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MSZ 16000-1:1990 Habarcsok. Csoportosítás, fogalom-meghatározások és 
megnevezés. Visszavont, de irodalomként jól használható szabvány 

Habarcsok csoportosítása és betű jele rendeltetés szerint 
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MSZ 16000-1:1990 Habarcsok. 
Csoportosítás, fogalom-

meghatározások és megnevezés. 
Visszavont, de irodalomként jól 

használható szabvány 
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MSZ 16000-2:1990 
visszavont, de nem rossz 

nemzeti szabvány 
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MSZ 16000-2:1990 
visszavont, de nem rossz 

nemzeti szabvány 
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MSZ 16000-2:1990 szabvány  
2. táblázat: A friss habarcs konzisztenciája 

Visszavont szabvány 
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MSZ 16000-3:1990  
A habarcs konzisztenciájának vizsgálata terüléssel 

Visszavont szabvány 

Érvényes szabvány: 
MSZ EN 1015-3:2000 
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Habarcs konzisztenciájának 
meghatározása terülésvizsgálattal 

ejtőasztalon 
 A tiszta üveglapot, kúpot és 
töltőfeltétet nedves ruhával 
benedvesítjük. 
A kúpot kézzel az üveglaphoz 
szorítjuk, közben két rétegben 
megtöltjük habarccsal, és 
rétegenként 10 ütéssel tömörítjük a 
20 mm-es élhosszúságú, négyzet-
keresztmetszetű tömörítő pálcával.  
A vizsgálathoz mintegy  
400 cm3 habarcs szükséges. 
A kúpot függőlegesen leemeljük a 
habarcsról. 
Ezt követően az ejtőlapot  
kb. 15 s alatt 15 tekeréssel ejtjük. 
A szétterült habarcs két, egymásra 
merőleges átmérőjét megmérjük.     

A terülés mértéke a két egymásra merőleges 
átmérő mm pontossággal megadott számtani 

középértéke.   
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Habarcs konzisztenciájának meghatározása kúpsüllyedéssel 
 A tiszta kúpot és edényt nedves ruhával benedvesítjük. 
Az edénybe annyi habarcs-keveréket töltünk, hogy az 10 mm híján az 
edényt megtöltse. A behelyezett habarcs-keveréket a tömörítő acélrúd 
hegyes végével – a habarcs felületén egyenletesen elosztott –  
25 szúrással tömörítjük. Az acélrúdnak minden szúrásnál le kell hatolnia 
az edény aljáig. Végül az edényt a szúrásnyomok összezáródásáig 
óvatosan ütögetjük. 
Egy vizsgálathoz mintegy 1500 cm3 habarcs szükséges.  
A habarcsot tartalmazó edényt az állványtalp ütközői közé helyezzük.  
A kúp csúcsát óvatosan a habarcs felületére eresztjük, és ebben a 
helyzetben az állványkart rögzítjük. Ezután a kúpszár rögzítő csavar gyors 
oldásával a kúpot a habarcsba ejtjük. A kúpsüllyedést 10 s elteltével mm 
pontossággal leolvassuk.  
A habarcs-keverékből vett újabb habarcs mintán a mérést megismételjük. 
A vizsgálat eredménye a két vizsgálat során mért kúpsüllyedés számtani 
középértéke.    

Kausay 12 



MSZ 16000-3:1990 A habarcs konzisztenciájának vizsgálata 
kúpsüllyedéssel 

Visszavont szabvány 

Érvényes szabvány: 
MSZ EN 1015-4:1999 
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Érvényes szabvány: 
MSZ EN 1015-4:1999 
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Habarcs vízmegtartó képességének meghatározása 
A habarcs vízmegtartó képességét a konzisztencia vákuumkezelés 
hatására történő változása fejezi ki: 
Vízmegtartó képesség =  
= 100×(terülés vákuumkezelés után)/(terülés vákuumkezelés előtt), vagy 
= 100×(kúpsüllyedés vákuumkezelés után)/(kúpsüllyedés vákuumkezelés 
előtt) 
A vákuumkezelés eszköze a Büchner-tölcsér 
A Büchner-tölcsérbe benedvesített szűrőpapírt helyezünk.  
Az ismert konzisztenciájú habarcsból 30 mm vastag réteget terítünk a 
tölcsérbe.  
Működésbe hozzuk a vízlégszivattyút, és a szívópalackban 950 mbar  
(= 0,95 bar)* nyomást (voltaképpen szívó hatást) létesítünk.  
Ezt követően 1 perc időtartamra a szívópalack és a Büchner-tölcsér 
közötti csapot kinyitjuk.  
Ezután újból meghatározzuk a habarcs konzisztenciáját.  
* 1 bar = 100.000 Pa = 0,1 N/mm2 megközelítőleg egyenlő a Földön a 
tengerszinten mérhető atmoszferikus nyomással. 
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MSZ 16000-2:1990 szabvány 3. táblázat:  
Falazóhabarcsok nyomószilárdsága 

Visszavont szabvány A habarcs hajlító-húzószilárdságát 
és a nyomószilárdságát  a szintén 

visszavont MSZ 523-4:1975 
cement-vizsgálati szabvány szerint 

kellett meghatározni,  
de így vizsgáljuk ma is  

(MSZ EN 1015-11:2000 és  
MSZ EN 1015-11:1999/A1:2007),  

40×40×1600 mm méretű 
Haegermann-hasábon.  
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Habarcs hajlító-húzószilárdságának vizsgálata  
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Habarcs  
nyomószilárdságának  

vizsgálata  

Például,  
ha F = 32750 N, akkor σnyomó = 20,5 N/mm2 
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MSZ 16000-2:1990 szabvány 4. táblázat:  
Vakolóhabarcsok tapadószilárdsága Visszavont szabvány 
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MSZ 16000-2:1990 szabvány 5. táblázat:  
Ágyazóhabarcsok tapadó- és nyomószilárdsága 

Visszavont szabvány 
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MSZ 16000-2:1990 szabvány 6. táblázat:  
Felületképző (simító-) habarcsok szilárdága 

Visszavont szabvány  
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MSZ 16000-3:1990 szabvány 
szerinti koronafúró  

a tapadószilárdság „tépéses” 
meghatározásához 

Visszavont szabvány 

Érvényes szabvány: 
MSZ EN 1015-12:2000 
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Habarcs tapadószilárdságának „tépéses” vizsgálata  
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A tapadószilárdság  
átlaga érje el az  

1,5 N/mm2 értéket, 
és minden egyes érték 

legalább 1,0 N/mm2 legyen. 
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DYNA Z16 
típusú  
tapadás  
vizsgáló  
készülék 

Kausay 



31 DYNA Z16 E típusú tapadás vizsgáló készülék Kausay 
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MSZ 16000-3:1990 szabvány szerinti próbatest a 
tapadószilárdság „kalodás” meghatározásához 
Visszavont szabvány 
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MSZ 16000-2:1990 szabvány 7. táblázat:  
Hőszigetelő habarcsok testsűrűsége és hővezetési tényezője 

Visszavont szabvány 

Hőtechnikával kapcsolatos tudnivalók még itt találhatók: 
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/160-muanyagok.pdf 
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/109-konnyu-a-es-b.pdf   Kausay 37 

http://www.betonopus.hu/szakmernoki/160-muanyagok.pdf
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/109-konnyu-a-es-b.pdf


A testsűrűség 
csökkenésével  
a hővezetési 
tényező 
csökken, de a 
nyomószilárdság 
is csökken.  
Az optimumot 
kell megkeresni 
és alkalmazni. 
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Páraátbocsátási tényező 

Páradiffúziós vagy páravezetési tényező 
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Fogalommeghatározások (MSZ 10337:1989) 
Páradiffúzió: A vízpára koncentráció-
különbsége vagy parciális nyomáskülönbsége 
alapján működő páraszállítási folyamat. 
Páradiffúziós áram (I): Az a páratömeg, amely 
adott parciális koncentrációesés vagy 
nyomásesés hatására, időegység alatt a 
felületsíkra merőleges irányban átdiffundál. 
Mértékegysége: kg/s 
Páradiffúziós áramsűrűség (i): Egységnyi 
felületre vonatkoztatott páradiffúziós áram. 
Mértékegysége: kg/m2·s   



Páradiffúziós vagy páravezetési tényező (δ = Δ × s): 
Megmutatja, hogy egységnyi parciális nyomáskülönbség 
(p2 – p1) hatására egységnyi idő alatt mennyi vízgőz halad 
át egységnyi vastagságú anyag egységnyi felületén, ahol 
Δ páraátbocsátási tényező. 
Mértékegysége: kg/m·s·Pa,    g/m·s·MPa 
Néhány anyag páradiffúziós tényezője: 

vasbeton: 0,008×10-9 kg/m·s·Pa 
YTONG gázbeton (kereskedelmi nevén pórusbeton):  
                  (0,019-0,027) ×10-9 kg/m·s·Pa 
mészvakolat: 0,024×10-9 kg/m·s·Pa 
expandált polisztirolhab: ~ 0,04×10-9 kg/m·s·Pa 
kőzetgyapot: ~0,12×10-9 kg/m·s·Pa 
levegő: 0,2×10-9 kg/m·s·Pa 

Forrás: http://szigetelesinfo.hu/fogalmak/hoszigeteles Kausay 44 
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Páraátbocsátási tényező (páravezetési 
tényező/rétegvastagság Δ = δ/s), azaz fajlagos 
páradiffúziós áramsűrűség (Δ): Egységnyi 
páranyomás-különbségre (p2 – p1) vonatkoztatott 
páradiffúziós áramsűrűség.  
Mértékegysége: kg/m2·s·Pa  
 
 
 
 I = páradiffúziós áram, kg/s 
A = próbatest vizsgált felülete, m2 

p1, p2 = parciális páranyomás a próbatest két 
oldalán, Pa 

)p(pA
IΔ

12 −×
=
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Páradiffúziós ellenállás (R δ): 
A páradiffúziós ellenállás a páraátbocsátási tényező 
reciproka: R δ = 1 / Δ  
Megmutatja egy épületszerkezet adott vastagságú 
rétege mekkora párafékező képességgel rendelkezik. 
Mértékegysége: m²·s·Pa/kg, m²·s·MPa/g 
R δ = s / s × Δ = s / δ     és     R δ = s anyag / δ levegő 
Néhány szerkezet páradiffúziós ellenállása: 

20 cm vasbeton: 25×109 m²·s·Pa/kg 
1 cm mészvakolat: 0,0012×109 m²·s·Pa/kg 
10 cm expandált polisztirolhab:  

(10-20)×10 9 m²·s·Pa/kg 
10 cm kőzetgyapot: 0,8×109 m²·s·Pa/kg 
5 cm levegő: 0,25×109 m²·s·Pa/kg 
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Páradiffúziós egyenértékű légréteg-vastagság (sd): Az 
adott vastagságú mintával egyenértékű páradiffúziós 
ellenállású légréteg vastagsága. Mértékegysége: m 
 
 
Δ = páraátbocsátási tényező, azaz  
       fajlagos páradiffúziós áramsűrűség 
δL = a levegő páradiffúziós tényezője, kg/m·s·Pa   
        Átlagos értéke: δL = 0,68×10-6 kg/m·h·Pa =  
                                        = 0,189×10-9 kg/m·s·Pa  
sL = a próbatest alsó síkja és a nedvszívó anyag 
         felszíne közötti átlagos légrétegvastagság, m  
Forrás: MSZ 10337:1989 szabvány 4.3. szakasz 

LLd ss −×=
∆

δ 1
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Páradiffúziós ellenállási szám (μ):  
A levegő és a vizsgált anyag 
páradiffúziós vagy páravezetési 
tényezőjének viszonyszáma, 
dimenzió nélküli szám. 

μ = δL / δ 
Értéke például YTONG gázbeton 
(kereskedelmi nevén pórusbeton) 
esetén: 6 – 9.  
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10.2. B eljárás, az eredmények kiértékelése 
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1946. május hó,  
közvetlenül a II. világháború befejeztét követően  
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Köszönöm szépen… 
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