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MOTTO: az
felelo kihaszi
sokkal jelenti
zobb hasznal1
peldaul a s.

Az ut6bbi nehany evben az
nagy kihivast jelent az epitOc.
- Saha nem fatott mertekbE
mekek hazai valaszteka.,
- a tulajdonsagok m6dos·
minden problemara meg
se8es anyag kivalasztasa
- az Eur6pai Uni6hoz vale
jogrendhez, honositani
kat es a termekek megfe
A tantargy ce/ja a tanul6
hasznalt epitesi celu termek
tese, tovabba a kivatasztas
a megfele!Osegertekeles sz~
Alapoz6 tantargyr6l !even
tantargyak ismereteinek befo
gyalja az epitoanyagok fizik
altalaban, majd anyagonken
mekek vizsgalati m6dszereive:
fonos tekintettel a statisztikai
kek minositesevel. A vizsgala
egyes tulajdonsagok ertelme
A tananyag foglalkozik az
vel, esetleges tovabbi feldolg
lajdonsagok befolyasolasa, j
karbantartas saran vilagos e
megismeresen van, a felhaszn
gitve.
Targyalja tovabbci az egye
valamint az atvetel kovetelme
Reszletesen bemutatja az
megemliti a legismertebb ma
6vatosan kell banni, es csak

10.

i::P{Tl::SI KERA.MI.AK

10.1. A keramia fqgalma
Modern ertelemben a keramia fogalman olyan termeket ertlink, amely foleg agyagasvanyokat tartalmaz6 nyersanyagokb61 keramiai techno16giai _eljarassal keszill. Ennek lenyege az, hogy a nyersanyagokat finom
porra <'.Srlik. A porb61 viz segitsegevel masszat keszi tenek, ezt formazzak. A kiformalt testet szaritjak es egetik. Egetessel a nyerse~ for. malt test megszilardul. es kialakulnak a ki vant t ulajdonsagok.
Szamos olyan modern keramiai termek van , amely' egyaltalan nem·tartalmaz agyagos alkot6reszt.
, Az epiteszetben felhasznalt keramiai termekek nyersanyagai az
\. ·: agyag es a kaolin .
. Az agyag es a kaolin tormelekes Uledekes kozet, amely foldpat tar"talmu vulkani k6zetek, granit, riolit, gneisz kvarcporfir ma11asa utjan
keletkezett.
Az agyagok legjellemz6bb tulajdonsaga a keplekenyseg, ami azt Jelenti, hogy vizzel felaztatva J61 formazhat6 .keplekeny masszat adnak.' A
·1 nedves agyagb6'1 formalt targy, alakjat szaradas utan is megtartja. A
'i . szaritott agyag
vizzel
felaztatva ismet keplekennye valik . Az 500°C
.
.
·•t ' felett egetett -agyag keplekenyseget elveszti.

.

10 . 1. Tabl azat
A keramia termekek csoportositasa

....-------------···-\
Agyagb:izisu k:er:imiat termekek

1--

Durva

Por6z11s
vizfelv
6%

·>

F i nom

'.Jor6 zus
v: zfelv . > 2%

·1~o:·nor-

vizfelv .<

6~

Tom or
vizfelv . <2%

Teglak

l':avall6 teglak

fa zeka s a ruk

koagyagaruk

Tetocserepek

epliletkeram iak

maj olika

fe lporcelan

Vhker:imi:ik

klinker

koedeny

lagyporcelan

Agyagcso

keram it

Tilzall6 teglak

fagyall6 epUlct- .
burkol6k

kemenyporcelan

A-keramia termekek csoportositasa.
-Tobbfele szempont szerint lehet csoportositani: nyersanyagok,
mazassag, tomor.seg, tuzal16sag es felhasznalasi terlilet szerint.
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A gyakorlatban leginkabb elterjedt csoportositas durva-, es finornkeramiai termekeket killonboztet meg .
A durvakeramiak toresfelillete durva, erdes, a finomkerarniake
egyenletes, finom. A toresfelillet elsosorban a nyersanyagok szerncsefinomsagat61 es az agyagmassza megmunkalasanak minosegetol fUgg.
A keramia termekek csoportositasa a 10. l.Tablazatban talalhat6.
10.3. Az agyagok csopoptositasa technol6giai szempontb61.
Az agyagokat valtozatos osszetetelilk miatt, a keramiaipa r sokfele
termek eloallitasara hasznalja.
Az agyagokat tuzall6saguk alapjan tuzall6 es nem tuzall6 agyagokra
osztjuk.
A tt1zall6 agyagok lagyulaspontja 1600°C feletti, a nem tuzal16
agyagoke pedig 1600°C alatt, 1200 °C korlil van.'
A nem tt1zall6 agyagokat tegla, tetocserep, fazekasaru, iparrnuveszeti keramia, koedeny, koagyag, kalyhacsempe es klilso-belso epliletburkol6 anyagok el6allitasara hasznaljak.
Szinlik egetes utan r6zsaszin , sargas, voros, barna, vagy szlirke.
A tuzall6 agyagokat foleg samott keszitesere hasznaljak. A vilagos
szint1re ego tt1zall6 agyagokat a finomkerami aipar is felhasznalja.
A kaolint a finornkerarniaipar, a tuzall6anyag, a pa,pir-, es vegyipar hasznalja fel.
A bentoni t 50% vagy enne 1 tobb montmori l loni tot tartalmaz6 agyag,
A keramiaipar , tulzott keplekenysege es duzzad6kepessege miatt csak
kor~·atozott mertekben (3-5%) a keplekenyseg javitasara hasznalja.
A melyepH61parban azonban eppen a duzzad6kepessege miatt alkalmazza.k.
Az agyagok csoportositasa a 10.2.Tablazatban lathat6.
10.4. Durvakeramia termekek
10.4 . 1. Tegla es tetocserep gyartmanyok.
A tegla es tetocserep gyartmanyok p6rusos szovetu szinesre ki-ego,
tulnyom6 reszben mazatlan keramiak.
A teglaipar a kovetkezo termekeket allitja elo:
tomor, kismeretu tegla,
ilreges tegla.k,
falaz6blokkok,
vazkeramia.k, ·
· rodemelemek,
tetocserepek.
10.4.1.1. A tegla-, es tetocserepgyartas
A tegla-, es tetocserepgyartas az alabbi folyamatokb61 all:
.a.) A nyersanyag megvalasztasa
b.) A nyersanyag megmunkalasa, elokeszitese a formazashoz
- szallitas es tarolas,
apritas
- keveres,
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- nedvesites,
- homogenizalas . .
c. ) Formazas:
- extrudalas vagy preseles,
- meretre vagas,
d.) Szaritas
e. ) Egetes
10. 2. Tabla2at
Az agyagok csoportositasa

Nern tlizall6
agyag

Agyng:\svnny
fartnlmn

Tlizall6 agyag

·kaolin it,
h.a lloy sit,
fire-clay

kaolin it,
ill! t,
m on tmo ri llonit,
· klorit,
glr1ukonit

-

Kaolin

-

kaolinit-csoport,
illit
'

---

Egy{,b

:\sv:lnyo k

kalcium-karbonat, \<eves kvan.:,
k~vcs Wldpat,
vas-oxici;
kv:irc,
vas-oxid
ro1c1pnt,
csillfim,
humus?.sav

\<eves kvarc,
keves fOldpat,
keves vas-ox~d

s:li·gn,
sr.lirkc,
barna,
v(iroscs ,

szlirke

feher,
sarga

zsemleszinli

feher, .
szlirkesfeher

~

Szinc nycrsen

'

kC·k

---

- ·i'.·gett!s
utan

L:1gyul6.s

vor.os,
r6zsaszin,
sargasvoros
0

0

16oo c felett

12<io c korill

0

160o c felett

A tililazat nem tartalmazza a keplekeny nyersanyagok kozUl a bentonitot
a taJkumot.

a.)

es

A tamer tegla gyartasara alkalmas agyagok . durva, (>20 µm)
szemcsekbol allnak. Ennek kovetkezteben a tomdr t~gia nagy po-rozi tasu es konnyen szari that6, yiszont viszonylag kicsi a
szilardsciga. Kivetel a pifler-, es kemenytegla amelyeket finoIilabb szemcsekbol all6 agyagokb61 allitanak elo. Ezek nagy szi-
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lardsagu termekek .
Az lireges teglaknal es klilonosen a vazkeramiaknal, valamint a
fodemteglaknal megkivant nagyobb szilardsagot es kisebb porozitast a finom es a kozepes szemcsek nagyobb mennyisege biztositja. A vekonyfalu vazkeramiak keszitesehez igen nagy nyers szilardsag szlikseges , amit a finom (<2 µm) es a kozepes (2-20
µm) szemcsek tulsulya biztosit.
A tetocserep nagy szilardsagat, kis porozitasat es fagyall6sagat a nagyres~t finom szemcsekbol (<2 µm) all6 agyaggal lehet
biztositani.
Az agyagbanya szokasos gepei a foldmunka- , es a kotr6gepek.
b . ) Elokeszites a formazas hoz.
A nyersanyag elokeszitese a formazashoz abban all, hogy az egy
vagy tobb tipusu agyagb61 es esetleg sovanyit6 adalekanyagb61
all6 nyersanyagot apritja.k, alaposan osszekeverik es meghatarozott mennyisegQ vizzel osszegyU.rja.k, homogenizalja.k.
A kUlonfele, valtoz6 minosegQ nyersanyagok keveresevel, a min6segi lngadozasok csokkenthetok. A plhentetes (feltaras) saran az agyagban a nedvesseg eloszlas egyenletesebbe val°lk.
Az agyagok megmunkalasara igen sokfele gep hasznalatos, ainelyek lgen gyakran tobb funkci6t latnak el: az apritas, tisztitas, keveres es homogenizalas, valamint az adagolas mQveleteit .

c. ) A formazas leggyakoribb m6dja a csigasajt6.n val6 extrudalas.
Ehhez keplekeny agyagmassza szUkseges.
A cslgasajt6 mQkodesenek elve az 10 . 1.abran lathat6.

sarszekr~nY.,. . . ,. . ._ _ -.
ropszerkezette l
I

RreshengEl[_

1

sz6jQY_
lla_s_ --J
_presfej ~----'

csigatengglyre· szerelt csig(lli_

10. 1.abra
Csigasajt6 mukodesi elve
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A presfejre cserelheto szajnyilas szerelheto (10.2.abra), amellyel a presbol kilepo agyagszalag merete, profilja es liregeltsege kialakithat6.

.

I.

I I

sza n 1las test

I

du ok

kengyel

10.2.abra
A szajny1las metszet~
A cslgasajt6b61 a szajny1lason at tavoz6 agyagszalagot dr6tbetetes vag6 berendezes vagja a szUkseges hosszusag\lra.
Az agyagmasszaban lev~ legzarvanyok eltavol1tasat legtelen1tessel
vegzlk vakuumsajt6 seg1tsegevel.
'A ·vakuumsaJt6, l~nyegeben olyan cs1gasajt6, amelybe vakuumkamrat
ep1tettek be. MOkodesenek elve a 10.3.abran lathat6.

vakuurnszivaitu csatlakozo csove
I

vokuumkamro

es

resfe"
szajny1las

e

10.3.abra
A vakuumsajt6 ml1kodesi elve
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A vakuumozas hatasa igen kedvez6, a nyersszilardsagot mintegy
60%-kal noveli. Oreges arnk, \Cazkeramiak :formazasa csak vakuumos csigapressel lehetseges.
A tetocserepek gyartasa is csigapreseken tortenik. Az igy kesz i tet t termek neve szalagcserep, amely csak a ket hosszanti
ele menten hornyolt.
A hatekonyabb zarast biztosit6, mind a negy ele menten hornyolt cserep csak :formaba sajtolva keszithet6 .
~ek keszitesenek korszeru gepe a forg6dobos pres,
massz6val revolverpres.
Ennek az eljarasnak elonye meg, hogy igy tetszolegesen kialaki tot t felUletu valtozatosabb es szebb cserepek gyarthat6k.
A gerinccserepeket ugyancsak revolverpressel keszitik.
A cserepsajtolas elvi vazlata a 10.4.abran lathat6.

elosa· alas

I

.

I

~sojtolos

10.4.abra
A revolverpres muki::idesi elve
d.) Szaritas. A szaritas saran a nyerstermekb61 6gy kell a vizet
elparologtatni, hogy kozben karos alakvaltozas, repedes ne keletkezzek. A teglaiparban nagy nedvessegtartalmu (atlagosan
22-25X) vastagfalu termekek !gen nagy tomeget kell kiszaritanl. Ezert a teglagyartas legkenyesebb feladata a szaritas.
A szaritasra termeszetes· vagy mesterseges szarit6kat hasznalnak. Ut6bbinal valamllyen h6forrasb61 szarmaz6 meleg leveg6t
(els6sorban hulladekhot) alkalmaznak.
e. ) Egetes. Az egetes a tegla-, es cserepgyartas befejez6 es egyben legfontosabb muvelete. A nyersen formazott test az egetessel valik keramiai anyagga, elnyeri szilardsagat, megfelelo
porozitasat, alak-, es terfogatall6sagat.
A t~ gyartmanyok egetese a tobbi keramia termekviszonyitva kisebb homersekleten, 900-1100 °C kozott tortenik.
Az egetes folyaman valtozik a termek

nez-
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porozi tasa,
zsugorodasa,
szilardsaga es
szine.

A 10.5.abra ezeknek a tulajdonsagoknak a valtozasat mutatja ,
az egetesi homerseklet fliggvenyeben, klilonooz<S tipusu agyagok
eseteben.
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0
t:gf;tesi homers'='klet, c

C.1
10.5.abra
Klilonboz6 tipusu teglaagyagokb61 formazott pr6batestek
porozitasa (a) zsugorodasa (b) es hajlit6 toroszilardsaga (c)
az egetesi homerseklet filggvenyeben .
1. koszegi meszszegeny, keplekeny 2 . zalaegerszegi meszszegeny, sovany
3 . kiscelli margas, keplekeny
4. rakosi margas, sovany
5. tiszaberceli meszszegeny, igen keplekeny
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10.4. 1.2. Tegla es cserep gyartmanyok fa,jtai
10.4. 1.2. 1. Az Uregeltseg alapjan megkUlonboztetUnk:
tomor,
- i.ireges es
vaz~eramiai

termekeket.
a. ) Tomor es Ureges teglak.
Regebben a falaz6teglat tomor ki vi tel ben keszi tet tek. A technol6gia fejlodesevel azonban lehetove val t a j6 minosegu
Uregelt teglak keszitese.
Az Ureges teglak el6nyei:
- eloallitasukhoz kevesebb nyersanyag szi.ikseges,
szaritasukhoz es egetesUkhoz kevesebb h6energia kell,
- tomegi.ik kisebb,
jobb a h6szigetel6 kepesseglik,
terfogatuk a tomor teglanal rendszerint nagyobb, ezert termelekenyebben falazhat6k.
Az lireges teglak h6szigetel6 kepessege annal jobb, minel kisebb
az egyes Uregek merete es az liregek minel tobb sorban helyezkednek el.
A sok kis lyukkal keszlilt tegla altalaban jobb hoszigetelo, mint
az azonos Uregterfogatu, de nagyobb liregekkel keszlil t ..
Az Uregek a beepites saran fliggoleges vagy vizszintes helyzetuek
lehetnek.
A fodem es valaszfal elemek Uregei vizszintesek, a falaz6 elemek
liregei vizszintesek, vagy fliggolegesek lehetnek.
A teglak Uregeltseget, (liregtartalmat) terfogat Y.-ban fejezik kl:
Uregeltseg

=

az liregek osszes terfogata
. 100 %
a tegla teljes terfogata

A keveslyuku teglak liregtartalma 10- 15%, a soklyuku teglake lega-

labb 25% es a lyukak szama legalabb 50.
b. ) Vazkeramiai gyartmanyok.
A teglaipari technol6glak fejlodese lehet6ve tette, hogy az ut6bbl 2- 3 evt lzedben tobbszoros teglameretu, nagy Uregterfogatu,
vekony falu termekeket allitsanak el6.
Ezeket gylijtoneven vazkeramial gyartmanyoknak nevezzlik.
Kozos jellemzojlik:
40%-nal nagycibb uregterfogat ,
- maxlmalisan 10- 12 mm-es klilso es 6- 8 mm- es belso bordavastagsag,
- terfogatuk a kismeretu tegla terfogatanak legalabb negyszerese.
A vazkeramiak alkalmazasaval a falazasi munka termelekenyebb, es ·
kisebb a habarcsigenye, egyszeru eszkozokkel keszithetok fodemge rendak es athidal6k.
A vazkeramlak klilonboz6 felhasznalasi terlileteire klilonboz6 idomokat alakitottak kl:
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- falaz6 idomok,
- fodem gerenda idomok (gerenda, athidal6 es papucs idom),
- fodem belestestek .
10 . 4.1.2.2. A felhasznalasi terliletlik szerint megklilonboztetlink:
- falaz6 elemeket,
- fodem elemeket,
- tet6cserepeket,
- klilonleges termekeket.
Az egyes termekeket ebben a csoport9sitasban ismertetjlik .
a. ) Falaz6 elemek

A hagyomanyos tegla falaz6elemeket: a tomor kismeretu teglat , valamint a kevesl~ku (egyszeres meretu, magasitott, kettos meretu)
es a soklyuku kett6s meretu teglakat, valamint a B 30 falaz6blokkot a 10,6.abra szemlelteti.

I

I

f

Keveslyuku 1egyszeres merEtu
ill. mag6sltott1 'ill. kettOs meretl.'.J

Tomek teg la

10.6.abra
Hagyomanyos tegla falaz6elemek
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A korszerQ kezi falaz6elemek a 10.7. - 10. 11.abrakon lathat6k.

UNIFORM 13/19
lyuksorszam 13

UNIFORM

10.7.abra
ke~i falaz6elemek

Az UNIFORM elemcsalad egesz meretQ es feles idomokat tartalmaz. A
falban az Uregek fligg6leges helyzetQek.
Az UNIFORM elemek merete azonos, de klilonooz<S ( 10, 11, 12, 13, es
14 sor) az Ureg sorok szama.
A nagyobb lyuksor szamu elemek hotechnikailag, a kisebb lyuksor
szamuak pedig szilardsag szempontjab61 kedvezobbek.
A POROTON ~ezi falaz6elem (10.8.abra) poljsztiJ:olgyongy adagolassal keszlil. Az egetes soran a pol isztirolgyongyok kiegnek es apr6
p6rusokat hagynak az agyagban.
Tabb tipust allitanak elo, amelyek klilonbozo meretuek es hoszigetel6 kepessegQek.
H6szigeteles szempontjab61 az egyik legkedvez6bb elemfajta. Oregelrendezese a falban fligg6leges iranyli.
A THERMOPOR kezi falaz6elem (10.9.abra) nagy p6rusterfogatu es
lireges termek. P6rusossagat az alapanyagba kevert egheto adalek
(fureszpor) biztositja, amely kieg es apr6 p6rusokat kepez.
~ j6 h6szigetel<S kepessegu elemfajta.
A THERMOTON kezi falaz6elem (10.10.abra) nagy p6rusterfogatu, lireges termek. Oregrendszereben ket sor nagyobb keresztmetszetu,
ezekbe !!!o[>Olisz!::!til hg.bhetetet csusztatnak be a fal h6szigetel0 kepessegenek jav1 sara. A falban az liregek fliggoleges iranyuak.
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Egesz elemek

PF 36/19/140

PF 45/19
PF 45/29 ,, ~ ,.
/

...

PF 30/1 -

PKV 30

10.8.abra
lad
A POROTON kezi falaz6elem csa
71

THERMOFDR '36/24/215
36/24/1401 290

THERMOPOR 36/19/21 5
36/19!1LD 1 'HJ

10. 9. abra
THERMOPOR kezi falaz6elem

THERMOTON H1
Falaz6etem

1!). 10. abra
THERMOTON kezi falaz6elem

RAI3A vazkeramia falaz6blokk . ( 10 . 11. abra)
Az liregek nagymeretuek, bordaik vekonyak. Az elemek liregei a falban vizszintesen, es a fal hossziranyaban helyezkednek el. A kiegeszito elemek reven az elemek teglakotesben rakhat6k.
A
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10. 11. abra
RABA vazkeramla falaz6blokk
Az lsmertetett elemeken k1vUl egyeb falaz6 elemeket ls gyartanak.
Az egyes gyarak m6dos1thatjak termekelket, azonban az lsmertetett
termekek j61 szemleltetlk a fejl6des utjat es az egyre jobb tulajdonsagu termekek elll6all1tasanak lehetosegeit.
A falaz6 elemek legfontosabb jellemzoit a 10.3.Tablazat tartalmazza.

10. 12.abra
Valaszfal tegla
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10.3.Tablazat
Egetett agyag falaz6elemek tulajdonsagai

T 6<;ilak

ELEMTIPUS
Kis-

Piller

Tomeg l<g/db
Nyom6szilardsag N/mm2

250
120
65

ELEMTIPUS

Ncvleges
meret, mm
vastagsag
hosszusag
magassag
Oregtertogat %
Testsuruseg
kg/mJ
Tomeg kg/db
Nyom6szilardsag N/mm 2

Soklyuku

250
120
140
(65,88)
10-25
1500- 1600- 11001800 1800 1400
2,9-3,5 3,3-3,6 2,0-6,0
14,0
20,0
14,0
10,0
10,0
7,0
7,0
5,0
5,0

250
120
65

Oregterfogat %
Testsuruseg
l<g/m>

Kev~-

lyuku

m6<etu

Ncvleges
meret, mm
vastagsag
hosszusag
magassag

Blokkok

250
120
140
(88)
25
10001200
3,0-5,0
14,0
10,0
7,0
5,0

B 30-as

RABA

300
175
140

250
250
140

20
10201400
7,5-10
14,0
10,0
. 7,0
5,0

45
8001100
6,0-7,0
5,0
4,0
3,0

K6.zi falaz6elemek

UNIFORM

PO ROTON

PO ROTON

13/19 14/19

45/19 45/29

30/1

300
190
190 (290)

300
190
190 290

300
240
290

40- 5045-55 40-:45
750,850
870- 1150
9-119-10
14,0
10,0
7,0
5,0

40- 55
750,850

THERMOTON
kilt SO<
h4bbet6nel

THERMOPOR
36/19 36/24

300
'190
190

360
190 240
215
(140,290)
max 50(55)b
40-50
900-1100
800

7-9 12-14

12-14

10-11

11-12 14-15

7,0
5,0
3,5

7,0
5,0
3,5

10,0
7,0
5,0

10,0
7,0
5,0
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10.13.abra
Fodemelemek
a . ) Bohn fOd e mbelestest b.) Rapid II. fi:idemtegla c . ) CMG2 vazkeramia
ge rendaidom d. ) CMGl vazkeramia gerendaidom e . ) FP4 vazkeramia papucsi do m f. )CMBl / 40 vazkeramia fodembelestest g.) FB60/19 vazkeramia fodembelestest h. )FB50/ 19 vazkeramia fodembelestest i.) FB60/9, FB50/9 vazkeramia fodembelestest
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A valaszfal teglak bels6 es nem teherhord6 terelhatarol6 falak
keszi tesere alkalmasak. ( lasd 10. 12. abra) Ketfele vastagsagi meretben (60 11L 100 mm), horonnyal, ill. csappal ellatva keszi.ilnek. Oregeltsegi.ik legalabb 20%-os.
b.) Fodemelemek (lasd 10. 13.abra)
A hagvomanvos termekek a Bohn fodem tegla, es a Rapid fodemtegla.
El6bbib61 monolit jellegu fOdem keszitheto ugy, hogy a teglakat
egymas melle helyezik, es a koztlik levo Mzagot kibetonoz.zak. A
fodemet ala ke 11 zsal uzni. Nagy helyszini munkaigenyessege mi at t
ma mar csak felujitasoknal lehet vele talalkozni. A Rapid fodemidomokb61 e loregyartot t gerendakat keszi tenek, ame lyeket egymas
melle helyeznek.
A korszerG fodemelemek lehetnek gerenda idomok es belestestek.
A gerenda idomok fodemgerendak vagy athidal6gerendak keszi tesere
alkalmasak es tulajdonkeppen bennmarad6 zsaluzatot kepeznek a teherhord6 vasbeton gerenda elkeszi tesehez. A vazkeramia gerendak
vallal, vagy anelkill (gerenda, 111. athidal6 idomok). 1lletve Un.
papucsido~ formajaban keszillnek.
A belestesteket a gerendak koze helyezik. Oregterfogatuk legalabb
55%-os. Az ilregek alakja es szama valtoz6.
c. ) TeUScserepek ..
A tetocserepek feladata a padlast~r lezarasa. A fedesen nem szivaroghat at es6, vagy h6le. Az egymashoz csatlakoz6 cserepeknek ugy
kell zfu-niuk, hogy a szel csapadekot egyaltalan ne, port pedig minimalis mertekben hordjon csak a padlasterbe.
A tet6fed6 ~serepek killonb0z6 meretben es alakkal keszillnek.
MegkUlonbOztetUnk h6dfarku, hornyolt, ikerfilles hornyolt es saj~tolt tet6cserepet.
- A ger~serepek lehetnek simak es hornyosak.
A csigapresen kesz1tett tin. huzott cserepek, horony nelklil (h6dfarKu cserep) vagy ket oldali horonnyal (horhyolt cserep) vannak
ellatva.
A sajtolt cserepeket a jobb vizzaras celjab61 mind a negy oldalukon horonnyal keszitik .
. A tetocserepel< a 10. 14. abran lathat6k.
A tet6cserepekkel szemben tamasztott kovetelmenyek:
- a meretpontossag,
- a vetemedes merteke, (I.oszt. cserep eseten legfeljebb 6 mm lehet)
2

- a kipattogzasok nagysaga, (legfeljebb 6, 8 ill. 10 cm lehet a
h6dfarku, hornyolt ill. sajtolt cserepekre)
- viztart6kepesseg,
- a cserepfi.il felfekvo elenek serlilese, (I. oszt. cserep eseten
2

legfeljebb 0,5 cm lehet)
- a hajlit6 toro ero atlaga es legkisebb egyedi erteke.
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7

f.1
10. 14.abra
Tetocserepek
a.) h6dfarku b.) hornyolt c.) ikerfliles hornyolt d.) sajtolt
e.) sima gerinc f.) hornyolt gerinc cserep
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d.) Klilonleges termekek (lasd lD. 15.abra).
A kabelburkol6 tegla (kabeltegla) foldbe fektetett kabelek vedelmere alkalmas fagyall6 teglafajta.
A padlasburkol6 teglat padlasok burkolasahoz alkalmazzak.
Az alagcsoelem kor szelvenyu, talpas, ill. nyolcszogletu kivitel ben keszi tet t teglafajta, ame lyet talajvi z e 1 vezetesere hasznal nak.
A keritestegla es terelvalaszt6 elem fagyall6, esztetikai igenye ket kielegito teglafajta.
A kalvhacsempe elemek igen sokfelek, es klilOnbozo felilletekkel
(sima, mintazott, matt, fenyes) es kUlonbOzo szinben keszlilnek.
A klinkertegla alapanyaga tobbnyire vorosre, vagy voroses barnara
ego agyag vagy agyagkeverek. Egetesi homerseklete 1150-1250 °C.
fal burkol6 kl inkerteglat,
a feje 10- es ikerteglat
( lasd
10.16.abra) kUlso falburkolasra, hasznaljak. Vizfelvetele legfeljebb 8% . Fagyal16, es igen nagy sz1lardsagu.

A

10.5~

Finomkeramia.k

10. 5. 1. Az egeszsegligyi keramiakat porcelanb61, felporcelanb61, vagy
fajans ::'. >61 keszitik. Porcelannak a max. 0, 5% vizfel vetel\1, felporcelannak az 5% al at ti, fuJansznak az 5 - 15% vizfel veteh1 termekeket neve"-:

-ntr.Az egeszsegligyi keramiak a mosd6kagyl6k, zuhanytalcak, WC cseszek,
szappantart6k, pol~st15.
.
A termekekkel szemben tamasztott altalanos kovetel~yek a hosszu elettartam, a tisztit6szerekkel szembeni ellenallas, az Utessel es a
h6mersekletvaltozassal szembeni ellenall6kepesseg.
Az Ureges, bonyolult alaku keramla targyak kialakitasanak l'egegyszer(ibb
m6dja az ont61szapb91 val6 ontes~ - - A glpszformaba ontott lszap nedvessegtartalmat elveszti, es a felk~z termek formaval egylitt kerill ~~
tasra. ·Ezutan a formab61 klveszlk a termeket, es szaritas majd mazaz~
kBVetkezik. A maz felhordasa altalaban robotokkal mozgatott sz6r6pisztollyal tortenik. Az egetest altalaban alagutkemenceben 1180-1250°C-on
vegzik.

-
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10. 15.abra
KUlonleges teglak
a. )padlasburkol6 tegla
b. )kabeltegla
c. )hengeres, nyolcszogG ill.
talpas alagcs6 d. )kerites es terelvalaszt6 elemek
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10 . 5 . 2 . Burkol6anyagok
A kill0nboz6 anyagokb61 keszill6 keramia
lapokat lak6hai.~~~ es
ipari epilletek falainak es padl6inak, uszodak medenceinek burk61asara
hasznaljak.
Csoportos i tasuk kU10nboz6 szempontok szerint, t ulajdonsagaik, es fe 1hasznalas i tt::rUletUk alapjan vegezhet6.
Altalaban fagya116 es nem fagyall6 burkol6lapokat, illetve fal-, vagy
padl6burkol..Q lapokat kUlc5nbozteEnek meg.
Sok esetben ugya~&kat a lapokat hasznaljak fal-, es padl6burkolasra.
A burkol6lapokat~ ~ftalaban felszaraz eljarassal, por allapotban levo
keramiamasszab6I S°ajtolassal al 1 i tjak el6, feherre ego kaolin, vagy
szinesre eg6 .. agyagalapanyagu masszab61.
Az egetes egyszeri vagy ketszeri lehet.
A mazazast mazfilggonnyel vegzik.
Padl6burkol6lapok
Hazat lan
padl6burkol6lapok. · K6agyag masszab61 al 1 i tjak el6 nedves
t echnol6giaval a mettlachi tipusu mazatlan burkol6lapokat.
A feher szint1 lapak~nyersanyagai a kaolin, agyag, ftildpat es kvarc. A
feher massza szinezesevel allitjak el6 a szines lapokat.
A sajtolt vagy ontott es szaritott lapokat 1150-1200

t>

C-on egetik.
lapok vizfelvetele 1-2%.' Meretlik altalaban 10x10 cm.
A mazas burkol6lapok gyartasi, diszitesi technol6giaja valtozatos.
Az agyag alapanyagu 10% feletti porozitasu lapokat gyakran keszitik
ket szeres egetessel. Ezek masszaosszetetele es gyartastechnol6giaja
megegyezik a falburkol6 lapokeval.
A lapok merete 15x15, 15x30, 20x20 es 30x30 cm, vastagsaguk 1-1,5 cm.
A 3X alattl porozitasu lapokat egyszeregeteses technol6giaval all1tjak
e l6.
A mazfelv1tel m6dja ennel az eljarasnal vagy a porlaszt6berendezessel
felvit t nedves mazazas vagy az egyre 1nkabb elterjed6 m~dszer a sajtolas t es a mazazast egy lepesben megval6sit6 technol6gia.
A 3-10X porozitasu lapok massza szempontjab61 atmenetet kepeznek a por6zus es · a kozel tomor lapok kozott. Altalaban ketszeregeteses technol6giaval keszlilnek.
A

Pirog r~nittermekek

A Zsolnay Vilmos altal kidoigozott, es az 1890-es evektol kezdve gyartot t pirograni tb61 kill so es bels6 burkolatok keszi tesere e&yarant alkalmas epliletfedesek, szobrok, terplasztika.k keszlilnek.
A pirogranitmassza tt1zall6 agyagok es dury~emcses.-samott kevereke.
---·· -·
--·--··-----·-· ----··--·- ---..

. .

0

burkol6lapokat altalaban ~~ allitja.k el6, es kb. 1200 C-on
egetik. A termekek mazas es mazatlan kivitelben keszillnek.
A termekek porozitasa natlir kivitelben 7-lOX, mazbevonattal 5-7% ,A por-;;-it·~~--·e-iTen~-re-:--"1i--s~erI<ezet1ref~pi tesliknek koszonhetoen _fagyal l_~_lG-k.
A PIETRA ipari koagyag burkol6lapokat elelmiszeripari celO'Kra, usz?dakhoz fejlesztettek kl.
A.kesz te rme k sarga szint1, erdesitett es korundszemcses felillettel keszit ik csuszasgat las celjab61. ~l vetele 1, 5%-:nal kisebb . I gen j6 a
kopasall6saga, valamint sav-, es lugall6:°"-·-··--·-·- ---- ·· --·A' koagyag csoveket a gyartas soran .~.Qmazzal vonjak be .. Agr~§~_z..i.v. ..hata~QKna.1LelJ.e.nall6k. Savas es lugos kozegben, agressziv ta"iajban vezetett
csatornazashoz, valamint agressziv szennyvizek elvezetesere hasznaljak.
A
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~

N~lunk nem gyartjak:, de import termekeket beepitenek.
A k<Sagyag (mettl.a chi) lapok a koagyag csovek, a klinkertegla

Pietra lap zsugorodasi homerseklet folott egetett
tomor keramiak.
~6agyag burkol6lapokat a 10 . 17.abra mutatja be.

un.

es a
zsugorit o tt,

10.16.abra
Falburkol6 teglak es lapok
a.) falburkol6 tegla es falburkol6 klinkertegla
b.) falburkol6 ikertegla
c. ) kisalfoldi falburkol6 lap
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PIETRA IPARI KOAGYAG BURKOLOLAPOK
10. 17. abra
K6agyag burkol6lapok
10.6. Tulajdonsagok es vizsgalatok
10.6. 1. Tegla es cserep gyartmanyok tulajdonsagai.
A tulajdonsagok vizsgalata.
10.6 . 1. 1. Pr6bavetel
Egy pr6ba csak
ugyanazon gyarb61 szarmaz6,
- azonos tipusu es fajtaju,
- azonos min6segi osztalyu, (azonos min6segi szinjelzesG)
termekeket tartalmaz6 tetelb61 vehet6 .
Az egy pr6ba alapjan minosi thet6, legnagyobb tetelnagysagot a
szabvanyok tartalmazzak.
A tetel nagysaga a klilonboz6 termekek eseteben eltero az alabbiak
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szerint:
- egyszeres meretu es magasitott tegla
- kettos meretu tegla
kezi falaz6blokk, tetocserep, burkol6tegla
- vazkeramia kezi falaz6blokk, valaszfalt egla,
fodemelem

150 eze r db
70 e ze r db
35 e ze r db
10 eze r db

A pr6baelemek kivalasztasa soran biztositani kell a ve l e tlenszeruseget, tehat azt, hogy a tetel va.lamennyi eleme azonos e sellyel
kerlilhessen a pr6baba.
A pr6bavetel ket reszbol al~
Az elso resz a nagypr6ba ki vetele. A nagypr6ba e l eme ine k s z arna
falaz6anyagok eseteben 200.d b, mas termeke kne ca:··--t~fer ·-nagys-a:-gat-6-1
fligg.
A nagypr6bab61 laborat6riumi vizsgalatra kispr6bat kel 1 ki venni,
amelynek ctarabszfuliaaze-i~g-Z-enCIB-vTzsi~Tatokhoz- szUKseges :· da.r·a5s-zarnt61
fUgg .

10.6.1.2. Az epseg vizsgalatat, a torott, csorba, repedt
szamanak meghatarozasat, a nagypr6bab61 kell elvegezni.

elemek

10.6. 1.3. A meretek kozlil azokat kell meghatarozni, arnelyeket a szabvanyok meghatarozott ttlressel irnak elo.
A meretekkel egyidoben meg kell hatarozni az liregek kisebbik rneretet, az Uregek keresztmetszeti terUletet es a fog6lyukak meretet.
A meresek alapjan meghatarozzak az atlagos i.lregterfogatot %-ban.
A nyom6szilardsagot falaz6elemeknel kell meghatarozni.
10. 6. 1. 4.
Vizsgalatara a pr6batesteket el6 kell kesziteni. A pr6batest altalaban egy elem. Egyszeres es magasitott teglanal ket elemet kell osszehabarcsolnl.
Az elemek nyomott felliletet kiegyenlito habarcsreteggel kell parhuzamossa es sikka tenni .
A vlzsgalati eredmeny fligg a habarcsreteg vastagsagat61, a tarolas
idej~tol
es korlilmenyeit61. Ezert ezeket a vizsgalati szabvanyok
rogzitik.
Oreges falaz6elemeket a beepitesi helyzetnek megfeleloen kell, ha~csolnl es vizsgalni.
Az 'smertetett falaz6elemek kozlil a Raba elemet az liregekre merolegesen, a tobbi elemet a lyukakkal ill. liregekkel parhuiamosan vizsgaljak.
Az egyedl nyom6szllardsagot az
F

R

c

= ~
1

A1

osszefliggesb61 szamoljak, ahol
R
az i-edik pr6batest nyom6szilardsaga,
c

F

1

A

1

1

a terheloero,
a teljes fellilet (az liregekkel egylitt).

~
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A falaz6elemek nyom6szllardsaganak jel lemz6 erteke a tiz elemb61
szamitott atlagertek es a legkisebb egyedl ertek.
10. 6. 1. 5 . A hajl i t6-tor6er6t fOdemelemeknel es tet6cserepeknel kel 1
meghatarozni.
A jellemz6 ertek itt is a tiz elembol szamitott atlagertek es a
legkisebb egyedi ertek .
10. 6 . 1. 6. A vizfel vev6 kepesseg merteke a keramia p6rusossagat61 fUgg .

A ke116en nagy vizfelvev6 kepesseg (a falaz6-, es fodemelemekre
el6irt ert e k legalabb 10%) el6segiti a habarcs tapadasat. A fagyall6
keramiaknal (peldaul fagyall6 burkol6 lapok) azonban a kis (~2-3%) vizfelvev6 kepesseg az lgeny.
--------------A vizsgalathoz 4 db elemet hasznalnak.
El6szor 105 °C-on tomegalland6saglg k~itjak , majd fokozatosan
vizzel telitlk, ..-ezt kovet6en forral.lak .
-A vizfelvetelt az alabbl osszefilggesb61 hatarozzak meg:
m -m

w=

2

1

m

. 100%

1

ahol m

2

az elem tomege a vlzsgalat utan legalabb 3 6raval, miutan a
fellileter61 a vlzet nedves ruhaval leitatt<ik,

m

1

a 105 °C-on tomegalland6saglg klszaritott elem tomege.

A · vizfelvetel

jellemz6 erteket a 4 elem vizfelvetelenek atlaga

adj a.
10.6 . 1.7 . A fagyall6sag vlzsgalatat ugyancsak 4 elemen vegzik. Az elemeket ·izzel tel i tik , majd 25 ciklusban fagyasztjak az Al talanos
anyagisme re · c . fejezetben leirt m6don.
Fagyal 16nak min6slil a termek , ha a 25 fagyasztasi ciklus utan
szemrevete lezesse 1 megallapi that6 e 1valtozasok ( repedes, le pat togzas)
nem kovetkeztek be.
10. 6 . 1. 8. A viztart6kepesseg a tet6fed6 elemeknek az a tulajdonsaga,
hogy a rajuk hull6 csapadekot nem engedlk at.
A vizsgalathoz
a vizszlntes helyzetben alatamasztot t cserepen
olyan tartalyt alak1tanak kl amelynek alja a cserep.
A cserep akkor viztart6, ha a 10 mm-es vizoszloppal ellentetes
oldalon, azaz a cserep aljan 1,5 6ran belUl nem kovetkezik be csepphul1as.
-·-··-----~--~---. ~-~--- · -···~--~-,;,;;;;;;. ...-.·--=--::,,__..· A karos
mesz es . margazarvanyok megol t6dasuk utan kipat togzast
eredmenyezhetnek. A klpattogzas merteket ~Q~ o~~zak meg. Az
elemek gozolese utan meghatarozzak a kipattogzott felUlet nagysagat cm
-ben . A megengedett erteket a termekszabvanyok tartalmazzak .
10 . 6.2 . A burkol6 lapokkal szemben tamasztott kovetelmenyek:
- merettures es alakl kovetelmenyek,
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2

-

vizfelvevokepesseg,
kopasal 16sag,
fagyall6sag (csak fagyall6 lapoknal) ,
vegyszerall6sag,
hajlit6szilardsag,
h610kesal 16sag,
- hotagulasi egylitthat6.

Egy pr6ba alapjan min6sithet6 legnagyobb tetelnagysag:
- falburkol6 csempebol
20 ezer db
koagyag, mazas es ipari koagyag lapb61
10 ezer db .
A merettGresen kivlil az elgorbeseg, ekeltseg es fellileti gorbeseg
(vetemedes) megengedett legnagyobb erteket is rogzitik a termekszabvanyok.
6. vizfelvevokepesseg falburkol6 lapoknal es por6zus mazas padl6burkol6 lapoknal 14-18%, a tomor, ill. fagyall6 lapoknal 2-3X .
Kopasall6sag szempontjab61 kis, kozepes es nagy kopasall6sagu pad16burkol6 lapokat klilonboztetnek meg .
Az osszes burkol6lapnal kovetelmeny a mos6szerall6sag. A falburko16 lapok ezen tulmenoen sav-, es lugall6ak is . A koagyag burkol6lapok
pedig altalaban vegyszerall6k.
A falburkol6-, es a mazas burkol6lapoknal kovetelmeny a h6lokes al 16sag is.
10.7. Teglaszerkezetek korr6zi6ja es vedelme
10.7.1. A korr6zi6s karosodasok
A teglaszerkezeteket era agressziv hatasokat komplexen kell vizsga.lnl, ugyanis a teglat klilOnbozo osszetetelO. habarcsokba rakja.k es
leggyakrabban vakolja.k.
A korr6zi6s folyamatok altal okozott elvaltozasok es rongal6dasok
anyaggyartasi, tervezesi , kivitelezesi, ill. Uzemeltet~si hibakra vezethetok vissza .
A teglaszerke ·etek jellegzetes karosodasai az alabbiak:
- kiviragzas,
- saletromosodas,
- mf:\llas,
levalas, kiperges,
kipattogzas,
katranyosodas, kemiai korr6zi6,
- algasodas, gombasodas .

a.) A falazatokban megjeleno s6kiviragzas okai:
- a tegla nyersanyagab61 egeteskor keletkezo alkali vegyliletek
atalakulasa,
.
a habarcs'nagy vizoldhat6 s6tartalma,
- a keveroviz nagy s6tartalma, es
- egyes adalekszerek, pl. kotesgyorsit6k kloridtartalma.
Ezek az anyagqk nedvesseg hatasara a tegla, illetve a vakolat felliletere vandorolva kicsap6dnak.
A ki viragzas jeilemzoje, hogy ~ltavol it as utan ( vizes, savas
lemosas) altalaban addig kepzodik ujra, mig a s6utanp6tlas biztositott.
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b. ) A saletromosodas, vagy saletromki val as megjeleneseben hasonl6 a
ki viragzashoz, de osszeteteleben el ter6 ( legnagyobbreszt kale i umni trat - saletrom-tartalmu).
A falazattal erintkez6 talaj vagy talajviz nitrattartalma es a
kapillaris felsziv6das kovetkezteben jelenik meg a fellileteken, szige teletlen falazatokon, vagy szigetelesi hibahelyeken.
c. l Mallas. A nem megfelel6en kiegett tegla nedvesseg hatasara gyorsan
ma llik es igen erzekeny a fagyhatasokra.

~1

'·
\

(
.J;

;~.
!'

•

1·

Ir
!'

d. ) A vakolat levalasa es kipergese els6sorban a rosszul megvalasztott
vakol6habarcs osszetetelre, es az aljzat nem megfelel6 min6segere
(tul sima, fagyott, szennyezett, stb.) vezethet6 vissza. Lasd a Habarcsok c. fejezetben.
A tulegetett, sima Uveges felilleta teglak ugyancsak csokkentik a
'
habarcs megfelel6 tapadasat .
e. ) A kipat togzas mind a teglaban, mind pedig a habarcsban letrejohet.
(Ut6bbit a Habarcs c. fejezet ismerteti)
A teglaegetes saran a nem megfelel6 nyersanyagel6keszi tes kovetkezteben kalciumkarbonat es magnezi umkarbonat szemcsek maradhatnak a
teglaban, amelyekb61 az egetes saran kalcium-, ill. magneziumoxid
keletkezik.
E szemcsek viz hatasara olt6das kozben duzzadnak es megrepesztik a ·
teglat.
Ezeket a duzzad6 szemcseket meszkukacnak nevezik. ·--:) ~~~ .

J

f . ) A katranyospdas kemial korr6zl6, ujabban · 1gen gyakran e 16fordul6
karosodas.
A killonb0z6 energiahordoz6k flistgazai szendioxidot, ken-dioxidot,
ken-trioxidot, kls mennyisegben oxigent, vizgozt es klilonbozo 1116
szentartalmu termekeket, valamint tokeletlen eges eseteri szen- monoxldot
tartalmaznak.
A ken-dioxid vizzel kenessavat, (SO +H O= H SO ) a kentrioxid
2

2

2

3

pedig kensavat (SO +H O=H SO ) alkot. A ken- dioxid a flistgaz oxigentar3

2

2

4

talmaval reszlegesen kentrioxidda alakulhat.
A kensav es a kenessav er6sen agressziv vegylilet, mind a teglat,
mind pedig a falaz6habarcsot korrodealja.
A kemenykorr6zi6 veszelye az ut6bbi evtizedekben megnovekedett, es
eletvedelmi, valamint szerkezeti . karokat okoz. Az olaj-, es gaztlizelesa
berendezesekben az egestermekek viszonylag kis homerseklete paralecsap6dast okoz, ami a korr6zi6 el6idezoje.
g . ) Algasodas, gombasodas.
A teglaszerkezeteket kozvetlenill
szerkezetekr61 atterjedhetnek.

nem

fenyeget ik,

eset leg ·mas

10.7.2. A vedelem m6dszerei.
a.) Megel6z6 vedelem.
Celja a megfelel6 anyag kivalasztasa, a karosodast el6idez6 okok
elkerlilese .
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A teglakorr6zi6ra klil on osztalyozas nem keszlil, mert al talaban a
falazat korr6zi6al'l6sagat a habarcs hatarozza meg.
· Gyengen agressz iv hatasok eseten a fagyal 16, ep, reped_es-, es
kipattogzasmentes pil lertegla hasznalhat6.
E~6sen agressziv hatasok eseten klinkertegla, keramitk6, keramitlap, k6agyag padl6burkol6lap, Pietra lap hasznalhat6.
·
A mallas, levalas megfelelo minosegu, fagyall6 termekek alkalmazasaval el6zhet6 meg.
b .) MegszUntet6 vedelem.
A kiviragzas tobbszori vizes, savas l emosassal megszlintetheto.
A saletromosodas csak a kivalt6 ok megszlintetesevel kliszobolheto
ki. Ezutan tobbszori lemosassal megszUnt etheto.
A kemenyek kemiai korr6zi6ja hoszigetelessel, korr6zi6al 16 vako lattal, stb. szlintetheto meg.
Az algasodas, gombasodas els6sorban az okok kizarasaval szlintethet6 meg.

I

87

