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ÉPÍTÉSZET

Korábban már több alkalom-
mal beszámoltunk [1,2,3] a SZIE 
Ybl Miklós Építéstudományi Ka-
ron folyó Tudományos Diákköri 
tevékenységről, eredményekről, 
sikerekről. Az elmúlt öt év több, 
mint hatvan dolgozata számos té-
makört felölelt, kezdve az anyag-
tani vizsgálatoktól, betontechno-
lógiai fejlesztésektől, a  magas- és 
mélyépítés aktuális feladatainak 
elemzésén, az építészeti megoldá-
sokon, megvalósításokon át, a tűz- 
és katasztrófavédelem aktuális fel-
adatainak, eredményeinek értéke-
lésével bezárólag. Természetesen 
voltak olyan feldolgozások, dolgo-
zatok, amelyek jelen felsorolásba 
nem illeszkednek, de ezekről majd 
egy másik alkalommal. 

Összeállításunkban azokat a dol-
gozatokat ismertetjük – röviden –, 
amelyek elsősorban az építőanya-
gok, -termékek, technológiák, vizs-
gálati, valamint a tűz-, és katasztró-
favédelmi védő-, mentőeszközök 
történelmi fejlődését feldolgozó ta-
nulmányokról számolunk be.

A frissbeton 
konzisztencia vizsgálatai
(Múlt, jelen, jövő)
Polyák Ágnes, témavezető: 
Leczovics Péter, mérnöktanár

A dolgozat, a napjainkban általá-
nosan alkalmazott konzisztencia 
vizsgálati módszerek előzményeit 
a technikai fejlődésétől kezdve is-
merteti a ma már szinte elfelejtett 
vizsgálati eljárásokat (1.sz.ábra).

A betontechnológia XX. sz. végi 
fejlődése, – az új technológiák, tech-
nikák sorozatos kidolgozása, fejlesz-
tése – ismételten előtérbe helyezte a 
frissbeton konzisztencia vizsgálati 
módszereinek fejlesztését.

Az új vizsgálati eljárások egy 
része a társtudományokban már 
sikeresen alkalmazott vizsgálati 
eljárások adaptálása, pl.: tölcséres 
kifolyási idő mérése, terülés méré-
se fordított roskadásmérő kúppal, 
ülepedési hajlam vizsgálata, visz-
kozitás mérése rheométerrel, át-
mosási vizsgálat,

• szétosztályozódási vizsgálat,
• másik része pedig újonnan ki-

dolgozott eljárás, ilyen a blokkoló 
gyűrűs vizsgálat (2.sz. ábra),

• blokkoló rácsos vizsgálat, U-ala-
kú edényekben, L-dobozos vizsgá-
lat, Kajima- dobozos vizsgálat.

A cement és cementgyártás 
története
Kleine Csilla, témavezető: 
Leczovics Péter, mérnöktanár

A téma szakirodalmi tanulmányo-
zása során derült ki, hogy – leg-
alábbis a kezdeteket tekintve, pl. 

ókor – nem is olyan egyszerű a 
feladat, mivel általában kötőanya-
gokról szól a fellelhető irodalom.  
A dolgozat elején a szerző ismer-
teti a cement – történelmi – fogal-
mát, és terminológiáját.

A továbbiakban kronológiai 
sorrendben ismerteti a fejlődési 
szakaszokat, valamint a hazai vo-
natkozásokat. A feladatot tovább 
nehezítette, hogy az ide vonatkozó 
szakirodalomban a cement – mint 
kötőanyag – nehezen vonatkoztat-
ható el a beton fejlődési szakaszai-
tól. Így pl. 1753-ban Bernard F. de 
Belidor francia mérnök a kőzet-
szemcsékből és kötőanyagokból  
mesterségesen előállított, formáz-
ható anyagot „beton”-nak nevezi el. 

Az angol John Smeaton 
(1724-1792) a hidraulikus 
mész előállításával kapcsolatos  
kutatási eredményeivel megala-
pozza a későbbi cement gyártását, 
és 1844. J.C. Johnson előállítja a 
mai értelemben vett portlandce-
mentet, mészkő-agyag keverék 
zsugorodásig történő égetésével.

A dolgozat második felében a 
hazai, magyarországi cementgyár-
tás történetét, területi elhelyezke-
dését (3.sz. ábra) ismerteti. Ha-
zánkban az első viszonylag nagy-
méretű beépítés 1840-ben történt, 
a Lánchíd alapjaihoz beocsini 
mészkőből őrölt románcementet 
alkalmaztak

Ipartörténeti feldolgozások 
a SZIE-YMÉK TDK dolgozatokban

1.sz. ábra. A Humm-féle behatolási 
mélység mérô szonda

2.sz.ábra. A blokkolódás vizsgálata

3.sz. ábra Magyarországi cement-
gyárak az 1800-as években
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A betoncserép története
Varga Beáta, témavezető: 
Dr. Kászonyi Gábor PhD, főiskolai 
tanár

1844-ben Adolf Kroher (Bajor-
ország) fából készült sablonok-
kal cement tetőcserepet állít elő 
(4.sz,ábra). Az ipari gyártásig ter-
mészetesen eltelik még néhány év-
tized, de a századelőn Angliában 
már részben gépesített betoncse-
rép gyártás folyik. Európa több or-
szágában, így Magyarországon is - 
igaz döntően kézműves techniká-
val - készült a két világháború köz-
ti évtizedekben a beton tetőcserép.

A betoncserép-gyártás magyar-
országi fejlődésének bemutatása 
egy – a mai napig működő – csalá-
di manufaktúrán (Muraszemenye) 
keresztül történik, ahol az 1930-s 
évektől kezdődően a betoncserép 
(5.sz.ábra) mellett beton falazó-
blokkokat, híd és kútgyűrűket is 
gyártottak és gyártanak.

Napjainkban Magyarországon 
készülő betoncserepek a BRA-
MAC, LEIER, MEDITERRÁN, 
AZZURRO, ALTEK, ETERNIT. 
Ezek közül a dolgozat részletesen a 

BRAMAC vállalat történetét, ter-
melési volumenét és termékeit is-
merteti.

Magyar tûzoltókészülék-
gyártás története
A XIX. század második felétől az 
1960-as évekig
Mihály István, témavezetők: Dom-
bi József, tanszéki mérnök, Kovács 
Sándor, Tűzkerék Kft.

A magyarországi tűzoltókészülék-
gyártás immár több mint százéves 
múltra tekint vissza. Ez idő alatt 
forgalomba kerültek különböző 
kivitelű és oltási teljesítménnyel 
rendelkező eszközök, azonban 
ezekről alig találhatók leírások a 
szakirodalomban.

A tűzoltó gránátok (6.sz.ábra) 
megjelenése a XIX. század máso-
dik felére tehető. Ezek a kb. 10 cm 
átmérőjű üveggömbök a tűzoltás-
ban nem voltak igazán hatásos esz-
közök. Oltóanyaguk főként kony-
hasó vizes oldatából és különböző 
vegyi anyagok (szalmiák, ammó-
nium, kalcium-klorid, magnézi-
um-klorid, stb.) keverékéből állt.

Az 1900-s évek elején je-
lentek meg a tűzoltó fáklyák 
(7.sz.ábra), melyeket a na-
gyobb oltóhatás jellemzett. 
Töltetük 1,5-2,0 kg oltópor, 
használatuk erőt, ügyességet 
igényelt. A legelterjedtebb a 
„Tűzrend” és „Pyros” típusok.

A II. világháború alatt ké-
szülékgyártás visszaesett. Az 
államosítások (1948) követ-
kezménye a külföldi gyártók 
kivonulása, illetve a megma-
radt hazai vállalatok meg-
szűnése, ill. Nemzeti Válla-
latba tömörítése, megala-
kul a  Háztartási Eszköz- és 
Bádogárugyár N.V. 1960-tól 
az  ELZETT Fémlemezipari 
Művek gyártja a készülékeket.

A hallgató kutatásait a budapes-
ti Tűzoltó Múzeumban végezte. 
Az írásos anyagok rendszerezése 
mellett lehetősége volt a Tűzoltó 
Múzeum tárgytárában is dolgozni. 
Számos olyan készülékre bukkant, 
melyeket eddig csak leírásokban, 
reklámokban volt látható, vagy 
tűzoltó tiszti oktatóanyagokban is-
mertettek. 

A légzésvédelem fejlôdése
Kőszeghy-Mártony Károly életmen-
tő készülékétől a Merlin tábláig
Tóth László György, témavezető: 
Dombi József, tanszéki mérnök 

A légzésvédelemnek két útja lehet-
séges, az egyik  a mérgező anya-
gokat tartalmazó levegő szűrésére 
alkalmas eszköz (mai kifejezéssel 
gázálarc) megalkotása, a másik 
a tiszta levegővel töltött hordoz-
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4.sz.ábra A korai betoncserép

7.sz.ábra 
a „PYROS” 
típusú tûzoltó 
fáklya

6.sz.ábra Hazánkban a „Labbé” 
gránátok terjedtek el a XX. század 
elejéig

5.sz.ábra A hazai manufaktúra
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ható eszköz (mai nevén légzőké-
szülék) kifejlesztése. Napjainkban 
egyértel mű, hogy a gázálarc és a 
légzőkészülék a végső célt tekintve 
ugyanazt biztosítja, de a működési 
elvük lényegesen különbözik

A két készülék közötti különb-
ség, hogy a gázálarc egy szűrősze-
lencén keresztül a környezetből 
szívott és megtisztított levegővel 
látja el viselőjét, a légzőkészüléknél 
ugyanezt oxigénnel, vagy sűrített 
levegővel töltött palack alkalmazá-
sával teszik lehetővé.

Kőszeghy-Mártony Károly 
(1783-1848) hadmérnök „élet-
mentő készülete” a légzőkészülék 
őstípusa, sűrített levegővel töltött 
palackja 30 percre elegendő leve-
gőt tárol. Viselője a levegőadagolás 
helyes mértékét egy szelepes síppal 
szabályozza. Az életmentő készü-
léket tűzoltói célra először 1836-
ban használták.

A történelmi időket felidézve, 
és abból tanulva jutunk el a légzés-
védelem fejlődésén át a napjaink-
ban használatos legmodernebb 
lég ző készülékekig, az úgynevezett 
Merlin tábláig, amelyeket műszaki 
paramétereik és tűzoltó felszere-
léseinek bemutatása után, részle-
tes használatuk és esetleírásokkal 
szemlélteti a tanulmány, mennyire 
sokrétű a bevethetőségük.

A tûzoltóbalták fejlôdése 
a FORCE baltáig
Csáki Csaba, témavezető: Dombi 
József, tanszéki mérnök

A tanulmány beszámol a balták, 
tűzoltó balták, ezen belül, a dísz-
balták (rőzsekések, tűzoltókardok, 
egyéb dísz felszerelések) történeté-
ről, és a tűzoltósági alkalmazásuk-
ról. 

A dolgozat három részből (feje-
zetből) tevődik össze. Az első feje-
zet, összefoglalja az ókortól (8.sz. 
ábra) a XIX.sz. közepéig a tűzoltó 
kéziszerszámok – ezen belül is a 
kézibalták – fejlődését. A követ-

kező részben a tűzoltó balták mel-
lett alkalmazott, a tűzoltóságok 
felszerelései között a mai napig 
is megtalálható kézi szerszámok 
(bontóbalta, csáklya, stb.) kerül 
bemutatásra. 

A harmadik részben egy korsze-
rű, univerzális mentőfelszerelés, 
azaz a FORCE (svéd) mentőfelsze-
relés (9.sz.ábra) bemutatása követ-
kezik. Ez a mentőfelszerelés mai 
napig is rendszeresített, sokoldalú 
szakfelszerelés, az eszközt széles 
körben lehet alkalmazni műszaki 
mentéseknél, hihetetlenül egysze-
rű a használata, mégis rendkívül 
sokoldalú szerszám, amely a mű-
szaki mentés területén a leghaté-
konyabban alkalmazható.

Összefoglalás
Az elmúlt öt-hat évben több olyan 
TDK dolgozat is készült, amely – 
néhány esetben hiánypótló – az 
építőipari alapanyagok, valamint 
a tűz-, és katasztrófavédelmi tech-
nológiák, technikai eszközök tör-
ténelmi fejlődési szakaszait mu-
tatja be. 

Röviden összefoglaltuk az egyes 
témaköröket, az itt közölt fény-
képek, ábrák irodalmi hivatko-

zásai az egyes dolgozatokban meg-
találhatók, amelyek a SZIE-YMÉK 
könyvtárában hozzáférhetők.

Leczovics Péter, 
mérnöktanár, SZIE-YMÉK
Dr. Kászonyi Gábor PhD, 

főiskolai tanár, SZIE-YMÉK
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8.sz.ábra Aquincumban található 
eszközök

9.sz.ábra. A FORCE 
mentôfelszerelés

„A publikáció a TÁMOP 4.2.2/
B-10/1-2010-011 „A tehetség-
gondozás és kutatóképzés 
komplex rendszerének fejlesz-
tése a Szent István Egyetemen” 
c. pályázat támogatásával je-
lent meg.” 




