa ismert, az égéskésleltető adalékot tartalmazóké, és a nem
tartalmazóké. Az égéskésleltető adalékot nem tartalmazó, ún. normál minőség a
habanyag a könnyen éghető építőipari anyagok csoportjába tartozik. Láng hatására a
polisztirolhab meggyullad, és világító, erősen kormozó lánggal ég. Égés közben az anyag
megolvad, és csepegve tovább ég. Az égéskésleltető adalék megakadályozza, illetve
megnehezíti a kisebb tűzforrások hatására történő begyulladást. Ennek ellenére a
habanyag meggyújtható és éghető (9.1 táblázat) [102].
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9.1 táblázat: EPS és XPS habok jellemzői
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0,3

0,50,7

-

0,012

0,02

0,025

0,036

-

0,06

0,11

0,180,25

Vízfelvétel, V%
Éghetőség

<3

<3

<2

<2

<1,8

<3

<1,5

<0,2

<0,2

Testsűrűség
kg/m3

Hővezetési
tényezőW/(m∙K)
Nyomó
szilárd
ság
N/mm2

nehezen éghető

Forrás: [102]

9.4.2.3

Műanyagkötésű táblák és lemezek

A PMMA-lemezeket, melyeket plexiüveg néven ismerhetünk, színes vagy színtelen
kivitelben, öntési vagy extrudálási művelettel készítik. A műanyag lemezek csoportjába
tartoznak a PVC és vinil-klorid kopolimer lemezek különböző típusai. Az áttetsző PVC
hullámlemezeket és síklemezeket tetőfedő és dekoratív célokra használják. A kemény
PVC-lemezeket
tartálybélelésre,
korrózióálló
szerkezetek
építésére,
akusztikai
szerkezetek kialakítására, beton zsaluzóelemként használják.

9.4.2.4

Hézagzáró anyagok

A hézagzárók feladata az építményelemek kapcsolati hézagaiban a vízzárás, a légzárás, a
csapóeső elleni védelem, miközben a hézagzáró lehetővé teszi a hézagnak terhelés,
hőmérséklet-változás, nedvesség hatására bekövetkező mozgását. Tágabb értelemben
ebbe a csoportba soroljuk a hidak műgumi dilatációs szerkezeteit is, melyekkel szemben
légzárási és folyadékzárási követelmény nincs, de nagy forgalmi tehernek van kitéve. A
hézagzáró kapcsolatok működése a hézagban végbemenő mozgástól, a hézag alakjától
és a hézagzáró anyagának fizikai tulajdonságaitól függ. Az anyag megjelenési formáját
tekintve megkülönböztetünk helyszínen öntött és előre gyártott hézagzáró anyagokat.
Előre gyártott hézagzárók: tömítőszalagok, tömítőprofilok, vízzáró hézagzárók,
hézaglezáró profilok, dilatációs szerkezetek.

9.4.2.5

Vízszigetelések

Az épületeket a nedvesség minden formája károsíthatja. A külső szerkezeteket például
csapadék és talajvíz formájában, a belső szerkezeteket pedig páralecsapódás és
igénybevétel következtében felmerülő vizek formájában. Ezért, ahol ez a nedvességhatás
káros mértékű, védekeznünk kell ellene (9.9 és 9.10 ábrák). Az épület vízszintes és
függőleges falait, a tetőt és az aljzatot is védeni kell a nedvesség ellen. Az épületeket
érő nedvességeknek két fő csoportja van: a külső és a belső hatások. A külső hatások
ellen, mivel ezek állandóak minden esetben, a belső hatások ellen szükséges esetben
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védekeznünk kell (a vízszigetelésekről részletesen lásd: Pankhardt K.–Kovács J.:
Építmények diagnosztikája c. jegyzetben).

9.9 ábra: Lapostető műanyag szigetelése

9.10 ábra: A vízszigetelő lemezek anyagai
Forrás: [103]

9.4.2.6

Műanyagok alkalmazása betonokban

Polimerrel impregnált beton: úgy állítják elő, hogy a szilárd portlandcement-betont
monomerrel impregnálják, majd ezt követően polimerizálják.
Polimerbeton:
kötőanyagai
műgyanták.
Töltőanyagnak
monomerrel
vagy
gyantarendszerrel alkotott keveréke. Ebbe az esetben a kötőanyag a polimer. Az
építőiparban leggyakrabban az epoxigyantákat és a poliésztergyantákat használják,
ritkábban más gyanták is előfordulnak.
Polimer-cementbeton (PCB): olyan hagyományos betonkeverék, amelyben a keverés
során monomert vagy gyantarendszert adagolnak, és amelynek a polimerizálására a
beton megkötése folyamán kerül sor.

9.4.2.7

Tartószerkezetek műanyagból

A műanyagok előnye a nagy alakíthatóságuk. Nagyobb igénybevétel tartományaiban az
egyréteges műanyagrészek vastagsága könnyen növelhető. Ha nagyobb merevségű
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szerkezetre van szükségünk, akkor többrétegű szerkezetet alkalmazunk, amelyen belül a
hőszigetelés is megoldható. A háromrétegű szerkezet esetén a teherviselő két fedőréteg,
melyeket egymással nyírásnak ellenálló mag köt össze. A tartószerkezeteket legtöbbször
üvegszál erősítésű polimerből készítik (9.11 ábra).

9.11 ábra: Üvegszál erősítésű polimer felüljáró
Forrás: [104]

9.4.2.8

Műanyag hőszigetelő anyagok jelölése

A termékeket csak a szabványos jelöléssel lehet forgalomba hozni, hivatkozva a
vonatkozó előírás számára.
A termék osztályba helyezése során meg kell adni:
 a termék pontos megnevezését: EPS a szabvány számát: EN 13163 a vastagság tűrését: Ti hosszúság tűrését: Li szélesség tűrését: Wi derékszögűség tűrését: Si síkbeliség tűrését: Pi
 méretállandóság adott hőmérsékletű és páratartalmú térben: DS(TH)i
 hajlítószilárdság: BSi nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál: CS(10)i méretállandóság normál klímán: DS(N)i alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten: DLTi felületre merőleges húzószilárdság: TRi nyomás hatására bekövetkező kúszás: CC(i1/i2/y)σc
 hosszú idejű vízfelvétel: WL(T)i
 páradiffúziós vízfelvétel: WD(V)i
 páradiffúziós ellenállás: MUi vagy Zi
 dinamikai merevség: SDi
 összenyomhatóság: CPi
ahol i a megfelelő osztály vagy fokozat számát, σc a nyomófeszültséget, y az évek
számát jelenti. Egy EPS-termék jelölési kódját a következő példa mutatja be:
EPS - EN 13163 - T1 - L1 - W1 - S1 - P1 - BS100 - CS(10)60 - DS(N)5 - DLT(1)5 - TR50
- WL(T)5 -WD(V)15

9.5 A bitumen fogalma, meghatározása
A bitumen az ásványolaj lepárlása után visszamaradó fekete,
szénhidrogénelegy, ill. természetes aszfaltok stb. oldható része.
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termoplasztikus

Tulajdonságait befolyásolja: paraffinok, aszfaltgyanták, olajok és aszfaltének mennyisége
és minősége.

9.5.1 Történeti áttekintés
A bitument már az ókori keleten is alkalmazták, homokkal vagy növényi rostokkal
keverve, kötő- és tömítőanyagként. Az ókori Közel-Keleten, a természetesen előforduló
aszfaltot használták a téglák és kövek megkötésére, hajók réseinek betömésére és
vízhatlanítására. A perzsák mumiya-nak hívják az aszfaltot, ami a múmia szóval rokon.
Az ókori egyiptomiak aszfaltot használtak a múmiák bebalzsamozására. Az ókori TávolKeleten a természetes aszfaltot lassan felforralták, hogy kiválasszák a magasabb
frakciókat, így magasabb molekuláris tömegű termoplasztikus anyaghoz jutottak, amit
rárétegeztek tárgyakra, ami hűlés után rendkívül kemény lett. Kardhüvelyek és más
vízhatlanságot igénylő tárgyak befedésére is használták.
Észak-Amerikában régészeti ásatások bebizonyították, hogy aszfaltúmmal voltak a kő
nyílfejek hozzáragasztva a fa nyílvesszőkhöz. Öntött bitument használtak nedvességálló
építőanyagként is [105].
Gazdaságossága és kedvező tulajdonságai miatt az aszfalt manapság népszerű útépítési
anyag. A természetes eredetű aszfaltot 1595-ben fedezték fel, és 1902-ig használták
utak burkolására [106].

9.5.2 A bitumen előállítása, alapanyagok jellemzői
9.5.2.1

Az építési bitumen alapanyagai és előállítása

Bitumen kinyerése: A szilárd szénhidrogénekben a bitumen-, aszfalt- és
gyantafrakciók komponensei a fő alkotók. Ilyen kőzetek az olajpala, kátrányhomok és a
természetes aszfalt (9.12 ábra).

9.12 ábra: Bitumen és kátrányhomok
Forrás: [107]
A nyersolajokban az alkotók minősége és összetétele lényegesen eltérőek lehetnek
ezáltal három csoportjuk van [29]:
•
naftén- és aszfaltbázisú nyersolaj: túlnyomórészt gyűrűs szénhidrogénvegyületekből áll és építőipari bitumen előállítására különösen alkalmas;
•
paraffinbázisú nyersolaj: túlsúlyban vannak a nyílt szénláncú paraffin- és
olefinvegyületek, az ebből készített bitumen kevésbé alkalmas az építőipar
számára;
•
kevert bázisú nyersolaj: ebben sem nyílt a szénláncú, sem a gyűrűs szénhidrogénvegyületek nem jutnak túlsúlyra, építőipari alkalmasságuk parafintartalmuktól
függ.
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Bitumen vegyi összetétele: C: 80-85 m%; H: 9-10 m%; O: 2-8 m%;
S: 0,1-7 m%; N max:1 m%.
Bitumen
•
•
•

mikroszkópikus összetétele:
kisebb molekulatömegű szénhidrogénekből álló,
kolloid diszperz rendszer (jellemző: viszkozitása nő a hőmérséklettel),
nagy viszkozitású folyadék.
− folyékony rész: MALTÉN
− benne szemcsék: ASZFALTÉN
− szemcséket körülveszi: GYANTARÉTEG
(micella= ASZFALTÉN + GYANTARÉTEG (9.13 ábra).

9.13 ábra: Bitumen mikoszkópos felvétele
Forrás: [108]

9.5.2.2
•
•
•
•
•

•
•

A bitumen jellemzői
gázokkal, folyadékokkal kicsi a reakcióképessége,
kémiailag közömbös;
vízzáró;
híg savakban, lúgokban oldhatatlan;
szerves oldószerek, olajok, benzin, petróleum már kis mennyiségben
lágyulását okozzák (így, üzemek, raktárok, garázsok, műhelyek tervezésénél
ügyelni kell rá, aszfalt padlóburkolatot kerülni kell);
200 °C felett a tömény savak a bitumennel reakcióba lépnek;
salétromsav megtámadja léghőmérsékleten is.

A kőolajszármazékok (olajok, petróleum, benzin), állati zsírok, növényi olajok, szerves
oldószerek viszont már kis mennyiségben is lágyítják a bitument. Ezt a tulajdonságot a
bitumenes termékek alkalmazásánál figyelembe kell venni.
Hőmérséklet hatása:
Fizikailag a bitumen nagy viszkozitású folyadék, az ilyen anyagokra jellemző, hogy
hőmérséklet-változással a viszkozitásuk változik. Az alacsony hőfokon szilárd bitumen a
hőmérséklet növekedésével képlékeny, majd nehezen folyós, végül hígfolyós lesz,
lehűlve ismét megszilárdul.
Követelmények:
• Az ásványi adalékanyaghoz jól tapadjon (víz, porszennyeződés rontja a
tapadást).
• Hidegben ne ridegedjen.
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•
•

A felhasználás során a felmelegítés ne rontsa a bitumen tulajdonságait.
Lassan öregedjen, tulajdonságait hosszú időn át tartsa meg.

9.5.2.3

Bitumenkinyerési eljárások
−
−
−

vákuumdesztillációs eljárás,
fúvatás,
extrakció.

Az alapanyagoknak megfelelően háromféle eljárással lehet bitument előállítani:
 Vákuumdesztillációs eljárás: Az első szakaszban az ásványolajban atmoszferikus
lepárlással elpárologtatják a könnyűbenzint, benzint, petróleum, gázolaj nagy részét
(gyűjtőnevükön fehéráruk) és a visszamaradt anyag a kőolaj, más néven pakura (9.14
ábra). A második szakaszban ezt az anyagot 300–400 °C hőmérsékletre felmelegítik
és az ún. vákuumdesztillációs toronyban 4000–5000 Pa nagyságú vákuumban
elpárologtatják a gázolajt, motorolajt, nehezebb olajokat, a visszamaradt anyag lesz a
bitumen. A bitumen keménységét egy adott pontig a vákuum nagyságával, illetve a
belépő olaj hőmérsékletével lehet befolyásolni. Ezekkel a módszerekkel az
elpárologtatható olaj mennyiségét fokozzák. Azonban a hőmérsékletet csak bizonyos
pontig szabad emelni, a határ átlépése után a bitumenben káros vegyületek
keletkeznek [29].


9.14 ábra: Vákuumdesztillációs folyamat
Forrás: [29]
 Fúvatott bitumen: A desztillációval előállított bitumenen 220–260°C hőmérsékleten
levegőt fúvatnak át, ezáltal növeljük a bitumen lágyuláspontját, keménységét, javítja
a fizikai tulajdonságait, elvégzi a részleges oxidációját a bitumennek, így megváltozik
az összetétele (9.15 ábra). Vigyázni kell, mivel a túlzott fúvatás rontja a bitumen
kötőképességét és fáradási tulajdonságait. Ezért a gyártás során keverik a gyengén
fúvatott bitument a más eljárással készült bitumennel, így el lehet érni a kívánt
bitumenminőséget [4].
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 Extrakciós bitumen: Az első desztilláció után visszamaradt pakurából (9.16 ábra)
propánnal, butánnal, etánnal vonják ki a bitument [29].

9.15 ábra: Fúvatott bitumen folyamatábrája
Forrás: [29]

9.16 ábra: Bitumen kinyerésének folyamata

9.5.2.4

Desztillációs bitumenek

Felhasználás szempontjából a bitumenek legfontosabb jellemzője a hideghajlítás és a
lágyuláspont, ezek ideális hőmérséklete 0 °C. A desztillációs bitumeneknél ez 0 és 60 oC
közé esik, ami nem túl jó, ezért napjainkban a minőségi követelmények miatt a
desztillációs bitumenek nem vagy csak kevéssé elégítik ki a felhasználási igényeket (9.2
táblázat).

9.5.2.5

Oxidációs bitumenek

Az oxidációs bitumenek hideghajlítási szempontból már kedvezőbb, mint a desztillációs,
értéke 0 és 5 oC közé esik. Fúvatott bitumennek is nevezik, mivel 220-260 oC-os levegőt
fúvatnak át egy desztillációs bitumenen, így növekszik a keménysége és javulnak a
fizikai tulajdonságai (9.2 táblázat).
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9.2 táblázat: Bitumenek jellemzői
Tulajdonság

Mértékegység

Vákuumdesztillált

Fúvatott

Extrakciós

bitumen
Lágyuláspont
Penetráció 25°C-on
Duktilitás 25°C-on
Fraas-töréspont
Paraffintartalom
Kéntartalom
Plasztikussági hőfokköz

°C
0,1 mm
cm
°C
m%
m%
°C

55
38
100
-6
2,2
3,5
61

56
68
12
-24
2,5
3,0
80

57
26
100
+1
2,0
3,6
56

Forrás: [29]
Plasztikussági hőfokköz: lágyuláspont és töréspont közötti tartomány, a bitumen
felhasználási hőfoktartománya.

9.5.3 A bitumen felhasználási területei
9.5.3.1

Bitumenfajták
•
•
•
•
•
•

Útépítési bitumen (9. 17 ábra)
Hígított bitumen (hidegaszfalt keverékhez)
Bitumenemulzió (60-65 m% bitumen 40-35 m% vízben lebegő finom
szemcsék) védőbevonatokhoz
Bitumenmáz (benzolos és lakkbenzines) pl. alapmáz, ideiglenes
védőbevonatokhoz
Bitumentapasz (kitt, ragacs, masztix, pl. hézagkitöltés)
Gumibitumen (gumiőrleménnyel, jól ellenáll ütőhatásoknak, kőburkolatok
hézagainak kitöltésére)
Tető és
szig.
14%

Egyéb ipar
6%

Útépítés
18%

Tető és szig.
Útépítés
Útépítés (pmb)
Egyéb ipar

Útépítés
62%

9.17 ábra: Bitumen építőipari alkalmazási területei

9.5.3.2

Aszfalt és útépítés
•
•
•
•
•

teherhordó rétegek
aszfaltbeton
öntött-aszfalt
fedőrétegek
zajcsökkentő fedőrétegek
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Az aszfalt ásványi adalékanyagból (zúzottkő) és fekete kötőanyagból (bitumen)
készített pályaszerkezeti réteg. Az aszfaltot elsősorban közutak, hajlékony és félmerev
pályaszerkezetének készítéséhez, valamint a talajvizek elleni védelemre védőrétegként
alkalmazzák az építőiparban.
• A meleg aszfaltot útépítő bitumennel,
• a hideg aszfaltot hígított bitumennel, bitumenemulzióval vagy útikátránnyal
készítik.
Aszfaltburkolatok bedolgozása [109]:
Létezik az úgynevezett hengerelt aszfalt, amit kézi vagy gépi terítéssel dolgoznak be és
az öntött aszfalt.
Hengerelt aszfalt: Manapság a legelterjedtebb a hengerelt aszfaltozás, mert fő előnye
az öntött aszfalttal szemben, hogy gyorsan és gazdaságosan lehet beépíteni, illetve nem
lágyul a napsütés hatására, ezért az öntött aszfalt egyre jobban kiszorul az építőiparból.
A hengerelt aszfaltot autóutak, telephelyek, nehézgépek által használt út aszfaltozásához
alkalmazzák.
Az öntött aszfalton hamarabb meglátszódnak a nyomás miatt fellépő alakváltozások a
magas bitumentartalom miatt. Hengerelt aszfalton ilyen sérülések nem tapasztalhatók. A
hengerelt aszfalton hajszálrepedések jelentkeznek, ami a forgalom hatására eltömődik,
így nem jelentenek gondot a későbbiekben. Az öntött aszfaltozást ma már csak hidak
szigetelésére, a felső hengerelt aszfalt kopóréteg alá, garázsok aszfaltozásnál,
járdaaszfaltozásnál és kátyúk javításához alkalmaznak.

9.5.3.3

Egyéb ipari felhasználás
•
•
•
•

9.5.3.4









épületvédelem
szigetelések
hőszigetelések
színek/lakkok

Bitumenes szigetelőlemezek főbb anyagjellemzői

a modifikálás jellege, amely leggyakrabban APP vagy SBS;
a hordozóréteg anyaga (üvegfátyol, üvegszövet, poliészterfátyol vagy- szövet,
üvegszállal stabilizált poliészterfátyol, fémfóliák, stb.);
a hordozóréteg vastagsága (anyagtól függően kb. 80-400 g/m2 között);
a szakítóerő, az 5 cm széles szigetelőlemez szalag szakadásakor mért erő, N/5
cm;
a szakadási nyúlás, amely a szakadáskor mért alakváltozást adja meg %-ban
kifejezve;
a hőállóság, a nagy hőmérsékleti tartományban mért terhelhetőség;
a hideghajlíthatóság, az az érték, amelynél egy 25 mm-es henger köré hajlítva a
lemez még nem törik meg;
a méretállandóság, azaz a hőterheléssel járó beépítést követően mért
méretváltozás %-os értéke [110].

9.6 Tartósság, korrózió
Öregedés: Azok a változások, amelyek a különböző, az anyagban adott idő alatt nem
teher jellegű hatások (víz, fény, klíma hatása) eredményeképpen jönnek létre.
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Műanyagok esetében az öregedés során megindul a polimerek bomlása, kémiai
szerkezete és a tulajdonságai megváltoznak. Bitumen esetében a hő hatására az
illóanyagok eltávoznak, a bitumen rideg, törékeny lesz. Ezt a hatást a napfény még
fokozza. Az ibolyántúli sugárzás hatására fotokémiai folyamatok mennek végbe, ami
szintén ridegedéshez vezet.

9.6.1 Műanyagok
A hőszigetelő anyagok tartóssága nagymértékben függ attól, milyen mértékben vannak
kitéve az időjárás viszontagságainak.
Tönkremeneteli folyamat:
 Depolimerizáció (polimer monomerekre bomlik) pl. PMMA, PS
 Degradálódás (csak a polimerizáció foka csökken pl. hő hatására) PP, PE
 Eliminációs bomlás (polimerről kis móltömegű anyag hasad le pl. PVC bomlásakor
HCl)
Megjelenési formái:
 Hőöregedés: műanyagok oxidatív bomlása. Észlelése: sárgulás, feketedés, felületi
repedések.
 Víz hatása: kémiai folyamatok játszódnak le, a tönkremenetel mértéke a
vízfelvétel függvénye. Pl. műgyanták vízfelvétele.
 Fény hatása: UV okozza, jele: elszíneződés, fakulás.
Időjárás-állóság: összetett fogalom, UV sugárzás, infravörös sugárzás; szél, eső és
ezek mechanikai és kémiai hatásai szembeni ellenálló képesség pl. akril-gyanták.
Műanyagok felületvédelme: pl. bevonatolás akrilgyantával.

9.6.2 Bitumen
Kenőolajok, gázolaj, petróleum, benzin, növényi olajok, állati zsírok, szerves oldószerek,
klórozott szénhidrogének a bitument oldják és már kis mennyiségben is a lágyulását
okozzák. A szabadban lévő bitumenben gyorsuló öregedési folyamatok játszódnak le
(ridegszik, törékennyé válik). A levegő oxigénje vízképződéssel hidrogént hasít le, ezt a
folyamatot gyorsítja a napfény, magasabb hőmérséklet.
Modifikálás
A desztillációs alapbitument műanyaggal keverik. A módosított anyag (modifikált
bitumenes lemez) magasabb hőállóságú, rugalmasabb, jobb hideghajlíthatóságú,
kedvezőbb öregedés szempontjából. Építmények hatékony víz elleni védelmét képes
biztosítani. A modifikálást plasztomerekkel és elasztomerekkel végzik. A különböző
műanyagok
eltérő
tulajdonságokat
javítanak
(PVC:
olajállóság;
PE:
öregedésállóság+hőstabilitás; EVA: lágyuláspont csökkenése) [103, 111].

9.7 Vizsgálatok
9.7.1 Műanyagok
Bár a magyarországi előírások a polisztirol hőszigetelő lemezeket nyomószilárdságuk
alapján különböztetik meg, a felhasználó számára talán legfontosabb tulajdonság, a
hőszigetelő
képesség
és
a
nyomószilárdság
szorosan
összefügg.
Magyarországon pl. az alkalmazási szabvány szerint homlokzatra csak 80 kPa-nál
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nagyobb nyomószilárdságú termék
húzószilárdság 150 kPa [112].

kerülhet,

a

homlokzatokra

előírt

minimális

Nyomószilárdság vizsgálata: A műanyag vizsgálati anyag felületére merőlegesen ható
nyomó igénybevétel összenyomódást okoz. EPS esetében jellemezően a vizsgált anyag
10%-os összenyomódásához tartozó nyomófeszültség kerül megadásra, mint az adott
anyagtípusra jellemző rövid ideig figyelembe vehető nyomószilárdsági jellemző. Tartós
terhelés esetén a 2%-os összenyomódáshoz tartozó nyomófeszültség jellemzi
az anyag terhelhetőségét. Mértékegysége: Pa (kPa).
MSZ EN 826 számú szabvány szerint kell eljárni. A vizsgálat során 100x100 mm-es
alapterületű, eltérő vastagságú próbatesteket használnak. Ezeket addig terhelik, amíg
elérik a 10%-os összenyomódást. Jele CS. [112].
A műszaki adatokban szereplő nyomófeszültség 10% összenyomódás mellett értendő.
Ezeket a feszültségeket vesszük figyelembe rövid ideig ható terhek esetén. A 10%-os
összenyomódáshoz tartozó szilárdsági értékek viszont nem méretezési értékek,
mert a polisztirolhab egy bizonyos összenyomódás felett (kb. 2-3%) már nem
elasztikusan viselkedik, a cellák maradandó alakváltozást szenvednek.
Szakítószilárdság: A szakítóvizsgálat az egytengelyű húzó igénybevétel modellezésére
szolgál (9.18 ábra). Vizsgálhatjuk a műanyagok viselkedését eltérő hőmérsékleteken
(9.19 ábra).

9.18 ábra: Műanyagok jellemző feszültség-alakváltozás diagramjai MSZ EN ISO 5271:1999 szerint: a merev anyagok, b, c folyáshatárral rendelkező duktilis anyagok, y
d folyáshatárral nem rendelkező duktilis anyagok
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9.19 ábra: Hőmérséklet hatása a műanyagok feszültség-alakváltozás diagramjára és a
PVC hajlítási rugalmassági modulus diagramjára
A Charpy-féle ütésállóság-vizsgálat: az anyag dinamikus erőhatással szembeni ellenálló
képességét vizsgálja. A próbatestet két végénél megtámasztják, majd egyingás ütőmű
adott magasságból ellendülve a próbatest középére ütést mérve kettétöri azt. A méréssel
megállapítható pl. az ütőmunka változása a hőmérséklet hatására.

9.20 ábra: Ceast Resil Impactor polimerekhez
Shore-keménység: Albert F. Shore fejlesztette ki a 1920-as években. Elsősorban
polimerek, elasztomerek és gumi keménységének mérésére használatos. Mind a Shorekeménységmérő, mind a durométer elnevezés használatos.

9.7.2 Bitumen
Bitumen penetrációjának meghatározása: Penetráción a szabványos méretű tűnek
100 g összterhelés mellett, 25 °C hőmérsékleten, 5 másodperc alatt a vizsgálandó
anyagba való behatolásának mértékét értjük 0,1 mm-ben kifejezve [113]. A vizsgálathoz
használt berendezést a 9.21 ábra szemlélteti.

9.21 ábra: Kézi penetrométer
Forrás: [113]
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Bitumenek duktilitásának (nyújthatóságának) meghatározása: A bitumen
duktilitásának azt a cm-ben kifejezett számértéket nevezzük, amelynél a 25 °C-os
vízfürdőbe helyezett szabványos méretű, adott sebességgel húzott piskóta alakú
próbatest elszakad (9.22 ábra).

9.22 ábra: Duktilométer
Forrás: [113]
A bitumen lágyuláspontjának meghatározása: A gyűrűs-golyós módszerrel
meghatározott lágyuláspont az a hőmérséklet, amelyen a vizsgált anyagból készített
előírt méretű réteg, megszabott méretű és tömegű golyó súlyának hatására, előírt
mértékben megnyúlik[93].A vizsgálathoz használt szerkezetet a 9.23 ábra szemlélteti.
Osztályozásuk:
 kis viszkozitású, lágy bitumen: 40-50 °C
 közepes viszkozitású, középkemény bitumen: 50-60 °C
 nagy viszkozitású, kemény bitumen: 60-70 °C

9.23 ábra: Gyűrűs-golyós lágyuláspont-meghatározó készülék
Forrás: [113]
Töréspont: hideggel szembeni viselkedést mutatja meg. A Fraas-féle készülékkel
vizsgáljuk. Lényege: egy vékony acéllemezt vékonyan bevonunk bitumennel. Csökkenő
hőmérséklet mellett az acéllemezt hajlítgatjuk és vizsgáljuk, mikor reped el a bitumen.

9.24 ábra: Töréspont vizsgálata Fraas-féle készülékkel
Forrás: [114]
Higított bitumenek vizsgálata
A termék egynemű összetételének, illetve csomóktól való mentességének ellenőrzésére a
tartálykocsi vagy egyéb tárolóedény aljáról és tetejéről vett mintából külön-külön
mikroszkópi vizsgálatot végzünk oly módon, hogy a higított bitument 60 °C-ra melegítve,
a tárgylemezre igen vékony rétegben felkenjük és fedőlemezzel lefedjük. A készítményt
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200-250-szeres nagyításban vizsgáljuk. A mikroszkópi kép fekete szemcsézettség nélküli,
egynemű barna színt kell mutasson [113].
A higított bitumen viszkozitásának meghatározása: A higított bitumen viszkozitásán
50 cm3 anyagnak 30 °C-on előírt méretű kifolyásnyílás mellett, szabványos
konzisztométerrel (9.25 ábra) mért kifolyási idejét értjük másodpercben [113].

9.25 ábra: Standard konzisztométer, viszkozitás-hőmérséklet összefüggése
Forrás: [113, 114]
Higított bitumen víztartalmának meghatározása: A vizsgálandó ásványolajterméket
hűtővel és osztott vízfogó feltéttel ellátott desztillálóedényben (Dean–Stark-féle
vízmeghatározó készülék), vízzel nem elegyedő oldószerrel forraljuk. Az átdesztilláló
oldószer-víz elegy a szedőben folyamatosan szétválik, az oldószer visszajut a
desztillálóedénybe, a víz a szedő osztott részében marad. [93] Ennek mennyisége lehűlés
után leolvasható.

9.7.2.1

Bitumen jelölése

• B 30 penetráció
• B 75/30 lágyuláspont/penetráció
pl. B 65 útépítési bitumen.
Kémiai összetétel alapján kétféle bitument szabványosítotak (B, SZB) (9.3 és 9.4
táblázat). E két változat közötti különbség az aszfalttartalmukból adódik. A
bitumenfajtákat lágyuláspontjuk és/vagy penetrációjuk alapján jelölik
9.3 táblázat: B jelű építőipari és útépítési bitumen főbb paraméterei
Jellemzők
B90
B65
B45
B30
B15
Penetráció (25 C-on, 0,1 mm)
70-100
55-70 35-55 20-35 10-20
Lágyuláspont (C)
46
50
53
60
70
Duktilitás (25 C-on, cm legalább)
100
100
50
15
5
Töréspont (C legfeljebb)
-10
-8
-6
0
+3
Sűrűség (25 C kg/m3)
1010
Aszfalténtartalom (%)
15
Forrás: [29]
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9.4 táblázat: SZB jelű építőipari és útépítési bitumen főbb paraméterei
Jellemzők
SZB90
SZB50 SZB30
Penetráció (25 C-on, 0,1 mm)
70-100
40-60
20-35
Lágyuláspont (C)
46
52
61
Duktilitás (25 C-on, cm legalább)
100
50
10
Töréspont (C legfeljebb)
-8
-6
0
3
Sűrűség (25 C kg/m )
1010
Aszfalténtartalom (%)
8
Forrás: [29]
Tartóssági vizsgálatok: Laboratóriumi körülmények között gyorsított ütemben
modellezik a természetes folyamatok káros hatásait. Két módszer terjedt el:
•
A ciklikus öregítés során mesterséges fény (xenon) sugárzása, esőztetés, majd
fagyasztás sokszori ismétlődő hatásának teszik ki a mintákat.
•
A hőhatással történő öregítés során a lemezmintákat 70 °C-on hő hatására
öregítik 2 hét és 6 hónap közötti időtartamban (9.26 ábra).
Az öregítés során a magas hőmérséklet következtében a bitumen olajtartalma, amely
a többi komponens mellett lényegében a rugalmasságot befolyásolja, eltávozik a
bitumenből , ezáltal a bitumen és így a lemez rideggé válik pl. zárólemezeknél.
Az öregítéses eljárások hatására a bitumenes lemezben kémiai folyamatok is
lejátszódnak, a gyanták az oxigén hatására rugalmatlan, nagy molekulasúlyú vázanyaggá
(aszfalténné) válnak.

9.26 ábra: Bitumen hőöregítése
Forrás: [93]

9.8 Ellenőrző kérdések








Mely előnyös tulajdonságaik miatt alkalmazzuk a műanyagokat az építőiparban?
Ismertesse a műanyagok előállítási módjait!
Hogyan befolyásolja a műanyagok szilárdsági és alakváltozási jellemzőit a
hőmérséklet?
Mit jelent az anyagok öregedése? Ismertesse az öregedés megjelenési formáit,
műanyagok és bitumenek esetében!
Ismertesse
a
bitumen
főbb
építőipari
alkalmazási
területeit!
Milyen
bitumenfajtákat ismer?
Ismertesse a bitumen kinyerési eljárásait!
Ismertesse a bitumenek főbb vizsgálati módszereit!
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10 ÉPÍTŐANYAGOK ÖSSZEFÉRHETŐSÉGE

10.1 Építőanyagok összeépíthetősége fizikai szempontok alapján
10.1.1

Építőanyagok hőtágulása

Hőtágulási együttható: α(1/°C):
A hőtágulási együttható (α és β) az anyagra jellemző állandó. Ez a hőtáguláshoz
hasonlóan lehet lineáris, területi és térfogati hőtágulási együttható.
Értéke a relatív hossz/terület/térfogat változását adja meg: ∆l/l(0); ∆A/A(0); ∆V/V(0).
Anizotróp anyagoknál térfogatváltozási együtthatóról beszélünk, mivel az anyag
hőtágulása különböző irányokban eltérő lehet.
Egy irányban mérve, ún. lineáris hőtágulásról van szó (10.1 táblázat). A hőtágulási
együttható értékét a hőmérséklet befolyásolja (10.2 táblázat).
(10.1)
(10.2)
[cm3, dm3, m3]
10.1 táblázat: Néhány anyag lineáris hőtágulási együtthatója,

Forrás: [29; 30]
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(10.3)

α (1/°C), (20 °C-on)

10.2 táblázat: A hőtágulási együttható változása a hőmérséklettel,

α (1/°C)

Forrás: [29; 30]
A szilárd testek hőtágulásának számos gyakorlati vonatkozása van pl. vasúti és a
villamos sínszakaszok között hézagokat kell hagyni a szabad tágulás biztosítására.
A két különböző vonalas hőtágulási együtthatójú fémszalag (bimetall, ikerfém) a
hőmérséklet-változással arányos mértékben meggörbül. Ez alapján működnek a
hőmérsékletet-regisztráló termográfok és az elektromos áramköröket be- vagy
kikapcsoló jelfogók, hőmérők többsége.

10.1.1.1

Kompozitok

Üvegekbe és betonba közel azonos hőtágulási együtthatójú fémek ágyazhatók (pl.
vasbeton).
Mivel mind a két anyag (üveg és beton) rideg anyagok, így a húzószilárdságuk alacsony,
repedésre érzékenyek. Acélbetét erősítéssel, valamint acélszálak adagolásával (min. 25
kg/m3) a beton szívóssága növelhető.
Vasbeton:
Beton
(
)
+
betonacél
(
)
(feszítőbetétek:

)

Drótüveg: Üveg (

10.1.1.2

) + acélhuzal (

)

Laminálás, ragasztás

Laminált anyagok pl. ragasztott fatartók esetében a rétegeket összeragasztó anyagnak
flexibilisnek kell lenni, hogy az eltérő hőtágulású, nedvesség hatására eltérő
duzzadóképességű faanyagok alakváltozásait követni tudja. A ragasztórétegben
(laminálóanyagban) nyíró igénybevételek ébrednek. Túl merev ragasztók a ciklikusan
fellépő folyamatok hatására „elfáradhatnak”, idő előtt szétválhatnak a rétegek.
10.3 táblázat: Faanyagok rostiránytól függő hőtágulási együtthatója
Hőtágulási
együttható

Rosttal
párhuzamosan

Rostra
merőlegesen

–6

Fenyők

3 – 4×10

Lombos fák

3 – 9×10

–6

22 – 35×10
–6

Forrás: [29; 30]
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–6

30 – 50×10

Felújító anyagok, ragasztók: Betonpótló javításokhoz a betonhoz jól tapadó, és azzal
együttdolgozni képes anyagokat alkalmazzunk.
A javítás főbb lépései:
 szakszerű felület-előkészítés (lelazult betonrészek, rozsda eltávolítása);
 alkalmas anyagok kiválasztása és szakszerű felhordása;
 felületvédelem a további károsodások megakadályozására.
Általánosságban a következő követelményeket támasztjuk a javító anyagokkal szemben:
 jó tapadás: minimum 1,5 N/mm2 (bevonaté min. 0,5 N/mm2);
 az eredeti betonnál kisebb rugalmassági modulus,
 az eredeti betonnal megegyező, vagy csak kismértékben nagyobb szilárdság;
(Figyelem: régi jel szerinti C16-nál kisebb szilárdságú betonok általában nem
javíthatók!)
 az eredeti betonnal megegyező hőtágulási együttható;
 fagyállóság;
 páraáteresztő képesség.
Amennyiben a javítandó felület jellemzőitől nagymértékben eltérő tulajdonságú
javítóanyagot alkalmazunk, az idővel leválhat a felületről (még akkor is, ha jó szándékkal
„erősebb” javítóanyagot alkalmazunk). A felsorolt követelmények pl. a PCC (angol
rövidítés, polimerrel módosított cementhabarcs) alkalmazásával biztosíthatók.

10.1 ábra: Páravándorlást akadályozó felületi javítóanyag leválása

10.1.1.3

Szerkezetek

Eltérő hőtágulási anyagokból felépülő szerkezetek: Alumínium + üveg
Merev keretszerkezetekbe befogott üvegek, kőszerű (rideg), ill. kő homlokzatburkoló
lapok esetén ügyelni kell a dilatáció képzésre, állapotára. Nagy felületek esetében az
egyes lapok hőtágulása miatti alakváltozások összeadódnak, a keretbe befeszülhetnek,
így tervezésénél ügyelni kell rá! Ellenkező esetben a burkolólapok elrepedhetnek (10.2
ábra).

10.2 ábra: Repedés a hőszigetelő üvegen
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10.2 Építőanyagok összeépíthetősége kémiai szempontok alapján
10.2.1

Kémhatás

Kémhatás következtében nem összeférhető anyagok: alumínium és a beton.
Az alumínium nem ellenálló: pl. a mész, alkoholok, klór, vas-klorid, hidrogén-fluorid,
kálium-hidroxid, rézsók, nátrium-hidroxid, nikkelsók, foszforsav, sósav, kénsav, nátriumkarbonát stb. szemben. A betonban lévő kalcium-hidroxil Ca(OH)2 okozza a beton lúgos
kémhatását (pH 12-14), így az alumíniumszerkezetek a betonfelületekkel közvetlenül
nem érintkezhetnek, pl. műanyag szigetelőanyagok alkalmazása javasolt.

10.3 ábra: Korrodált alumíniumlemez

10.2.2

Elektromos vezetőképesség

Korróziós folyamatok:
A vasbeton szerkezetekben acélbetétek korróziójához szükséges három tényező: a
nedvesség, az oxigén, illetve a 9-esnél kisebb pH-jú környezet szükséges. A már
korrodáló acélbetét körül képződő rozsda térfogata nagyobb, mint a kiindulási fémé, így
a vékony betonfedést könnyen lefeszítheti. Igen korrózív környezetben, így FRP
(üvegszál erősítésű polimer) betétek alkalmazása válhat szükségessé (tűzállóság
vizsgálandó).

10.4 ábra: Korrodáló acélbetét és FRP betétek
Fémek kontakt korróziója:
Eltérő elektromos potenciájú fémek egybeépítésekor, nedvesség jelenlétében (elektrolit:
vezetőképes közeg) a pozitívabb töltésű fém oldatba megy, lassan elkorrodál. Ilyen
esetben a felületek egymástól történő szigetelése pl. műanyag alátétezés szükséges.
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10.5 ábra: Acél sodronykötél és réz kötőelem, elzárószelep

10.2.3

Műszaki útmutatók

Műanyagok: Laminálóanyagok–tömítők
Az építőanyagok kiválasztásakor fontos a Műszaki útmutatók szem előtt tartása!
Az összeférhetőségről célszerű előzetes próbával meggyőződni.

10.6 ábra: PVB laminálóanyag és a szilikon tömítőanyag érintkezésénél lévő
elszíneződés, a delamináció elindult

10.3 Ellenőrző kérdések



Az építőanyagok milyen fizikai, kémia tulajdonságait kell szem előtt tartani
különböző anyagok összeépítésekor?
Mit jelent a kontakt korrózió?

183

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

[22]

HAECKEL Ernst: Report on the Radiolaria. H.M.S. In: Challenger 1873–1876, 1887.
Vol. XVIII, 2010. ISBN: 1177814595
AIZENBERG Joanna et al.: Skeleton of Euplectella sp.: Structural Hierarchy from
the Nanoscale to the Macroscale, In: Science, 2005. Vol.309, pp. 275–278.
KEMP Martin: Leonardo da Vinci, experience, experiment and design, London: V&An
Publications, 2006. ISBN 10 1 85177 486 6, p. 89.
HYATT Peter: Great Glass Buildings: 50 Modern Classics, Hong Kong: Everbest
Printing Co. Ltd, ISBN 1 86470 112 9 p. 22.
http://mjtravlife.blogspot.com/2011/05/being-in-beirut_01.html, 2012.02.16.
http://www.flickr.com/photos/mollypup/3622332123/,2012.02.17.
http://www.bauhanf-depot.de/Seite5.html, 2012.02.17.
http://www.ksta.de/html/artikel/1246883908041.shtml, 2012.02.17.
http://pgtnaturegarden.org/2011/05/water-drops-on-a-lotus-leaf/, 2012.02.17.
http://www.welshwindows.co.uk/glassmirrors/self-cleaning-glass/, 2012.02.17.
http://www.secureglass.com.au/tag/aluminium/, 2012.02.17.
http://www.indianer-welt.de/vorge/sandia.htm /2012.02.17.
PANKHARDT Kinga: Load bearing glasses. Testing of construction glasses.
Saarbrücken: Lap Lambert, 2012. ISBN: 978 3 8473 2191 0
http://maps.google.hu/maps?hl=hu&tab=wl
KMOSKÓ
Mihály:
Hammurábi
törvényei. Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog- és Társadalomtudomány Szakosztálya,
Kolozsvár, 1911.
http://hvg.hu/Tudomany.tortenelem/20110509_kinai_nagy_fal_ismeretlen_resz,
2012.02.20.
http://chinese.culturextourism.com/world-heritage-wall-china/, 2012.02.20.
http://www.greatwallforum.com/forum/great-wall-photos/683-inscribedbricks.html,2012.02.20.
http://www.agyaghadsereg.hu/, 2012.02.20.
Művészeti lexikon III. (L–Q). Főszerk. ZÁDOR Anna, GENTHON István. 3. kiad.
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983. ISBN: 963 0-2364 7, p. 311.
http://www.sciencephoto.com/media/185706/enlarge, 2012.02.20.
HAMLIN, Alfred D.: College Histories of Art History of Architecture (New York:
Longmans, Green, and Co.) 1915. p. 84, 2010. ISBN 3861952505
http://news.softpedia.com/newsImage/The-Most-Realistic-3-D-Virtual-Tours-ofAncient-Egypt-or-Rome-2.jpg/, 2012.02.20.
184

[23] http://www.indianer-welt.de/meso/aztek/aztek-stadt.htm, 2012.02.20.
[24] http://www.greatbuildings.com/buildings/Iron_Bridge_at_Coalbrookdale.html
[25] SCHITTICH Christian et. al.: Glass Construction Manual. Birkhäuser Publishers,
1999. ISBN 3 7643 6077 1 pp. 65–69, p. 102.
[26] http://www.ischebeck.com/assets/files/schalungssysteme/alu-traegerwandschalung/prospekt.w17_traeger_wandschalung_en.pdf
[27] MEDNYÁNSZKY Miklós: Vályogházak – A fal. http://valyog.uw.hu/b2.htm,
2012.06.06.
[28] http://www.asianguide.com.au/category/mongolia/, 2012.12.12.
[29] BALÁZS György: Építőanyagok és kémia. Budapest, Műegyetemi Kiadó, 1985.
ISBN: 963 17 7956 4 pp. 80, 237–282.
[30] PALOTÁS László et. al.: Beton-habarcs-kerámia-műanyag. In: Mérnöki szerkezetek
anyagtana 3., Budapest, Akadémia kiadó, 1980.
[31] DOMONE Peter, ILLSTON J.M.: Construction Materials: Their nature and behaviour,
Fourth ed., New York: Spon Press, 2010. ISBN 0 203 92757 5
[32] LUGOSI Armand: Faipari kézikönyv. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1976. ISBN
963 10 1383 9
[33] GREEN David J.: An Introduction to the Mechanical Properties of Ceramics, New
York:Cambridge Univ. Press, 1998. ISBN: 978-0-521-59913-9
[34] COURTNEY Thomas H. et. al.: Mechanical Behavior of Materials, Boston: McGrawHill, 2000. ISBN: 978 0 07 028594 1
[35] KALISZKY Sándor, et. al: Szilárdságtan. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.
ISBN: 9631910369
[36] PANKHARDT Kinga: Load bearing glasses. Testing of construction glasses.
Saarbrücken: Lap Lambert, 2012. ISBN: 978 3 8473 2191 0
[37] http://www.bricknpave.com.au/DuraTherm_LogoTherm.shtml, 2012.03.21.
[38] MARTIN John W.: Materials for engineering, Third ed., Cambridge: Woodhead
Publishing Limited, 2006. ISBN 978 1 84569 157 8
[39] BÁRSONY István: Magasépítéstan I., SzegaBooks Kft., Pécs, 2008, ISBN: 978-963970-202-8, (5.p)
[40] KAUSAY Tibor. Adalékanyag. In: A Beton, 2003. október, pp. 10–11.
[41] UJHELYI János: Beton és habarcstechnológia. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1973.
pp. 580–593
[42] MSZ 4798-1:2004 5.5.3. pontja: Beton 1. rész: Műszaki feltételek,
teljesítőképesség, készítés és megfelelőség, valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási
feltételei Magyarországon. Magyar Szabványügyi Testület, pp. 54–55
[43] Sidney MIDNESS, J. Francis YOUNG (1981) „Concrete” Prentice Hall International,
INC., London pp. 544–548
[44] UJHELYI János: Új eredmények és törekvések a betontechnológiában. Magyar
Építőipar, 1974. 12. pp 724–728
[45] UJHELYI János: Beton ismeretek. 2005. pp 26–47
[46] UJHELYI János: Duna-Dráva Cement. In: Cement–Beton Zsebkönyv. A beton, 2007
[47] GÁVEL Viktória–TAKÁCS Enikő: Adalékszerek szerepe a betonok tartósságának
alakulásában. Minőségi betonkészítés kérdései – különleges betonok. Szakmai
konferencia. 2010. május 28. Budapest.
[48] Ismeretlen szerző: Sika® ViscoCrete® Technológia – A bizonyítottan jobb és
tartósabb beton. Beton. 2007. szeptember XV. évf. 9. szám. Sika Hungária Kft.
[49] BUDAI Tibor: Betonadalékszerek. Építésügyi Tájékoztatási Központ. Budapest,
1998.

185

[50] ASZTALOS–JANKÓ–KAUSAY–KORCSÁK–LIPTAY–TARICZKY–SULYOK: Segédlet MSZ
EN 206-1 európai betonszabvány alkalmazásához. (szerk. Liptay András), Magyar
Betonszövetség, 2004. december, ISBN 963-2117-748-7, (7,8p)
[51] BÁLINT Julianna: Építőanyagok és termékek, II. kötet. Bp.: Ybl Miklós Műsz. Főisk.,
1993, p 203, Kézirat (83-85., 90-96., 120.,124-126.p)
[52] KAUSAY Tibor: A friss beton konzisztenciája– A Vasbetonépítés. 2006, 4. száma,
pp. 106-115.
[53] KAUSAY Tibor: Fogalom-tár, Beton. 2003, XI. évfolyam 3. szám pp. 12-13, 4. szám
pp. 10-11, 5. szám pp. 5-5, 6. szám pp. 14-15, 7-8. szám 18-19, 9. szám pp. 911.
[54] Ismeretlen szerző: Tervezési Segédlet öntömörödő beton készítéséhez Glenium
adalékszerekkel, Degussa, 2004. pp 1-23.
[55] KOVÁCS Jószef–CSICSELY Attila: Nagy szilárdságú öntömörödő betonok
Tudományos Diákköri Dolgozat, 2006. pp. 10-11
[56] Ismeretlen szerző: A nagy szilárdságú beton. In Betonadalékszerek, Stabiment
2004, pp 1-12
[57] KOVÁCS József; Salem Georges NEHME; KOVÁCS Imre: Nagy szilárdságú
öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I., Építőanyagok folyóirat,
2007, 3. szám pp 66–72.
[58] PANKHARDT Kinga: Az újrahasznosított adalékanyagú betonok I., Beton, 2000/3.
pp 3-7.
[59] BV-MI 01:2005 (H), Beton- és Vasbetonépítési Műszaki Irányelv, Betonkészítés
bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával. 2005, fib
Magyar Tagozatának Műszaki Irányelv Bizottsága, 120 p.
[60] JANI Sándor Gábor–SERESTYÉN Tamás–KOVÁCS József–PANKHARDT Kinga:
Újrahasznosított adalékanyagú betonok, XIV. „Épületgépészeti, gépészeti és
építőipari szakmai napok” Nemzetközi konferencia kiadványa III. 2010. ISBN 978963-473-423-9 pp 645–653.
[61] Salem Georges NEHME–BERTALAN Csaba–VIDA Mirtill–Dr. BATTYÁNY István: IME
VIII. Évfolyam Képalkotó Diagnosztikai Különszám, 2009. október 21. old.
[62] ARANY Piroska–BALÁZS György–UJHELYI János–Salem Georges NEHME stb.
Cement- beton kisokos, 186–187. old.
[63] NÁRAY-SZABÓ István: Az üveg definíciója. In: Építőanyag, 1967, XIX. évf. 7. szám,
pp. 243–244.
[64] TÖRÖK Ákos: Geológia mérnököknek. Budapest, Műegyetemi Kiadó, 2007. ISBN:
978 963 4209 34 8-pp. 44–81.
[65] KNAPP Oszkár: Építészet és üveg. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1960. p–10.
[66] GIUNTOLI Stefano et. al.: Föníciai és etruszk művészet, Művészettörténet. 4. kötet,
Basel: Corvina Kiadó, 2006. ISBN: 978 963 13 5689 2
[67] KLINDT Ludwig et. al.: Az üveg mint építőanyag. Budapest, Műszaki Könyvkiadó,
1981.
[68] Üvegstúdió
Magyarország,
Üvegezési
kisokos.
2012.
december
https://sites.google.com/site/uvegmuvek/uevegezesi-kisokos
[69] SZAUTER Á.: Az edzett üveg története. Jüllich Glas Híradó, 2002. június, I. évf. 2.
szám, Székesfehérvár
[70] http://www.hungaryholz.hu/uvegtechnikai_jegyzet, 2012. december
Hőszig Kft. Üvegezés a gyakorlatban. Konferenciakiadvány, 2012.11.06.

186

[71] BENE Zsuzsanna–PANKHARDT Kinga: Építési üvegek tisztasági kérdései. Műszaki
Tudomány az Észak-Alföldi Régióban, 2010, MTEAR 2010. 05. 19. Nyíregyháza,
szerkesztő: L. Pokorádi, DAB Debrecen 2010. ISBN 978-963-7064-24-1 pp. 301–
306.
[72] http://www.delo.de/fileadmin/upload/bilder/content/glas_tu_dresden.jpg,
2012.
december.
[73] EN ISO 12543:2000: Glass in building–Laminated glass and laminated safety glass
Part 1: Definitions and description of component parts, Part 2: Laminated safety
glass, Part 3: Laminated glass, Part 4: Test methods for durability, Part 5:
Dimensions and edge finishing, Part 6: Appearance”, CEN, Brussels
[74] EN 12150-1: 2000, "Glass in Building–Thermally toughened soda lime silicate
safety glass–Part 1: Definition and description" CEN, Brussels
[75] Marshall, D.B., Lawn B.R.: An indentation technique for measuring stresses in
tempered glass surfaces. In: Journal of the American Ceramic Society, 1977, Vol.
60, No.1-2, pp.86–87.
[76] DABBS, T.P. et. al.: Subthreshold indentation flaws in the study of fatigue
properties of ultrahigh-strength glass. In: Methods for assessing the structural
reliability of brittle materials, ASTM STP 844, (Eds.) Freiman S.W., Hudson C.M.,
ASTM Philadelphia, 1984, pp. 142–153.
[77] EN 1288-3: 2000: Glass in Building–Determination of the bending strength of glass
–Part 3: Test with specimen supported at two points (four-point bending), 2000,
CEN, Brussels; pp. 8–11.
[78] TÓTH Zoltán: Építőanyagok II. 19–357 Budapest, Tankönyvkiadó, 1991.
[79] MOLNÁR Viktor: Építőanyagok I. elektronikus jegyzet, HEFOP 3.1.1-P-2004-090102/1.0,
Széchenyi
István
Egyetem,
Győr,
2006.
p.161–170.
http://eptan.fmk.nyme.hu/eptan/oktadat/Entries/2011/9/15_Epuletszerkezettan_1.
_files/Epitoanyagok_II.pdf, 2012.12.10.
[80] SZABADÍTS
Ödön:
Az
Msz
EN
acéljelölési
rendszerének
felépítése.
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=
2&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.banki.hu%2F~aat%2Foktatas%2F
gepesz%2Fanyagtudomany2%2Facel_jeloles.doc&ei=7or0UInhCqGC4ATxj4DQAg&u
sg=AFQjCNHmWlBBWRVs9QeypIgqCFESVEpxg&bvm=bv.1357700187,d.Yms,2012.12.10.
[81] Ismeretlen szerző: Szakítóvizsgálat.
http://www.sasovits.hu/anyag/szakit/szakit.htm, 2012.12.10.
[82] BÁRSONY István: Kézi falazóelemekből készülő falazatok c. fejezet, Magasépítéstan
I., Szega Books Kft., Pécs, 2008. p.78–107.
[83] SZENTKIRÁLYI Zoltán: Az építészet világtörténete. TERC Kiadó, Budapest, 2004.,
ISBN-13: 978-963-336-121-4 p.17–251.
[84] PALOTÁS László–BALÁZS György: Mérnöki Szerkezetek Anyagtana 3. BETONHABARCS-KERÁMIA-MŰANYAG. Akadémia Kiadó, Budapest, 1980, ISBN-13: 978963-05-1663-1 p.447–525
[85] http://www.wienerberger.hu/, 2012.12.10.
[86] WINKLER András: Fa: csodálatos materia 1. rész. Faipar. 2004. (52. évf.) 2. sz. pp.
3–5.
[87] Révai új lexikona I–XIX. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Babits. Szekszárd, 1996–
2008. Fa címszó
[88] MOLNÁR Sándor: Faanyagismeret. Budapest, Szaktudás Kiadó Ház, 2004.

187

[89] ANDOR Krisztián–BEJÓ László–HANTOS Zoltán–JÓZSA Béla–KARÁCSONYI Zsolt–
OSZVALD Ferenc Nándor–SÁGI Éva–SZABÓ Péter–WEHOFER Valéria: Faépítés.
Kiadó: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
[90] MERKL Ottó(2010): Bogármenedékeink, Természet Világa, 2010 141. évfolyam, 7.
számhttp://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2010/tv1007/bogar.html,
2012.12.10.
[91] BABOS Károly dr.–FILLO Zoltán dr.–SOMKUTI Elemér dr.: Haszonfák. Budapest,
Műszaki Könyvkiadó, 1979. ISBN-963-10-2582-9
[92] PALOTÁS László et. al.: Mérnöki kézikönyv 1-5., Budapest, Műszaki Könyvkiadó
1955-1965.
[93] KALÁCSKA Gábor: Szent István Egyetem, Gödöllő: Műszaki műanyag félkész
termékek, Ismertető sorozat. 7. rész, Anyagcsoport: Poli(vinil-klorid), PVC
http://www.muanyagipariszemle.hu/2006/04/ismerteto-sorozat-7resz-15.pdf,
2012.12.15.
[94] http://www.plastelektro.hu/hu/muanyagipar_300.htmlhttp://www.starplast.hu/hu/
a-manyag-toertenete, 2012.12.15.
[95] http://szigetelesinfo.hu/expandalt-polisztirol-habok/expandalt-polisztirol-hab-leiras,
2012.12.15.
[96] http://hg.hu/tag/xps-hab, 2012.12.15.
[97] http://dow-styrofoam.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/738/~/how-isstyrofoam%E2%84%A2-brand-extruded-polystyrene-foam-insulationmanufactured%3F, 2012.12.15.
[98] BEACH
Emily:http://www.ehow.com/how-does_5491513_foam-manufacturingprocess.html, 2012.12.15.
[99] SZATMÁRI
Zoltán:
Passzívházak
hőszigetelése
„magasfokon”http://www.passzivhaz-magazin.hu/passzivhazak-hoszigetelesemagasfokon/ 2012.11.15.
[100] HORVÁTHNÉ Pintér Judit–LACZKOVITS Zoltán: Építésügyi Tájékoztatási Központ
Kft. Magyar Építőanyagipari Szövetség.Építészeti hőszigetelő anyagok. Budapest,
1998. p.17–55.
[101] SZE, Épületszerkezettan-Magasépítés gyakorlati segédletek
http://www.sze.hu/ep/arc/epszerk/2F_vizszigetelesek_altalaban.pdf, 2012.12.15.
[102] Magyar Építéstechnika 2009/5, p.50., 2011.11.20.
[103] http://www.aszfalt.info.hu/aszfalt_tipusok, 2011.11.20.
[104] http://www.chemgeneration.com/hu/milestones/aszfalt.html, 2011.11.20
[105] http://www.total.hu/lub/content/NT0004287E.jpg, 2012.12.15.
[106] NEMESDY Ervin: Útépítéstan, Útpályaszerkezetek építési technológiája. Budapest,
Tankönyvkiadó, 1983.
[107] HORVÁTH Sándor: Bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelések, Verlag
Dashöfer Szakkiadó
[108] http://ezermester.hu/cikk-2155/Vizszigetelesek_I_, 2011.11.30.
[109] http://www.meps.hu/ MEPS 2008 Magyarországi EPS Hőszigetelő anyag Gyártók
Egyesülete, 2012.12.15.
[110] PALLÓS Imre: Útépítési Laboratóriumi Praktikum I. rész: Az aszfalt
alapanyagainak vizsgálatai. Budapest, Tankönyvkiadó, 1991.
[111] http://www.arbit.de, 2012.12.15.
[112] SZÉCHY Gábor: Bevezetés a kőolaj feldolgozás technológiájába. Budapest, 2003.
p. 69–70 http://szenhid.kkft.bme.hu/CH_ipari_%20technologia_Szechy.pdf
[113] http://www.isola.hu/hu/bitumen/vizsgalat.html, 2012.12.15.

188

