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Kloridok  
(például jégolvasztó-só)  

kimutatása 2 %-os 
salétromsavban feloldott 

pormintából 

2020. június 3 Dr. Kausay Tibor



A salétromsavas  oldatot leszűrjük, és a szűrlethez ezüst-nitrát 
oldatot adunk. Ha a szűrlet az ezüst-nitrát oldattól opálosodik,  

akkor a porminta kloridionokat tartalmaz.  2020. június 4 Dr. Kausay Tibor



MSZ 4798:2016 betonszabvány 
15. Táblázata

A beton alkalmazása 

Klorid-
tartalom-
osztály a) 

A legnagyobb Cl--
tartalom a 

cementtartalom 
tömegszázalékában b) 

Nem tartalmaz acélbetétet vagy 
más beágyazott fémet, kivéve a 
korrózióálló emelőfüleket 

Cl 1,0 1,0% 

Acélbetétet vagy más 
beágyazott fémet tartalmaz 

Cl 0,20 0,20% 
Cl 0,40 c) 0,40% c) 

Feszített acélbetétet tartalmaz Cl 0,10 0,10% 
Cl 0,20 c) 0,20% c) 

a) Különleges betonfelhasználás esetén az alkalmazott osztály függ a
beton felhasználási helyén érvényes   utasításoktól.
b) Ha II típusú kiegészítőanyagot alkalmazunk, és ezt beszámítjuk a
cementtartalomba, akkor a cement + teljes mennyiségű
kiegészítőanyag tömegszázalékában kifejezett kloridion az a
kloridtartalom, amelyet számításba kell venni. ▬►
c) Kizárólag nedvességtől elzárt térben lévő szerkezetek esetén
szabad megengedni. 2020. június 5 Dr. Kausay Tibor



Részlet az MSZ 4798-1:2004 betonszabványból 
3.1.23. KIEGÉSZÍTŐANYAG 
A betonban annak érdekében használt, és a keverési 
folyamat során adagolt finom szemű anyag, hogy a beton 
egyes tulajdonságai javuljanak vagy különleges 
feltételeknek feleljen meg. E szabvány a szervetlen 
kiegészítőanyagok két fajtájával foglalkozik: 

- közel inert (kémiai reakcióba nem lépő)
kiegészítőanyagok (I. típus), mint például a
mészkőliszt,
- kötési folyamatban résztvevő, puccolános, például
a trasz vagy latens hidraulikus, mint például a
hidraulikus kohósalak, a savanyú pernye, a savanyú
szilikapor, a ritkán előforduló bázikus pernye
kiegészítőanyagok (II. típus).
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Karbonátosodás vizsgálata 
fenolftalein oldattal 
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A beton friss törésfelületét alkoholos fenolftalein 
oldattal ecseteljük. Az oldat hatására a beton 
törésfelületének nem-karbonátosodott, azaz 
lúgos kémhatású, mintegy 9 pH értéknél 
(nagyobb) bázikusabb része lila (kárminvörös) 
színűre változik. A beton felszínéhez közeli, 
színét nem változtató része karbonátosodott, és 
ebből a karbonátosodás mélysége 
megállapítható. 
Magyarázat:  A fenolftalein [C20H12O2(OH)2] 
színtelen, szagtalan, ízetlen por. Vízben nem 
oldódik. Lúgok sóképzés közben oldják. Lúgos 
oldata kárminvörös, savas és semleges 
közegben színtelen.  
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A betonok és habarcsok karbonátosodással szembeni 
ellenálló képességét gyorsított vizsgálattal, laboratóriumi 
próbatesten az MSZ EN 13295:2004 szabvány szerint kell 
meghatározni. A vizsgálat során az 1,0 % CO2-tartalmú, 
(21 ± 2) °C hőmérsékletű, (60 ± 10) % relatív nedvesség-
tartalmú légtérben lévő próbatest karbonátosodási 
mélységének változását mérik az MSZ EN 14630:2007 
szerinti fenolftaleinos próbával, az idő függvényében.  
MSZ EN 13295:2004 Termékek és rendszerek a 
betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati 
módszerek. A karbonizációval szembeni ellenálló 
képesség meghatározása 
MSZ EN 14630:2007 Termékek és rendszerek a 
betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati 
módszerek. A megszilárdult beton karbonátosodási 
mélységének meghatározása fenolftaleines módszerrel 2020. június 9 Dr. Kausay Tibor



KARBONÁTOSODOTT        LÚGOS 

http://www.chempage.de/lexi/phenolphthalein.htm 2020. június 10 Dr. Kausay Tibor



pH = - log [H3O+]  

7 14 0 pH 

[H3O+] 100 10-7 10-14 

neutral acidic basic 

pH skála 
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Sav-bázis indikátorok színátcsapása  
(Ebbing: General Chemistry, 1987) 
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Az alkoholos fenolftalein oldatnál 
megbízhatóbb módon lehet a 
karbonátosodási mélységet alkoholban 
oldott timolftaleinnel kimutatni, mert az 
érzékenyebben jelzi a kémhatás 
megváltozását.     
Lúgos oldatban, ha a pH =10 vagy annál 
nagyobb, az alkoholos timolftalein oldat 
kék színű. A beecsetelt betonfelületen a 
timolftalein oldat már akkor színtelenné 
válik, ha a pH értéke 10 alá csökken.  
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Ha a karbonátosodás eléri a betonacélt, akkor annak 
megszűnik a lúgos környezete, és nedvesség + levegő 
jelenlétében el kezd korrodálni. 
További megjegyzés:  
A karbonátosodott zónában a klorid-ion (pl. jégolvasztó-
só) a cementkőben nem kötődik meg, és a klorid 
nedvszívó hatása folytán növekszik a víztartalom. 
Fogalom-meghatározás: 
Minden cementkő tartalmaz szabad kalcium-hidroxidot.  
A beton felszíne érintkezik a levegővel, és a felszín 
közelében a cementkő szabad kalcium-hidroxid-tartalma a 
levegő szén-dioxid-tartalmával először kalcium-
hidrokarbonáttá, majd víz felszabadulása közben 
semleges kémhatású kalcium-karbonáttá alakul: 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O  
2020. június 14 Dr. Kausay Tibor



B 
e 
t 
o 
n 
f 
e 
d 
é 
s 

2020. június 15 Dr. Kausay Tibor



A környezeti követelmény: cmin,dur [mm] értékei 

A 
szerkeze
ti osztály 
jelölése 

Környezeti osztály az 1., a 2. és a NAD 4.1. táblázat szerint 

X0  
X0v(H) 

a) 
XC1 XC2 

XC3 

XC4  
XF1 a) 

XV3(H) 

a) 

XD1 
XS1 

XF2 a) 
 XF3 a) 
XA1 a) 

XK1(H) a) 

XD2 XS2 
XF2(H) a) 
XF3(H) a) 

XF4 a) 
XA2 a) 

XA4(H) a) 
XK2(H) a) 

XD3 
XS3 

XF4(H) a) 
 XA3 a) 

 XA5(H) a) 
XV2(H) a) 
XK3(H) a) 

XA6(H) 

a) 
XK4(H) 

a) 

S1 10 10 10 15 20 25 30 35 

S2 10 10 15 20 25 30 35 40 

S3 10 10 20 25 30 35 40 45 

S4 10 15 25 30 35 40 45 50 

S5 15 20 30 35 40 45 50 55 

S6 20 25 35 40 45 50 55 60 
a) Az MSZ EN 1992-1-1 szabvány 4.4.N táblázatának kiegészítése. 

NAD N1. táblázat: Környezeti feltételek miatt 
szükséges legkisebb betonfedés cmin,dur 

értékei MSZ EN 10080 szerinti hegeszthető 
betonacélok esetén 
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A környezeti követelmény: cmin,dur [mm] értékei 

A 
szerkez

eti 
osztály 
jelölése 

Környezeti osztály az 1. és a 2. valamint a NAD 4.1. táblázat szerint 

X0 
X0v(H) a) XC1 XC2 

XC3 

XC4 
XF1 a) 

XV3(H) a) 

XD1 
XS1 

XF2 a) 
XF3 a) 
XA1 a) 

XK1(H) a) 

XD2 XS2 
XF2(H) a) 
XF3(H) a) 

XF4 a) 
XA2  

XA4(H) a) 
XK2(H) a) 

XD3 
XS3  

XF4(H) a) 
XA3 a) 
XA5(H) 

a) 
XV2(H) a) 
XK3(H) a) 

XA6(H) 
a) 

XK4(H) a) 

S1 10 15 20 25 30 35 40 45 

S2 10 15 25 30 35 40 45 50 

S3 10 20 30 35 40 45 50 55 

S4 10 25 35 40 45 50 55 60 

S5 15 30 40 45 50 55 60 65 

S6 20 35 45 50 55 60 65 70 
a) Az MSZ EN 1992-1-1 szabvány 4.5.N táblázatának kiegészítése. 

NAD N2. táblázat: Környezeti feltételek miatt 
szükséges legkisebb betonfedés cmin,dur értékei 

prEN 10138 szerinti feszítőacélok esetén 
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Jel Környezeti hatás 

XC1 
Karboná- 
tosodási korrózió  
hatása 

Száraz vagy tartósan nedves környezet 

XC2 – XC3 Nedves, ritkán száraz – Mérsékelten nedves 

XC4 Váltakozva nedves és száraz 

XS1 – XS3 Tengervízből származó kloridok korróziós hatása 

XD1 – XD3 Nem tengervízből származó kloridok korróziós hatása 

XF1 

Fagy- és 
olvasztósó 
hatása 

Mérsékelt víztelítettség, jégolvasztó sózás nélkül, 
légbuborékképzőszer nélkül 

XF2  Mérsékelt víztelítettség, jégolvasztó sózással, 
légbuborékképzőszerrel (és anélkül: XF2(H)) 

XF3 Nagy víztelítettség, jégolvasztó sózás nélkül, 
légbuborékképzőszerrel (és anélkül: XF3(H)) 

XF4 Nagy víztelítettség, jégolvasztó sózással, 
légbuborékképzőszerrel (és anélkül: XF4(H)) 

XF2(H)–XF3(H) Jégolvasztó sózással és anélkül, légbuborékképzőszer nélkül 

XA1 – XA3 Talaj és talajvíz okozta kémiai korrózió, például szulfátkorrózió hatása 

XA4(H) – XA6(H) Szennyvizek és egyéb agresszív folyadékok, például savak okozta kémiai korrózió  

XK1(H)–XK4(H) Kopásállóság igénye 

XV1(H)–XV3(H) Vízzáróság igénye 2020. június 18 Dr. Kausay Tibor



Belül lúgos 
 
 
 
 
 
 

Kívül 
karbonátosodott 

2020. június 19 Dr. Kausay Tibor



Leváló félben lévő betonfedés,  
a rozsda repesztő hatása 

Belül 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kívül, betonfedés 
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Forrás: 
http://www.fhcampuswien.ac.at/bau@home/bausanierung/daten/4_5_3.htm 2020. június 21 Dr. Kausay Tibor



Annak, hogy a karbonátosodás az 
acélbetétet ne érje el,  

négy fontos feltétele van: 
• a víz-cement tényezőt kicsire kell 
választani; 
• a cementtartalom és a finom habarcs-
tartalom (a pépes ágyazó anyag) kellően 
nagy kell legyen az acélbetét megfelelő 
beágyazottsága érdekében; 
• a tervezési élettartam figyelembevételével 
be kell tartani betonfedés előírását; 
• a betont jól be kell tömöríteni, és minél 
hosszabb ideig kell utókezelni.  2020. június 22 Dr. Kausay Tibor



Meghibásodott pillér,  
amely a betonfedést 

elvesztette 
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A Petőfi-híd oldalszegélyének állapota a pesti oldalon 
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Meghibásodott  
előfeszített vasbeton  

villamosvasúti lemezalj 
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Zárójeles megjegyzés: 

Egyéb, a beton korróziójával kapcsolatos kémiai 
vizsgálatok: 

• Izzítási veszteség vizsgálata (a szerves anyag 
tartalom meghatározására) 1000 °C-on:  
MSZ EN 196-2:1996 
• 10 %-os sósavban oldható rész (a cement-
tartalom meghatározására): MSZ EN 196-2:1996 ⇒ 
• Szulfátion-tartalom: MSZ EN 196-2:1996 
• A beton kellő biztonsággal megengedhető 
szulfátion-tartalma: 0,6 tömeg%  
• Nitrátion-tartalom: MSZ 21976-8:1982  

2020. június 26 Dr. Kausay Tibor
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Oldhatatlan maradék 
2020. június 28 Dr. Kausay Tibor



Falazatok vízfelvételének 
helyszíni mérése 
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Építőelemekben és falazatokban fellépő 
nedvességvándorlást, vízfelvételt a páradiffúzió, 
a higroszkópos egyensúlyi nedvességtartalom 
és a kapilláris vízmozgás egyaránt befolyásolja.  
Ez az összetett jelenség számítással alig 
követhető.  
Megfelelő vizsgálati technikával, a 
körülményekhez igazított kísérleti elrendezéssel 
lehet közvetlen fizikai értelmezés nélküli, de 
összehasonlításra alkalmas, gyakorlati 
jellemzőket meghatározni. 
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KARSTEN-FÉLE PIPA 
Falazatok vízfelvételének helyszíni ellenőrzésére az ún. 
Karsten-féle üvegpipát alkalmazzák. Ennek széles szájú, 
rövid oldalának peremét vízzáró tapasszal a falra rögzítik, 
míg a milliliter-beosztású függőleges csövét feltöltik 
vízzel.  
A falra tapasztott, pontosan 10 cm2 felületen keresztül  
a nedvszívó anyagok vizet vesznek fel, amelynek mértéke  
a beosztásos csövön át figyelemmel kísérhető. A mérés  
a vízszintsüllyedés sebességén keresztül jellemzi az 
adott építőanyagot: 
a Karsten-cső geometriájának megválasztásánál a 10 cm2 
felületen keresztül a pórusokba belépő milliliterben mért 
víz mennyisége azonos mérőszámú a liter/m2-ben adott 

vízfelvétellel. 
[Horváth Zoltán, KŐ, 1999/2] 2020. június 33 Dr. Kausay Tibor



KARSTEN-
FÉLE 

ÜVEGPIPA 
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MARIOTTI-MAMILLAN-féle készülék 
 
Franciaországban a falazatok nedvességvezetésének 
helyszíni vizsgálatára a Mariotti-Mamillan-féle készüléket 
alkalmazzák. 
A vizsgálandó falra vízzáróan tömítve felragasztanak egy 
lapos fémkamrát. A kamrát a falhoz támasztják. A kamrát a 
hozzá csatlakozó beosztott állványcsövön keresztül feltöltik 
vízzel. A cső beosztásán leolvasható a falra ható víznyomás 
és a fal által elnyelt vízmennyiség az idő függvényében.  
A francia készüléken a víznyomásnak kitett felület 16x34 cm 
méretű, az alkalmazott nyomás pedig 15 cm 
vízoszlopnyomás, amit utántöltéssel közel állandó értéken 
tartanak. 

[Weiss György: Építőipari laboratóriumi méréstechnika és 
műszerismeret. III. kötet, pp. 65. ÉTK. 1976.] 
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MARIOTTI-
MAMILLAN- 
féle készülék 
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FOGALOM MEGHATÁROZÁS 
A páradiffúzió (páraátbocsátás) a gőz állapotú víz vándorlása a 
porózus építőanyagban. A levegő mindig tartalmaz bizonyos 
mennyiségű vizet, illetve pára formájában vízgőzt, amelynek 
mennyisége igen változó. A levegőben lévő pára gázként 
viselkedik, egyenletesen oszlik el, és nyomást, páranyomást 
fejt ki. A belső helyiségek hőmérséklete többnyire magasabb, 
mint a külső légköré, ezért az épület határoló szerkezeteinek 
két oldalán páranyomás különbség keletkezik (általában a 
belső térben nagyobb, a külső térben kisebb). A pára e 
nyomáskülönbség kiegyenlítésére törekszik, és a nagyobb 
páranyomású belső térből a határolószerkezeten keresztül a 
külső tér felé vándorol.  
A páradiffuzió jelenségét megakadályozni - pl. víztaszító 
felületképzéssel - nem célszerű, mert a harmattá válás és 
lecsapódás a belső térben következik be. 

2020. június 37 Dr. Kausay Tibor



Higroszkópos egyensúlyi 
nedvességtartalom 

Higroszkópos, higroszkópikus  
Nyelv: görög -> latin eredetű szó  

Jelentése: nedvszívó, nedvességet elnyelő, 
nedvességszívó  

2020. június 38 Dr. Kausay Tibor



t a víz hőmérséklete [°C]
σ víz a víz felületi feszültsége [N/m]
ρ víz a víz sűrűsége [kg/m3]

g a nehézségi gyorsulás [m/s2]
d a kapilláris névleges átmérője [mm]
θ a nedvesítési (illeszkedési) szög
r a kapilláris névleges sugara [mm]

h max a vízfelszívás legnagyobb magassága [m]

]/[]/[

]//[
][

max
][

23

2
cos2

1000
smmkg

víz

skgmN
vízmmm

gρ

θσ
hr

⋅

⋅⋅
⋅=⋅

=

Kapilláris vízfelszívás 
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Az érintkezési pontban a fal Fa adhéziós erejének és a 
folyadékrészecskék Fk kohéziós ereje falra merőleges  

Fk’ komponensének a viszonya 2020. június 41 Dr. Kausay Tibor



Legyen: cos θ = cos 90º cos 75° cos 60° cos 45° cos 30° 
0,0000 0,2588 0,5000 0,7071 0,8660

t = 20,4 → °C
σ víz = 0,0729 → N/m
ρ víz = 998,147 → kg/m3

g = 9,8067 → m/s2

amiből: r  [mm]·h max 
[m] = 0,0000 0,0039 0,0074 0,0105 0,0129 mm·m

Megjegyzés: 1 N = 1 kg·m/s2

d r [m]
[mm] [mm] cos 90º cos 75° cos 60° cos 45° cos 30° 

1 0,5 0,000 0,008 0,015 0,021 0,026
0,1 0,05 0,000 0,077 0,149 0,211 0,258
0,01 0,005 0,000 0,771 1,490 2,106 2,580

0,001 0,0005 0,000 7,710 14,895 21,065 25,799

h max

Lásd még: http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/kapillaris.pdf 
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A víz kapilláris emelkedése a kapilláris sugár és a nedvesítési szög 
függvényében
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Lásd még: http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/kapillaris.pdf 2020. június 43 Dr. Kausay Tibor



Pórus Pórusméret  
mm, 10-3 m 

Pórusvíz  
fagyáspontja  kb. ºC 

Durva pórus > 1 
Légpórus 10-1 – 1  0 – (-3) 

Kapilláris 
pórus 

makro 3·10-2 – 10-1 0 – (-3) 
mezo 10-3 – 3·10-2 (-3) –  (-15) 
mikro 10-4 – 10-3 (-15) – (-20) 

Gélpórus 
makro 3·10-5 – 10-4 (-20) – (-40)  
mezo 10-6 – 3·10-5 (-40) – (-90) 
mikro < 10-6 (-90) – (-160) 

Összes légbuborék (adalékszerrel képzett) mérete  
(Mennyiségének jele: A750, német nyelvterületen: L750)  

< 0,75 
Hatékony légbuborék (adalékszerrel képzett) mérete  

(Mennyiségének jele: A300, német nyelvterületen: L300) 

< 0,30 
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A pórusok hidrotechnikai viselkedése 
Durva pórus: Nincs benne számottevő víz 
Légpórus és makro kapilláris pórus: Percek alatt 
               felszívja a vizet 
Mezo kapilláris pórus: Hetek alatt felszívja a vizet 
Mikro kapilláris pórus: Kapilláris vízfelszívással 
               nem telik meg teljesen vízzel 
Makro és mezo gélpórus: Kondenzációval  
              50 – 98 % közötti relatív páratartalom 
              esetén megtelik vízzel 
Mikro gélpórus: Szorpcióval 50 % alatti relatív 
              páratartalom esetén megtelik vízzel 
Légbuborék: Kritikus víztelítettség mellett sem 
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Pórusméret különböző mértékegységekben kifejezve 
m mm µm nm Å Pórus 

méter milliméter mikro-
méter nano-méter ángström 

Durva pórus > 10-3 > 1 > 103 > 106 > 10 7 

Légpórus 10-5 – 10-3 10-2 – 1  10 – 103 104 – 106  105 – 107  

Kapillárpórus 10-7 – 10-5 10-4 – 10-2 0,1 – 10  102 – 104  103 – 105 

10-8 – 10-7 10-5 – 10-4 10-2 – 0,1 10 – 102  102 – 103 

10-9 – 10-8 10-6 – 10-5 10-3 – 10-2 1 – 10   10 – 102 Gélpórus 
< 10-9 < 10-6 < 10-3 < 1 < 10 

Légbuborék 
(adalékszerrel 
képzett) 

< 3·10-4  < 0,3 < 3·102 < 3·105 < 3·106 

 1 m = 
= 100 m 

1 mm = 
= 10-3 m 

1 µm = 
= 10-6 m 

1 nm = 
= 10-9 m 

1 Å = 
= 10-10 m 
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CM karbidos nedvességmérő készülék 
A  CM módszerrel a falazati anyagból vett mintából a 
falazat nedvességtartamát fél tömegszázalékos 
pontossággal, abszolút módon is meg lehet állapítani. 
A mérés elve, hogy a vizsgálandó szerkezetből vett, 
meghatározott tömegű furatpor mintát egy 0,5 vagy 
1,0 liter térfogatú nyomástartó üstbe helyezve, és a 
golyókkal összetört kalciumkarbid-ampulla 
tartalmával összekeverve acetiléngáz fejlődik, 
melynek nyomása tömeg-százalékra kalibrált, vagy 
más  szám-skálán leolvasható:   

CaC2 + H2O = C2H2 + CaO 
1 g kalciumkarbid 0,34 liter acetiléngázt fejleszt. 
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„Gann Hydromat CM” karbidos nedvességmérő készülék 2020. június 48 Dr. Kausay Tibor
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„Gann Hydromat CM”  
karbidos nedvességmérő 

készülék palackja 
 

A „Bundesverband Estrich 
und Belag” (BEB 1998) 
szerint a mért értéket a CM 
mérőpalack többszöri 
időközbeni felrázása után,  
a mérés kezdetétől 
számított 10 perc elteltével 
kell a manométer skálájáról 
leolvasni. 
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A „Gann Hydromat CM-P” készülék néhány adata: 
 
• Mérési tartomány 1. fokozatban: 0,14 - 22,9 CM-% 
átszámítási táblázattal; 
• Mérési tartomány 2. fokozatban : 0,30 - 7,5 CM-% 
közvetlenül a manométerről leolvasva 
• Vizsgálati minta szükséges tömege: kb.: 5 - 100 g,  
az előre megbecsült nedvességtartalom függvényében:  

≤  0,7 % → 100 g 
0,8 - 2,0 % → 50 g 
2,0 - 5,0 % → 20 g 
5,0 - 10,0 % → 10 g 
10,0 - 20,0 % → 5 g 

• Hordozótáska mérete:  
kb. magasság: 380 x szélesség: 430 x mélység: 130 mm 

• Hordozótáska tömege, komplett:  kb. 7,1 kg 
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Forrás: http://www.gann.de  
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C12/15 

C20/25 

C30/37 
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Példa: A burkolatfektetés előtt az esztrich maradék 
nedvességtartalmát a burkolónak a "Bundesverband Estrich 
und Belag" (BEB 1998) szerint CM karbidos mérőeszközzel 
meg kell mérnie. 
A hidegburkolatok ragasztása során a fogadófelület 
megengedett  maradék nedvességtartalma: 

• cementkötésű aljzatok: 2 tömeg% 
• anhidritkötésű (gipsz) aljzatok: 0,5 tömeg% 

A BEB (2002) útmutatása szerint miden fajta padlóburkolatot  
• nem fűtött padló esetén 2 CM%,  
• fűtött padló esetén 1,8 CM%  

maradék nedvességtartalom alatt szabad fektetni. 
Megjegyzés:  

• BEB (1998): a CM mérés menetének útmutatója 
• BEB (2002): az aljzat előkészítés megítélésének útmutatója 
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Még néhány fénykép egy másik CM készülékről… 
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Kalciumkarbid-ampullák 
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„GANN 
Hydromette 

UNI 2” 
elektromos ellenállás  

mérésen alapú 
felületi nedvességmérő 
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„GANN Hydromette UNI 2” készülék mérési tartománya 
 

Baufeuchte 1: 0–199 Digits (Scanbereich) mit Elektrode B50, B60 und LB70 
Baufeuchte 2: 0,3–8,5 Gew.% mit Elektrode B50, B60 und LB70 über Tabelle 
Baufeuchte 3: 0,3–6,5 CM% mit Elektrode B50, B60 und LB70 über Tabelle 
Baufeuchte 4: 2–8 Gew.% mit Elektrode MB 35 an Betonoberflächen 
Baufeuchte 5: 0–80 Digits (Feuchteumrechnung je nach Baustoff) 
Baufeuchte 6: Baufeuchtemessung über Sorptionsisothermen mit Elektrode 
RH-T37 
Luftfeuchte: 5–98 % r.F. mit RF-T und RH-T Fühler 
 
Temperatur 1: –200 bis +600°C je nach Pt100-Temperaturfühler 
Temperatur 2: –20 bis +199,9°C mit Infrarot-Fühler IR 40 
Temperatur 3: –10 bis +80,0°C mit RF-T-Fühler 
Temperatur 4: 0 bis +70,0°C mit RH-T-Fühler 
 
Holzfeuchte: 40–200% mit Elektrode MH 34 in Nadelholz  
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MB 35 tipusú 
mérőszonda 

GANN Hydromette 
UNI 2” készülékhez, 

betonfelület 
nedvességmérése 

céljára 
  

A mérési mélység:  
2-5 mm 
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Elektromos ellenállás  mérésen alapuló  
nedvességmérő készülék 2020. június 65 Dr. Kausay Tibor



Kapacitív  mérésen alapuló nedvességmérő készülék. 
Mérési mélység legfeljebb 3 cm 2020. június 66 Dr. Kausay Tibor



Mikrohullámú nedvességmérő készülék. 
Mérési mélység legfeljebb 30 cm 2020. június 67 Dr. Kausay Tibor



„PCE-313 A” típusú  
felületi nedvességmérő 

 
Forrás: 

 
http://www.warensortiment.de/technische

-daten/feuchtemessgeraet-313.htm 
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Készülék  
a fa 

nedvességmérésére 
 

150-féle fafajta 
nedvességtartalmának  

mérésére alkalmas. 
 

Mérési tartománya:  
6 - 90 tömeg%  
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Nedvességtartalom mélységbeli eloszlásának 
rétegvonalas ábrázolása 2020. június 70 Dr. Kausay Tibor



Nedvességtartalom mélységbeli eloszlásának 
rétegvonalas ábrázolása 2020. június 71 Dr. Kausay Tibor



Permeabilitás vizsgálat 
Permeabilitás fogalma: Anyagok, esetünkben építőanyagok gáz és 
folyadék áteresztőképessége nyomáskülönbség hatására. 
Mértékegysége: m2 

A beton levegő-permeabilitásának megengedett legnagyobb mértéke 
a környezeti osztály függvényében (svájci SN EN 206-1 szerint):  

ahol σ* a levegő-permeabilitás logaritmusának szórása [m2],  
és a megfelelőség feltétele, ha kT a levegőpermeabilitás [10-16 m2]: 
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TORRENT permeabilitás vizsgáló készülék 
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Autoclam levegő és víz permeabilitás  
vizsgáló készülék 
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Fémek 
keménységmérése 

hordozható készülékkel 
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„PCE 1000”  
típusú 

hordozható 
készülék 

fémek 
keménységének 

mérésére 

Alkalmas  
Rockwell B & C, 

Vickers HV,  
Brinell HB,  

Shore HS és  
Leeb HL  

keménység 
mérésére  
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„PCE 1000” típusú  
hordozható  készülék  

fémek keménységének mérésére 
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Poldi-ala 

Gyémánt

A Poldi-kalapács egy hordozható keménységmérési eszköz, amellyel az acél, bronz, alumínium,

réz, sárgaréz és öntöttvas (szürke- és kéregöntvények), tehát a fémek Brinell-keménységének

közelítő értékét lehet meghatározni,

- ha a vizsgált elem tömege ≥ 5 kg;

- ha a 70 kp/mm2 = 686,5 N/mm2 névleges szakítószilárdságú (ténylegesen 65-75 kp/mm2 = 
637,5-735,5 N/mm2 szakítószilárdságú), névlegesen HBetalon-névleges = 197 kp/mm2 Brinell-

keménységű (ténylegesen 0,928×197 = 183 és 1,071×197 = 211 közötti HBetalon Brinell-

keménységű) etalon acélrúdon keletkezett benyomódás átmérője ≤ 4,5 mm;

- ha a benyomódások középpontjának egymástól való távolsága az etalon acélrúdon ≥ 15 mm. 

A Poldi-kalapácsot beépített fémszerkezetek vagy telepített laboratóriumi berendezésekbe nagy

méretük folytán be nem helyezhető fémpróbatestek Brinell-keménységének vizsgálatára

használjuk.

A következőkben elsősorban az acél anyagok, mint szerkezeti elemek

Poldi-kalapácsos keménységmérésével foglalkozunk.  
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A Poldi-kalapács nevét 

a Prága melletti Kladno városban 

működő, Hut Poldi elnevezésű 

cseh acélmű neve után kapta, 

ahol 1890-1900 között 

fejlesztették ki.

Hut = kohó

A Hut Poldi acélművet 

Karl Wittgenstein 

(1847-1913)

alapította 1889-ben, 

és a kohászati üzemnek felesége, 

Leopoldine Kallmus asszony 

(tehetséges zongoraművésznő) 
2020. június 79 becenevét adta.     Dr. Kausay Tibor



POLDI LPCS 

Poldi-kalapács
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Poldi-kalapács fémek keménységének mérésére 

Poldi-kalapács fémek keménységének mérésére 

Ütésnyomok a Poldi-kalapáccsal vizsgált próbatesten 

A Poldi-kalapács etalonja (Poldi-hasáb) ütésnyomokkal
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Felül az etalon rúd (Härtevergleichsstab) 

Alul a vizsgált próbatest (Werkstück) 

Poldi kalapács 

HBp = a próbatest Brinell keménysége 

HBv  = az etalon rúd Brinell keménysége 

D = a golyó átmérője 

A méretek mm-ben értendők.  

 

A Poldi-kalapács működésének elve 

„α” az etalon rúd névleges Brinell-keménységének 

kalibrációs szorzója (kalibrációs korrekciós tényező) 

a Poldi-hasáb (etalon) véglapján

A Poldi-kalapács a fémek, így például

az ötvözetlen vagy kevéssé ötvözött,

20 mm-nél vastagabb, legalább 5 kg

tömegű acélok Brinell-keménységének

becslésére alkalmas hordozható eszköz,

amelynek tartozéka az ismert Brinell-

keménységű etalon acélrúd (hasáb).

Poldi-kalapács
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Felül az etalon rúd (Härtevergleichsstab) 

Alul a vizsgált próbatest (Werkstück) 

Poldi kalapács 

HBp = a próbatest Brinell keménysége 

HBv  = az etalon rúd Brinell keménysége 

D = a golyó átmérője 

A méretek mm-ben értendők.  
 

 
 

A Poldi-kalapács működésének elve 

α szorzó (korrekciós tényező) 

a Poldi-hasáb (etalon) véglapján

A Poldi-kalapács a fémek, így például az

ötvözetlen vagy kevéssé ötvözött, 20 mm-

nél vastagabb, legalább 5 kg tömegű

acélok Brinell-keménységének becslésére

alkalmas hordozható eszköz, amelynek

tartozéka az ismert Brinell-keménységű

etalon rúd (hasáb).

Poldi-kalapács
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A Poldi-keménység kiszámításához szükséges összefüggés

felírásához idézzük fel a Brinell-keménység összefüggését:

A Poldi-keménység főképp az ütés dinamikus volta folytán tér el a

Brinell-keménységtől, amely utóbbi mérése során az erőátadás

statikus.

A Brinell keménység mérés elve 
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=
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mert: 
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mert a Pitagorasz-tétel alkalmazásával 

felírhatjuk, hogy: 
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Ha feltételezzük, hogy a D átmérőjű acélgolyóval rendelkező

Poldi-kalapácsra mért egyazon ütés következtében a Poldi-

kalapács etalon acélrúdjában keletkezett benyomódási mélység

(hetalon) és a vizsgált fémben (például acélban) keletkezett

benyomódási mélység (hfém) hányadosa (hetalon/hfém) fordított

arányban áll a Poldi-kalapács etalon rúdja Brinell-

keménységének (HBetalon) és a vizsgált fém Brinell-

keménységének (HBPoldi) hányadosával (HBetalon/HBPoldi), akkor

az előző diakocka szerint felírhatjuk, hogy:

𝑯𝑩𝑷𝒐𝒍𝒅𝒊 = 𝑯𝑩𝒆𝒕𝒂𝒍𝒐𝒏 ×
𝑫 − 𝑫𝟐 − 𝒅𝒆𝒕𝒂𝒍𝒐𝒏

𝟐

𝑫 − 𝑫𝟐 − 𝒅𝒇é𝒎
𝟐

Az így kapott eredményt még meg kell szorozni a Poldi-hasáb

(etalon) véglapján található α korrekciós tényezővel.
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A HBPoldi-keménység kiszámítására a detalon és dfém benyomódási

átmérőkből táblázatok állnak rendelkezésre, de e Poldi-

táblázatokban szereplő Brinell-keménységek (HBPoldi) értékei

eltérnek a fenti összefüggéssel kiszámított értékektől.

Ennek oka az lehet, hogy míg a fenti képletben nem vették

figyelembe a Brinell-vizsgálat statikus és a Poldi-vizsgálat

dinamikus jellegének eltérő hatását a maradó alakváltozásra

(a leolvasott benyomódási átmérőkre), addig a szabványok és

a szabványokat követő műszergyártói használati útmutatók

táblázatait feltehetőleg ennek az eltérésnek a figyelembevételével

szerkesztették meg.

Erről részletesebben a 

http://www.betonopus.hu/szakmernoki/180-poldi.pdf

dolgozatban lehet olvasni. 
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REPEDÉSMÉRÉS, 
PÓRUSMÉRET MÉRÉS 
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ELE 
repedéstágasság 
mérő mikroszkóp 
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MOM gyártmányú Brinell mikroszkóp, 
nagyítása 25-szörös 2020. június 90 Dr. Kausay Tibor



Repedéstágasság mérése  
MOM gyártmányú  

Brinell mikrószkóppal 
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Huggenberger-féle repedéstárasság mérő berendezés 2020. június 92 Dr. Kausay Tibor



Repedések fajtái 
Zsugorodási repedések 
Hőmozgásból eredő repedések 
Süllyedésből származó repedések 
Terhelésekből adódó repedések 

Repedések formája 
Nyugvó repedések – Terjedő repedések 
Átmenő repedések – Egyoldali (felületi) repedések 
Hossz-, keresztirányú, vízszintes, függőleges repedés 
Egyes, párhuzamos futású, hálószerű repedések 

Repedés tágasság 
Hajszálrepedés: ≤ 0,1 mm 
Finomrepedés: 0,1 – 0,3 mm 
Közepes tágasságú repedés: 0,3 – 0,5 mm 
Nagytágasságú repedés: 0,5 – 1 mm 
Széles repedés: > 1 mm 2020. június 93 Dr. Kausay Tibor



Hálószerű 
zsugorodási 
repedések 
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Raktár csarnok pormentes ipari padlóburkolata 2020. június 96 Dr. Kausay Tibor
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Légbuborék  
mérés 
Brinell  

mikroszkóppal 
laboratóriumban 

2020. június 100 Dr. Kausay Tibor



Az idealizált 
cementkő-
modellben 
egyforma 
méretű,  

gömb alakú 
légbuborékok 

egyenletes 
eloszlásban, 

köbös 
térrácsban 

helyezkednek 
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Az idealizált 
légbuborék 

szerkezetnek 
ugyanakkora 

az összes 
térfogata és 
a térfogati 
fajlagos 
felülete,  
mint a 

tényleges 
hatékony 

légbuborék 
szerke-
zetnek.  2020. június 102 Dr. Kausay Tibor



BETON  
NYOMÓ-

SZILÁRDSÁGÁNAK 
MÉRÉSE 

RONCSOLÁS-
MENTES 

MÓDSZERREL 
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„PCE-HT-225A” 
típusú  

Schmidt-kalapács 
a beton nyomó-
szilárdságának 

helyszíni,  
roncsolásmentes 
meghatározására 
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MSZ EN 12504-2:2013 A beton vizsgálata szerkezetekben. 2. rész: 
Roncsolásmentes vizsgálat. A visszapattanási érték meghatározása  

N jelű Schmidt-kalapács 
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A Schmidt-féle rugós kalapács Ernst 
O. Schmidt (1950, 1951, 1954) bázeli, 
svájci építőmérnök találmánya, aki  

Svájcban 1950. június 7-én,  
az USA-ban 1951. május 29-én 

nyújtotta be „Eljárás és készülék 
építőanyagok felületi keménységének 

vizsgálatára” című szabadalmát.  
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A ma gyártott N-típusú Schmidt-kalapács (ütőenergiája 
2,207 N∙m) a közönséges betonok, az L-típusú Schmidt-
kalapács (ütőenergiája 0,735 N∙m) a könnyűbetonok, 
valamint az 50-100 mm vastagságú betonok vizsgálatára 
alkalmas.  
A tömeg- és útbetonok, repülőtéri burkolatok vizsgálatára 
használt M-típusú Schmidt-kalapács (ütőenergiája 29,430 
N∙m) ma már nem készül.  
A Schmidt-kalapácsot az N- és L-típusú alapmodelleken 
kívül regisztrálós (NR, LR), digitális (Digi-Schmidt, ND, 
LD) és újabban a visszapattanás sebességét mérő, 
szintén digitális, az alapmodellekkel azonos ütőenergiájú 
és típusú (SilverSchmidt, Silver = ezüst, angolul) modell 
formájában gyártják. 
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NR, N és L jelű Schmidt-kalapácsok 

M jelű Schmidt-kalapács 2020. június 108 Dr. Kausay Tibor
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N-típusú  
Schmidt-kalapács 

metszete 
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Eredeti szilárdság-becslő összefüggés 
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α  = – 90º 

α  = + 90º 

α  = 0°  

Ma használatos nyomószilárdság-becslő összefüggés (Schmidt-kalapács) 
2020. június 112 Dr. Kausay Tibor



Bauxitbeton épületszerkezetek felülvizsgálata során (XX. század 
utolsó harmada) a Schmidt-kalapácsos vizsgálatot sokszor követte 
magminták kifúrása roncsolásos nyomószilárdság vizsgálat céljára 2020. június 113 Dr. Kausay Tibor



A Schmidt-kalapácsos vizsgálat általában 
szerkezetbe beépített betonok 
nyomószilárdságának meghatározására 
akkor alkalmazható, ha a beton felületi 
rétege és belseje között – a felület 
karbonátosodásától eltekintve – nincs 
számottevő szövetszerkezeti eltérés.  
A vizsgált betonnak legalább 100 mm 
vastagságúnak, merevnek, vagy mereven 
megtámasztottnak és légszáraz állapotúnak 
kell lennie, és a karbonátosodási mélysége 
lehetőleg ne legyen 5 mm-nél több.  
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Az N-, L-, NR-, LR-, ND-, LD-típusú hagyományos Schmidt-
kalapácsokkal meghatározott, leolvasott visszapattanási érték (R 
= Rückprall) a visszapattanó ütőkos útjával (Δsvisszapattanás) 
hozzávetőlegesen az 
R = 1,323∙Δsvisszapattanás + 7,35, illetve a Δsvisszapattanás = 0,756∙R – 5,56 
összefüggés szerint arányos, az ütőkos visszapattanási útja 
(Δsvisszapattanás) pedig az ütőkos visszapattanási energiája 
(Eütőkos,visszapattanási) és az ütőrugó ütési rugalmas energiája 
(Erugó,ütési) hányadosa (ΨR) négyzetgyökének függvénye, mert:  
 
 
 
és Δsvisszapattanás = 75∙√ΨR, amiből: R = 99,22∙√ΨR + 7,35; 
ahol Fvisszapattanás = D∙Δsvisszapattanás a rugóerő a visszapattanás 
során, Fütés = D∙Δsütés a kihúzott ütőrúgó ereje, D a direkciós 
állandó (a „c” rugóállandó reciproka), Δsvisszapattanás a 
visszapattanó ütőkos útja, Δsütés = 75 mm a kihúzott ütőrugó 
megnyúlása (Brandestini 2010). 
Például, ha R = 40, akkor Δsvisszapattanás = 24,68 mm és ΨR = 0,108. 
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Karbonátosodási korrekciós diagram a hagyományos N-, L-
típusú és digitális Schmidt-kalapács R visszapattanási 

értékének csökkentésére japán kísérletek alapján.  
A diagramban szereplő karbonátosodási csökkentő tényező 

európai körülmények között valószínűleg túl nagy  
(Proceq SA 2003)  
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A Schmidt-kalapácsok „SilverSchmidt” néven forgalmazott új 
generációját a Proceq SA 2006-2010 évek között fejlesztette ki.  
A hagyományos Schmidt-kalapács mérési eredményét 
különféle súrlódások befolyásolják, amelyek a SilverSchmidt-
kalapács esetén nem lépnek fel, mert a visszapattanási értéket 
(Q) nem az ütőkos visszapattanáskor megtett útja 
függvényében, hanem az ütőkos visszapattanási (vvisszapattanás) 
és ütési sebessége (vütés) négyzetének az arányában (ΨQ) 
fejezik ki: 
 
 
 
 
Munka, energia = Erő∙Út = Tömeg∙Gyorsulás∙Út =  
= Tömeg∙(Út/Idő2)∙Út = Tömeg∙(Út2/Idő2) = Tömeg∙Sebesség2 
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Karbonátosodási korrekciós diagram a SilverSchmidt-kalapács  
Q visszapattanási értékének csökkentésére japán kísérletek alapján.  
A diagramban szereplő karbonátosodási csökkentő tényező európai 

körülmények között valószínűleg túl nagy (Proceq SA 2007)  2020. június 119 Dr. Kausay Tibor



„Pundit 7” típusú,  
ultrahang terjedési  
idő mérő készülék  

a beton  
nyomószilárdságának 

roncsolásmentes  
vizsgálatára  
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„Pundit plus” típusú, ultrahang terjedési idő mérő készülék  
a beton nyomószilárdságának roncsolásmentes vizsgálatára  

MSZ EN 12504-4:2005 A beton vizsgálata.  
4. rész: Az ultrahang terjedési sebességének meghatározása   
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A longitudinális hanghullám terjedési sebessége levegőben 330 m/s, 
vízben 1500 m/s, betonban 3000-5000 m/s, acélban 6000 m/s.  
Szilárd testben a longitudinális hanghullám terjedési sebessége a 
 
 
 
 
összefüggéssel fejezhető ki, ahol: Edin,L az anyag hosszirányú 
(longitudinális) dinamikai rugalmassági modulusa, μ az anyag Poisson-
tényezője, ρT az anyag testsűrűsége, cEdin arányossági tényező. 
A gyakorlatban szívesen veszik fel az (1-μ)/[(1+μ)∙(1-2∙μ)∙cEdin] szorzat 
értékét 1,0 (μs2/mm2)/[(N/mm2)∙(kg/m3)]-nek, amely egyszerűsítéssel  
a longitudinális hanghullám terjedési sebességének összefüggése  
a következő alakot veszi fel: 
 
 
 
ahol: Lultrahang az ultrahang által a betonban megtett út hossza, mm, 
tultrahang idő, amely alatt az ultrahang az Lultrahang hosszúságú utat a 
betonban megteszi, μs  
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A dinamikai rugalmassági modulus a rezgőmozgás hatására a σ–ε 
görbe általában nagyon kis feszültséghez tartozó pontján keletkező 
hiszterézis hurok átlója hajlászögének iránytangense. 
A dinamikai rugalmassági modulus a statikai rugalmassági 
modulusnál nagyobb, és a szilárdság növekedésével a beton 
dinamikai és statikai rugalmassági modulusának különbsége 
csökken. A dinamikai rugalmassági modulust az adalékanyag és a 
cementkő fajtája, a beton kora, porozitása és nedvesség-tartalma 
jelentősen befolyásolja. A kísérleti eredmények szerint a dinamikai 
rugalmassági modulus a nyomószilárdságnál gyorsabban növekszik. 
 
 
 
Ha ρT = 2350 kg/m3, vL = 4000 m/s és μbeton = 0,167, akkor a 
hosszirányú dinamikai rugalmassági modulusra 
 
 
 
                                                                                      érték adódik. 
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Nyomószilárdság-becslő összefüggés (Ultrahang terjedési sebesség) 2020. június 126 Dr. Kausay Tibor



Kombinált diagram a nyomószilárdság becslésére roncsolásmentes vizsgálatból 2020. június 127 Dr. Kausay Tibor



A nyomószilárdságot az MSZ EN 12504-3:2005 szabvány 
szerint a kihúzóerő meghatározásával is meg lehet becsülni. 

Kihúzó kísérlet elrendezésének vázlatos rajza az  
ASTM C 900:2006 szabványban arra az esetre,  

ha a fém kihúzó fejet a friss betonba betonozzák be.  2020. június 128 Dr. Kausay Tibor



Kihúzó 
kísérlet 

elrendezésé-
nek vázlatos 

rajza az ASTM 
C 900:2006 

szabványban 
arra az esetre, 

ha a fém 
kihúzó fejet a 
megszilárdult 

betonba 
befúrt lyukba 

utólag 
helyezik be.  

2020. június 129 Dr. Kausay Tibor



Az MSZ EN 13791:2007 szabvány szerint az építmény betonja 
nyomószilárdságát vagy közvetlenül kizárólag magminták 
vizsgálatával, vagy magminták nyomószilárdságával átalakított 
közvetett vizsgálati eredményekkel lehet meghatározni.  
A szabvány felfogásában  
• a 100 mm átmérőjű és ugyanilyen hosszú magminta 
nyomószilárdsága megfelel a vele azonos körülmények között 
készített 150 mm méretű próbakocka nyomószilárdságának. 
Légszáraz állapotban végzett vizsgálatot feltételezve:  
fc,is,cyl,100 = fc,cube,H;  
• a 100 mm és 150 mm közötti átmérőjű és kétszer ilyen hosszú 
magminta nyomószilárdsága megfelel a vele azonos 
körülmények között készített 150 mm átmérőjű és 300 mm 
magas próbahenger nyomószilárdságának. Légszáraz 
állapotban végzett vizsgálatot feltételezve:  
fc,is,cyl Ø100∙200 = fc,is,cyl Ø150∙300 = fc,cyl,H. 
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Magfúró berendezés 
 
 

 
Gyémánt szemcséket 
tartalmazó fúrókorona 
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Építményből kifúrt beton  
magminta 

nyomószilárdságának 
vizsgálata 
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MSZ EN 13791:2007 
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BETONACÉL KERESÉSE 
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Profometer 5  
betonacél 

kereső  
készülék 
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„Elcometer 331” betonacél kereső készülék 2020. június 136 Dr. Kausay Tibor



Magyar gyártmányú betonacél-kereső  
az 1980-as évekből 
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Szabadon 
letölthető 
Android-

rendszerű 
fémkereső 
szoftverek 

mobil- 
telefonra 
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Vaskeresés mobiltelefonnal 
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Vaskeresés mobiltelefonnal 
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BEVONATOK 
RÉTEGVASTAGSÁGÁNAK  

MÉRÉSE 

Nemzetközi szabvány: MSZ EN ISO 2808:2007 
Festékek és lakkok. A rétegvastagság meghatározása  
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„ELCOMETER 345 F” 
jelű készülék 
acélfelületre 

felhordott bevonat 
rétegvastagságának 

mérésére 

Mérési tartomány: 0 – 1,25 mm 2020. június 144 Dr. Kausay Tibor



Ultrahangos roncsolásmentes réteg-
vastagságmérő készülékek műanyagra, 
üvegre, fára, betonra stb. felhordott 
bevonatok mérésére. Rétegrend mérés 
is lehetséges (3, illetve 5 rétegig). 
A mérhető rétegvastagság 8 μm-től 
több mm-ig terjed.  

DeFelsko 
PosiTector 

sorozat  
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Voltcraft SDM-115. 
Festékréteg 

vastagságmérő  
készülék, 

minden ferro- és  
nem ferromágneses fémhez, 

alumíniumhoz is. 
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TAPADÁS VIZSGÁLAT 

Vasúti kocsimosó vasbeton műtárgy felületvédelme savas mosóvíz ellen 2020. június 147 Dr. Kausay Tibor



DYNA Z16 
típusú  

tapadás  
vizsgáló  
készülék 
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DYNA Z16 E típusú tapadás vizsgáló készülék 
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Vegyi hatásoknak kitett, vasbeton 
szerkezetű, műtrágyagyári vasúti 

rakodótér felületvédelme 
kétkomponensű, furángyanta 

tartalmú epoxi bevonattal 

Tapadásvizsgálat 
2020. június 151 Dr. Kausay Tibor
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Rácsvágó szerszám bevonatok tapadás-méréséhez 
1 mm fogtávolsággal 60 µm alatti festékréteghez 
2 mm fogtávolsággal 60-120 µm közötti festékréteghez  
3 mm fogtávolsággal 120 µm feletti festékréteghez  2020. június 155 Dr. Kausay Tibor



MSZ 9640-25:1989 
„Festékbevonatok és 
bevonatrendszerek 

vizsgálata. 25. rész: A 
tapadás meghatározása 
négyzet és párhuzamos 

metszéssel” 
Tapadási fokozat a 

megtisztított metszések 
képének összehasonlítása 

alapján 
Új nemzetközi szabvány:  
MSZ EN ISO 2409:2007  

Festékek és lakkok. Rácsvágásos 
vizsgálat    2020. június 156 Dr. Kausay Tibor



Kopási mélység mérése mérőhasábbal 
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Kontakt hőmérők 

HŐMÉRSÉKLET 
MÉRÉS 
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„PCE-HT110” 
típusú készülék  

a levegő 
hőmérsékletének 

és páratartalmának 
mérésére  
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Páratartalom és  
hőmérséklet mérő eszköz 

(Testo 615) 
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HELYSZÍNI SZÍNMÉRÉS 
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CTA  
(ColorTector Alpha®) 

típusú  
hordozható 

színmérő készülék 
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„PCE-RGB 2” 
típusú 

hordozható 
színárnyalat-

mérő készülék 
 

Mérési 
tartomány:  

0 ... 1023 RGB  
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HSLFarbraum  
(PCE-RGB)  

CIE*Lab-
Farbraum (CTA) RGB-Farbraum (PCE-RGB)    

2020. június 164 Dr. Kausay Tibor



2020. június 165 Dr. Kausay Tibor



2020. június 166 Dr. Kausay Tibor



A fényszínek fényforrásból 
(Nap vagy izzó) erednek.  
A spektrális alapszínek, 

amelyekre szemideghártyánk 
csapocskái is érzékenyek,  
a vörös, a zöld és a kék, 

amelyeket páronként keverve 
kapjuk: 

vörös + zöld = sárga 
zöld + kék = zöldeskék 

vörös + kék = bíbor 
színeket. 

A három spektrális alapszín 
keveréke fehér. 

Spektrális fekete és szürke 
szín (fekete fény) nincs, mert 

a fekete maga a fényhiány.   
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1 nm = nanométer = 10-9 méter 
2020. június 168 Dr. Kausay Tibor



Azoknak a (fényszín) színpároknak a színeit, amelyeket 
összekeverve fehér színt kapunk, kiegészítő, vagy 

komplementer színeknek nevezzük. Ilyen kiegészítő 
fényszínek, színpárok: 

6562 Å vörös és 4921 Å zöldeskék 
6077 Å narancssárga és 4897 Å kék 

5739 Å aranysárga és 4821 Å kék 
5671 Å sárga és 4645 Å indigókék 

5636 Å zöldessárga és 4330 Å viola 
1 Å = 1 angström = 10-10 m 

Az angström hosszúság mértékegységet Anders Jonas 
Ångström (1814-1874) svéd fizikus tiszteletére választották.  

Az anyagok általában saját színűk kiegészítő színét nyelik el, 
és saját színüket verik vissza, vagy eresztik át, például a vörös 

tégla vagy a narancssárga üveg elnyeli a kék szín megfelelő 
változatát..  

2020. június 169 Dr. Kausay Tibor



A tárgyszínek testeken 
áthatolva, vagy azokról 
visszaverődve jutnak a 

szemünkbe. Amit a testek nem 
nyelnek el, azt észleljük. 

A tárgy-alapszínek páronkénti 
keveréke: 

sárga + bíbor = vörös 
sárga + zöldeskék = zöld 

bíbor + zöldeskék = ibolya 
A három tárgy-alapszín 

keveréke fekete. 
A gyakorlatban 100%-ot 

visszaverő eszményi fehér szín 
nincs, mert a legfehérebb anyag 
is elnyel a beeső fényből 2-4%-
ot; és ugyanígy nincs ideális 

fekete szín sem, mert  
a legfeketébb test is visszaver  

kb. 4% fényt.  
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Két fényszín 
összekeverése esetén 
keletkező új szín mindig 
világosabb az összetevő 
színeknél (mintha 
fehérrel hígítottuk volna). 
Két tárgyszín 
összekeveréskor 
keletkező új szín 
sötétebb az összetevő 
színeknél.  
A fény elektromágneses 
hullám, „atomos” 
szerkezetű energia, 
legkisebb egysége a 
foton. A látható fény 
hullámhossza 380 – 760 
millimikron közé esik.  
Az elektromágneses 
sugarak hullámhossza: 
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1 nm = nanométer = 10-9 méter        1 pm = pikométer = 10-12 méter 2020. június 172 Dr. Kausay Tibor



Hazai gyártású fényességmérő készülék 
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Siklósi mészkő 

Tardosi mészkő 
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Készülék a színes üveg fényáteresztésének mérésére 2020. június 181 Dr. Kausay Tibor



A Spektromom műszerrel való mérés abszorpciós fotometria 
körébe tartozik. A mérés során egy alapállapotú anyagot 
világítunk át folytonos sugárzással (általában halogén 
lámpával) és az átbocsátott/elnyelt sugárzást elemezzük.  
A monokromátor feladata, hogy a folytonos sugárzásból 
kiválaszthassunk egy hullámhosszt (egy szűk sávot), amely a 
mintánk elnyelési sávjába esik, hiszen a spektrum összes többi 
hullámhossza csak fölösleges zaj a detektor számára.  
A fotodetektor leggyakrabban félvezető fotodióda. A diódasor 
érzékeli a színszűrőből érkező fényt. A diódasor, és a hozzá 
kapcsolt elektronika egyszerre elemezi a teljes áteresztési 
spektrumot. 
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Köszönöm a szíves 
figyelmüket… 
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