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Példa az MSZ 18292:1978 szerinti
terméskő megnevezésére

A TB méretosztálynak megfelelő,
05 f kőzetfizikai minőségi osztályú,

m2 kőzettani osztályú,
homokkő anyagú

tömbös terméskő megnevezése:

TBTB –– 05 f05 f –– mm22 –– homokkő MSZ 18292homokkő MSZ 18292
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Az európai szabványok hazai bevezetésének
története 1991-re nyúlik vissza, amikor is
Magyarország a teljes jogú CEN (Európai
Szabványügyi Bizottság) tagság elnyerése
érdekében elkezdte az európai szabványok
honosítását. A teljes jogú CEN tagság
elnyerésének feltétele az volt, hogy Magyarország
az EN szabványok 80 %-át bevezesse.
Ez a feltétel 2002. végére teljesült, és Magyarország
2003. január 1. óta a CEN teljes jogú tagja.
A CEN tagság hazánkat arra kötelezi, hogy az
európai szabványokat a megjelenést követő hat
hónapon belül honosítsa, és az ellentmondó régi
nemzeti szabványokat visszavonja.
Hazánknak ebben nincs lemaradása.
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Az új európai MSZ EN 13383-1:2003 terméskő
termékszabványt akkor kell használni, amikor
a vízépítési vagy mélyépítési szerkezetet új
európai tervezési szabvány alapján méretezik.
A régi MSZ szabványok alapján tervezett
szerkezetekbe beépítésre kerülő terméskövek
megfelelőségét továbbra is a régi, visszavont,
de irodalomként használható MSZ 18292:1978
terméskő termékszabvány szerint kell (lehet)
ellenőrizni.
(Ez egy általános kijelentés, amely nem minden
esetben követhető, hiszen pl. a közönséges
cementeket ma már csak EN szabvány szerint
gyártják, de pl. beton esetén e kijelentést követjük.)
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Az MSZ EN 206-1:2002 és
MSZ 4798-1:2004 szabvány

alkalmazása
— mint minden szabványé a

nemzeti szabványosításról szóló
1995. évi XXVIII. törvény

értelmében  —
önkéntes.



13



14

TERMÉSKŐ

A terméskövek fogalmát és
követelményrendszerét az

MSZ EN 13383MSZ EN 13383--1:20031:2003
„Vízépítési terméskő.„Vízépítési terméskő.

1.1.rész: Műszaki előírás”rész: Műszaki előírás” című
ún. „harmonizált” európai
termékszabvány tárgyalja.
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Harmonizált szabvány csak
termékszabvány lehet.

Honosított európai temékszabvány
csak akkor lehet harmonizált,
ha az európai forrás szabvány

harmonizált.

A vizsgálati szabványok jellegüknél
fogva soha sem harmonizáltak.
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A harmonizált termékszabvány az
„Építési termékek” „új megközelítésű”
irányelvével (direktívával) harmonizál

(ZA melléklet).
A harmonizált termékszabvány

követelményének megfelelő termék az
„új megközelítésű” európai irányelvben
szereplő „lényeges” követelményeket
(az élet, egészség, vagyon, környezet

védelme)  is teljesíti.

Az európai piacon
lényegében csak a

jelet viselő
termékek
forgalmazhatók.
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Az európai piacon olyan termék
forgalmazható a legkönnyebben, amely a
vonatkozó harmonizált szabványnak, és
ezáltal egy vagy több „új megközelítésű”
irányelvnek megfelel.
A gyártó vagy a termék forgalmazója csak az
ilyen terméket láthatja el a CE (a francia
„conformité européenne” kifejezés rövidítése)
jelöléssel, és csak akkor, ha az EU Bizottság
által kijelölt valamely, EU tagállamban
található „notifikáló szervezet”-től a CE jel
használatát engedélyező okiratot
megszerezte.
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A CE jelölést szabályosan viselő termék
forgalmazását az EU tagországokban
megtiltani, megakadályozni, korlátozni nem
lehet, következésképpen a forgalmazásához
nemzeti „Építőipari Műszaki Engedély”
beszerzése sem szükséges, hanem a kijelölt
intézmények valamelyikének tanúsítványa
elegendő.
A CE megfelelőségi jelölés tartalmazza a CE
jelet:
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A tanúsító
szervezet

ill.
a tanúsítvány

jele
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A MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA

Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló

1997. évi LXXVIII. törvény („Építési
törvény”) kimondja és a

2006. évi L. törvény sem módosítja :

41. § (1) Építési célra anyagot,
készterméket és berendezést csak a
külön jogszabályban meghatározott
megfelelőség igazolássalmegfelelőség igazolással lehet
forgalomba hozni vagy beépíteni.
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(2) A megfelelőség igazolás annak írásos
megerősítése, hogy az építési célú termék a
tervezett felhasználásra alkalmas, vagyis
kielégíti a rá vonatkozó

a) honosított harmonizált európaiharmonizált európai
szabványbanszabványban, vagy

b) európai műszaki engedélyben,

c) ezek hiányában egyéb nemzeti
műszaki specifikációban (nemzeti
szabványban vagy építőipari
műszaki engedélyben), valamint ►
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d) egyedi (nem sorozatban gyártott)
termék esetén a gyártási
tervdokumentációban előírt
követelményeket.

(3) A megfelelőség igazolást megfelelőségi
vizsgálatok alapján lehet kiadni.

(4) A megfelelőség igazolás lehet:

a) független tanúsító szerv által kiadott iratfüggetlen tanúsító szerv által kiadott irat,

b)b) szállítói (forgalmazói, gyártói)szállítói (forgalmazói, gyártói)
megfelelőségi nyilatkozatmegfelelőségi nyilatkozat.
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Az építési termékek
műszaki követelményeinek,
megfelelőség igazolásánakmegfelelőség igazolásának,

valamint
forgalomba hozatalának és

felhasználásának
részletes szabályairól a

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM
együttes rendelet intézkedik.
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9. § (1) A szállító feladata

•a termékre előírt megfelelőség
igazolási eljárás lefolytatása, valamint

•az eljárás eredményeként kiállított
megfelelőség igazolásnak
(megfelelőségi tanúsítvány vagy
szállítói megfelelőségi nyilatkozat) a
termékhez való csatolása.

A megfelelőség igazolási eljárás
módozatairól a rendelet 4. számú
melléklete rendelkezik. Eszerint:
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Megfelelőségi tanúsítvány

A kijelölt tanúsító szervezet állítja ki a termék
megfelelőségének igazolására,

• a kezdeti vizsgálat, a gyártásellenőrzés
felügyelete és jóváhagyása alapján.  Ez a
megfelelőség igazolásának (1)(1) módozata;

• ha a tanúsító szervezet szúrópróbaszerű
vizsgálatokat is végez, akkor a
megfelelőség igazolása módozatának jele:
(1+)(1+).
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Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó állítja ki a termék megfelelőségének
igazolására,

• a kezdeti vizsgálat, a gyártásellenőrzés,
a késztermék vizsgálata alapján, a
tanúsító szervezet felügyelete nélkül.
Ez a megfelelőség igazolásának
(4)(4) módozata;

• ha az üzemet és ezeket a folyamatokat a
tanúsító szervezet  folyamatosan
felügyeli, akkor a megfelelőség igazolása
módozatának jele: (2+)(2+).
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Megfelelőségi tanúsítvány kiállítására
jogosult (kijelölt) tanúsító szerv

Magyarországon jelenleg például:
• az építésügy területén: ÉMI
Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Kht.
• a vízügy területén: VITUKI
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Kutató Intézet Kht.
• az útügy területén: Magyar Közút
Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki
és Információs Kht.
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MSZ EN 13383MSZ EN 13383--1:2003 „Vízépítési terméskő.1:2003 „Vízépítési terméskő.
1. rész: Műszaki előírás”1. rész: Műszaki előírás” című termékszabvány

alkalmazási területe:
• a természetes kőanyagokból

(kizárólag mechanikai feldolgozással),
• a mesterséges kőanyagokból

(ipari, termikus vagy egyéb különleges
feldolgozással),

• az újrahasznosított kőanyagból
(szervetlen eredetű, bontási építőanyagból),

• ezek keverékéből
vízépítési és egyéb mélyépítési célravízépítési és egyéb mélyépítési célra
előállított terméskövekterméskövek tulajdonságai.tulajdonságai.
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VÍZÉPÍTÉSI TERMÉSKŐ VIZSGÁLATAVÍZÉPÍTÉSI TERMÉSKŐ VIZSGÁLATA
Az MSZ EN 13383MSZ EN 13383--1:20031:2003
termékszabány szerinti

terméskövek számos
tulajdonságát az

MSZ EN 13383MSZ EN 13383--2:20032:2003
„Vízépítési terméskő. 2. rész:„Vízépítési terméskő. 2. rész:

Vizsgálati módszerek”Vizsgálati módszerek”
című szabvány szerint

kell vizsgálni.
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A terméskövekettermésköveket az
MSZ EN 13383-1:2003 termékszabvány

szerint a következő tulajdonságok
alapján kell osztályokba sorolni:

—Gömbölyű kövek
(tört felületük 50%-nál
kevesebb) részaránya

7. fejezetA terméskő alakja
5. és 6. fejezetMéret nagyság

Geometriai kGeometriai köövetelmvetelméényeknyek
4. fejezetMintavMintavéételtel

Vizsgálati szabvány
MSZ EN 13383-2:2003

Tulajdonság
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SzemrevételezésSzín

SzemrevételezésFelületi tisztaság

MSZ EN 1097-1:1998Aprózódással szembeni
ellenállás mikro-Deval
aprózódással kifejezve

MSZ EN 1926:2000
A. melléklet

Töréssel szembeni ellenállás
nyomószilárdsággal kifejezve

8. fejezetTestsűrűség
Fizikai kFizikai köövetelmvetelméényeknyek

Vizsgálati szabvány
MSZ EN 13383-2:2003

Tulajdonság
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MSZ EN 1744-3:2003Vízoldható részek
mennyisége

KKéémiai kmiai köövetelmvetelméényeknyek
Vizsgálati szabványTulajdonság
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MSZ EN 13383-2:2003

10. fejezet
Napégette kő (Sonnenbrand),
kokkolitos kő (például bazalt)

MSZ EN 1367-2:1999Magnézium-szulfátos
kristályosítás

MSZ EN 13383-2:2003;
9. fejezet

Fagyállóság

MSZ EN 13383-2:2003;
8. fejezet

Vízfelvétel, mint a fagyállóság
elővizsgálata

MSZ EN 1744-1:2001;
19.1. és 19.2. szakasz

MSZ EN 13383-2:2003;
10. fejezet

Kohósalak és acélgyártási
salak térfogatállandósága

TartTartóóssssáágg

Vizsgálati szabványTulajdonság
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Az MSZ EN 13383-1:2003 szabvány
4.1. szakasza kimondja, hogy

1. ha valamely tulajdonságra a szabvány
nem ad meg követelmény határértéket,
akkor a gyártó adja azt meg, és jelölje így:
XXmegadott, ahol XX a tulajdonság jele;

2. ha a szabvány valamely tulajdonságot
nem követel meg, akkor a tulajdonság
jele: XXNR (NR = no requirement);

3. valamely tulajdonság követelményeinek
szabványtól való eltéréseit
az alkalmazás céljának megfelelően,
az alkalmazás helyén érvényes
nemzeti előírás(ok)ban lehet megadni.



37

Minthogy az európai szabványok számos követelmény
megfogalmazását nemzeti hatáskörbe utalnak, lehetőség
nyílik a szakterületre vonatkozó nemzeti alkalmazási
dokumentum (NAD) kidolgozására. Erre példa:
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A minta fogalomköreA minta fogalomköre –– 11 ––

Alaphalmaz (Los vagy Charge, batch)
Az a termelési kőanyag mennyiség, szállítási
rakomány, részrakomány (vasúti vagon,
tehergépkocsi, hajó) vagy tárolt kőanyag
mennyiség, amelyet folyamatosan, változatlan
körülmények között állítottak elő. Folyamatos
termelés esetén egy meghatározott időtartam
alatt előállított kőanyag mennyiség tekintendő
egy alaphalmaznak.
Egyesminta (Einzelprobe, sampling increment)
Az a kőanyag mennyiség, amelyet az
alaphalmazból a mintavevő berendezés egy
műveletével vettek.
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A minta fogalomköreA minta fogalomköre –– 22 ––

Gyűjtőminta vagy reprezentatív minta (Sammelprobe
vagy repräsentative Probe, bulk sample vagy
representative sample)
A gyűjtőminta a mintavétel eredménye. A mintavevő
berendezés egyes műveleteivel vett egyesminták
összessége. A gyűjtőmintával az alaphalmaz, azaz
az egy meghatározott időtartam alatt, egységesnek
tekinthető körülmények között, folyamatosan
előállított termelési, szállítási vagy tárolt
kőanyaghalmaz mennyiség vagy részmennyiség
jellemezhető.
Részminta (Teilprobe, subsample)
Mintacsökkentési eljárással az egyesmintából vagy
a gyűjtőmintából előállított részminta.
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A minta fogalomköreA minta fogalomköre –– 33 ––

Laboratóriumi minta (Laboratoriumsprobe,
laboratory sample)
A mintavétel szabályai szerint vett gyűjtőmintából
csökkentett, a kőanyaghalmazt hűen képviselő
minta, amelyből a laboratórium a vizsgálati mintát
előállítja.
Vizsgálati minta (Meßprobe, test portion)
A laboratóriumi mintából a vizsgálat feltételeinek
megfelelően a vizsgálat céljára előkészített minta,
amelyből a vizsgálathoz szükséges adagokat veszik.
Alapszabály, hogy a vizsgálati minta tömege kg-ban
legalább a duplája legyen a kőanyaghalmaz mm-ben
kifejezett névleges legnagyobb szemnagyságának.
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A minta fogalomköreA minta fogalomköre –– 44 ––
Vizsgálati adag vagy egyedi vizsgálati minta vagy
mérési minta vagy bemért mennyiség
(Einzelmeßprobe, test specimen)
A vizsgálati mintából vett adag, amelyet egyetlen
vizsgálat során teljes egészében felhasználnak.
Próbatest (Probe vagy Prüfling, specimen)
Szabályos vagy szabálytalan alakú (tehát nem
szemcsés halmaz) vizsgálati adag.

Az évek során megjelent európai szabványok
fogalom meghatározásai sajnos még egy
műszaki bizottságon belül sem mindig
egységesek, ami az európai szabványok magyar
verzióin is nyomot hagyott.
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MSZ EN 13383-1
(3.8. szakasz)

Fogalom
Méret osztály:Méret osztály:
125 és 250 mm
közötti névleges
felső
mérethatárú
vízépítési
terméskő
termékek méret
szerinti
osztálya.
Jele: CP
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MSZ EN 13383-1 szerinti terméskövek szemmegoszlási határgörbéi
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CP45/125 jelű vízépítési terméskő szemmegoszlási határgörbéi
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CP63/180 jelű vízépítési terméskő szemmegoszlási határgörbéi
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CP90/250 jelű vízépítési terméskő szemmegoszlási határgörbéi
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CP45/180 jelű vízépítési terméskő szemmegoszlási határgörbéi
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CP90/180 jelű vízépítlési terméskő szemmegoszlási határgörbéi
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MSZ EN 13383-1 (3.9. és 3.10. szakasz)
Fogalom

Könnyű tömeg osztály:Könnyű tömeg osztály:
25 és 500 kg közötti névleges felső
tömeghatárú vízépítési terméskő termékek
tömeg szerinti osztálya.
Jele: LMLM

Nehéz tömeg osztály:Nehéz tömeg osztály:
500 kg feletti névleges felső tömeghatárú
vízépítési terméskő termékek tömeg szerinti
osztálya.
Jele: HMHM
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MSZ EN 13383-1 szerinti könnyű terméskövek tömeg-megoszlási
határgörbéi
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LMA5/40 jelű könnyű vízépítési terméskő tömeg-megoszlási határgörbéi
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A 10 és 20 kg helyén lévő függőleges vonalak a
termék átlagos tömegét jelölik.

Ilyenkor a termék jelében szerepel az „A” betű.
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LMA10/60 jelű könnyű vízépítési terméskő tömeg-megoszlási határgörbéi
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LMA40/200 jelű könnyű vízépítési terméskő tömeg-megoszlási határgörbéi
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LMA60/300 jelű könnyű vízépítési terméskő tömeg-megoszlási határgörbéi
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LMA15/300 jelű könnyű vízépítési  terméskő tömeg-megoszlási  határgörbéi
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MSZ EN 13383-1 szerinti nehéz terméskövek
tömeg-megoszlási határgörbéi
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HMA300/1000 jelű nehéz vízépítési  terméskő tömeg-megoszlási  határgörbéi
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HMA1000/3000 jelű nehéz vízépítési  terméskő tömeg-megoszlási  határgörbéi
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HMA3000/6000 jelű nehéz vízépítési  terméskő tömeg-megoszlási  határgörbéi
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HMA6000/1000 jelű nehéz vízépítési terméskövek tömeg-megoszlási
határgörbéi
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HMA10000/15000  jelű nehéz vízépítési terméskő tömeg-megoszlási határgörbéi
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A 12000 és 13000 kg helyén lévő függőleges vonalak
a termék átlagos tömegét jelölik.

Ilyenkor a termék jelében szerepel az „A” betű.
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Az LMALMA és HMAHMA jelű termékek esetén a tömeg-
eloszlási határgörbéken kívül előírják a termékelőírják a termék
átlagos tömegének tartományátátlagos tömegének tartományát is, ami a tömeg-
eloszlás egyenletességének követelménye. Ha a
vizsgált termék kődarabjainak átlagos tömege az
előírt tartományba esik, akkor a termék tömeg-
eloszlása lényegében szimmetrikus.
Ha az átlagos tömeg az előírt tartománynál
kisebb, akkor a termékben sok a könnyű kődarab
és a termék tömeg-eloszlása balra ferdül.
Ha az átlagos tömeg az előírt tartománynál
nagyobb, akkor a termékben sok a nehéz
kődarab és a termék tömeg-eloszlása jobbra
ferdül.
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Az eloszlás ferdesége
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HMB10000/15000 jelű nehéz vízépítési  terméskő tömeg-megoszlási  határgörbéi
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Ha a termék átlagos tömege nem követelmény
(a függőleges szaggatott  vonalak hiányoznak),

akkor a termék jelében a „B” betű szerepel.
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Átszámítás az új méret, ill. tömeg osztályok közöttÁtszámítás az új méret, ill. tömeg osztályok között

Hozzávetőleges számításaim szerint az MSZ EN
13383-1:2003 szabvány szerinti méret és tömeg
osztályok között gyakorlatilag nincs vagy alig van
átfedés. A CP jelű méret szerinti osztályba sorolható
terméskövek lényegében kisebb tömegűek, mint az
LMA vagy LM tömeg szerinti osztályba sorolható
terméskövek.
Eszerint tendencia, hogy a 15 – 20 cm-nél kisebbkisebb
méretűméretű (10 – 20 kg-nál könnyebbkönnyebb) terméskövek a CP
termék osztályokba, a 15 – 20 cm-nél nagyobbnagyobb
méretűméretű (10 – 20 kg-nál nehezebbnehezebb) terméskövek az
LM termék osztályokba sorolandók, az oda
besorolhatóknál nagyobbak pedig a HM termék
osztályokba valók (lásd a következő táblázatot ►).
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Átszámítás a régi és az új méret, ill. tömeg osztályok közöttÁtszámítás a régi és az új méret, ill. tömeg osztályok között
-- 11 --

Forrás:
Dr.-Ing. Jan Kayser: „Zur Handhabung der neuen Norm DIN EN 13383 für

Wasserbausteine und deren Umsetzung in einer Steinbemessung”
http://www.baw.de/vip/abteilungen/geot/Sonderinformationen_

Geotechnik/Anwendung_DIN_EN_13383/Anwendung_DIN_EN_13383.pdf

TLW = TECHNISCHEN LIEFERBEDINGUNGEN WASSERBAUSTEINE
(Vízépítési terméskövek műszaki szállítási feltételei)
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Átszámítás a régi és az új méret, ill. tömeg osztályok közöttÁtszámítás a régi és az új méret, ill. tömeg osztályok között
Dr.Dr.--IngIng.. JanJan KayserKayser szerintszerint

-- 22 --
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Terméskövek nyomószilárdságnyomószilárdság vizsgálata – 1 –
MSZ EN 1926:2000 szabvány A. melléklete szerint

Minden egyes próbatestet egy-egy terméskőből kell
kivágni vagy kifúrni. A próbatest (50 ± 5) mm élhosszúságú
kocka, vagy (50 ± 5) mm átmérőjű és magasságú kör
keresztmetszetű henger legyen.
Olyan terméskövek esetében, amelyek nyomószilárdsága
legalább 40 N/mm2, (70 ± 7) mm élhosszúságú kocka vagy
(70 ± 7) mm átmérőjű és magasságú kör keresztmetszetű
henger alakú próbatesteket használjunk.
A próbatest repedésektől mentes, egyenletes
szövetszerkezetű legyen. Mérete és a legnagyobb
kőzetalkotó elegyrész mérete legalább 10:1 arányú legyen.
Durvaszemcséjű anyag esetében legfeljebb 150 mm
élhosszúságú, illetve átmérőjű kocka vagy henger
használata engedhető meg.
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Terméskövek nyomószilárdságnyomószilárdság vizsgálata – 2 –

A próbatest tengelye párhuzamos legyen a kőzet
anizotrópiájának irányával (pl. lerakódási szintek,
rétegzettség stb.). Ha az anizotrópiára merőleges
terhelésvizsgálatra van szükség, további, azonos méretű
és formájú próbatesteket kell előkészíteni.
A terméskőből kimunkált próbatesteket általában (70 ± 5)
°C hőmérsékleten tömegállandóságig kell szárítani.
A tömegállandóságot akkor érjük el, ha két, (24 ± 2) óra
különbséggel végzett mérés különbsége nem nagyobb,
mint a próbatest tömegének 0,1 %-a. Szárítás után és
vizsgálat előtt a próbatesteket (20 ± 5) °C hőmérsékleten
kell tárolni, amíg az állandó hőmérsékletet el nem érik.
Ezután 24 órán belül el kell végezni a vizsgálatokat.
Ebben az esetben a próbatestek víztartalmi állapota
légszáraz.
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Terméskövek nyomószilárdságnyomószilárdság vizsgálata – 3 –

A vízépítési terméskő nyomószilárdság vizsgálata
esetén a próbatesteket (48 ± 4) órán keresztül (20 ±
10) °C hőmérsékletű helyiségben, ivóvíz alatt kell
tárolni. A vízből való kivételt követő 1 órán belül a
szilárdsági vizsgálatot el kell végezni, törekedve
arra, hogy a próbatest víztartalma lehetőleg minél
kevésbé változzon. Ebben az esetben a próbatestek
víztartalmi állapota vízzel telített.
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Vízépítési terméskövek
vizes mikrovizes mikro--DevalDeval aprózódás vizsgálata  - 1 -

MSZ EN 13383-1:2003 és MSZ EN 1097-1:1998

A laboratóriumi mintát legalább 6 db olyan
különálló terméskő (gyűjtőminta) törésével kell
előállítani, amelyek tömege egymástól legfeljebb
25 %-ban tér el.

A terméskövek törését laboratóriumi
pofástörőben kell elvégezni.

A vizsgálati minta szemnagysága 10-14 mm kell
legyen, az alábbi ábrán látható szemmegoszlási
követelmény mellett.
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Mikro-Deval dob
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Ajánlott irodalom:Ajánlott irodalom:
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TisztaságTisztaság
A vízépítési terméskő, amelyet bitumen vagy cement
kötőanyagú kiöntő anyaggal fognak részben vagy teljesen
kiönteni, látható módon nem szabad agyagos vagy más
tapadó talajjal szennyezett legyen.

Ebbe a körbe tartozik az úsztatott betonúsztatott beton termésköve is.

A vízépítési terméskő az építményt vagy a környezetet
károsító idegen összetevőket nem tartalmazhat.

Ha gyanú merül fel, hogy a terméskő vízoldható összetevőt
tartalmaz, akkor az MSZ EN 1744-3:2003 szerinti vizsgálatot
kell elvégezni.

SzínSzín
Természetes színeltérések miatt minőségi kifogás nem
emelhető.
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KohósalakkőKohósalakkő tartósságatartóssága
Megjegyzés: A kohósalakkövet „darabos

kohósalak”-nak is nevezik.
1.Kohósalakkő dikalcium-szilikátos bomlása

(„meszes mállása”) nem megengedett. A mállást a
kőzetalkotó dikalcium-szilikát (belit, (CaO)2.SiO2)
ásvány labilis β-formából a γ-formába való
átalakulása okozza. Vizsgálat: MSZ EN 1744-
1:1999 szabvány 19.1. szakasza szerint.

2.Kohósalakkő vasas mállása nem megengedett. A
vasas mállás nedves környezetben, esőben,
leginkább vízben alakul ki.  Vizsgálat: MSZ EN
1744-1:1999 szabvány 19.2. szakasza szerint.
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Ajánlott irodalom:Ajánlott irodalom:
http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/acelgyartas.pdf
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Acélgyártási salakkő tartósságaAcélgyártási salakkő tartóssága

Figyelmeztetés: Az acélgyártási salakkő (Siemens-
Martin salakkő, acélműsalak) terméskőként való

alkalmazása duzzadási hajlama miatt különös
óvatosságot követel, betonba való beépítése kémiai

instabilitása miatt kerülendő.
Megjegyzés: Az acélgyártási salakkövet
„acélműsalak”-nak vagy „Siemens-Martin salak”-nak
is nevezik.
Acélgyártási salakkő térfogat-növekedése nem
megengedett. Vizsgálatát (8±1) órás főzési próbával
kell végezni, és az aprózódási veszteséget tömeg%-
ban kell kifejezni, az MSZ EN 13383-2:2003 szabvány
10. fejezete szerint.
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VízfelvételVízfelvétel
(Finomszemek nélkül)

A vízfelvételt az MSZ EN 13383-2:2003
szabvány 8. fejezete szerint kell
vizsgálni. A terméket fagyállónak és
olvasztósó-állónak kell tekinteni, ha
10 db vízépítési terméskő átlagos
vízfelvétele ≤ 0,5 tömeg% .
A vízfelvételi osztály jele: WA, ha e fenti
követelményt kielégíti, akkor WA0,5.
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FagyállóságFagyállóság
(Finomszemek nélkül)

A fagyállóságot az MSZ EN 13383-2:2003
szabvány 9. fejezete szerint kell vizsgálni,
mintegy 10 db vízépítési terméskövön.

A legfeljebb 0,5 tömeg% vízfelvételű próbatesteket nem kell
fagyasztani.
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Fagyállóság vizsgálatFagyállóság vizsgálat

A megmosott és (110 ± 5) ºC hőmérsékleten
kiszárított, majd lehűlt próbatestet 0,1 tömeg%
pontosan le kell mérni, és ezt követően (24 ± 1)
óra hosszára (20 – 25) ºC hőmérsékletű desztillált
vagy ioncserélt víz alá kell helyezni.
A vízzel való telítés után a próbatestet műanyag
fóliába kell göngyölni, és a fagyasztószekrénybe
kell tenni. A fagyasztószekrény hőmérsékletének
mérése és szabályozása a fagyasztótér
középpontjába helyezett mérőpontban történik,
amely egy 8/16 mm szemnagyságú
kőanyaghalmazt és vizet tartalmazó zárt edény.
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A lehűtés és fagyasztás időtartama 12,5 óra. Ezt
követően a próbatestről el kell távolítani a fóliát,
és a próbatestet legfeljebb 10 óra hosszára a (20
± 3)  ºC hőmérsékletű víz alá kell helyezni. Egy
teljes fagyasztási ciklus ideje 24 óra, a vizsgálat
25 ciklusból áll.
A 25. ciklus után a próbatestet (110 ± 5) ºC
hőmérsékleten ki kell szárítani, majd
szobahőmérsékletre le kell hűteni, és a tömegét
meg kell mérni. Ki kell számítani és tömeg%-ban,
egy tizedes pontossággal meg kell adni a
tömegveszteséget, valamint meg kell vizsgálni,
hogy nyitott repedés vagy szétesési hajlamra
utaló jel található-e.
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Kristályosítási vizsgálat magnéziumKristályosítási vizsgálat magnézium--szulfát oldatbanszulfát oldatban
az MSZ EN 13383-1:2003 és az MSZ EN 1367-2:1999 szerint

A vizsgálati minta szemnagysága referencia vizsgálat esetén
10-14 mm, hasonlóan a mikro-Deval vizsgálathoz.
A magnézium-szulfátos referencia vizsgálatot a kis vizsgálati
szemnagyság miatt óvatosan kell a terméskövek vizsgálatára
alkalmazni. Az esetleg félrevezető vizsgálati eredmény
elkerülésére célszerű nagyobb vizsgálati szemnagyságot
(pl. 63 – 125 mm) választani, vagy a vizsgálatot nátrium-
szulfát oldatban is elvégezni, írja az MSZ EN 133683-1
szabvány
C. melléklete.
Megjegyezzük, hogy alternatív magnézium-szulfát oldatos
kristályosítási módszerként, a (2 – 45) mm tartományban,
előnyösen alkalmazható az MSZ 18289-3:1985 szerinti magyar
vizsgálati eljárás, amelyet az ÚT 2-3.601:2006 magyar útügyi
műszaki előírás zúzottkő termékek vizsgálatára meg is enged.
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Napégette bazalt vizsgálataNapégette bazalt vizsgálata –– 11 ––
MSZ EN 13383-2:2003 szabvány 10. fejezete

szerint

A laboratóriumi minta 1 db, legalább akkora
méretű terméskő, hogy annak kettévágásával
legalább 0,005 m2 vágott felületű egyedi
vizsgálati mintát lehessen kialakítani.
A vizsgálatot 20 db terméskövön kell
elvégezni, melyek közül ha csak 1 db is a
napégette foltosodás és mállás jelét mutatja,
akkor újabb 20 db követ kell megvizsgálni.
A vizsgálat előtt a vizsgálati mintát meg kell
mosni, majd tömegállandóságig kell szárítani.
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Napégette bazalt vizsgálataNapégette bazalt vizsgálata –– 22 ––

Az így előkészített mintát (36 ± 1) órán át főzni
kell, majd főzés után száradni kell hagyni. A
megszáradt, vágott felületet be kell
nedvesíteni, és annak száradása közben meg
kell figyelni, hogy

a) keletkeznek-e szürkés-fehér csillag alakú
foltok vagy sugár alakú hajszálrepedések;
b) képződnek-e nagyobb repedések;
c) aprózódik-e a minta.

A vizsgált mintát össze lehet hasonlítani a
szétvágott felével, amelyet nem főztünk.
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Ajánlott irodalom:Ajánlott irodalom:
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Néhány szóNéhány szó
a termésköveka terméskövek
alkalmazásárólalkalmazásáról
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Vízépítési terméskövek

Vízépítési műtárgyaknak nevezzük általában
mindazokat a műszaki létesítményeket,
amelyek a vízgazdálkodás különböző céljait
szolgálják.
E létesítmények építéséhez gyakran
használnak terméskövet.
A terméskövek vízépítési alkalmazásával
Dr.Dr. CsomaCsoma Rózsa:Rózsa: Vízépítési kőszerkezetek
című oktatási anyaga foglalkozik, amely a
világhálóról letölthető:
http://www.vit.bme.hu/vit/dolgozok/feltoltesek/
csoma/vizepitesi_koszerkezetek.pdf
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A terméskövekterméskövek alkalmazásuk folytán, tulajdonságaikat
tekintve kapcsolatban állnak az útburkoló kövekkelútburkoló kövekkel és a
falazó kövekkelfalazó kövekkel is.
Az útburkoló kövekútburkoló kövek tulajdonságaival és
követelményeivel a visszavont MSZ 18297:1987
Útburkoló kövek című nemzeti szabvány foglalkozott,
amelyet a következő európai szabványok váltottak ki:

• MSZ EN 1341:2002 Természetes útburkoló kőlapok
külső kövezésre. Követelmények és vizsgálati
módszerek
• MSZ EN 1342:2002 Természetes útburkoló kövek
külső kövezésre. Követelmények és vizsgálati
módszerek
• MSZ EN 1343:2002 Természetes útszegélykövek
külső kövezésre. Követelmények és vizsgálati
módszerek
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Tardosi mészkő terméskővel burkolt kapualj
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Részlet Galambos JózsefGalambos József
„A palatáblától a számítógépig” című cikkéből,

amelynek 1. része a „Decsi kapu” című lap
2005. novemberi számában jelent meg:

„Így kezdtem, valamikor nem is olyan régen:
1942-t írtak a naptárokban. Háborús szelek fújtak szerte
a világban. Hat éves voltam, amikor szüleim feltettek a
többi tanyasi gyerek közé a lovas szekérre és elküldtek
az iskolába.” …”A Kerekidülő végénél kezdődött az
országúti sárrázósárrázó. Ez az útszakasz terméskőbőlterméskőből készült
és oly nagyon rázós volt, hogy aki esetleg elaludt volna
a szekéren, az itt biztosan felébredt álmaiból! Közel hat
kilométer sáros vagy poros földút megtétele után végre
kemény, stabil talajon gördülhetett szekerünk az iskola
felé.”
Forrás:
http://www.decs.hu/decsi_kapu/2005_11_november.pdf
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A terméskövek egyik lehetséges felhasználási
módja, amikor ún. úsztatott terméskőkéntúsztatott terméskőként
nagyobb méretű beton alaptestekbe építjük
be, főképp a betonnal való takarékoskodás
szándékával.

Úsztatott betonÚsztatott beton készítése esetén az úsztatott
kövek összes térfogata a beton térfogatának
legfeljebb 30 százaléka lehet.

Az úsztatott kőként felhasznált terméskő
feleljen meg az MSZ EN 13383-1:2003
szabvány követelményének.
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Az úsztatott terméskövekúsztatott terméskövek 100 mm
élhosszúságú, légszáraz próbakockán mért
átlagos nyomószilárdsága legalább
kétszerese legyen a beton előírt
nyomószilárdsági osztályához tartozó, ugyan
csak 100 mm élhosszúságú, légszáraz
próbakockán értelmezett átlagos nyomó-
szilárdságnak (lásd a következő táblázatot).
Ha az úsztatott betont használati időtartama
alatt fagyhatás érheti, akkor az úsztatott kő
fagyállósági fokozata a betonéval azonos
legyen.  Duzzadó terméskövet úsztatott
kőként alkalmazni nem szabad.
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A falazó kövek tulajdonságait ésA falazó kövek tulajdonságait és
követelményeit a mégkövetelményeit a még érvénybenérvényben
lévő MSZ 18294:1986lévő MSZ 18294:1986 ÉpítőkövekÉpítőkövek
című nemzeti szabvány tárgyalja.című nemzeti szabvány tárgyalja.
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Budakalászi édesvízi „travertin” mészkő


