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1. Bevezetés

Számos jelét tapasztaljuk, hogy az építészet a 21. század elején jelentᔐs változásokon megy 

keresztül. Ennek legfᔐbb oka, hogy az egyre növekvᔐ energiaigény mellett (1. ábra) az 

emberiségnek tudomásul kellett vennie, hogy fosszilis energiahordozó-készleteink (kᔐolaj, 

földgáz, szén) fogytán vannak. Ráadásul áruk az elmúlt évtizedben – az 1970-es évek 

energiaválságához hasonlóan – ismét robbanásszerᜐen megnᔐtt (2. ábra) [5] [6] [24].

1. ábra: A világ primer energiafelhasználásának alakulása az ipari forradalomtól napjainkig [24]

2. ábra: A fosszilis energiahordozók árának alakulása a második világháború óta [24]

Fenntarthatóság és gazdaságosság szempontjából tehát kívánatos az energiafelhasználás 

csökkentése, melynek egyik módja – a megújuló energiaforrások és a természetes 

építᔐanyagok (bioépítᔐanyagok) használata mellett – az épületek megfelelᔐ és szakszerᜐ 

hᔐszigetelése.

Egy átlagos, hᔐszigeteletlen lakóépület külsᔐ falszerkezetén a teljes hᔐveszteség 30-40%-a, 

talajon fekvᔐ padlóján 10-15%-a, a kéményen keresztül 10%-a, tetᔐszerkezetén 20-25%-a, 

valamint a nyílászárókon keresztül pedig 20-30%-a  jelentkezik (3 ábra) [4] [5].

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.002
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Épületeink hᔐszigetelésével az épülethatároló szerkezeten átáramló hᔐmennyiség, és egyúttal 

az épület teljes hᔐvesztesége is csökkenthetᔐ, mellyel jelentᔐs mennyiségᜐ fᜐtési energia 

takarítható meg. Ezért érdemes megfontolni meglévᔐ épületeink utólagos hᔐszigetelését is.

3. ábra: Egy átlagos lakóépület hᔐvesztesége épülethatároló szerkezetekre kivetítve [6] [56] [61] [62]

Az építészetben lezajló változások egyik legfontosabb eredménye, hogy számos nyugat-

európai országhoz hasonlóan Magyarországon is megszületett az épületek energetikai 

jellemzᔐinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24.) TNM rendelet, ami több szempontból is

lényeges újításokat hozott. A rendelet legfontosabb eredménye viszont nem csak a betartandó 

hᔐátbocsátási tényezᔐre, fajlagos hᔐveszteség-tényezᔐre és összesített energetikai jellemzᔐre 

vonatkozó határértékek elᔐírása, illetve szigorítása, hanem jogszabály létrejötte, hiszen a 

korábbi elᔐírásokat csupán nemzeti szabványok tartalmazták (pl. MSZ 04-140/2:1991), 

melyek köztudottan csak ajánlás jellegᜐek voltak [6].

Nemzetközi téren 2008-ban fontos megállapodás született. A klímaváltozás elleni küzdelem 

jegyében az Európai Unió egy átfogó klíma- és energiacsomagot hagyott jóvá (20-20-20 

integrált energia-klíma stratégia), mely konkrét célokat tᜐzött ki: „2020-ig 20%-kal növelni 

kell az energiahatékonyságot, teljes energiafogyasztásunkban 20%-ra kell növelni a megújuló 

energiaforrások arányát, továbbá az 1990-es szinthez képest 2020-ra 20%-kal kell csökkenteni 

a károsanyag-kibocsátást” [63].

Nem csak jogi szabályozások és gazdaságossági megfontolások késztetnek minket épületeink 

energiafogyasztásának csökkentésére. A pusztán anyagi megközelítésen túlmenᔐen 

gondolnunk kell környezeti értékeinkre is, ami jelen esetben lakhelyünket, a Földet is érinti. 

Az energiafogyasztás környezetszennyezéssel jár, ugyanis a felhasznált energia jelentᔐs részét 

fosszilis energiahordozók (szén, kᔐolaj, földgáz) elégetésébᔐl nyerjük, melynek 

következtében üvegházhatású gázok (fᔐleg CO2) kerülnek a légkörbe. Az üvegházhatású 
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gázok légköri koncentrációjának növekedése miatt intenzívebbé válik az üvegházhatás, a Föld 

kevesebb hᔐt tud kisugározni a világᜐrbe, ami globális felmelegedést és klímaváltozást okoz.

Ha az elmúlt évtized németországi statisztikáit alapul véve az energiafelhasználás gazdasági 

ágazatokra való lebontását elvégezzük (4. ábra), észrevehetᔐ, hogy a háztartások által 

felhasznált energia a teljes energiafelhasználás tekintélyes hányadát (29%) teszik ki [5] [6] 

[12]. Ennek túlnyomó részét (75,8%) a fᜐtési energia jelenti (5. ábra) [5] [6] [13]. Az épületek 

hᔐszigetelésével csökkenthetᔐ a fᜐtési energiaigény, ami egyrészt az épület fenntartási 

költségeinek, másrészt a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkenését vonja 

maga után. Megfelelᔐ hᔐszigeteléssel a légtechnikai berendezések üzemeltetésére fordított 

energia is csökkenthetᔐ, hiszen a jól hᔐszigetelt épület nyáron nehezebben melegszik fel, 

ezáltal kevesebb a hᜐtési energiaigénye is [6].

4. ábra: A gazdasági ágazatok energiafelhasználásának 

aránya Németországban [12]

5. ábra: Egy átlagos német háztartás 

energiafelhasználásának megoszlása [13]

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi 

szempontból különösen fontos feladat épületeink külsᔐ határoló felületeinek hᔐszigetelése, 

hiszen ezeken a felületeken keresztül realizálódik épületeink hᔐveszteségének jelentᔐs 

hányada.
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2. Kutatási terület

Az energiatudatos építészet és a hᔐszigetelᔐ anyagok fejlᔐdéstörténete még nem feldolgozott, 

jelenleg is rendszerezésre vár. Ahhoz viszont, hogy az építészet területén napjainkban 

végbemenᔐ változásokat megérthessük, szükséges a hᔐszigetelᔐ anyagok fejlᔐdéstörténetének 

ismerete.

Ha a fejlᔐdési vonalon végigpillantunk, megállapíthatjuk, hogy a napjainkban lezajló 

változások nem egyedülállóak. A történelem során ugyanis végbementek olyan változások, 

melyek új hᔐszigetelᔐ anyagok megjelenését és a régiek visszaszorulását okozták.

Megállapíthatjuk, hogy jelenleg is korszakváltás küszöbén állunk, melyet a számos újonnan 

megjelenᔐ – fᔐleg természetes – hᔐszigetelᔐ anyag jelez. Az irántuk tapasztalható kereslet 

növekedése a környezettudatos építészeti gondolkodás elᔐtérbe kerülésével magyarázható.

Érthetᔐek tehát mindazon törekvések, melyek természetes anyagú hᔐszigetelᔐ terméket 

igyekszenek kifejleszteni. Ahhoz viszont, hogy egy új termék forgalomba kerülhessen, meg 

kell gyᔐzᔐdni arról, hogy az adott anyag megfelelᔐen el tudja-e látni funkcióját az 

épületszerkezeten belül. Ehhez pedig különféle összehasonlító vizsgálatok és elemzések 

szükségesek.

Kutatásom során egy ilyen, újonnan kifejlesztett természetes alapú hᔐszigetelᔐ anyagot 

(kukoricaszár blokk) vizsgáltam, melyet 2008-ban az „Innocsekk” projekt támogatásával egy 

Zala megyei vállalkozó szabadalmaztatott. Nyersanyaga a jobbára mezᔐgazdasági 

mellékterméknek minᔐsülᔐ kukoricaszár. Készítése során az alapanyagát (növényi rost) 

felaprítják, megkeverik (szárazon, majd MEKOL 1130 faragasztó kötᔐanyaggal). A keveréket 

formába helyezve kívánt méretᜐre préselik, s végül kiszárítják. Az így elkészült kukoricaszár 

blokk legfᔐbb elᔐnye, hogy alapanyaga olcsó és igen nagy mennyiségben áll rendelkezésre, 

környezetbarát, könnyen alakítható, újrahasznosítható. Különleges elᔐnye, hogy kiváló hᔐ- és 

hangszigetelᔐ is egyben [35] [36] [53].

A kukoricaszár blokk készítése egyúttal óriási mennyiségᜐ (kb. 12 millió tonna) 

mezᔐgazdasági hulladék hasznosításának lehetᔐségét is magában rejti. Alapanya 

takarmányozásra kevéssé alkalmas, így leggyakrabban beszántásra, vagy elégetésre kerül. Ez 

utóbbi pedig köztudottan CO2-kibocsátással – vagyis környezetszennyezéssel – jár, így 

építᔐipari felhasználása (CO2 megkötése miatt) indokolt, sᔐt szükségszerᜐ lehet [35] [53].
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3. Kutatási célkitᜐzések

Mivel az általam áttanulmányozott szakirodalomból szinte teljes mértékben hiányzik a 

hᔐszigetelᔐ anyagok fejlᔐdéstörténetének rendszerezése, kutatómunkám célja volt e fejlᔐdési 

folyamat áttekintetése a korszakok lehatárolása és a korszakváltásokat elᔐidézᔐ események 

meghatározása. Megvizsgáltam továbbá, hogy a kukoricaszár blokk, mint új hᔐszigetelᔐ 

termék ebbe a folyamatba miként illeszkedik bele.

A kukoricaszár blokkra vonatkozó általánosan elfogadott hazai és külföldi szabályozások 

hiányoznak, ezért szükségesnek tartottam a kukoricaszár blokk minᔐsítᔐ rendszerének 

(szabványos minᔐsítᔐ vizsgálatok) kidolgozását. Kutatásom másik célja, hogy kijelöljem a 

kukoricaszár blokk minᔐsítése során vizsgálandó legfontosabb anyagtulajdonságokat, s 

megmérjem ᔐket.

Eredményeimet összevetettem a többi építᔐiparban használt hᔐszigetelᔐ termék azonos 

paramétereivel, illetve a rájuk vonatkozó mᜐszaki elᔐírásokkal. Az elemzések után a 

következᔐ kérdésekre kerestem választ:

- a kukoricaszár blokk megfelelᔐ-e hᔐszigetelᔐ anyagként való alkalmazásra,

- teljesíti-e a más hᔐszigetelᔐ anyagokra vonatkozó szabványok követelményeit,

- a meglévᔐ szabványok elᔐírásai mily módon alkalmazhatók (változtatásokkal, vagy 

változtatás nélkül) a kukoricaszár blokkra,

- szükségesek-e a meglévᔐ szabványokban foglalt fogalmak és elᔐírt vizsgálatokon 

kívül egyéb fontos fogalmak, minᔐsítᔐ vizsgálatok bevezetése?

Az összehasonlító elemzésen túlmenᔐen meg akartam határozni a vizsgálati körülményeknek 

a kukoricaszár anyagjellemzᔐire gyakorolt hatását, valamint a kukoricaszár blokk fizikai, 

mechanikai és épületfizikai tulajdonságainak összefüggését. Vizsgálataim a következᔐ 

elemzésekre irányultak:

- a vízfelvétel, illetve a nedvesség hatására történᔐ alakváltozás (duzzadás), illetve az 

anyag állagában történᔐ változások idᔐbeli alakulása, tendenciája,

- a gyártástechnológia során alkalmazott préselés irányának mechanikai 

tulajdonságokra gyakorolt hatása (izotróp-anizotróp viselkedés),

- a testsᜐrᜐség és a mechanikai tulajdonságok összefüggése,

- a testsᜐrᜐség és az épületfizikai tulajdonságok összefüggése,

- optimális testsᜐrᜐség meghatározása a mechanikai és épületfizikai tulajdonságok 

alapján.
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4. Alkalmazott módszerek

4.1. Fejlᔐdéstörténeti kutatás

Kutatómunkám során összegyᜐjtöttem az energiatudatos építészet, a tudomány – azon belül is 

a hᔐtechnika és az épületfizika –, valamint a hᔐszigetelᔐ anyagok fejlᔐdésére vonatkozó 

fontosabb publikációkat. Megállapítottam, hogy a legtöbb vonatkozó szakirodalom 

meglehetᔐsen hiányos és általában a téma egy-egy túlságosan speciális részterületére 

fókuszálnak. Ráadásul a három fontos tényezᔐ (építészet, tudomány, anyagok) fejlᔐdését 

gyakran külön-külön taglalják, és csak ritkán elemzik azok összefüggését.

A folyamat megismerése és rendszerezése céljából viszont szükségesnek tartottam a fent 

említett tényezᔐk egymásra gyakorolt hatásának elemzését. Disszertációm készítése során 

összefoglaltam a szakirodalomban megtalálható információkat és kiegészítettem ᔐket saját 

kutatási eredményeimmel. Elvégeztem a hᔐszigetelᔐ anyagok fejlᔐdéstörténetének 

rendszerezését és folyamat korszakokra bontását.

A fejlᔐdéstörténet továbbgondolásaként megvizsgáltam, miként illeszkedik a kukoricaszár 

blokk a fent vázolt folyamatba, illetve a hᔐszigetelᔐ anyagok világába.

4.2. Anyagtani és épületfizikai kutatás

A gyártó várakozásai szerint a kikísérletezett újfajta építᔐanyag – a kukoricaszár blokk – a 

többi hᔐszigetelᔐ anyaghoz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik és a vizsgálatok során 

elvégzett mérések eredményei meg fogják közelíteni a többi hᔐszigetelᔐ termék fontosabb 

paramétereit (pl. vízfelvétel, szilárdság, hᔐvezetési tényezᔐ). Ahhoz viszont, hogy 

tulajdonságai egyértelmᜐen meghatározhatók, számszerᜐsíthetᔐk és a többi hᔐszigetelésre 

használt építᔐanyag anyagjellemzᔐivel összehasonlíthatók legyenek szabványok szerinti 

laboratóriumi vizsgálatokra volt szükség [36].

A kukoricaszár blokk vizsgálataira nem léteznek általánosan elfogadott nemzetközi és hazai 

elᔐírások, így keresni kellett olyan létezᔐ és az építᔐipari gyakorlatban már alkalmazott 

szabványokat, melyek a kukoricaszár blokkhoz hasonló természetes, szerves anyagok 

vizsgálataival foglalkoznak. Így választottam ki az MSZ EN 13168 jelᜐ (Hᔐszigetelᔐ 

termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ fagyapot termékek. Mᜐszaki elᔐírások), illetve az MSZ 

EN 13170 jelᜐ (Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ parafa termékek. Mᜐszaki 

elᔐírások) szabványokat, melyek a fagyapot és a parafa minᔐsítᔐ vizsgálataival foglalkoznak 

és a rájuk vonatkozó mᜐszaki elᔐírásokat tartalmazzák [36].
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A fenti szabványok elᔐírásai alapján állapítottam meg az elvégzendᔐ vizsgálatokhoz 

szükséges próbatestek méretét, alakját, valamint ezek alapján határoztam meg a vizsgálati 

körülményeket.

A következᔐ vizsgálatokat végeztem el:

- testsᜐrᜐség meghatározása,

- méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között,

- méretállandóság adott hᔐmérséklet és nedvességviszonyok mellett,

- vízfelvétel részleges vízbemerítés esetén,

- vízfelvétel teljes vízbemerítés esetén,

- húzószilárdság,

- nyomószilárdság,

- hajlítószilárdság,

- hᔐszigetelᔐ képesség,

- hangszigetelᔐ képesség.

A parafára és a fagyapotra vonatkozó szabályozás javaslatokat tesz a különféle vizsgálatok 

során alkalmazandó szabványokra. Ezek kivétel nélkül az Európai Szabványügyi Bizottság 

(Comité Européen de Normalisation, CEN) által kibocsátott és a Magyar Szabványügyi 

Testület által honosított európai szabványok (MSZ EN jelᜐ szabványok). A szabványok

egységesen vonatkoznak szinte mindenfajta építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékre, így a mérési 

eredmények kiváló összehasonlítási alapot szolgáltattak (1. táblázat).

A szabványok által ajánlott vizsgálatokon túlmenᔐen egyéb elemzéseket is végeztem. 

Megfigyeltem a kukoricaszár blokk vízfelvételi vizsgálata során történᔐ alakváltozását 

(duzzadás), valamint összefüggést kerestem a sᜐrᜐség és a méretállandóság; a hᔐvezetᔐ 

képesség, a hangszigetelᔐ képesség; valamint a szilárdsági tulajdonságok között is (pl. a más 

hᔐszigetelᔐ anyagokkal kapcsolatos információk szerint nem volt egyértelmᜐ, hogy a sᜐrᜐség 

növelésével vajon a hᔐszigetelᔐ képesség javulása, vagy romlása következik-e be). Ennek 

elsᔐdleges célja az volt, hogy meghatározhassam azt az optimális testsᜐrᜐségi értéket, ami 

mellett a kukoricaszár blokk átlagos szilárdsági paraméterek mellett jó hᔐ- és hangszigetelᔐ 

képességgel rendelkezik.

Vizsgálataim kitértek az eddig használatban lévᔐ, hasonló hᔐszigetelᔐ anyagokra vonatkozó 

szabványok kukoricaszár blokkra való alkalmazhatóságára (pl. szükségesek-e változtatások, s 

ha igen, akkor mely területeken).
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Kutatásom további célja az volt, hogy megvizsgáljam, miként befolyásolja a hᔐmérséklet és a 

nedvességtartalom változása a kukoricaszár blokk hᔐszigetelᔐ képességét. Megjegyzendᔐ, 

hogy a fent említett körülmények és anyagtulajdonságok összefüggése nem csupán ezen új, 

kísérleti építᔐanyag, hanem más, régóta alkalmazott hᔐszigetelᔐ anyagok (pl. polisztirol, 

kᔐzetgyapot, stb.) esetében sem ismert és kidolgozott teljes mértékben.

Szabvány jele Szabvány megnevezése

MSZ EN 826 Építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékek. Az összenyomódási viselkedés meghatározása

MSZ EN 1602 Építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékek. A testsᜐrᜐség meghatározása

MSZ EN 1603 Építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékek. A méretállandóság meghatározása állandó, 
normál laboratóriumi körülmények között (23 °C/50% relatív nedvességtartalom)

MSZ EN 1604 Építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékek. A méretállandóság meghatározása adott 
hᔐmérsékletᜐ és páratartalmú térben

MSZ EN 1607 Építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékek. A húzószilárdság meghatározása a sík felületre 
merᔐleges irányban

MSZ EN 1609 Építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékek. A vízfelvétel meghatározása rövid ideig tartó 
részleges bemerítéskor

MSZ EN 12087 Építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékek. A vízfelvétel meghatározása hosszú ideig tartó
bemerítéskor

MSZ EN 12089 Építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékek. A hajlítási viselkedés meghatározása.

MSZ EN 12667 Építési anyagok és termékek hᔐtechnikai viselkedése. A hᔐvezetési ellenállás 
meghatározása segédfᜐtᔐlapos és hᔐárammérᔐs eljárással. Nagy és közepes 
hᔐvezetési ellenállású termékek.

MSZ EN 13162 Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ ásványgyapot (MW-) 
termékek. Mᜐszaki elᔐírások.

MSZ EN 13163 Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ expandált polisztirolhab
(EPS) termékek. Mᜐszaki elᔐírások.

MSZ EN 13164 Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ extrudált polisztirolhab
(XPS) termékek. Mᜐszaki elᔐírások.

MSZ EN 13165 Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ poliuretánhab (PUR-) 
termékek. Mᜐszaki elᔐírások.

MSZ EN 13166 Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ fenolhab (PF-) termékek. 
Mᜐszaki elᔐírások.

MSZ EN 13168 Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ fagyapot (WW-) termékek. 
Mᜐszaki elᔐírások.

MSZ EN 13169 Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ duzzasztott perit (EPB-) 
termékek. Mᜐszaki elᔐírások.

MSZ EN 13170 Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ expandált parafa (ICB-) 
termékek. Mᜐszaki elᔐírások.

MSZ EN 29052-1 Akusztika. A dinamikai merevség meghatározása. 1. rész: Lakóépületek 
födémszerkezeteiben úsztatórétegként alkalmazott anyagok.

1. táblázat: A laboratóriumi vizsgálatokhoz és az összehasonlító elemzésekhez felhasznált szabványok
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5. Az energiatudatosság kialakulása az építészetben

5.1. A hᔐszigetelési igény születése

Az épületszerkezettan épületek hᔐszigetelésével foglalkozó területe nem tekinthet még vissza 

túlságosan hosszú múltra, mint sok egyéb más épületszerkezetek tárgykörébe tartozó terület 

(alapozások, falszerkezetek). Ez természetesen nem azt jelenti, hogy évszázadokkal ezelᔐtt 

nem lett volna alapvetᔐ követelmény épületeink hᔐszigetelése, csupán sokáig a hᔐszigetelés 

nem jelentkezett az épületekben önálló szerkezeti rétegként. A hᔐszigetelési funkció 

ellátáshoz nem volt szükség kiegészítᔐ szerkezetek beépítésére és kizárólag hᔐszigetelési 

funkcióra készült építᔐanyagok használatára [10].

Az építési tevékenység már jóval az elsᔐ fejlett civilizációk megjelenése elᔐtt létezett, attól a 

perctᔐl kezdve, mikor az ember elᔐször készített hajlékot magának. Ennek a tevékenységnek 

pedig az elsᔐdleges kiváltó oka nem volt más, minthogy védelmet biztosítson az ember 

számára, vagyis bizonyos értelemben elszigetelje magát környezetétᔐl. Az épületeknek tehát a 

kezdetektᔐl fogva létezett az a sajátos funkciója, hogy megvédje lakóját különféle hatásoktól, 

többek közt az idᔐjárás viszontagságaitól. Az idᔐjárás viszontagságai közül pedig az egyik 

legfontosabbat a kedvezᔐtlen külsᔐ hᔐmérséklet (téli hideg és nyári hᔐség) jelentette [10].

Ebben az idᔐszakban még nem beszélhetünk építészetrᔐl, csupán építési tevékenységrᔐl, 

mégis kijelenthetjük, hogy az építési tevékenység kialakulásával egyidᔐsnek tekinthetjük azt 

az épületekkel szemben támasztott követelményt, mely az épülethatároló szerkezetek 

megfelelᔐ hᔐszigetelését kívánja meg. Mindez azt jelenti számunkra, hogy tulajdonképpen 

már ebben az idᔐszakban kialakult az egyik legfontosabb épületszerkezetekkel szembeni 

elvárás, a megfelelᔐ hᔐszigetelés [10].

A kezdetleges építési tevékenység idején, mikor az ember még csak ideiglenes hajlékot épített 

magának, ugyanazokat a természetben megtalálható anyagokat használta hᔐszigetelésére, 

melyekbᔐl ruhákat készített magának, hogy védekezzen a téli hideg ellen. Ruházkodási célra 

legmegfelelᔐbbek a különféle természetes anyagok voltak. Leggyakrabban állati bᔐröket, 

gyapjút és növényi eredetᜐ anyagokat alkalmaztak, ezek azonban nem bizonyultak kellᔐen 

idᔐtállónak. A gazdálkodás és a letelepült életmód viszont hosszabb élettartamú építᔐanyagok 

alkalmazását igényelte, s már az ᔐskor kései szakaszában felfedeztek olyan természetben 

található anyagokat, amik a korábbiaknál tartósabbnak számítottak. A fa, a kᔐ és a föld 

építᔐanyagként való alkalmazása ebben a korban vált elterjedtté [10][14].
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A földbe vájt, és a földdel fedett ᔐsi lakóháztípusok (barlangház, veremház) hosszú 

évezredekig fennmaradtak és az emberiség lakhelyéül szolgáltak, mivel kivitelezésük 

egyszerᜐ és olcsó volt, megfelelᔐ védelmet tudott nyújtani lakói számára a vadállatok elᔐl, 

ráadásul egy esetleges rabló hadjárat során felégetni sem lehetett. Azonban ezek az épületek 

hᔐszigetelési szempontból is elᔐnyösek voltak, hiszen télen könnyen be lehetet ᔐket fᜐteni, 

nyáron pedig kellemesen hᜐvös belsᔐ klímát biztosítottak lakóik számára, kihasználva a 

szerkezet nagy tömegének köszönhetᔐ hᔐtároló képességét (pl. veremházak esetén). A vastag

földborítás nagy hᔐcsillapítást biztosított, melynek következtében a külsᔐ 

hᔐmérsékletváltozások hatása a belsᔐ térben kevéssé volt érzékelhetᔐ, ezáltal megfelelᔐ 

hᔐvédelmet szolgáltatott [7][10].

A jelenleg ismert legrégebbi – körülbelül 5000 éves – földdel fedett, zöldtetᔐs lakóházakat a 

Skócia partjaihoz közeli Orkney-szigeten (Skara Brae) találhatjuk, de számos – fᔐleg hideg 

éghajlatú – vidék népi építészetében elᔐfordulhatnak. Skandináviában (Norvégia, Svédország, 

Finnország), Izlandon (Keldur, Sænautasel), Oroszországban, Grönlandon és Alaszkában is 

épültek földbe süllyesztett, illetve földdel-növényzettel borított házak [7].

8. ábra: Skara Brae közel 5000 éves földházai (Orkney Island, Skócia) [86]

5.2. Az épületfizika születése

5.2.1. Energiatudatos építészet az ókori Görögországban [9][60]

A fenti példák bizonyítják, hogy az energiatudatos építészet gyakorlatilag a kezdetek kezdete 

óta jelen van az építészetben, melynek elsᔐdleges kiváltó oka már akkoriban az 

energiahordozókkal való takarékos bánásmód volt.
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Az elsᔐ fejlett civilizációk kialakulásával azonban az energiatudatosság továbbfejlᔐdött, 

mikor az ember rájött, hogy a fosszilis energiahordozókkal való takarékoskodás 

szempontjából nem csupán az épület hᔐveszteségének csökkentése fontos, hanem másfajta, 

megújuló energiaforrások kiaknázása is.

Az elsᔐ ilyen jellegᜐ kísérletek a napenergia hasznosítására irányultak. Az ókori 

Görögországban az i.e. 5. században született meg az energiatudatos tervezés gondolata, 

melynek elsᔐdleges kiváltó oka a tüzelᔐanyag-hiány volt. Korábban rengeteg fát használtak 

hajóépítésre, fᜐtésre és a fémek olvasztására – fᔐleg faszén formájában – így az erdᔐket a 

szárazföldön, és a szigetek jó részén ebben a korban gyakorlatilag teljesen kiirtották. A fa 

távolabbi területekrᔐl történᔐ importja túlságosan költséges volt, ezért – egyéb 

energiahordozó hiányában – kényszerᜐségbᔐl új, napenergia-hasznosításon alapuló építészetet 

fejlesztettek ki.

Egy tipikus görög lakóház déli tájolású volt, elᔐreugró tetᔐszerkezettel, amelyet oszlopok 

támasztottak alá. A tetᔐszerkezet megakadályozta, hogy a nyári napsütés a belsᔐ helyiségeket 

melegítse, az alacsonyan járó téli nap viszont besütött az épületbe és melegítette az 

oszlopcsarnok mögötti helyiségeket. Az északi oldalon nem, vagy csak alig voltak 

nyílászárók, és a falat vastagra építették, ezáltal biztosítva a hᔐszigetelést a hideg északi szél

ellen. Ebben az idᔐszakban vált szállóigévé az a Szókratésznek (i.e. 470-399) tulajdonított 

mondás, miszerint "A jó lakóház nyáron hᜐvös, télen meleg". A görögök még nem ismerték 

az üveget, így nyílászáróikat nem tudták átlátszó védᔐfelülettel ellátni. Ennek következtében a 

tájolásból eredᔐ hᔐnyereség a téli hónapokban meglehetᔐsen szerény volt.

Görög városokban épültek a világon az elsᔐ olyan lakótelepek, városrészek, amelyeket az 

energiatudatos építészet jegyében terveztek. Az egyik legismertebb település a görög 

szárazföld északi részén fekvᔐ Olynthosz városa volt (9. ábra), ahol télen a hᔐmérséklet 

gyakran süllyedt fagypont alá. A város egy fennsíkon 2500 lakosa számára olyan lakótelepet 

épített, ahol az utcák észak-déli és kelet-nyugati tájolásúak voltak, így minden ház egyenlᔐ 

mértékben részesülhetett a napenergiából A sorház jelleggel, szorosan egymás mellé épített 

lakóegységek mindegyike déli tájolású volt.

A kis-ázsiai partvidéken, Pergamontól délre épült Priéné városában (10. ábra) is hasonló 

lakónegyedet építettek. A felszíni adottságok itt még kedvezᔐbbek voltak, mivel a lakótelepet 

északról egy hatalmas sziklafal határolta, védelmet nyújtva a téli hideg szél ellen.
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9. ábra: Olynthosz városának alaprajza [87] 10. ábra: Priéné város alaprajza [88]

5.2.2. Energiatudatos építészet a Római Birodalomban [9][60]

A görögök ismereteit az ókori rómaiak is átvették és továbbfejlesztették. A rómaiak – a 

görögökhöz hasonlóan – eleinte igen sok fát használtak fᜐtési célokra, ráadásul a fejlettebb 

építészet miatt (sok gazdag polgár házában központi fᜐtés vagy padlófᜐtés volt) még nagyobb 

ütemben irtották az erdᔐket, mint a görögök. Miután az Appennin-félszigeten az erdᔐk 

gyakorlatilag eltᜐntek, Germániából, a Kaukázusból és más távoli helyekrᔐl kellett fát 

importálni. A probléma megoldását itt is a napenergia építészeti alkalmazása jelentette, amely 

jelentᔐs fejlᔐdésnek indult az i.sz. 1. századtól.

Mivel a birodalom kiterjedése igen nagy volt, a különbözᔐ klímájú területekre más-más 

építészeti megoldásokat dolgoztak ki. (Például Észak-Afrikában a házakat részben északi 

tájolásúra építették, a hᜐvösebb klímájú európai területeken viszont a görög minta szerint déli 

tájolással alakították ki az épületeket).

11. ábra: Marcus 

Vitruvius Pollio [89]

A különbözᔐ régiókra vonatkozó alapelveket Marcus Vitruvius Pollio

(i.e. 80-i.e. 15) római építész és hadmérnök (11. ábra) foglalta össze 

i.e. 33-ban írt De Architectura libri decem (Tíz könyv az építészetrᔐl) 

címᜐ híres könyvében. Ötödik könyve más épületfizikai vonatkozású 

– elsᔐsorban épületakusztikai – részeket is tartalmaz, ugyanis írt a 

színház helyének kiválasztásánál figyelembeveendᔐ akusztikai 

szempontokról, és a színházak akusztikai tervezésérᔐl. [9] [54]
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Igen komoly elᔐrelépés volt a görögökhöz képest, hogy a rómaiak ismerték az üveget, és 

kiterjedten használták a csillámlemezt is a nyílászárók szigetelésére. Az üvegházhatást is 

hasznosítani tudták az épületek hᔐtárolására. Közfürdᔐkben gyakran használtak nagyméretᜐ 

üvegfelületeket az épület hᔐtároló képességének fokozása érdekében.

A napenergiához való jogot az állami törvények is szavatolták minden szabad római 

polgárnak. Annak érdekében, hogy a szomszédos épületeket ne árnyékolják, korlátozásokat 

írtak elᔐ az épületek magasságára és egymástól való távolságára. Ezeket a törvényeket 

részletesen Justinianus (527-565) bizánci császár törvénykönyve rögzítette. A történelemben 

ez volt az elsᔐ eset, hogy a napenergiához való jogot törvényileg szabályozták.

5.2.3. Épületfizikai kérdések a középkorban [9] [54]

A Római Birodalom bukásával azonban az energiatudatos tervezési elvek feledésbe merültek. 

Hosszú évszázadokon át nem foglalkozott mélyebben a tudomány a hᔐszigetelés 

problémakörével. Ennek egyik oka az volt, hogy általában a régi épületszerkezetek – a vastag 

tégla- és vályogfalak – önmagukban elegendᔐk voltak ahhoz, hogy az akkori igényekhez 

igazodva biztosítsák az épület kellᔐ mértékᜐ hᔐszigetelését. A fᜐtési költsége a 

hᔐszigeteletlen épületeknek sokkal magasabb, mint egy napjainkban épült, hᔐszigeteléssel 

ellátott épületének, különösebb problémát mégsem okozott a hᔐszigetelés hiánya, mivel nem 

kellett számolni többek közt a tüzelᔐanyag árának drasztikus növekedésével, a fosszilis 

energiahordozó-készletek (szén, kᔐolaj, földgáz) kiapadásával, az üvegházhatás 

felerᔐsödésével, a globális felmelegedéssel és egyéb környezetre káros hatásokkal.

Az épületek tᜐzvédelme, illetve a lakókörülmények javítása, mint épületfizika probléma, 

azonban pont ebben az idᔐszakban vált fontos kérdéssé. A középkorban számos katasztrófát 

okoztak a különféle tᜐzesetek, fᔐleg sᜐrᜐn lakott városokban. A tᜐz házról házra történᔐ 

terjedésének megakadályozása céljából az egymáshoz épített lakóházaknak gyakran kettᔐs 

tᜐzfalat építettek, s köztük néhány centiméteres rést hagytak. Ez egyben az épületek közti 

hangszigetelés problémáját is megoldotta.

Németországban már a 16. században léteztek olyan elᔐírások, melyek elᔐírták a favázas 

épületek vakolását, megadták a kémény kivezetᔐ nyílásainak magasságát. A lakásminᔐség 

javítása érdekében megszabták a lakószobák minimális belméreteit, és tiltották a nyirkos, 

dohos pincehelyiségek lakáscélú felhasználását a rossz bevilágítási és szellᔐztetési viszonyok 

miatt.
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5.2.4. Az építészet átalakulása a 19. században

A 19. század második felében jelentᔐsen megváltozott az építészet és maga az építési 

tevékenység is, melynek következtében felvetᔐdtek az elsᔐ hᔐszigeteléssel kapcsolatos 

kérdések is.

Gyökerei az új építᔐanyagok – öntöttvas, beton, vasbeton, acél – megjelenésében, valamint a 

tartószerkezet-méretezés elméletének kialakulásában fedezhetᔐk fel. A tapasztalati méretezés 

helyébe a számításos méretezési eljárás került, ami lehetᔐvé tette a gazdaságosabb építkezést, 

a vékonyabb szerkezetek alkalmazását. Azonban ahol a régen megszokott tégla- és 

vályogszerkezetek helyébe a vékonyabb és nagyságrendekkel rosszabb hᔐszigetelᔐ képességᜐ 

acél és vasbeton (esetleg könnyᜐ-szerelt szerkezet) került, minden szerkezet (falak, födémek), 

ami eddig hᔐszigetelés szempontjából megfelelt, most egy sereg problémát (hᔐmozgás, 

páralecsapódás, nagyobb hᔐveszteség) eredményezett. Hasonló nehézségekkel küzdött az 

ebben az idᔐszakban elsᔐsorban az amerikai kontinensen elterjedᔐ könnyᜐszerkezetes 

építéstechnológia is [10] [19] [20].

Az elsᔐ látványos problémát az jelentette, hogy a falazott szerkezetekhez csatlakozó öntöttvas 

és acélszerkezetek hᔐmozgása attól jelentᔐsen eltért. A repedések és károsodások elkerülése 

végett szükségessé vált az ilyen szerkezetek hᔐvédelme, melyhez elᔐször mész-, vagy 

románcement habarcsba rakott azbesztet használtak [20].

A vázas acél- és vasbetonszerkezeteket elsᔐként az ipari építészet használta. A 19. század végi 

ipari építészet, azon belül is az energiaipar (hᔐerᔐmᜐvek) számára kulcskérdéssé vált a 

különféle berendezések (gᔐzgépek, kazánok, kémények) és az azokat körülvevᔐ 

épületszerkezetek hᔐszigetelése is a század végén kialakult nehéz gazdasági helyzet (egymást 

követᔐ gazdasági visszaesések, ingadozó energiaárak, növekvᔐ energiafogyasztás)   

miatt [9][54].

Mindezek mellett elᔐtérbe került a lakóépületek belsᔐ komfortjának javítása, ami a kellemes 

belsᔐ klíma megtartását is jelentette. Az épületgépészeti berendezések 19. század végén 

tapasztalható soha nem látott fejlᔐdése azok méretezhetᔐségének igényét is maga után vonta. 

Ehhez ismerni kellett az épület hᔐveszteségét és hᔐtároló képességét, ami szintén felértékelte 

az épületszerkezetek hᔐszigetelᔐ képességét [9] [54].

A 19. század végi, és 20. század eleji épületekben tehát szükségessé vált a hᔐszigetelés, mint 

új, önálló épületszerkezeti réteg alkalmazása. Felismerték azt is, hogy komoly és hatásos 

hᔐszigetelés csupán elᔐzetes számítások alapján tervezhetᔐ. Nem egyszerᜐen az volt a feladat, 
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hogy az épület hᔐleadását csökkenteni kellett, hanem emellett oda kellett figyelni az 

épületszerkezetek hᔐmozgására és a különféle páratechnikai kérdésekre is. Vagyis valójában a 

tartószerkezetek méretezésének kifejlᔐdése maga után vonta az épületszerkezetek hᔐtechnikai 

méretezésének szükségességét.

5.2.5. Az épületfizikai számítások elméleti alapjai

5.2.5.1. A hᔐtranszport [8] [15] [50]

A hᔐ mozgásával kapcsolatos elsᔐ megfigyeléseket az angol meteorológus és csillagász, 

Edmund Halley (1656-1742) végezte az 1686-ban Szent Ilona szigetén zajló meteorológiai 

kutatómunkája során, és megállapította, hogy a felmelegített levegᔐ felfelé száll. 

1701-ben Isaac Newton (1642-1727) figyelte meg elᔐször a hᔐátadás folyamatát, és 

megállapította, hogy egy test lehᜐlésének mértéke a test és a környezete közti 

hᔐmérsékletkülönbséggel arányos. Ma ezt a törvényt tiszteletére Newton-féle lehᜐlési 

törvénynek nevezzük, és segítségével a hᔐátadás folyamatát a következᔐképpen írhatjuk fel:

)( TTAQ K −∗∗= α (7)

A képletben Q az átadott hᔐmennyiség, A a test felülete, TK a környezet hᔐmérséklete, T a test 

hᔐmérséklete, 㬐 pedig a hᔐátadási tényezᔐ. A 18. század elején azonban rámutattak, hogy a a 

Newton-féle megfogalmazás nem kellᔐképpen precíz, hiszen a hᔐátadási tényezᔐ és a 

hᔐátadási ellenállás fogalmának definiálása kellett volna hozzá. A hᔐátadási tényezᔐ értékére 

vonatkozó becsléseket pedig csak a 20. század elején – az áramlástani ismeretek fejlᔐdésekor 

– sikerült adni.

A hᔐtranszport jelenségének kutatásában fontos szerephez jutott a svéd származású fizikus, 

Carl Wilhelm Scheele (1742-1786), aki 1777-ben kimondta, hogy a hᔐvándorlásnak három 

formáját különböztethetjük meg, a hᔐsugárzást, a hᔐáramlást és a hᔐvezetést. Azonban ebben 

az idᔐben még általánosan elterjedt volt az a vélemény, miszerint a különféle anyagok 

hᔐvezetᔐ képessége megegyezik.

A elektromos jelenségek vizsgálata hozta a következᔐ eredményt, mikor kiderült, hogy az 

egyes anyagok különbözᔐ módon vezetik az elektromos áramot, egyes anyagok jó vezetᔐk, 

mások jó szigetelᔐk. Az elektromos vezetés, illetve szigetelés analógiájára 1785-ben a holland 

fiziológus és kémikus, Jan Ingen-Housz (1730-1799) vetette fel elᔐször, hogy minden 

bizonnyal az anyagok különbözᔐ hᔐvezetési tulajdonságokkal is rendelkeznek.
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Ezt követᔐen a 19. század elején számos kutató jelent meg, aki a hᔐtranszport különféle 

módozatai kutatta. A hᔐáramlással kapcsolatban végzett megfigyeléseket a skót származású 

matematikus és fizikus, John Leslie (1766-1832), aki 1804-ben megállapította, hogy az 

áramló levegᔐ az áramlás sebességével arányos gyorsasággal hᜐl le. Ugyanebben az évben 

végezte a hᔐsugárzással kapcsolatos Leslie-kockás kísérleteit, valamint 1810-ben neki sikerült 

elᔐször mesterséges módon megfagyasztania a vizet.

A hᔐvezetés folyamatának magyarázatára a 18. században uralkodó hᔐanyag-, vagy más 

néven hᔐszubsztancia (Caloricum) elmélet hozta az átütᔐ sikert. A francia matematikus, Jean 

Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) – aki már 1807-tᔐl kezdᔐdᔐen foglalkozott a hᔐvezetés 

kérdésével – a hᔐvezetés folyamatát elméletben úgy szemléltette, hogy vett egy adott 

hosszúságú homogén rudat, adott idᔐpillanatban valamilyen hᔐmérséklet-eloszlással. A rúd a 

környezetétᔐl teljesen el volt szigetelve, tehát a hᔐ csak a rúdban áramlott, a rúd és a 

környezete között nem.

12. ábra: Jean Baptiste 
Joseph Fourier

(1768-1830) [90]

Fourier a folyamatot helyesen a következᔐ feltételezések segítségével 

modellezte: Ha a rúd két végét meghatározott hᔐmérsékletre hᜐtjük 

úgy, hogy mindkét végét hᔐközlᔐ érintkezésbe hozzuk egy olyan 

tartállyal, melynek hᔐkapacitása akkora, hogy a beleáramló 

hᔐmennyiség nem okoz benne hᔐmérsékletemelkedést, akkor 

hᔐáramlás indul meg a rúdban az alacsonyabb hᔐmérséklet irányába. 

Ez az áramlás pedig arányos a hᔐmérséklet hosszegységre esᔐ 

változásával.

Megfigyelése alapján az idᔐegység alatt terjedᔐ hᔐ (hᔐáram) mennyisége egyenesen arányos a 

hᔐmérsékletkülönbséggel, és fordítottan arányos a felületek távolságával. Ezen kívül függ a 

szilárd test anyagától is. Ezt az összefüggést ma így definiálhatjuk:

x
Tq

∆
∆

= λ
(8)

A képletben q a hᔐáram, 㥀T a rúd két vége közti hᔐmérsékletkülönbség, 㥀x a rúd két vége 

közti távolság, 㮰 pedig a rúd anyagára jellemzᔐ hᔐvezetési tényezᔐ.

Fourier legfontosabb felfedezéseit 1822-ben a Théorie analytique de la chaleur (A hᔐ 

analitikus elmélete) címᜐ könyvében foglalta össze, melyben elméletét matematikai formába 

öltöztette, és megalkotta a hᔐvezetés differenciálegyenletét. Fourier kutatásai alapján 1829-
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ben a francia fizikus Jean Claude Eugène Péclet (1793-1857) számos hibával terhelten ugyan, 

de kísérletileg meghatározta több építᔐanyag hᔐvezetési tényezᔐjét, melyeket egészen a 20. 

század elejéig a tudományos világ kritika nélkül el is fogadott.

5.2.5.2. A termodinamika fᔐtételei [8] [50]

Ebben az idᔐszakban bontakozott ki a fizika egyik új tudományága, a termodinamika is, 

melynek az energia megmaradásáról szóló elsᔐ fᔐtörvénye az 1840-es években nyert 

bizonyítást. Miután Julius Robert von Mayer (1814-1878) elméletileg, James Prescott Joule

(1818-1889) pedig kísérletileg meghatározta a hᔐ mechanikai egyenértékét 1847-ben 

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholz (1821-1894) tudta megfogalmazni elsᔐként, hogy 

az energia minden formája (mozgási, hᔐ, elektromos) egyenértékᜐ.

Azonban hamar felismerték a termodinamika II. fᔐtételének fontosságát, ugyanis az I. fᔐtétel 

nem adott magyarázatot a termodinamikai folyamatok irányára. 1851-ben Rudolf Julius 

Emanuel Clausius (1822-1888) megállapította, hogy nincs olyan folyamat, amelyben a hᔐ 

önként, külsᔐ munkavégzés nélkül hidegebb testrᔐl melegebb testre áramolna át. A tétel 

szabatos megfogalmazására azonban csak az entrópia fogalmának 1865-ös bevezetésével 

kerülhetett sor, miszerint egy zárt rendszer entrópiája csak növekedhet. 

Ugyanebben az idᔐben született meg a kinetikus gázelmélet is (Waterston, Clausius, 

Maxwell), s ennek vizsgálata segítségével jutott el Ludwig Eduard Boltzmann (1844-1908) a 

termodinamikai folyamatok statisztikus értelmezéséig, Josiah Willard Gibbs (1839-1902) 

pedig a termodinamikai potenciálok bevezetéséhez. Ez jelölte ki az utat a hᔐtan III. 

fᔐtételének megalkotásához, mikor Walter Hermann Nernst (1864-1941) 1906-ban a 

termodinamikai potenciálok vizsgálatakor kimutatta, hogy minden termikus egyensúlyban az 

entrópia nullához tart, ha a hᔐmérséklet is az abszolút nullához tart.

Az épületfizikai számítások Ernst Karl Wilhelm Nusselt (1882-1957) Das Grundgesetz des 

Wärmeübergangs (A hᔐátmenet elméleti alapjai) címᜐ mᜐve 1915-ös megjelenése után 

kezdtek beépülni a köztudatba, ám ekkor is csak tudományos körökben. Azonban hosszú út 

vezetett még odáig, hogy az építészeti tervezésben is figyelembe vegyék az épületfizikai 

alapelveket és a számítási módszereket. A fejlᔐdési folyamat érdekessége, hogy az elsᔐ, ámde 

annál fontosabb lépéseket nem építészek tették meg. 

5.2.6. Épülethigiénia, természetes szellᔐzés, páratechnika [9] [26] [29] [54]

A 19. század elején számos orvos emelte fel a hangját a városokban uralkodó kellemetlen 

lakókörülmények (pl. rossz minᔐségᜐ ivóvíz, hiányzó szellᔐzés) ellen, melyek a járványok
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(pl. kolera, tífusz) terjedésének fᔐ okai voltak. Szintén orvosok figyeltek fel arra is, hogy 

épülethigiéniai szempontból sarkalatos pont a helység levegᔐjének minᔐsége és a megfelelᔐ 

légcsere. Tudták, hogy egy zárt helységben – fᔐleg, ahol nagy embertömeg tartózkodik (pl. 

gyᜐléstermekben) – a belélegzett levegᔐ romlik, ha nem cserélik. Az elhasznált levegᔐ

egészségkárosító hatása miatt egy mérhetᔐ mennyiség bevezetésére volt szükség, hogy egy 

általános szellᔐztetési szabvány létrejöhessen.

13. ábra: Max Johann 

von Pettenkofer [91]

Az épületek és belsᔐ terek higiéniai követelményeivel elsᔐként a 

német orvos és gyógyszerész Max Johann von Pettenkofer (1818-

1901) foglalkozott.  Felfedezte, hogy a kilélegzett levegᔐ széndioxid 

tartalma az elhasznált levegᔐ legfontosabb összetevᔐje. Kifejlesztette 

egy módszert a levegᔐ széndioxidtartalmának mérésére, s ezt a 

légszennyezés mutatójaként használta. Épületfizikai szempontból 

Pettenkofer kísérleteinek legfontosabb eredménye az volt, hogy az 

épülettervezésben a helyes szellᔐztetés figyelembe vették, különösen 

középületek (iskolák, színházak) tervezésekor.

Pettenkofer ezen kívül megismerte Henry Philibert Gaspard Darcy (1803-1858) francia 

mérnök kutatásait is, aki az 1850-es években fontos vizsgálatokat végzett a különféle 

építᔐanyagok vízáteresztᔐ képességével kapcsolatban. Fourier hᔐvezetési törvényének 

analógiájára Darcy 1856-ban alkotta meg a róla elnevezett törvényt, mely a víz különféle 

anyagokon való átszivárgás sebességét írja le. Darcy munkásságának ismeretében állította fel 

Pettenkofer a „lélegzᔐ fal teóriáját”, mely szerint a légcsere nem csak a nyílászárókon, hanem 

az épülethatároló szerkezetek pórusain keresztül is létrejöhet, s az épületszerkezeteken 

keresztül nemcsak a levegᔐ, hanem a pára is áthatolhat.

A mᜐszaki felsᔐoktatásba a higiénia, mint tudomány nem sokkal Pettenkofer munkássága 

után bekerült. Elsᔐként 1873-ban a Drezdai Mᜐszaki Fᔐiskolán az egykori katonaorvos, 

Wilhelm August Roth (1833-1892) tartott higiéniával kapcsolatos kurzusokat.

5.2.7. Fᜐtés- és légtechnikai berendezések fejlᔐdése [9] [26] [28] [38] [54]

Az épületfizika fejlᔐdésben a következᔐ fontos lépést ismételten nem építészek, de még csak 

nem is az építᔐipar, hanem a fᜐtésipar és légtechnikai berendezések fejlᔐdése hozta. Az elsᔐ 

fontos felfedezések Németországban történtek, mivel a fᜐtéstechnikai ipar itt indult rendkívüli 

fejlᔐdésnek az 1880-as években.
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14. ábra: Hermann 
Immanuel Rietschel 

(1847-1914) [92]

Még 1872-ben Berlinben alapította meg Hermann Immanuel 

Rietschel (1847-1914) barátjával, Rudolf Henneberggel (1845-1909)

a Rietschel & Henneberg Fabrik für Zentralheizungen nevezetᜐ fᜐtés-

és légtechnikai berendezéseket gyártó vállalkozását. Üzleti 

tevékenysége mellett Rietschel komoly tudományos kutatásokat is 

végzett a fᜐtéstechnika és légtechnika terén, melyek a fᜐtési és 

légtechnikai rendszerek optimalizálására, a baleseti kockázatok 

csökkentésére és a tᜐzvédelem javítására irányultak. Célja a fᜐtési és 

légtechnikai ipar szabványosítása volt. 

Rietschel azt akarta elérni, hogy a fᜐtési és szellᔐzᔐrendszerek tervezésénél vegyék 

figyelembe az emberi komfortérzetet, s mindezt egy komplex tudományágban integrálják. 

1883-ban – tudományos munkájának elismerése végett – a Berlini Királyi Mᜐszaki Fᔐiskola 

professzora lett, ahol fᜐtés- és légtechnikát tanított. 1887-ben létrehozott egy vizsgáló- és 

kutatólabort, ahol hᔐtermelᔐ és fᜐtᔐberendezések hᔐveszteségét, és a levegᔐ áramlását 

vizsgálták. Mᜐszereket fejlesztettek ki a nyomás, a hᔐmérséklet és egyéb mennyiségek 

mérésére. 1893-ban jelent meg Rietschel egyik legfontosabb munkája Leitfaden zum 

Berechnen und Entwerfen von Lüftungs- und Heizungsanlagen (Fᜐtés- és légtechnikai 

berendezések tervezési és számítási kézikönyve) címmel.

Ugyanebben az idᔐben lett a Koppenhágai Mᜐszaki Fᔐiskola professzora a dán építész, 

Ludvig August Colding (1815-1888), aki fᜐtés és légtechnikát tanított, és 1885-ben 

megalapította Laboratoriet for Varme og Klimatechnik elnevezésᜐ kutatólabort, ahol 

elsᔐsorban fᜐtés- és légtechnikai berendezések vizsgálatával foglalkoztak.

Fontos személyiség az épületfizika fejlᔐdése szempontjából Wilhelm Hermann Fischer (1840-

1915), aki már 1876-tól kezdve tartott a Hannoveri Mᜐszaki Fᔐiskolán fᜐtés- és légtechnikai 

témájú elᔐadásokat. Handbuch der Architektur (Építészeti Kézikönyv) címᜐ mᜐve 1908-ban 

jelent meg, melyben alapvetᔐ hᔐ- és légtechnikai ismereteket vetett papírra. Mᜐve azért is 

kiemelkedᔐen fontos, mert a témát kifejezetten építészeti szemszögbᔐl tárgyalja.

Németországhoz hasonlóan az Egyesült Államokban is számos fᜐtés- és légtechnikával 

foglalkozó szakember olyan módszerek kidolgozásán fáradozott, melyek segítségével 

számítható az épületek hᔐvesztesége, és a szükséges fᜐtési, vagy hᜐtési energiaigénye. Több 

eljárás volt (pl. hᔐátbocsátási tényezᔐ számítása) akkoriban a fizikusok számára már ismert, 

az építᔐipari gyakorlatban azonban még nem használták. Ezért alakult meg az American 
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Society of Heating and Ventillating Engineers (ASHVE), melynek egyik legfontosabb 

képviselᔐje a légtechnika tudományának úttörᔐje, Willis Haviland Carrier (1876-1950) volt.

5.2.8. Az elsᔐ kutatólaborok [9] [26] [38] [54]

A hᔐerᔐmᜐvek tervezésével foglalkozó mérnökök is fontos lépést tettek az épületfizika 

fejlᔐdésében. A 19. század végén kialakult válságos idᔐszakban az ingadozó energiaárak arra 

kényszerítettek a mérnököket, hogy csökkentsék a gᔐzgépek, kazánok, kémények és nem 

utolsósorban az ᔐket körülvevᔐ épületszerkezetek hᔐveszteségét. A szigetelᔐanyagok 

felhasználói és gyártói egyaránt pontos és körültekintᔐ vizsgálatok és kutatások beindítását 

szorgalmazták a hᔐszigetelᔐ anyagok körében.

Az építᔐanyag-ipar támogatásának köszönhetᔐen 1918-ban nyitotta meg a müncheni egyetem 

fizikaprofesszora, Carl Wilhelm Hermann Oskar Knoblauch (1862-1946) a hᔐszigeteléssel 

foglalkozó Forschungsheim für Wärmeschutz késᔐbbi nevén Forschungsinstitut für 

Wärmeschutz (FIW) kutatóintézetét, mely az eddigi – gyakorlati élettel való kapcsolatot 

nélkülözᔐ – laboratóriumok helyett az építkezés és gyáripar hᔐszigetelési problémáival 

foglalkozott.

Az elsᔐ kutatási eredmények nyilvánosságra hozatala után intenzív vita tört ki a Rietschel 

által alapított berlini kutatóintézet vezetᔐje, Karl Brabbée (1879-1949) és a Knoblauch 

professzor körül tömörülᔐ müncheni csoport tagjai (Johannes S. Cammerer, Karl Hencky, 

Richard Schachner) között. A vitát az robbantotta ki, hogy különbségeket figyeltek meg az 

elméleti eredmények és a kísérletekben meghatározott értékek között, s csak abban értettek

egyet, hogy az építᔐanyagok nedvességtartalma negatív hatású a hᔐszigetelᔐ képességre, mert 

megnöveli a hᔐvezetést.

Ausztriában a bécsi Technologisches Gewerbemuseum hᔐ- és hangszigetelési 

laboratóriumának vezetᔐje, Karl Hofbauer, Angliában a Building Research Board 

megbízásából M. W. Fishenden, A. F. Dufton és M. V. Griffith gazdagították a hᔐszigetelés 

tudományát kutatómunkájukkal. A svéd mérnökakadémia az 1920-as években szintén nagy 

összegeket áldozott Eriksson és Kreuger kísérleteire, akik a gyakorlati életnek megfelelᔐ 

próbatesteken állapították meg a régebbi és újabb épületszerkezetek hᔐátbocsátási tényezᔐit. 

Még tovább ment a német Arthur Korff-Petersen, aki a berlini egyetem megbízásából 7 

teljesen azonos méretᜐ és elrendezésᜐ, de különbözᔐ szerkezetᜐ új, olcsó anyagból készült 

lakóházat figyelt meg két télen és egy nyáron át a lakók intelligens közremᜐködésével és 

figyelmét nem csak a hᔐszigetelésre fordította, hanem a hᔐtárolásra is kiterjesztette,
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Fontos épületfizikai méréseket és kísérleteket végzett Andreas Fredrik Bugge (1859-1945) 

norvég építᔐmérnök a trondheimi mᜐszaki egyetem professzora, és Leif J. Hanssen

labormérnök. Több azonos formájú kísérleti házat építettek, melyeket azonos klimatikus

viszonyok között vizsgáltak. Céljuk az volt, hogy megismerjék az Európában általánosan 

alkalmazott építési módszerekkel készült házak hᔐtechnikai tulajdonságait. Késᔐbb Bugge 

kutatóútra ment az Egyesült Államokba, ahol tanulmányozta az ottani könnyᜐszerkezetes 

technológiával épült lakóházakat. Célja az volt, hogy összehasonlíthassa az európai 

mintákkal, ezért kísérletsorozatait kibᔐvítette. Összesen 53 különbözᔐ rétegfelépítésᜐ 

falszerkezetet vizsgált meg, s mindegyiknek meghatározta a hᔐátbocsátási tényezᔐ (U) 

értékét. Mérési eredményeit nemzetközileg is elfogadták, és több nyelven publikálták.

5.2.9. Az elsᔐ publikációk és gyakorlati próbálkozások [9] [54]

Ha feltételezzük, hogy 1918 körül az épületfizikai tudás nagy része akadémiai körökben 

ismert volt, feltehetᔐ a kérdés: hogyan jutott el ez a tudás az építészeti gyakorlatba? Az elsᔐ 

nehézség az volt, hogy a korai irodalom építészeknek számára kevéssé volt vonzó, mert ezek 

a könyvek és beszámolók az energiaipar számára készültek. Gyakran speciális témát 

dolgoztak fel és túlságosan tudományosak voltak. A matematikai összefüggéseket taglaló 

irodalom nem vonzotta az építész olvasókat, s csupán néhány közérthetᔐbb kézikönyv 

született (pl. Günther Wasmuth: Lexikon der Baukunst A bis Z, 1929-1932).

Épületfizikai szempontból az is igen fontos dolog, hogy hol használnak hᔐszigetelést, mert 

elhelyezkedése a falak hᔐszigetelési képességét befolyásolja. Néhányan figyelmen kívül 

hagyták ezt a tényt, és a szigetelᔐanyagot ötletszerᜐen helyezték el. A korai építészeti 

irodalomban, mint például Heinz Rasch (1902-1996) és Bodo Rasch (1903-1995) testvérpár 

1929-ben megjelent Wie bauen? (Hogyan építsünk?) címᜐ könyve a hᔐátbocsátási tényezᔐ 

értékét egyszerᜐen a különbözᔐ szerkezeti rétegek hᔐátbocsátási tényezᔐjének összeadásával 

határozta meg. A számításokhoz a szigetelᔐanyag gyártók reklámkiadványaikból vett 

meglehetᔐsen optimista színezetᜐ hᔐvezetési tényezᔐ értékeket vették figyelembe.

Késᔐbb megjelentek olyan publikációk, melyek indokokat neveztek meg arra, hogy miért 

érdemes a hᔐszigetelést a fal külsᔐ, vagy belsᔐ oldalára, esetleg a falban elhelyezni, azonban 

teóriájukat sem tényekkel sem számításokkal nem támasztották alá. Richard Schachner

(1873-1936) német építész például azt javasolta, hogy a hᔐszigetelés a fal belsᔐ oldalán 

helyezkedjen el, hogy a fᜐtés megkezdése után gyorsan emelkedhessen a belsᔐ hᔐmérséklet. 

Ugyanerre a következtetésre jutott a német építész Eduard Jobst Siedler (1880-1949) Die 
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Lehre vom neuen Bauen – Ein Handbuch der Baustoffe und Bauweisen címᜐ 1932-ben 

megjelent könyvében, ahol számításokkal is igyekezett bizonyítani, hogy belsᔐ szigetelésᜐ 

téglafal esetén kevesebb a fᜐtési energiaveszteség.

5.2.10. Az épületakusztika születése [9] [26] [54]

1895-ben az amerikai fizikus, Wallace Clement Sabine (1868-1919) a Harvard Egyetem 

megbízásából kezdett el foglalkozni a Fogg Art Museum egyik elᔐadótermének akusztikai 

problémáival. Három éven keresztül végzett kísérleteket, melyekhez Sabine orgonasípokat, 

stopperórát és saját hallását használta. Megmérte, mennyi idᔐ alatt válik hallhatatlanná egy 

60dB hangnyomásszinttel rendelkezᔐ hangforrás által kibocsátott hang. Azt tapasztalta, hogy 

a vizsgált hangforrás visszhangzási ideje függ a terem méretétᔐl, alakjától és a teremben 

alkalmazott anyagoktól. Megállapította, hogy egy elᔐadóteremben jóval rövidebb 

visszhangzási idᔐre van szükség, mint egy koncertteremben.

Sabine kísérleteivel egy új tudományágat – az épületakusztikát – alapozta meg, ami a 20. 

század elején számos fizikus érdeklᔐdését felkeltette. Elsᔐként 1912-ben a Müncheni Mᜐszaki 

Fᔐiskolán Richard Berger publikálta Über die Schalldurchlässigkeit (A hangátbocsátásról) 

címᜐ munkáját, úttörᔐ elᔐrelépés viszont csak az 1940-es években született, mikor a német 

fizikus, Lothar Cremer (1905-1990) hosszas vizsgálatai után megfejtette az épületen belüli 

léghangok és testhangok terjedésének törvényeit.

5.2.11. A modern építészek törekvései az épületfizika terén [9] [54]

A kutatólaborok mᜐködése és az egyre több épületfizikai témájú publikáció azonban nem 

terjedt az építészek körében, hiszen sem tanulmányaik, sem a gyakorlati munkásságuk során 

nem sᜐrᜐn találkoztak velük. A Stuttgarti Egyetem volt az elsᔐ intézmény, ahol a gyakorlati 

idᔐ Theodor Fischer (1862-1936) ajánlása alapján az egyetemi képzés része lett. Ezzel az 

építészképzés magába foglalta a mᜐvészeti és mesterségbeli tudást is, ily módon az ifjú 

egyetemisták közvetlen kapcsolatba kerültek az építᔐanyagokkal és – gyakorlati szinten – az 

általános fizikával. 

Német egyetemek építészeti fakultásain egyre növekvᔐ számban vonták be az 

építᔐanyagokkal kapcsolatos gyakorlati ismereteket az oktatásba, s alapítottak épületfizikára 

specializálódott intézeteket. Az új tudományágat fokozatosan beépítették a leendᔐ építészek 

tantervébe. A Berlin, Drezda, München, Hannover és Stuttgart városában mᜐködᔐ egyetemek 

ekkor már hosszú tudományos kutatási múltra építhettek, melyek laborkísérletekkel 

alátámasztott eredményeit dokumentálták.
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A modern lengyel építész Szymon Syrkus (1893-1964) nemzetközi téren is jelentᔐs lépéseket 

tett az épületfizika fejlᔐdése érdekében, mikor 1933-ban a CIAM IV. kongresszusán az 

épülethatároló szerkezetrᔐl szóló írása megjelent. Ebben azt hangsúlyozta, hogy csak akkor 

fejlᔐdhet tovább a modern építészet, ha az épületfizika az építészeti tervezés fontos  

részévé válik.

Az épületfizika fejlᔐdésében fontos megemlíteni Jan Duiker (1890-1935) holland építész 

munkásságát, aki 1934-ben a a Hilversum városában található Hotel Gooiland építésekor J. J. 

de Ridder épületfizikus segítségével kifejlesztett egy új lég- és padlófᜐtési rendszert.  A fᜐtési 

rendszer légcsatornája a napenergia passzív hasznosítása érdekében az épület déli 

homlokzatára került és vékonyfalú csᔐvezetékbᔐl készült. A rendszer azonban sajnos nem 

funkcionált tökéletesen, mert a vékonyfalú csᔐvezeték hᔐvesztesége éjjel és felhᔐs napokon 

túlságosan nagy volt, mégis ígéretes próbálkozásnak tekinthetᔐ, melyet Duiker egyéb 

épületeinél is alkalmazott.

Másik jelentᔐs holland építész Johannes Bernardus van Loghem (1881-1940) volt, akinek 

1936-ban megjelent Acoustisch en thermisch bouwen voor de Praktijk címᜐ könyve, melyben 

épületakusztikai és hᔐszigetelési kérdésekkel foglalkozott (elᔐregyártott könnyᜐbeton elemek 

hᔐszigetelᔐ képessége).

Figyelemre méltó épületfizikai szempontból a holland építész Koenraad Limperg (1908-

1943) 1936-ban megjelent Naar warmer woningen címᜐ munkája, melyben Belgiumban épült 

modern épületeket elemzett. Legérdekesebb ezek közül a Louis Herman de Koninck (1896-

1984) belga építész által 1931-ben tervezett Audergheim városában lévᔐ lapos tetᔐs lakóház. 

De Koninck felismerte, hogy legfelsᔐ szinten található lakások födémében kondenzációs zóna 

alakulhat ki. A rétegrendet alkotó anyagok hᔐvezetési tényezᔐjének, valamint a lapos tetᔐ 

feletti mozgó és az alatta lévᔐ lakásban található álló levegᔐ hatásának figyelembe vételével 

kiszámította, hogy hᔐszigetelés nélkül -1°C-os külsᔐ léghᔐmérséklet esetén a 

födémszerkezetben páralecsapódás várható. Egy hᔐszigetelᔐ réteg beépítésével ugyanez a 

páralecsapódás csak -15°C-os külsᔐ léghᔐmérséklet esetén következne be.

5.2.12. A páralecsapódás és a páradiffúzió kérdései [9] [15] [26] [44] [45] [47] [54]

A páratechnológia elméleti hátterének megismerését a korábban említett ASHVE egyik aktív 

tagja, az amerikai Paul Dunham Close kezdte feszegetni. Az 1930-ban megjelent Preveting 

Condensation on Interior Building Surfaces címᜐ cikke meglehetᔐs bizonytalanságot árul el a 

hᔐszigetelᔐ réteg falszerkezetben való elhelyezésével kapcsolatban. Eleinte még azt javasolja, 
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hogy a hᔐszigetelésnek a fal belsᔐ oldalán kell elhelyezkednie, hogy gyorsan fel lehessen 

fᜐteni. Azonban ugyanebben az írásában utalt rá, hogy valószínᜐleg vannak indokok a 

hᔐszigetelᔐ réteg fal külsᔐ oldalán történᔐ elhelyezése mellett is. Hangsúlyozta a hᔐszigetelᔐ 

réteg nedvességtᔐl való védelmének fontosságát is.

Ebben az idᔐszakban terjedt el az Egyesült Államokban a könnyᜐszerkezetes, favázas 

építésmód fᔐleg a családi házak esetében. Az épületek burkolata is általában fából készült. 

Rendszerint a teljes külsᔐ felületet festéssel látták el. Ekkor még ritkaságnak számított az 

ilyen jellegᜐ épületek hᔐszigetelése, de ha az meg is történt, általában valamilyen természetes 

anyagból készült. Ugyanebben az idᔐben azonban a favázas épületek széles körében észlelni 

kezdték a faszerkezetet burkoló festékréteg leválását, s a US Forest Products Laboratory

(FPL) elkezdte vizsgálni a problémát.

Az FPL egyik laboránsa, F. L. Browne vegyészmérnök 1933-ban kezdett el mélyrehatóbban 

foglalkozni a jelenséggel. Megállapította, hogy a festékréteg leválásának legfᔐbb okozója a 

nedvesség, amely kétféle úton kerülhet a szerkezetbe. Az egyik út, hogy az esᔐvíz át tud 

szivárogni a több helyütt is rosszul kialakított szerkezeti csatlakozások hézagain. A másik – és 

sokkal több kárt okozó – nedvességhatás pedig a lakóépület belsᔐ terében keletkezᔐ pára. 

Browne megállapította, hogy a hideg téli hónapokban a belsᔐ térbᔐl páradiffúzió indul meg a 

külsᔐ tér felé az épületszerkezeteken keresztül, s mikor a párával telített levegᔐ érintkezésbe 

lép egy hidegebb felülettel, a pára kicsapódik.

Az FPL másik mérnökének, Larry V. Teesdale, Condensation in Walls and Roofs címᜐ 

könyve 1937-ben jelent meg. Teesdale biztos volt abban, hogy az épület hézagaiban 

felhalmozódó nedvesség legfᔐbb okozója a hᔐszigetelés. Tagadta azonban, hogy a hᔐszigetelᔐ 

anyagnak nedvszívó hatása lenne, s rávilágított a probléma megoldására, miszerint megfelelᔐ 

szellᔐztetés biztosításával (tetᔐablakok, zsalus szellᔐzᔐk) ez a probléma elkerülhetᔐ. Javasolta 

továbbá új építésᜐ házak esetén a padlástér megfelelᔐ szellᔐztetése mellett a hᔐszigetelés 

belsᔐ oldalára párazáró réteg beépítését.

Ugyancsak épületfizikai kérdésekkel foglalkozott az amerikai tájépítész Tyler Stewart Rogers

is. Legjelentᔐsebb munkája az 1938-ban megjelent Preventing Condensation in Insulated 

Structures címᜐ cikke, mely nemcsak azért volt jelentᔐs, mert ez volt az elsᔐ épületfizikai 

témájú cikk, mely építészeti folyóiratban jelent meg, hanem azért is, mert számos olyan 

elméletet, fogalmat, összefüggést és diagramot is közölt benne, melyek mind a mai napig 

használatosak. Cikkében leírta, hogy a hᔐszigetelés beépítése miatt az épülethatároló 
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szerkezet hidegebb lesz, mely által bennük magasabb lesz a relatív páratartalom értéke. Ennek

következtében kondenzációs zóna alakul ki a határoló szerkezetben, ahol a pára kicsapódik.

Kimutatta, hogy a hᔐszigetelés belsᔐ oldalára elhelyezett párazáró réteg beépítésével 

megelᔐzhetᔐk a szerkezetben lecsapódó pára okozta problémák, s javasolta a hᔐszigetelᔐ 

réteg és a külsᔐ burkolati réteg közé egy átszellᔐztetett légréteg kialakítását.

A Univerity of Minnesota egyik professzora, Frank B. Rowley, aki korábbi kísérleteiben 

számos építᔐanyag hᔐvezetési ellenállását megmérte, 1938-ban A theory covering the transfer 

of vapor through materials címᜐ cikkében arra a következtetésre jutott, hogy a páradiffúzió 

folyamata minden bizonnyal hasonló a hᔐtranszport folyamatához. A hᔐvezetési 

ellenállásának analógiájára feltételezhetᔐ, hogy az építᔐanyagoknak páradiffúziós ellenállása 

is van, s az épületszerkezetek páradiffúziós ellenállását is hasonlóképpen lehet számítani, mint 

az épületszerkezetek hᔐvezetési ellenállását. Szorgalmazta olyan kísérletek elvégzését, 

melyek az anyagok páradiffúziós ellenállásának meghatározására irányulnak.

Az USA-ban 1942-ben jelent meg az elsᔐ lakóépületek padlásterének szellᔐztetésével

foglalkozó szabvány, melyet az U. S. Federal Housing Administration (FHA) bocsátott ki. 

Ajánlása szerint a minimális kiszellᔐztetett padlástér felülete ne legyen kisebb a tetᔐfelület 

vízszintes vetületének 1/300-ad részénél. Ezt az adatot mindenféle hivatkozás nélkül –

látszólag önkényesen – határozta meg.

Csak a második világháború után vállalkozott rá a Housing ang Home Finance Agency

(HHFA) – mely hatásköre alá tartozott az FHA is – hogy kísérletekkel is alátámassza azokat 

az adatokat, melyet az 1942-es szabvány írt elᔐ. 1947-ben a HHFA megbízta az 1942-es 

szabvány elkészítésénél is közremᜐködᔐ Ralph R. Brittont egy kísérletsorozat 

végrehajtásával, mely hᔐszigetelt fal- és tetᔐszerkezetben végbemenᔐ kondenzációt 

vizsgálták. Rámutatott arra, hogy a kiszellᔐztetett légréteg nem minden esetben bizonyult 

hatásosnak, sᔐt, a túlzott átszellᔐztetés az épület hᔐveszteségét is megnövelte. A késᔐbbi 

évtizedek kutatásai más klimatikus körülményeket és hatásokat is figyelembe vettek (külsᔐ 

nedves levegᔐ, illetve csapadékvíz beszivárgása), s a szabványt kiegészítették azzal, hogy a 

meleg éghajlati viszonyok között a hᔐszigetelés külsᔐ oldalára javasolt a párafékezᔐ réteg 

Az amerikai kutatókkal párhuzamosan Németországban is jelentᔐs páratechnológiai kutatások 

folytak. 1927-ben jelent meg az elsᔐ páratechnológiával foglalkozó könyv Die 

Trockentechnik címmel, melynek szerzᔐje Moritz Hirsch (1879-?), német származású 

építᔐmérnök volt.
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Az elméleti írásoknak azonban továbbra sem volt érzékelhetᔐ hatása, és ismét a gyakorlati 

tapasztalatok segítettek a tudomány fejlᔐdésében. Az 1920-30-as években kezdett 

páratechnológiai problémákkal foglalkozni a német építész, Werner Heinrich Wilhelm Ernst 

Cords-Parchim (1886-1954). 1947-ben a drezdai egyetem Mezᔐgazdasági Épülettervezési 

Intézetének vezetᔐje lett, és itt írta meg 1950-ben elsᔐ fontosabb épületfizikával foglalkozó 

mᜐvét Der gesunde Stall Wärmeschutz und Belüftung der Viehställe (Marhaistállók 

egészséges hᔐszigetelése és szellᔐztetése) címmel. 1952-ben az egyetem megalapította az 

Épülethigiéniai Intézetét, melynek Cords-Parchim lett a vezetᔐje. Ekkor írta meg Technische 

Bauhygenie címᜐ mᜐvét. Ugyanebben az évben jelentette meg Johannes S. Cammerer a Die 

Berechnung der Wasserdampfdiffusion in der Wänden (Falszerkezeteken keresztül zajló 

páradiffúzió számítása) címᜐ cikkért.

Páratechnika területén rendkívül fontos a német fizikus, Otto Krischer munkája, aki az 1950-

es években komoly elméleti kutatásokat végzett az építᔐanyagok páraáteresztᔐ képességével 

kapcsolatban. Részletesen kidolgozta a páradiffúzió elméletét, és matematikai formába öntötte

azt. 1956-ban kollégája, Karl Kröll, segítségével publikálta elsᔐ fontosabb mᜐvét 

Trocknungstechnik címmel, melyben számszerᜐsítették az épületek páradiffúziós 

áteresztᔐképességét is. Legfontosabb összefoglaló munkája Die wissenschaftlichen 

Grundlagen der Trocknungstechnik (A páratechnika tudományos alapjai) címmel 1963-ban 

jelent meg.

Krischer kutatásainak hatásárak a szintén német származású fizikaprofesszor, Helmut Glaser, 

az 1950-es években szintén épületfizikai kutatásokba kezdett. Foglalkozott az 

épületszerkezeteken belüli páravándorlás, a páralecsapódás és a harmatpont kérdéseivel. 

Sikerült egy módszert kifejlesztenie, mellyel számítani tudta a falszerkezetekben létrejövᔐ a 

páradiffúziós jelenségeket, s melyeket grafikusan is ábrázolt. Eredményeit 1959-ben a 

Graphisches Verfahren zur Untersuchung von Diffusionsvorgängen (Grafikus eljárások a 

páradiffúzió vizsgálatára) címet viselᔐ cikkében publikálta. A tiszteletére elnevezett Glaser-

diagramokat páratechnikai számításoknál a mai napig használjuk. Az 1960-as években 

jelentek meg az elsᔐ számítási módszerek a hᔐtranszport és a páradiffúzió együttes 

számításával kapcsolatban.

5.3. A hᔐszigetelᔐ anyagok fejlᔐdése

A 19. század során lezajló változások az építéstechnológia és épületfizikai ismeretek területén 

kívül a hᔐszigetelᔐ anyagok fejlᔐdésére is óriási hatással voltak. A szokványos természetben 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.002



33

megtalálható anyagok helyett – állati bᔐrök, növényi rostok, földborítás – olyan különleges, 

sokszor szintén a természetben elᔐforduló anyagokat fedeztek fel, melyek ugyancsak 

alkalmasak voltak különféle hᔐszigetelési célokra. Ekkor jelentek meg az elsᔐ hᔐszigetelᔐ 

termékek is, amik kezdetben valamilyen természetes anyagból készült gyártmányok voltak 

(parafa, hamuval töltött tégla, nádpalló).

5.3.1. Természetes anyagok

5.3.1.1. Növényi rostok (szalma, nád, len)

A növényi rostok és egyéb növényi eredetᜐ anyagok hᔐszigetelᔐ célzatú alkalmazása a világ 

számos vidékein elterjedt. A trópusokon (Afrika, Óceánia) elᔐ ᔐslakosok évezredek óta 

szárított tengeri fᜐbᔐl, vagy nádból készült házakban éltek [10] [14].

A mérsékelt és a hideg éghajlatokon a learatott gabona szárát, és a nádat inkább tetᔐfedésre 

használták. A 12-13. századi Skandinávia lakóinak zsúptetᔐs házait például gyakran 60-80 cm 

vastag szalmafedés borította, sᔐt, épületeik falszerkezetei is szalma és agyag keverékébᔐl 

készült [10] [14]. Mivel a szalma és a nád száraz, üreges szárának jó hᔐszigetelᔐ képessége 

széles körben ismert volt, így a szalmával, vagy náddal fedett lakóépületekkel a világ számos 

pontján megjelentek. Elterjedésük a kora középkorra tehetᔐ, elsᔐsorban Európa és Amerika 

északi vidékén.

A növényi eredetᜐ anyagok további feldolgozása során születtek meg a 19. század végén, 

illetve a 20. század elején a különféle növényi rostból készült szigetelᔐ lemezek. Az elsᔐ ilyen 

anyagok ugyan olcsók voltak, nedvszívó képességük azonban sok gondot okozott, ezért külön 

vízszigetelᔐ réteget igényeltek. Az 1920-as években terjedtek el a gomba- és 

féregvédelemmel ellátott nádrostból készült szigetelᔐ lemezek, melyeket bitumennel kezeltek, 

viszont ezek a termékek páratechnológiai problémákat (páralecsapódás, lecsapódott pára 

elvezetése) okoztak [10] [19] [20].

Elsᔐsorban alárendelt épületek (mezᔐgazdasági épületek) szigetelésére használták a 19. 

század folyamán a nádpallókat, ugyanis ez a szigetelᔐanyag – az elᔐzᔐekkel ellentétben –

kevésbé volt hajlamos a rothadásra és rosszabb volt a nedvszívó képessége. A 20. század 

elején még bitumennel kezelt nádpallók is megjelentek, de nem terjedtek el széles körben 

ingatag minᔐségük (nád, bitumen), és tᜐzveszélyességük miatt [10] [19] [20].

1920-ban az amerikai Celotex Company préselt cukornádból gyártott hᔐszigetelᔐ lemezeket 

hozott forgalomba, melyeket épületszigetelésen kívül hᜐtᔐvagonok hᔐszigetelésére is 

használtak. Tᜐzveszélyességük miatt a Celotex lemezek nem voltak kellᔐen biztonságosak, 
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ezért késᔐbb továbbfejlesztették és egyik, vagy mindkét oldalt azbesztcementtel vonták be. Az 

Egyesült Államokban kísérleteztek elᔐször lenbᔐl készült hᔐszigetelᔐ lemezekkel is. Az 

1910-es években Minnesota államban Flaxlinum és Fibroleft éven forgalmazták ᔐket [10] 

[14] [41] [51].

5.3.1.2. Szárított tengeri fᜐ

A trópusi népek nádkunyhóihoz hasonlóan néhány amerikai indián törzs kunyhóinak falát 

szárított tengeri fᜐbᔐl (Zostera marina) építette. A száraz, üreges fᜐszálak – akárcsak a nád –

kiváló hᔐszigetelᔐ tulajdonsággal rendelkeztek. A technológia újjáélesztésének is tekinthetjük 

a Samuel Cabot (1850-1906) által 1893-ban kifejlesztett a Cabot-Quilt (cabot-paplan) 

elnevezésᜐ hᔐszigetelᔐ terméket. A két papír- vagy azbesztcement réteg közé kasírozott 

szárított tengeri fᜐbᔐl készült hᔐszigetelᔐ táblák hᔐ- és hangszigetelésre egyaránt alkalmasak 

voltak, s elsᔐsorban fal- és padlószigetelésként használták. Mivel rothadásnak, tᜐznek és 

kártevᔐknek is többé-kevésbé ellent tudott állni, így a termék egészen az 1940-es évek 

közepéig forgalomban is maradt [10] [14] [41] [51].

5.3.1.3. Parafa

A parafát hᔐszigetelᔐ anyagként elsᔐként a mediterrán térségben alkalmazták. Az ókori 

rómaiak elᔐször lábbelik bélését készítették belᔐlek, de az idᔐsebb Caius Plinius Secundus

(i.sz. 23 – i.sz. 79) római természettudóstól tudjuk, hogy lakóépületek tetᔐszigeteléseként is 

használták. Már ebben az idᔐben Spanyolország déli részén falszigetelések is készültek 

parafából. Legismertebbek a középkori spanyol és portugál szerzetesek voltak, akik 

kolostoraik falának belsᔐ felületeit parafával burkolták. Számos észak-afrikai bennszülött 

törzs házainak falát parafaᔐrleménnyel kevert agyagból építette, hogy ezzel is jobb 

hᔐszigetelést érjenek el [10] [14].

Annak köszönhetᔐen, hogy építᔐipari szigetelᔐanyagként való alkalmazása hosszú ideje 

ismert volt, az elsᔐ építᔐipari célú szigetelᔐ lemezek is parafából készültek 1870-es években, 

melyekkel elᔐszeretettel burkolták a lakóépületek falának belsᔐ felületét. Mivel vakolásuk, 

festésük szinte lehetetlen volt, így belsᔐ felületüket leginkább tapétázták. Azonban a 

parafalapok mögötti falfelületen gyakran lecsapódott a pára, ami kellemetlen belsᔐ 

hᔐmérsékletet és páratartalmat okozott, ráadásul különféle élᔐsködᔐk is megtelepedtek benne

[10] [19] [20].

Az 1880-as években jelentek meg az elsᔐ formázott szigetelᔐ elemek is, melyek anyaga 

mésszel, agyaggal és vízzel kevert parafaᔐrlemény volt. Az így kapott termék ugyan 
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hᔐszigetelési szempontból elmaradt a parafalapokétól, azonban páratechnológiai szempontból 

elᔐnyösebb volt. A 20. század elsᔐ harmadában terjedtek el, elsᔐsorban épületgépészeti 

szerelvények (légfᜐtᔐ, szellᔐzᔐ és közmᜐjáratok) szigetelésére használták ᔐket [19] [20].

5.3.1.4. Szalma [10] [14] [39] [41]

Már a történelem korai szakaszában is elᔐfordultak olyan épületek, melyeknek egyes 

szerkezetei (fal, tetᔐ) szalmából készültek. Az igazi szalmabála-építés akkor kezdett 

elterjedni, mikor az 1850-es években feltalálták a bálázó gépet, ami lehetᔐvé tette, hogy gépi 

úton, szabályos, egységes méretᜐ szalmabálákat lehessen elᔐállítani. Az elsᔐ szalmabálából

készült épületek az 1880-as években épültek az Egyesült Államok Nebraska államának 

sivatagos vidékein. Ezen a területen a szalmabálán kívül – mely egyébként olcsón és nagy 

tömegben állt rendelkezésre – más építᔐanyag nem volt, s mivel a lakásépítés rendkívül 

sürgetᔐ volt, a lakosság szalmabálákból épített magának házakat. Bár ideiglenes jelleggel 

épültek ezek a házak – melyeket hamarosan, hogy otthonosabbá tegyék ᔐket, kívülrᔐl 

bevakolták – mégis évtizedekig megmaradtak. 

Az elsᔐ dokumentált szalmabálából készült épület 1896-1897 között épült iskola volt, melyet 

állítólag egy legelᔐ tehéncsorda pusztított el 1902-ben. A kezdeti nehézségek ellenére 

azonban a következᔐ 50 év alatt közel 70 szalmaház (templom, iskola, lakóház) épült 

Nebraska területén, melyekbᔐl napjainkban még több is áll. A szalmabálából készült épületek 

– építéstechnikájának környezettudatos mivolta miatt – napjainkban is népszerᜐek.

Jellemzᔐen egy-két szintes falszerkezetek építésére, illetve padlásfödémek szigetelésére 

alkalmas, de használható réteges falszerkezet hᔐszigetelᔐ rétegeként, vagy favázas épületek 

kitöltᔐ falazataként is.

15. ábra: A 20. század elején szalmabálából épült templom (Arthur, Nebraska, USA) [93]

A szalma – lévén mezᔐgazdasági hulladék – olcsó volt és jókora mennyiségben állt 

rendelkezésre, ezért 20. század elsᔐ harmadában kísérletezni kezdtek a préselt szalmából 
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készült szigetelᔐlemezekkel. Az elsᔐ ilyen szigetelᔐlemezt 1935-ben Svédországban 

fejlesztette ki Theodor Dieden. Az elsᔐ préselt szalmából készült hᔐszigetelᔐ terméket Stramit 

néven Torsten Mossesson hozta forgalomba az 1940-es évek végén, s vázkitöltᔐ 

szigetelésként világszerte elterjedt [37].

5.3.1.5. Faforgács és fᜐrészpor [10] [14] [39]

A 20. század elején a faforgácsot és a fᜐrészport is elᔐszeretettel használták 

szigetelᔐanyagként, hiszen nagy mennyiségben állt rendelkezésre és a mesterséges 

anyagokéhoz képest ára jóval alacsonyabb volt. Papírrétegek közé csomagolva olyan 

építᔐanyagot készítettek (”balsa wool”), melynek kiváló hᔐszigetelᔐ tulajdonságai voltak.

Szélesebb körben azonban nem tudott elterjedni, mivel vízállósága és tᜐzállóság sem volt 

megfelelᔐ és különféle kártevᔐk (gombák, rágcsálók) könnyen megrongálták.

5.3.1.6. Fagyapot

A természetes eredetᜐ hᔐszigetelᔐ anyagok közül a fagyapot termékek története a 19. század 

közepéig nyúlik vissza. 1842-ben a sziléziai Breslau (ma Wrocᐠaw, Lengyelország) városában 

Herr von Pannewich készített elᔐször vegyi eljárással erdei fenyᔐ tᜐleveibᔐl paplanokat egy 

bécsi kórház számára [10] [14].

A 19. század második felében nagyobb mennyiségben jelentek meg az apró darabokra 

forgácsolt faanyagból készült termékek annak köszönhetᔐen, hogy 1876-tól az Egyesült 

Államokban megjelentek a finom szecskázó gépek. Nedvszívó tulajdonságuk miatt 

törölközᔐket és pelenkákat készítettek belᔐle. 

Jó hᔐszigetelᔐ képessége miatt a 20. század elején felvetᔐdött a fagyapotból készült 

hᔐszigetelᔐ termékek készítésének gondolata. Az elsᔐ magnezit kötésᜐ fagyapot terméket a 

Heraklith cég az ausztriai Ferndorfban mᜐködᔐ üzemében állította elᔐ 1908-ban [10] [14] 

[41]. Kötᔐanyagát késᔐbb felváltotta a cement, mely lehetᔐvé tette, hogy számos kezdeti 

elᔐnytelen tulajdonsága kiküszöbölhessék (tᜐzveszélyesség, rossz térfogat-állandóság). Így

alkalmazni kezdték fal- és tetᔐszigetelésként. A fagyapot hᔐszigetelᔐ termékek az 1930-as 

évekre széles körben elterjedtek.

5.3.1.7. Cellulózszigetelés [10] [39] [41]

Az ömlesztett és szórt cellulóz alapanyagú hᔐszigetelések elsᔐként az 1920-as években, 

Skandináviában jelentek meg, és erdᔐgazdálkodási melléktermékbᔐl, esetleg újrahasznosított 

újságpapírból készültek. Eredetileg hagyományos favázas lakóépületek kiegészítᔐ utólagos 
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hᔐszigeteléseként alkalmazták. Legtöbbször alacsony hajlású tetᔐk padlásfödémének 

hᔐszigetelése készült belᔐle, de esetenként favázas épületek vázkitöltᔐ szigeteléseként is 

megjelent. Manapság széles körben alkalmazzák egyszerᜐ kivitelezhetᔐsége és környezetbarát 

mivolta miatt.

5.3.1.8. Állati eredetᜐ anyagok [10] [14] [39] [41]

Az állati eredetᜐ anyagok a legᔐsibb szigetelᔐanyagnak tekinthetᔐk. Állati bᔐrökbᔐl, 

szᔐrmékbᔐl és gyapjúból az ember már az ᔐskorban is készített magának különféle meleg 

ruhadarabokat, hogy megvédje magát a téli hideggel szemben.

Ezek az anyagok – fᔐleg a gyapjú – természetesen kezdetleges épületek (kunyhók, sátrak) 

szigetelésére is alkalmasak voltak, de a modern építészetben a 20. század elsᔐ felében 

megjelentek gyapjúból készült hᔐszigetelᔐ paplanok is. Ezek az anyagok napjainkban is 

használatosak, ugyanis elᔐnyösek természetes eredetük, jó hᔐszigetelᔐ és páraáteresztᔐ 

képességük miatt. A gyapjúszigetelés tᜐzvédelmi szempontból is elᔐnyös, mivel gyulladási 

hᔐmérséklete 580-600°C között van, és magas nitrogéntartalma miatt jó tᜐzgátló hatású is.

Ugyancsak állati eredetᜐ szigetelᔐanyagnak tekinthetᔐ a szárított trágya, amit szintén már az 

elemi építészetben is használtak építkezésre jó hᔐszigetelᔐ képessége miatt. Ugyan a modern 

építészetben már nem használatos, azonban a világ számos gazdaságilag elmaradott, fejletlen 

vidékén (pl. Afrika) építᔐanyagként használják.

5.3.2. Mesterséges anyagok

A 19. században lezajló ipari forradalom lehetᔐvé tette, hogy a természetes anyagok mellett 

már a 19. század folyamán megjelenjenek a különféle mesterséges anyagok is az építᔐiparban.

Elᔐnyös tulajdonságaiknak köszönhetᔐen (tᜐzállóság, vízállóság, méretállandóság, 

rothadásnak és kártevᔐknek való jobb ellenállás) a 20. század fordulóján elkezdték háttérbe 

szorítani a természetes szigetelᔐanyagokat.

5.3.2.1. Azbeszt

A természetes azbeszt egy ásványi eredetᜐ szálas anyag, melynek elᔐnyeit (nagy szilárdság, 

könnyᜐ alakíthatóság, tᜐzállóság, hᔐszigetelés) már az ókorban felismerték. 3000 évvel 

ezelᔐtt a mai Finnország területén alkalmazták elᔐször faépületek hézagainak szigetelésére. 

Az ókori egyiptomiak ruháik megerᔐsítésére, és fáraóik bebalzsamozására használták, 

szélesebb körben azonban csak az ókori Görögországban használták elᔐször. Neve a görög 

”aszbesztos” szóból ered, ami kiolthatatlant jelent. Tᜐzállóságát kihasználva az azbesztet 
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elsᔐsorban erᔐs hᔐhatásnak kitett helyeken alkalmazták. Sztrabón (i.e. 64 – i.sz. 23) görög 

földrajztudós Geographika címᜐ mᜐvében írta le, hogy az i.e. 1. században az azbeszt egyik 

legértékesebb lelᔐhelye Evvoia szigetén volt. Az itt kitermelt azbesztet ”krüszosznak” 

nevezték, ami aranyszálat jelent [10] [14].

Az ókori rómaiak a görögök mintájára szintén alkalmazták a természetes azbesztet. 

Éttermeikben gyakran asztalterítᔐket és szalvétákat készítettek belᔐle, melyeket használat 

után tᜐzbe vetettek. A szennyezᔐdések leégetése után a tᜐzálló azbesztterítᔐk és szalvéták 

alkalmasak voltak újbóli használatra [10] [14].

Számos középkori dokumentum is beszámol azbesztbᔐl készült tárgyakról. A legenda szerint 

Nagy Károly (742-814) frank király egy alkalommal, hogy néhány barbár törzs vezetᔐi 

számára bizonyítsa természetfeletti erejét, azbesztbᔐl készült asztalterítᔐjét a tᜐzbe dobta, 

majd sértetlenül kivette onnan. Ugyancsak a középkorban terjedtek el az azbesztbᔐl készült 

keresztek, melyek a kereskedᔐk Krisztus keresztjébᔐl való ereklyeként árultak. Csodás 

mivoltukat annak köszönhették, hogy míg a hagyományos fakeresztek elégtek, az azbesztbᔐl 

készült „fakereszteknek” nem ártott a tᜐz [10] [14].

Az azbeszt szigetelᔐanyagként való használata az ipari forradalom idején teljesedett ki. A 

gyáriparban az azbesztet kezdetben gᔐzgépek, motorok, kazánok, kémények, csövek és egyéb 

berendezések hᔐszigetelésére használták, késᔐbb a jármᜐiparban (kuplung és fékbetét 

szigetelése) és a háztartási eszközök (hajszárító, vasalódeszka) gyártásánál is elterjedt. 

Számos építᔐipari termék, burkoló- és szigetelᔐanyag tartalmazott azbesztadalékot.

Már az ókorban is felfigyeltek az azbeszt káros hatásaira. Sztrabón megfigyelte, hogy akik 

azbeszttartalmú ruhákat viseltek, gyakran szenvedtek tüdᔐbetegségben. A római történetíró, 

természettudós és orvos, idᔐsebb Caius Plinius Secundus (i.sz. 23 – i.sz. 79) is észrevette, 

hogy az azbesztbányákban dolgozó rabszolgák gyakran hunytak el légzési rendellenesség 

következtében, ezért javasolta, hogy álarcot hordjanak, ami megvédi ᔐket az azbesztpor 

belégzésétᔐl. Azonban ezek az ókori megfigyelések olyannyira feledésbe merültek, hogy az 

elsᔐ bizonyítottan azbeszt okozta megbetegedést csak 1897-ben egy bécsi orvos regisztrálta. 

Az elsᔐ bizonyítottan azbeszt okozta halálesetet 1906-ban dokumentálták egy 

azbesztbányában dolgozó munkás boncolásakor. Onnantól kezdve, hogy fény derült 

egészségkárosító hatására, a 20. század folyamán világ számos országában betiltották az 

azbeszttartalmú termékek gyártását [10][14].
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5.3.2.2. Ásványgyapot [10] [14] [41]

A természetes ásványgyapot – mely vulkanikus úton, a természetben is létrejöhet – kiváló 

hᔐszigetelᔐ képességét a tᜐzhányók közelében élᔐ népek (pl. Hawaii) már évezredekkel 

ezelᔐtt felfedezték, és alkalmazták ᔐket kunyhóik hᔐszigetelésére. Az ipari technológiával 

elᔐállított ásványgyapot hᔐszigetelést a walesi Edward Perry fejlesztette ki 1840-ben. Üzemi 

berendezéseket szigeteltek vele, hogy csökkentsék a balesetveszélyt és a vezetékek, kazánok, 

hᔐveszteségét mérsékeljék, azonban gyártását egészségkárosító hatása miatt leállították.

Nagytömegᜐ elᔐállítása csak 1871-ben a németországi Osnabrück városában indult el és

1875-ben már az Egyesült Államokban is megjelent. A salakgyapotot elsᔐként 1885-ben 

Manchesterben (Nagy-Britannia) kezdték el gyártani, a kᔐzetgyapotot (rock wool) pedig 

1897-ben az amerikai Charles Corydon Hall vegyészmérnök állította elᔐ mészkᔐbᔐl, és 

nyitotta meg a Chrystal Chemical Works nevᜐ üzemét az Indiana államban található 

Alexandrában. 1928-ban már 8 gyára mᜐködött az Egyesült Államokban, 1929-ben a céget 

megvásárolta a Johns Manville Corporation. A Charles Corydon Hall által kifejlesztett eljárást 

napjainkban is használják. Földgáztüzelésᜐ kemencében az alapanyagot (bazalt, mészkᔐ) 

1500-1600°C-on megolvasztják, majd a képzᔐdött olvadékot centrifugális fúvó eljárással 6-

10㯀m átmérᔐjᜐ szálakká alakítják. A szálképzᔐ eljárással egy idᔐben kötᔐanyagot (fenol-

formaldehidmᜐgyantát és olajemulziót) adagolnak hozzá.

5.3.2.3. Üveggyapot [10] [14] [41]

Az üvegszálat már az ókori egyiptomiak is ismerték. Felfedezték, hogy forró üvegbᔐl szálakat 

készíthetnek. Ezeket a szálakat edényeik díszítésére használták. A velencei üvegmᜐvesek is 

ismerték ezt a technológiát. 

16. ábra: Russel Games 
Slayter (1896-1964) [93]

Ipari technológiával való gyártása azonban sokkal késᔐbb volt 

lehetséges, mert a vékony üvegszálak elᔐállításához nagyon finom 

beállítású gépek kellettek. Bár 1893-ben Edward Drummond Libbey

(1854-1925) már készített olyan üvegszálat, melynek átmérᔐje a 

selyemszáléval megegyezett, a szigetelᔐanyagként használható 

üveggyapotot viszont elsᔐként 1938-ban Russel Games Slayter

(1896-1964) az Owens-Corning Corporation alapítója állította elᔐ.

Slayter eljárását üveggyapot hᔐszigetelᔐ anyag gyártására napainkban is használják. 

Alapanyaga kvarchomok, mészkᔐ, dolomit, és kb. 50-60%-ban újrahasznosított üveg 
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keveréke, melyet 1400-1500°C-on megolvasztanak. A szálképzési folyamat egy több ezer 

furatú, henger alakú, nagy fordulatszámú, különleges ötvözetbᔐl készült centrifugában zajlik, 

mely eljárás során 4-7 㯀m átmérᔐjᜐ üvegszálak képzᔐdnek. Az üvegszálak felületét 

kötᔐanyaggal (fenol-formaldehidgyanta) vonják be, hogy biztosítsák a szálak egymáshoz 

tapadását. Ezt követᔐen a szálhalmaz tetszᔐleges sᜐrᜐségᜐvé és vastagságúvá alakítható.

5.3.2.4. Habüveg [10] [41] [48]

Már a 20. századi ipari fejlᔐdés eredménye volt a habüveg, mint új hᔐszigetelᔐ anyag 

megjelenése. Az 1930-as években több szabadalom is megjelent, ezért nehéz megállapítani, 

hol készítettek elᔐször habüveg terméket. Alapvetᔐen kétfajta gyártási technológia terjedt el. 

Egyiknél porrá ᔐrölt üveget összekevertek egy gázképzᔐ anyaggal, majd a keveréket 

felhevítették. A magas hᔐmérsékleten fejlᔐdᔐ gázok pórusokat hoztak létre a megolvadt 

üvegben. Ezt a technológiát 1932-ben a Szovjetunióban a Moszkvai Mengyelejev Intézet 

egyik labormérnöke I. I. Kitajgorodszkij alkalmazta elᔐször, aki finomra ᔐrölt üvegport és 

káclium-karbonát keverékét hevítette fel 850°C-ra, majd formába öntve lehᜐtötte. Az így 

kapott szigetelᔐanyag 0,3 g/cm3 sᜐrᜐségᜐ, hᔐvezetési tényezᔐje 0,06-0,08 W/mK volt.

Hasonló technológiát fejlesztettek ki 1934-ben a franciaországi Saint Gobain városában 

mᜐködᔐ üveggyárban is, ahol porrá ᔐrölt üveget bóraxszal (nátrium-boát) és zink-oxiddal 

kevertek össze. A keveréket felhevítve itt is gázok keletkeztek, melyek a megolvadt üvegben 

pórusokat hoztak létre, azonban az így keletkezett anyag túlságosan nagy sᜐrᜐségᜐ volt. A 

gyártási technológiát 1940-ben William O. Lytle a Pittsburgh Plate Glass & Corning Glass 

Works munkatársa továbbfejlesztette, és szabadalmaztatta azt az eljárást, miszerint a 

keletkezett anyagba további gázt (vízgᔐz, levegᔐ) vezettek be így további pórusokat 

létrehozva. Az így nyert habüveg hᔐszigetelés elᔐnyös tulajdonsága volt kis önsúlya, 

tᜐzállósága (800°C-ig), vízállósága, valamint a kártevᔐkkel szembeni ellenálló képessége, 

melynek köszönhetᔐen az 1940-es évektᔐl kezdve szélesebb körben gyártani és forgalmazni is 

kezdték. Legnagyobb hátránya az alkáliérzékenysége.

5.3.2.5. Hᔐszigetelᔐ falazóelemek

5.3.2.5.1. Kerámia falazóelemek [10] [19] [20]

A 19. század 70-es és 80-as éveiben kezdtek el foglalkozni a falazóelemek könnyítésével, s 

hᔐszigetelᔐ képességük növelésével. Egyik elsᔐ próbálkozás a Bischweiler-tégla volt. Az 

agyagból készült tégla két elembᔐl állt, egy hamuval kitöltött, nyitott üreges alsó, valamint 

egy tömör felsᔐ részbᔐl (fedᔐlap). Azonban a tégla hᔐszigetelᔐ képessége jócskán elmaradt a 
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várt értéktᔐl, ráadásul a minᔐsége egyenetlenebb, szilárdsága pedig jóval gyengébb volt a 

hagyományos, tömör falazóelemekhez képest.

Az elsᔐ kevéssé sikeres próbálkozások azonban további fejlesztésekre késztették a 

téglagyártókat, így jelentek meg a 20. század fordulóján a különféle üregekkel ellátott téglák. 

Az elsᔐ próbálkozások azonban itt sem bizonyultak megfelelᔐnek. Egyrészt az üregek miatt 

nem voltak kellᔐen szilárdak, másrészt az üregekben áramló levegᔐ miatt hᔐszigetelᔐ 

képességük sem volt kielégítᔐ. Azonban a minᔐség fokozatosan javult, s napjainkban már 

számos gyártó forgalmazza ᔐket.

Ugyanebben az idᔐben jelentek meg a szénporral, vagy tufával kiégetett, ezáltal lyukacsossá 

vált falazóelemek, melyek kezdetben jobb megoldásnak bizonyultak, hiszen kis üregeikben 

nem volt légmozgás, egynemᜐ anyagból készültek és megfelelᔐ volt a teherbírásuk is. 

Újabban az agyagot fᜐrészporral, vagy mᜐanyag granulátumokkal keverik. Az égetés során 

ezek az anyagok elégnek és pórusokat hagynak maguk után.

A 20. század elején jelentek meg a béléses téglák is, melyek üregeibe kovaföldes agyagot 

adagoltak.

5.3.2.5.2. Pórusbeton [10] [38] [41]

1918-tᔐl kezdve foglalkozott hᔐszigetelᔐ falazóelemek fejlesztésével a svéd építész, Johan 

Axel Eriksson (1888-1961), a stockholmi mᜐszaki fᔐiskola kutatója. Eredeti szándéka az volt, 

hogy az épületfát nem korhadó és nem éghetᔐ építᔐanyaggal helyettesíthesse, és 1923-ban 

sikerült mész, fémpor és olajpala ᔐrleményének keverékébᔐl elᔐállítania az elsᔐ gázbeton 

(pórusbeton) falazóelemet. Találmányát hamarosan szabadalmaztatta és az egyébként kᔐzetek 

feldolgozásával foglalkozó svédországi Kulma városában mᜐködᔐ Yxhults Stenhuggeri AB 

(ma Ytong AG) gyár igazgatója Karl August Carlén (1876-1960) 1929-ben el is kezdte 

gyártani Ytong (Yxhult Angherdede Lättbetong) néven.

Napjainkban alapanyagként ᔐrölt égetett meszet, ᔐrölt gipszet, pernyét és ᔐrölt kvarchomokot, 

gázképzᔐként alumíniumport használnak. A gázképzᔐ anyag az ᔐrölt égetett mész 

beoltódásából keletkezᔐ mészhidrát vizes oldatából hidrogéngázt fejleszt, és a keverékben 

legfeljebb 2 mm átmérᔐjᜐ, zárt pórusok sokaságát hozza létre. Az így keletkezett gázbeton 

tömböt ún. autoklávolással szilárdítják (10-12 óra, 8-12 bar, 170-190°C). Eriksson eljárásán 

kívül sok más gyártási technológiát fejlesztettek ki gázbeton (pórusbeton) falazóelemek 

készítésére, s napjainkban széles körben alkalmazzák ᔐket.
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5.3.2.6. Ömlesztett szigetelések

5.3.2.6.1. Kohósalak [10] [19] [20]

Fᔐként lapos tetᔐk és vasbeton födémek szigetelésére kezdték el a 19. század végén használni 

a kohósalakot. Széles körben alkalmazták kedvezᔐ árfekvése miatt. Nagy hátránya volt 

viszont rendkívül nagy szerkezeti önsúlya, melyet a jó nedvszívó képessége miatt benne 

felhalmozódó lecsapódott pára tovább növelhetett, ami több esetben a födém leszakadását is 

eredményezte. Az 1930-as évektᔐl már csak abban az esetben lehetett alkalmazni, ha 

biztosított volt a páraszellᔐzés.

5.3.2.6.2. Perlit [2] [10]

A perlit, mint természetes körülmények között elᔐforduló vulkanikus üvegkᔐzet, már 

évszázadok óta ismert volt. Tulajdonképpen egy viszonylag magas víztartalmú riolitváltozat, 

melyet a történelem során számos névvel illettek, míg végül 1822-ben kapta mai nevét.

Építᔐipari hasznosítása azonban még több mint egy évszázadig váratott magára. Elᔐször 

1929-ben Japánban folytak perlittel kapcsolatos kísérletek, de igazi áttörést az 1930-as 

években az Egyesült Államokban zajló kutatások hozták. 1938-ban amerikai L. Lee Boyer az 

Arizona államban található Superior városának vizsgálólaboratóriumában egy nyitott kísérleti 

kemence segítségével azon dolgozott, hogy különféle szilikátok keverékébᔐl új 

szigetelᔐanyagot állítson elᔐ egy telefontársaság számára. Egyik kísérlete során a közeli 

hegyekbᔐl származó vulkanikus kᔐzet (perlit) ᔐrleményét szórta a 850-900°C-ra felhevített 

kemencébe, s arra lett figyelmes, hogy a perlit szemcséi a kemencében pattogni kezdtek (a 

pattogatott kukoricához hasonlóan). Alaposan megvizsgálva a keletkezett duzzasztott perlitet, 

rájött, hogy az eredeti szemcsék 2-5%-ban vizet tartalmaztak. Hevítés során a perlit felülete 

meglágyul, s ahogy a magas hᔐmérsékleten gᔐzzé váló nedvesség távozott a perlit 

szemcséibᔐl, azok az eredeti méretük 7-16-szorosára duzzadtak.

Boyer vizsgálatai során felfedezte a duzzasztott perlit rossz hᔐvezetᔐ képességét, így 

hᔐszigetelᔐ anyagként való alkalmazhatósága nem volt kétséges. Jó tᜐzállósága és kis súlya 

szintén elᔐnyére vált a kohósalakhoz képest, ezért az 1950-es évekre világszerte elterjedt. 

Használható ömlesztett szigetelésként is, de elterjedt habarcsok és könnyᜐbetonok 

adalékanyagaként is, mivel azok szerkezeti önsúlyát csökkentette, s egyben hᔐszigetelᔐ 

képességét javította.
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5.3.2.6.3. Duzzasztott agyagkavics [10] [16] [41]

A duzzasztott agyagkavics készítési technológiáját 1917-ben Stephen John Hayde, egy 

Kansas Cityben (Missouri, USA) mᜐködᔐ téglagyár vezetᔐje fejlesztette ki. Megfigyelte, 

hogy egy bizonyos fajta agyagból készült téglák égetés közben túlzott módon megduzzadnak. 

Ez adta az ötletet a duzzasztott agyagkavics gyártásához, s 1918 februárjában 

szabadalmaztatta is a máig használt eljárást. Alapanyagként mészben szegény agyagot 

használnak, amit megᔐrölnek, majd 1000-1200°C-on egy forgódobos kemencében 

felhevítenek. A hevítés következtében az alapanyag külsᔐ felülete megolvad, miközben a 

benne lévᔐ különféle szerves anyagok elégnek. Az égés folyamán gázok fejlᔐdnek, melynek 

hatására a granulátum szemcséi eredeti térfogatuk 4-5-szörösére duzzadnak. A szemcsék 

belsejében az eltávozó gázok hatására finom pórusok keletkeznek, ezeknek köszönheti a 

késztermék kiváló hᔐszigetelᔐ képességét. Az így keletkezett 4 mm átmérᔐjᜐ szemcséket – a 

duzzasztott perlithez hasonlóan – elsᔐsorban könnyᜐbetonok adalékanyagaként használják a 

hᔐszigetelᔐ képesség javítása érdekében.

A gyártási technológia az 1920-as években kezdett terjedni az Egyesült Államokban, s 1941-

ben már 7 gyár mᜐködött az amerikai kontinensen. Európai országokban csak jóval késᔐbb 

alkalmazták a technológiát, annak ellenére, hogy nem sokkal Hayde felfedezése után, 1919-

ben, a dán Oskar Ohlsen szintén szabadalmaztatott egy hasonló duzzasztott agyagkavics 

gyártására irányuló technológiát. Az elsᔐ európai gyárak a Németországban, a Berlin 

közelében lévᔐ Sommerfeld és Rudersdorf városában mᜐködtek 1935-1938 között, de a 

termék minᔐsége a rossz alapanyag miatt nem volt kielégítᔐ, így a gyártás hamarosan meg is 

szᜐnt. Újabb lendületet a dániai fejlesztések hoztak, ahol végül Kalundborg városa közelében 

kezdett el mᜐködni az elsᔐ gyártóüzem. A következᔐ évtizedekben Európa számos 

országában megjelentek a duzzasztott agyagkavics gyártására specializálódott gyárak.

5.3.2.6.4. Duzzasztott üvegkavics [1]

A duzzasztott üvegkavics (habkavicsnak, habosított, ill. duzzasztott üveg-granulátum) egy új, 

hazánkban kísérleti stádiumban lévᔐ hᔐszigetelᔐ, könnyᜐ adalékanyag.

Gyártása során a hulladéküveget megᔐrlik, granulálják, felületképzᔐ anyaggal vonják be, 

majd 800-1000°C hᔐmérsékleten forgócsöves kemencében kiégetik. Szemnagysága általában 

1-30 mm. Az eddigi kutatási eredmények szerint alkáli-reakcióra nem érzékeny, káros 

összetevᔐket nem tartalmaz.
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5.3.3. Mᜐanyagok

A hᔐszigetelᔐ anyagok fejlᔐdésében az újabb jelentᔐs változást a mᜐanyagok hozták az  

1940-es és 1950-es években. A hᔐszigetelᔐ anyagok piacára való betörésük azt eredményezte, 

hogy meglehetᔐs gyorsasággal szinte teljes mértékben háttérbe szorították a természetes 

anyagokat. Sokféle mᜐanyag hᔐszigetelᔐ anyagot fedeztek fel az idᔐk során, melyek közül 

legelterjedtebbek a polisztirol és a poliuretán.

A jelenleg is alkalmazott három mᜐanyaggyártási mód (polimerizáció, polikondenzáció és 

poliaddíció) közül elᔐbbi kettᔐt már a 19. század elsᔐ felében is ismerték. A természetes 

körülmények közt létrejövᔐ polimerizációt elsᔐként 1838-ban a francia kémikus Henri Victor 

Regnault (1810-1878) figyelte meg. Regnault állított elᔐ elsᔐként gáz halmazállapotú 

vinilkloridot, majd megfigyelte, hogy mikor huzamos ideig erᔐs napsugárzásnak tette ki, a 

vinil-kloridból fehér színᜐ por (polivinil-klorid) keletkezett [10] [22].

Az elsᔐ mesterséges polimerizációt – állítólag véletlen folytán – Charles Nelson Goodyear

(1800-1860) amerikai kémikus hajtotta végre. 1839-ben kaucsuk vulkanizációjával állította 

elᔐ a természetes gumit, az elsᔐ természetes alapú mᜐanyagot, mikor felesége elᔐl – aki 

kísérleteit ellenezte – a meleg kályhába rejtett egy kénnel kezelt gumidarabot. Mikor órák 

múlva elᔐvette a kályhából, megdöbbenve tapasztalta, hogy a gumidarab tartós és rugalmas 

anyaggá alakult át [10] [22].

A mᜐanyaggyártás másik fontos módját – a polikondenzációt – a polimerkémia úttörᔐjének 

tekinthetᔐ német kémikus, Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1835-1917), fedezte 

fel, aki 1871-ben savas közegben ftálsavanhidrid (C8H4O3) és fenol (C6H5OH) 

kondenzációjával fenoftaleint (C20H14O4) állított elᔐ [10] [22].

5.3.3.1. Polisztirol

A polisztirol az egyik legrégebben ismert, de nem régóta használt mᜐanyag. A sztirolt, 

amelynek polimerizációjával létrejön, már régebben ismerték a kutatók a természetbᔐl. Neve 

biológiai eredetᜐ. A Styrax növények trópusi vidékeken élᔐ fák, egyikük, a Styrax officinalis 

termeli a styrax-gyantát, amelyet az ókorban füstölᔐszerként, késᔐbb gyógyszerként 

használtak. Elsᔐként 1839-ben egy berlini gyógyszerész, Eduard Simon figyelte meg, hogy a 

stryrax-gyanta a szabad levegᔐre téve sᜐrᜐ masszává alakul át.  Simon vízgᔐz-desztilláció 

segítségével színtelen, kellemes szagú, erᔐsen fénytörᔐ, vízben oldhatatlan, szerves 

oldószerekben jól oldódó folyadékot nyert belᔐle, melyet sztirolnak nevezett el. Azt is 

megfigyelte, hogy a sztirol a szabad levegᔐn hagyva néhány nap alatt sᜐrᜐ, kocsonyás 
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anyaggá változik. Feltételezte, hogy a sztirol reakcióba lépett a levegᔐ oxigénjével, így a 

kapott anyagot sztirol-oxidnak nevezte el [10] [22].

1845-ben azonban az angol kémikus John Blyth (1815-1892) és a német kémikus August 

Wilhelm von Hoffmann (1818-1892) kimutatták, hogy hasonló reakció oxigén jelenléte nélkül 

is végbemegy. Az így kapott vegyületet metasztirolnak nevezték el. A késᔐbbi kutatások 

kimutatták a sztirol-oxid és a metasztirol kémiai egyezését, így 1866-ban a francia kémikus, 

Marcellin Pierre Eugène Berthelot (1827-1907) megállapította, hogy a metasztirol a sztirol 

polimerizációs folyamata során jön létre [10] [22].

Csak évtizedekkel késᔐbb – 1922-ban – a német Hermann Staudinger (1881-1965) ismerte 

föl, hogy a sztirol molekulák között magas hᔐmérséklet hatására láncreakció indul be, 

melynek során a sztirol molekulái molekulaláncban rendezᔐdnek, óriásmolekulákat 

létrehozva [22].

A polisztirol alapanyaga (monomere) mesterséges úton kᔐolajból is elᔐállítható. A kᔐolaj –

mely valójában körülbelül 500 különféle anyag keveréke – iparosított kitermelése az 1850-es 

években indult meg. Kᔐolajszármazékból elᔐször csak 1907-ben Leo Hendrik Baekeland

(1863-1944) belga származású amerikai vegyész állított elᔐ mᜐanyagot fenol (C6H5OH) és 

formaldehid (CH2O) kondenzációjával, melyet ma bakelitnek nevezünk. Nem 

csodálkozhatunk tehát, hogy míg a természetes sztirolt már gyakorlatilag az ókorban 

ismerték, addig kétezer évet kellett várni, hogy 1929-ben Ludwigshafenben az IG 

Farbenindustrie AG – mai nevén Badische Anilin- und Sodafabrik (BASF) – egyik kutatója, 

Hermann Franz Mark (1895-1992), mesterséges úton kᔐolajból is elᔐállítsa etilbenzol 

katalitikus dehidrogénezésével 500-600°C hᔐmérsékleten [3] [10] [22]. A következᔐ évben –

1930-ban – pedig ugyanennek a vállalatnak két kutatója, Karl Wulff és Eugen Dörrer

sikeresen hajtott végre polimerizációt a sztirollal, létrehozva a polisztirol gyöngyöt. Innentᔐl 

kezdve meglehetᔐsen gyorsan megindult a polisztirol ipari elᔐállítása, s hamarosan felvetᔐdött 

a polisztirol mᜐanyag habként való felhasználása [3] [10] [22] [41] [42].

Elméletben már 1931-ben az Egyesült Államokban a svéd feltaláló, Carl Georg Munters

(1897-1989) kollégája, John Tandberg (1896-1968), közremᜐködésével leírta és 

szabadalmaztatta a polisztirol habosításának módszerét [10] [22] [42].
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17. ábra: Otis Ray 

McIntire [94]

Módszerük segítségével 1941-ben az Egyesült Államokban a Dow 

Chemical Company egyik mérnöke Otis Ray McIntire (1918-1996) 

elᔐ is állította az elsᔐ polisztirol habot. A tejfehér színᜐ polisztirol 

granulátumot egy 200°C-ra felhevített kemencében (extruder) 

megolvasztotta és hajtógázként klórozott szénhidrogént (metilklorid) 

adagolt hozzá. Az extruderbᔐl a polisztirol habot egy keskeny résen 

keresztül vezette ki. Így 98%-ban zárt cellastruktúrájú, sima felületᜐ 

polisztirol táblákat hozott létre, melyeket a cég hᔐszigetelᔐ anyagként 

1943-ben Styrofoam® néven jelentetett meg a piacon [10] [22] [42].

A polisztirol hᔐszigetelᔐ anyag másik elᔐállítási módját, az expandálást egy évtizeddel késᔐbb 

– 1950-ben – Európában fedezték fel az IG Farbenindustrie AG (ma BASF) cég kutatói [10] 

[22] [42]. Ezt a gyártási eljárást napjainkban is használják. A polimerizált sztirolhoz 

hajtógázként pentánt kevernek. Az expandálás során az így nyert polisztirol granulátumhoz 

vízgᔐzt adagolnak, melynek következtében az alapanyag szemcséi megpuhulnak, és a 

hᔐmérsékletnövekedés hatására a pentán hajtógáz a polisztirol gyöngyöket 20-50-szeresére 

duzzasztja, miközben a polisztirol gyöngyökön belül apró, zárt cellák alakulnak ki. Ennek 

köszönhetᔐ kiváló hᔐszigetelᔐ képessége, mely felfedezés döntᔐ lépést adott ahhoz, hogy 

megkíséreljék az építᔐiparban hᔐszigetelᔐ anyagként hasznosítani.

Hogy az expandálással nyert polisztirol tömbökbᔐl kezelhetᔐ és eladható termék keletkezzen, 

szükség volt a tömbösítési eljárás kifejlesztésére is. Megfigyelték, hogy a habosítás során 

keletkezett gyöngyök felülete lehᜐlés következtében megkeményedik, a hajtóanyag 

összehúzódik, a keletkezett cellákba levegᔐ diffundál. Pihentetés során a gyöngyökbᔐl távozik 

a gᔐzölés során hozzáadagolt nedvesség. Ezt követᔐen az elᔐhabosított gyöngyöket zárt 

formában újabb gᔐzölésnek vetették alá, mely során a gyöngyök egymáshoz préselᔐdve 

kötᔐanyag nélküli, homogén tömbbé álltak össze. Az így kifejlesztett tömbösítési eljárással 

keletkezett hᔐszigetelᔐ anyagot a BASF cég 1951-ben dobta piacra Styropor® néven, ma ez 

tekinthetᔐ az elsᔐ expandált polisztirol terméknek [10] [22] [41].

5.3.3.2. Poliuretán

A poliuretán elᔐállításához szükség volt a harmadik mᜐanyaggyártási eljárás, a poliaddíció 

kifejlesztésére, melyet egy véletlen folytán fedezett fel 1933-ban a brit Imperial Chemical 

Industries (ICI) két labormérnöke, Reginald Gibson és Eric Fawcett. Különféle szerves 

vegyületek reakcióit vizsgálták magas hᔐmérsékleten és nagy nyomáson. Egy alkalommal 
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etilént (C2H4) és benzaldehidet (C6H5CHO) hoztak reakcióba egymással annak reményében, 

hogy egyfajta ketont hoznak létre. A reaktort bekapcsolva felejtették egész éjszakára, s 

másnap reggelre a reaktor tartályában egy fehér színᜐ, viaszos, szilárd anyag képzᔐdött, 

melyet ma polietilénnek nevezünk [10] [41].

18. ábra: Otto Bayer 
(1902-1982) [95]

Módszerüket felhasználva 1937-ben a németországi Leverkusen 

városában állította elᔐ a poluretánt Otto Bayer (1902-1982) az IG 

Farbenindustrie AG (ma Bayer AG) laboratóriumában kétértékᜐ. 

alkohol (diol), valamint poliizocianát felhasználásával. Az 1940-es 

évek elején meg is indult a poliuretán gyártása, azonban a második 

világháború kitörése és az alapanyag szᜐkössége a fejlesztéseket 

lelassította [10] [22] [41].

Csupán az 1950-es években indulhatott meg a poliuretán hab gyártása, melyet hᔐszigetelᔐ 

anyagként 1954-ben használtak elᔐször. Az elsᔐ szigetelᔐ lemezek még kasírozás nélkül 

készültek, így rossz alaktartásuk és vetemedésre való hajlamuk sok problémát okozott. 

Azonban az izocianát hozzáadásának, valamint kasírozott szigetelᔐlemezek megjelenésének 

köszönhetᔐen mára széles körben elterjedt hᔐszigetelᔐ anyaggá fejlᔐdött [10] [41].

5.4. Az épületfizika és a szigetelᔐanyagok továbbfejlᔐdése az 1950-es évek után [9] [10]

5.4.1. Az épületenergetika születése

Mint az elᔐzᔐekben láthattuk az 1950-es évekre gyakorlatilag a ma is használatos hᔐszigetelᔐ 

anyagok és épületfizikai számítási módszerek ismeretté váltak tudományos körökben és egyre 

inkább a tervezᔐ építészek számára is. Éppen ezért számos nyugat-európai országban 

megjelentek az elsᔐ épületfizikai méretezési szabványok, elsᔐként 1952-ben Németországban 

(DIN 4108 Wärmeschutznorm). Az elsᔐ kezdetleges elᔐírások azonban csupán az egyes 

épületszerkezetek hᔐátbocsátási tényezᔐjére vonatkozó, meglehetᔐsen engedékeny értékeket 

adtak meg.

Az 1970-es években – az elsᔐ energiaválság kibontakozásával – azonban új tervezési 

irányzatok léptek elᔐ, ezzel új korszak kezdᔐdött az épületfizika és a hᔐszigetelᔐ anyagok 

történetében. A fosszilis energiahordozók kiapadásának veszélye, a dráguló energiaárak, 

valamint az egyre súlyosabb léptékᜐ környezetszennyezés indokolttá tette az épületek 

energiafogyasztásának csökkentését. Szükségessé vált a méretezési szabványok és az 
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épületfizikai követelmények szigorítása, melyek lassacskán ugyan, de fokozatosan beépültek 

elᔐször a szabványokba, késᔐbb egyes államok jogrendszerébe is.

A különféle gazdasági szektorok (ipar, közlekedés, háztartások) energiafogyasztása és 

üvegházhatású gáz kibocsátása azonban az elᔐírások szigorítása és az energiatudatos tervezési 

módszerek térhódítása ellenére nemhogy csökkent, hanem egyre nagyobb ütemben 

növekedett a következᔐ évtizedekben. Indokolttá vált tehát az épületek energiafogyasztásának 

drasztikusabb csökkentése, így született meg 1988-ban a passzívház gondolata a Lundi 

Egyetem (Svédország) professzora Bo Adamson és Wolfgang Feist a Passivhaus Institut 

alapítója jóvoltából. Az elsᔐ ilyen épület a Helmut Bott, Karl Ridder és Hans Jürgen 

Westermeyer építészek tervei alapján a németországi Darmstadt melletti Kranichsteinben 

épült 1991-ben (19. ábra).

19. ábra: Az elsᔐ passzívház (Darmstadt, 1991) [96]

Az 1990-es évek elejére azonban oly mértékben felerᔐsödött az üvegházhatás, hogy a világ 

számos pontján klímaváltozási folyamatok indultak be. Indokolttá vált tehát az épületek 

energiafogyasztásának nagymértékᜐ csökkentése és a passzívházak népszerᜐsítése mellett az 

épületfizikai tervezésének átgondolása is. Felismerték, hogy a különféle épülethatároló 

szerkezetek hᔐtechnikai tulajdonságait elᔐíró szabványok szigorítása már nem elegendᔐ, 

szükség volt a számítási módszerek kiegészítésére. Az 1990-es évek végére született meg az a 

tervezési koncepció, mely amellett, hogy az elᔐzᔐeknél sokkal szigorúbb épületfizikai 

követelményértékeket írt elᔐ, komplett épületenergetikai számítások elvégzését 

jogszabályokkal is kötelezᔐvé tette.

Ez a forradalmi változás azt eredményezte, hogy a 2000-es évekre az épületfizika már nem 

csupán a különféle épületszerkezetek hᔐtani, páratechnikai, tulajdonságait vizsgálja, hanem az 
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épület, mint rendszer teljes energiafogyasztását igyekszik megbecsülni. Nem csoda, ha 

napjainkban, a 21. század elsᔐ évtizedének végén járva már épületfizika tudománya helyett 

inkább épületenergetikáról beszélhetünk.

5.4.2. A hᔐszigetelᔐ anyagok továbbfejlᔐdése [8] [10] [41]

5.4.2.1. További mᜐanyag habok

Az épületenergetikai tervezés forradalmával egy idᔐben az 1950-es évektᔐl kezdve rengeteg 

új szigetelᔐanyag is megjelent a piacon, melyek közül egyik legnagyobb csoportot a mᜐanyag 

habok jelentették.

Még az évtized során forgalomba kerültek az elsᔐ poliészter és polietilén habok. Az 1970-es 

években jelent meg a fenolhab és a formaldehid hab, az 1980-es években pedig a melamin 

hab hᔐszigetelés.

5.4.2.2. Legújabb kísérleti stádiumban lévᔐ szigetelᔐanyagok

Az új mᜐanyag habok mellett napjainkban is folynak kísérletek új hᔐszigetelᔐ anyagok és 

rendszerek kifejlesztésére, melyek közül legismertebbek a transzparens (átlátszó) 

hᔐszigetelések, a hᔐpajzs szigetelések, a vákuum-szigetelések (VIP) és a nanocellás 

szigetelᔐhabok.

5.4.2.2.1. Transzparens hᔐszigetelés

A transzparens hᔐszigetelés lényege, hogy a fal külsᔐ síkján elhelyezett hᔐszigetelés átereszti 

a napsugárzást. A sugárzási energia nagy hányada így a hᔐszigetelés mögött, a fal síkján 

nyelᔐdik el. Mivel a hᔐszigetelés a falsíkot elzárja a környezetétᔐl, az elnyelt energia a kisebb 

hᔐvezetési ellenállású, és nagy hᔐtároló képességᜐ falon hatol keresztül. A hᔐszigetelés és a 

fal réteghatára mentén olyan hᔐmérséklet alakul ki, ami nagyfokú téli hᔐnyereséget tesz 

lehetᔐvé a szerkezeten keresztül. A nyári túlmelegedést a hᔐszigetelés külsᔐ felületétnek 

árnyékolásával, hᔐhatásra elsötétülᔐ üvegezéssel, átszellᔐztetett légréteg közbeiktatásával 

lehet megakadályozni.

5.4.2.2.2. Hᔐpajzs

A hᔐpajzs (ThermoShield) szigetelést az 1980-as években a NASA fejlesztette ki ᜐrsiklók 

külsᔐ felületének hᔐvédelmére, de az elmúlt években az építᔐiparban is megjelent. A hᔐpajzs 

valójában egy folyékony, kenhetᔐ hᔐszigetelᔐ réteg. Vákuumozott, mikroszkopikus méretᜐ 

kerámiagolyókból áll, melyek nagy ragasztóképességᜐ kötᔐanyagba ágyaznak és ecsettel, 

festᔐhengerrel, vagy szórópisztollyal hordanak a fal külsᔐ, vagy belsᔐ felületére. Hᔐszigetelᔐ 
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képessége elsᔐsorban nyáron használható ki, ugyanis a napsugárzást visszaverve nem engedi 

a belsᔐ tér felmelegedését. Alapanyagának nedvszívó hatása miatt az épülethatároló 

szerkezetekben lévᔐ nedvességet magába szívja, ezáltal csökkenti azok nedvességtartalmát, 

vagyis növeli a hᔐszigetelᔐ képességét (ez elsᔐsorban a téli idᔐjárási körülmények között 

elᔐnyös).

5.4.2.2.3. Vákuum-szigetelés

A vákuum-szigeteléseket elsᔐként a hᜐtᔐgépek és jármᜐvek szigetelésére fejlesztették ki, 

újabban azonban az építᔐiparban is megjelentek a vákuum-hᔐszigetelᔐlemezek. A VIP-

lemezek egy maganyagból és egy légmentesen leragasztott burkolóanyagból állnak. A 

maganyag általában olyan nanoporózus anyag (pl. pirogén kovasavpor), melynek 

pórusszerkezete közelíti a levegᔐmolekulák méreteit. A maganyag összepréselésekor a 

nanogolyók közti pórusok olyan kicsiké válnak, hogy jelentᔐsen gátolják a levegᔐmolekulák 

mozgását. Ezt követᔐen a maganyagban léghiányos állapotot (vákuum) hoznak létre, majd a 

burkolóanyagot (többrétegᜐ alumíniumfólia) légmentesen leragasztják. Az így keletkezett 

hᔐszigetelᔐ panel hᔐvezetési tényezᔐje egy nagyságrenddel kevesebb, mint a többi, 

általánosságban használt hᔐszigetelᔐ anyagé. Alkalmazhatóságának leginkább ára szab határt.

5.4.3. A bioépítészet születése

A 20. század közepétᔐl azonban az energiaválság az elᔐzᔐ fejezetekben taglaltakon kívül más 

problémákat is felvetett, nevezetesen, hogy a mesterséges hᔐszigetelᔐ anyagok elᔐállítása 

meglehetᔐsen nagy mennyiségᜐ fosszilis energiahordozó felhasználását igényli, ráadásul a 

növekvᔐ energiaárak elᔐállítási költségeiket is megnövelik.

Mindezek mellett egyre inkább elᔐtérben került a különféle hulladékok újrahasznosításának 

szükségessége, mely az építᔐipari hulladékok, azon belül is a bontás vagy felújítás során 

elhasználódott hᔐszigetelᔐ anyagok feldolgozását is jelenti. Ez számos esetben szinte 

megoldhatatlan problémát jelent, hiszen egyes hᔐszigetelᔐ anyagok természetes körülmények 

között csak nagyon lassan (pl. mᜐanyagok) vagy egyáltalán nem (pl. kᔐzetgyapot) bomlanak 

el. Ráadásul elbomlásuk során alapanyagukból, vagy kötᔐanyagukból (pl. ragasztóanyag) 

különféle mérgezᔐ anyagok juthatnak a környezetbe.

A jelenlegi helyzetet figyelembe véve hosszú távon újabb radikális változás várható a 

hᔐszigetelᔐ anyagok világában, hiszen a fenntartható fejlᔐdés csupán mesterséges anyagok 

segítségével valószínᜐsíthetᔐen nem biztosítható.
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20. ábra: A hᔐszigetelᔐ anyagok piacának 
összetétele Németországban (2004) [32] [41]

Ha a 20. ábrán szemügyre vesszük németországi 

hᔐszigetelᔐanyag-piac összetételét (Magyarországon 

és Ausztriában is hasonló a helyzet), láthatjuk, hogy 

a mesterséges anyagok képviselik a hᔐszigetelᔐ 

anyagok jelentᔐs hányadát [32] [41]. Az 

ásványgyapotok jelentik a teljes szigetelᔐanyag-

termelés 54%-át, míg a különféle mᜐanyag habok 

nagyjából 39%-ot tesznek ki. A természetes 

hᔐszigetelᔐ anyagok piaci részesedése (6%)

értékével elenyészᔐnek tᜐnik.

Azonban érdemes odafigyelnünk a hᔐszigetelᔐ anyagok piacának idᔐbeli alakulására, melyre 

jó példának szintén a németországi helyzet tᜐnik. A 21. ábrára és az 2. táblázatra rápillantva 

kitᜐnik, hogy a mesterséges anyagok (szálas hᔐszigetelések, mᜐanyag habok) aránya kicsivel 

ugyan, de nagyjából az ezredforduló környékén csökkenni kezdett, míg a természetes anyagok 

részesedése az 1%-ról 6%-ra növekedett [18].

Szálas 
hᔐszigetelések EPS XPS PUR Egyéb Természetes

anyagok
1989 59 % 32 % 3 % 5 % - 1 %
1994 60 % 31 % 3 % 4 % - 1 %
1999 58 % 28 % 4 % 4 % 1 % 5 %
2004 54 % 28 % 6 % 5 % 1 % 6 %

2. táblázat: A hᔐszigetelᔐ anyagok piacának alakulása Németországban 1989-2004 között [18]

21. ábra: A hᔐszigetelᔐ anyagok piacának alakulása Németországban 1989-2004 között [18]

A 22. ábráról az is leolvasható, hogy a természetes hᔐszigetelᔐ anyagok közül 32%-ot a 

cellulózszigetelés, 28%-ot a farostlemez, 20%-ot a fagyapot, 9%-ot len- és kenderszál, 4%-ot 

gyapjú és 7%-ot az egyéb természetes anyagok (parafa, szalma, stb.) tesznek ki.
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22. ábra: A természetes hᔐszigetelᔐ anyagok megoszlása a német piacon [18] [57]

Ennek a jelenségnek magyarázata, hogy napjainkban egyre növekvᔐ igény tapasztalható a 

természetes hᔐszigetelᔐ anyagok alkalmazása iránt. Ez a környezettudatos építészeti 

gondolkodás terjedésébᔐl adódik. A természetes hᔐszigetelᔐ anyagok alapanyaga olyan 

szerves anyag, ami nagymennyiségben tartalmaz a levegᔐbᔐl kivont, megkötött széndioxidot. 

Ha ezek az anyagok elégetés helyett – ami köztudottan CO2-kibocsátással jár – beépítésre 

kerülnek, jelentᔐs mértékben növelhetᔐ a beépített CO2 mennyisége, azaz ugyanekkora 

mennyiség kivonható a légkörbᔐl, vagyis csökkenthetᔐ a levegᔐben lévᔐ üvegházhatású gáz 

koncentrációja. Mindezen túlmenᔐen azt is figyelembe kell vennünk, hogy a természetes 

hᔐszigetelᔐ anyagok elᔐállításához sokkal kevesebb fosszilis energiahordozó elégetése

szükséges, ezáltal gyártási költségeik – a mai tendenciákat figyelembe véve –

nagyságrendekkel alacsonyabbakká válhatnak a mesterséges anyagokéval szemben.

A fent vázolt folyamat azonban nem csupán a szigetelᔐanyagok világára, hanem az egész 

építészetre is kihatással volt. A környezettudatosság és az energiahatékonyság fᔐ tervezési 

szempontként való megjelenése egy új építészeti irányzat, a bioépítészet felé mozdult el.

A bioépítészet fogalma azonban túlmutat a természetes szigetelᔐanyagok, de még a 

természetes építᔐanyagok használatán is. Egyszerre törekszik ugyanis a környezet- és 

energiatudatosság gondolatát mind az építészeti tervezésbe (elhelyezés, kialakítás, 

anyagválasztás) mind az épületek üzemeltetésébe bevonni. A bioépítészet tehát egyszerre 

jelenti a természetes építᔐanyagok alkalmazását, az épületek környezettudatos kialakítását 

(környezetbe illeszkedés, minél több zöldfelület kialakítása) és azok energiatudatos 

üzemeltetését, vagyis a fosszilis energiahordozók helyett a megújuló energiaforrások 

hasznosítását.
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5.4.4. A földépítészet

A bioépítészet egyik jellegzetes megjelenési formája az a földépítészetnek nevezett irányzat, 

mely egyszerre képes megoldani az esztétikus és környezettudatos tájba illeszkedést, a 

gazdaságos energiafelhasználást és az egészséges élettér biztosítását használói számára.

A korábbi fejezetekben láthattuk, hogy az épületek földfelszín alatti kialakítása, vagy földdel 

való borítása nem új keletᜐ, hiszen már évezredekkel ezelᔐtt is léteztek földbe süllyesztett, 

vagy földbeágyazott lakóépületek. Ezeknek a történelem során három jellegzetes típusa 

alakult ki, a barlangház, a dombház és az átriumház. Ezek az épületek számos vidék népi 

építészetében jelen voltak, és vannak mind a mai napig, azonban az évszázadok folyamán 

lassacskán a szegényebb néptömegek hajlékává váltak és a 20. század elejétᔐl kezdve –

többek között a bennük uralkodó az egészségtelen életkörülmények miatt – hatóságilag is 

igyekeztek felszámolni ᔐket [7] [33] [60].

A 20. század második felében azonban az építészetben megjelenᔐ környezettudatos 

gondolkodásmódnak köszönhetᔐen újból elᔐtérbe kerültek a földbesüllyesztett épületek 

elᔐnyös tulajdonságai, s ezt kihasználva a fejlett országokban megvetette a lábát és napjainkra 

egyre szélesebb körben terjed a modern értelemben vett földépítészet.

Ezen új irányzat gyökereit már a 20. század eleji modern építészek munkásságában is 

felfedezhetjük. Le Corbusier (1887-1965) 1926-ban megfogalmazta az új építészet 5 pontját, 

melyek közül az elsᔐ így szólt:

„Az épület lábakon álljon, hogy ne vegyen el helyet a természetbᔐl, és alattuk növényzet 

lehessen. A tetᔐk legyenek laposak, rajtuk növényzetet kell telepíteni”.

Ugyancsak a földépítészet elᔐfutárának tekinthetjük az amerikai Frank Lloyd Wrightot (1867-

1959), s egyik leghíresebb munkáját, az 1934-1937 között Edgar Kaufmann (1885-1955) 

számára Bear Runban (Pennsylvania, USA) épült Vízesésházát. Az építésznek az volt a célja, 

hogy az épületet és a terepet, valamint az embert és a természetet a lehetᔐ legközelebb hozza 

egymáshoz, ami a terepviszonyok mesteri kihasználásával és az épületen átvezetett patak 

segítségével szépen meg is valósult.

Azonban az építészet ezen két kimagasló alakjának munkái csupán elᔐhírnökei voltak annak a 

mozgalomnak, amit mai értelemben vett földépítészetnek nevezünk. Az alapgondolat az 

Egyesült Államokban született az 1960-as években. Az elsᔐ ilyen lakóépületet a földépítészet 

atyjának is tartott amerikai építész, Malcolm Wells (1926-2009) tervezte 1964-ben Cherry 

Hillben (New Jersey, USA). Próbálkozásának kezdetben nem tulajdonítottak különösebb 
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figyelmet, ám mikor az 1973-as olajválság során az emberiségben kezdett tudatosulni, hogy a 

fosszilis energiahordozók mennyisége fogytán van, és a túlzott energiafogyasztás olyan 

mértékᜐ üvegházhatású gáz kibocsátásához vezet, melynek globális felmelegedés és 

klímaváltozás a következménye, számos követᔐre talált [7] [11].

23. ábra: Malcolm Wells (1926-2009) földháza Cherry Hillben (New Jersey, USA, 1964) [11]

Azóta több, magát „földépítésznek” kikiáltó tervezᔐ kezdte meg tevékenységét. Ismertebb 

képviselᔐi közé tartozik a brit Arthur Quarmby, aki 1975-ben Huddersfieldben, a Peak 

District National Park közvetlen szomszédságában építette fel Nagy-Britannia elsᔐ földházát, 

az amerikai Mickey Muenning (1935-), az argentin Emilio Ambasz (1943-), a szerb Veljko 

Milkoviၰ (1949-), valamint a svájci Peter Vetsch (1943-), aki 1978 óta 47 földházat tervezett. 

Utóbbi alkotó sajátos építészeti formavilágára jellemzᔐ a spanyol Antoni Gaudí és a 

németországi Jugendstil stíluselemeinek ötvözése. Magyarországon legismertebb követᔐi 

Hegedᜐs Zsolt, Kassai Zsolt és Kovács Imre [7] [25] [60].

24. ábra: Peter Vetsch földházai (Dietikon, Svájc) [97] 25. ábra: Hegedᜐs Zsolt dombháza (Bᔐny, 2007) [25]
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5.5. A hᔐszigetelᔐ anyagok fejlᔐdéstörténeti korszakai

Amennyiben a hᔐszigetelᔐ anyagok történetén végigpillantunk az elᔐzᔐ fejezetek alapján 

megállapíthatjuk, hogy fejlᔐdésük öt nagy korszakra osztható (3. táblázat). Az egyes 

korszakok közti határ azonban nem minden esetben valamely történelmi eseményhez köthetᔐ 

– ahogy azt a történelmi korok elhatárolásánál már megszokhattuk – hanem az emberiség, az 

építészet fejlᔐdésének valamely fordulópontja, valamint a gazdaság és az ipar fejlᔐdésének 

valamely mérföldköve jelenti.

Ezek az események és folyamatok nagyban kihatottak az építési tevékenységre, az építészet 

fejlᔐdésére és egyben a hᔐszigetelᔐ anyagok világára is. Eredményük általában valamely új 

hᔐszigetelᔐ anyag megjelenése, illetve más, régebbi hᔐszigetelᔐ anyag eltᜐnése, 

alkalmazásának visszaszorulása volt.

Elsᔐ korszaknak a építési tevékenység kezdetétᔐl a letelepült életmód megjelenéséig terjedᔐ 

idᔐszakot tekinthetjük, mikor az ember kevéssé tartós anyagokból készített ideiglenes hajlékot 

magának. A hᔐszigetelᔐ anyagok fejlᔐdésén végigtekintve a második – szintén meglehetᔐsen 

hosszú – korszak lezárásának az ipari forradalom kezdetét tekinthetjük. Ebben az idᔐszakban 

már léteztek tartós anyagból készült, végleges megtelepedést szolgáló épületek azonban még 

– néhány kivételtᔐl eltekintve – mindig nem beszélhetünk kizárólag hᔐszigetelᔐ funkciója 

miatt használt építᔐanyagokról.

Az elsᔐ hᔐszigetelési célra használt építᔐanyagok a harmadik korszak kezdetén, vagyis az 

ipari forradalom második szakaszában – nagyjából a 19. század második felétᔐl – jelentek 

meg. Kezdetben valamely természetes építᔐanyag (parafa, nád, szárított tengeri fᜐ, len, 

kender, faforgács) feldolgozásával nyerték ᔐket, de fokozatosan megjelentek mesterséges 

anyagok is. Ugyancsak ebben az idᔐszakban indult be a falazóelemek fejlᔐdése is, mely 

többek között azok hᔐszigetelᔐ képességének javítását is megcélozta. Megjelentek a 

természetes alapú hᔐszigetelᔐ anyagok (fagyapot, parafalemez, préselt szalmabála) mellett a 

hᔐszigetelᔐ falazóelemek (üreges téglák, pórusbeton) és az elsᔐ mesterséges hᔐszigetelᔐ 

anyagok (kᔐzetgyapot, üveggyapot, habüveg) is.

A következᔐ nagy korszakváltást a mᜐanyag habok megjelenése hozta. Ugyan már az 1930-as 

években megindult a mᜐanyagok tömeggyártása, de az igazi változást a hᔐszigetelᔐ anyagok 

világában csak a második világháború utáni robbanásszerᜐ elterjedésük hozott. Az építᔐipart 

az 1950-es években elárasztó mᜐanyag hab hᔐszigetelések (polisztirol, poliuretán) egyre 
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intenzívebben szorították ki a természetes anyagú hᔐszigeteléseket. A természetes anyagú 

hᔐszigetelések tömeggyártása nehézkesebb volt és nem bizonyultak kellᔐen tartósnak sem.

A 20. század végére azonban a környezetszennyezés és a globális klímaváltozás olyan 

mértéket öltött, hogy az építészetben egyre inkább elᔐtérbe került a környezet- és 

energiatudatos gondolkodásmód. Ez hozta az épületfizika forradalma és az újfajta hᔐszigetelᔐ 

anyagok megjelenése mellett a természetes hᔐszigetelᔐ anyagok újrafelfedezését és a 

földépítészet reneszánszát is. Ezek a fenti folyamat egyértelmᜐen jelzi, hogy a hᔐszigetelᔐ 

anyagok történetében a 21. század elején korszakváltás kezdᔐdött.

Korszak Korszakváltást oka Változás a hᔐszigetelᔐ 
anyagok piacán

Új hᔐszigetelᔐ anyagok

Kr.e. 2,5 millió –
Kr.e. 7000 építési tevékenység kezdete ruházkodásra használt 

anyagok

állati bᔐrök, gyapjú, 
növényi rostok, szárított 

trágya

tartós építᔐanyagok föld, fa, égetett 
agyagtéglaKr.e. 7000 – Kr.u. 

1870 letelepült életmód
növényi eredetᜐ 
szigetelᔐanyagok nád, szalma, tengeri fᜐ

elsᔐ természetes 
hᔐszigetelᔐ termékek

nádpalló, parafa, tengeri 
fᜐ, lenszövet, kenderszál, 

fagyapot, szalmabála, 
faforgács, fᜐrészpor, 

cellulózszigetelés

hᔐszigetelᔐ falazóelemek
hamuval töltött tégla, 

üreges tégla, lyukacsos 
tégla, pórusbeton

1870 – 1950
ipari forradalom

épületfizika születése

elsᔐ mesterséges 
hᔐszigetelᔐ termékek

azbeszt, kᔐzetgyapot, 
üveggyapot, habüveg, 

kohósalak, perlit, 
duzzasztott agyagkavics

1950 – 2000 mᜐanyagok elterjedése

mesterséges anyagok 
terjedése

mᜐanyag habok 
megjelentése

természetes anyagok 
visszaszorulása

polisztirol hab (EPS, 
XPS), poliuretán hab, 

poliészter hab, polietilén 
hab, formaldehid hab, 

fenolhab és melamin hab

új hᔐszigetelᔐ anyagok 
megjelenése

transzparens hᔐszigetelés, 
hᔐpajzs, nanocellás 

szigetelés, 
vákuumszigetelés

2000 –

környezetszennyezés
CO2-kibocsátás

fosszilis energiahordozók 
kimerülése

globális felmelegedés
klímaváltozás

természetes anyagok 
újrafelfedezése

cellulózszigetelés, parafa, 
fagyapot, gyapjú, 

kenderszál, lenszövet, 
kókuszszál, szalmabála, 

kukoricaszár

3. táblázat: A hᔐszigetelᔐ anyagok fejlᔐdésének korszakai
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A folyamat további elemzése azonban túlmutat a disszertáció keretein. Megmaradva a 

hᔐszigetelᔐ anyagok világában, megállapíthatjuk, hogy érthetᔐek mindazon próbálkozások, 

melyek újabb és újabb természetes anyagú hᔐszigetelᔐ terméket igyekszenek kifejleszteni. 

Ilyen termék lehet a disszertáció készítése során vizsgált kukoricaszár blokk is.

Ahhoz viszont, hogy a vizsgált építᔐanyag, illetve ahhoz hasonló új termékek forgalomba 

kerülhessenek, valamilyen módon meg kell gyᔐzᔐdni arról, hogy az adott anyag megfelelᔐen 

el tudja-e látni funkcióján az épületszerkezeten belül. Ehhez pedig különféle összehasonlító

vizsgálatok és elemzések szükségesek.

5.6. Hᔐszigetelᔐ anyagok legfontosabb tulajdonságai

Az elᔐzᔐ fejezetekben láthattuk, hogy a hᔐszigetelᔐ anyagok általában valamilyen 

természetes, vagy mesterségesen elᔐállított alapanyagból készült porózus, vagy üreges 

szerkezetᜐ, kis testsᜐrᜐségᜐ termékek.

Alkalmazási területük szerint – sok más építᔐanyagokhoz hasonlóan – a hᔐszigetelᔐ 

anyagoknak is számos követelménynek kell megfelelni. Az egyes termékek 

anyagtulajdonságaira vonatkozó követelményértékek és határértékek a mᜐszaki elᔐírásokat 

tartalmazó szabványokban találhatók, melyek közül a legfontosabbak:

- a megfelelᔐen alacsony hᔐvezetési tényezᔐ,

- a mechanikai hatásokkal szembeni ellenálló képesség,

- a térfogat- és mérettartás,

- a fizikai és kémiai stabilitás,

- a tᜐz-, hᔐ és fagyállóság,

- a kártevᔐkkel szembeni ellenálló képesség,

- és a higroszkóposság hiánya.

A felsorolt követelményekbᔐl meghatározhatók a hᔐszigetelᔐ anyagok legfontosabb 

anyagtulajdonságai, melyek a következᔐk:

1. Testsᜐrᜐség: A hᔐszigetelᔐ anyagok olyan anyagjellemzᔐje, mely egyes termékek 

esetében tág határok közt iváltozhat. Általában kihat az anyag egyéb tulajdonságaira.

2. Hᔐvezetési tényezᔐ: Hᔐszigetelᔐ anyagok minᔐségi jellemzᔐi közül ez a legfontosabb. 

Az építészeti gyakorlatban általában hᔐszigetelᔐ anyagnak tekintjük azokat az 
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építᔐanyagokat, melyek hᔐvezetési tényezᔐje (㮰) 10°C-os középhᔐmérsékleten nem 

haladja meg a 0,15 W/mK-t (a leggyakrabban használt hᔐszigetelᔐ anyagok esetében 

ez az érték általában 0,06 W/mK-nél is kisebb).

Mivel a hᔐszigetelᔐ képesség szoros kapcsolatban áll a pórustartalommal, így 

összefüggés áll fenn a hᔐvezetési tényezᔐ és a testsᜐrᜐség között (egyenes, vagy 

fordított arányosság).

3. Szilárdság: Kis testsᜐrᜐségüknek és nagy porozitásuknak köszönhetᔐen a hᔐszigetelᔐ 

anyagoknak általában gyenge a mechanikai hatásokkal (húzás, nyomás, nyírás, 

hajlítás) szembeni ellenálló képessége.

Jellemzᔐ, hogy nyomóerᔐ hatására a legtöbb hᔐszigetelᔐ anyag nagymértékben 

összenyomódik, így nyomószilárdság helyett a 10%-ös összenyomódáshoz tartozó 

nyomófeszültséget használjuk.

4. Vízfelvevᔐ képesség: Szintén a hᔐszigetelᔐ anyagok fontos jellemzᔐje. Az anyagok 

hᔐszigetelᔐ képessége ugyanis nedvességhatás következtében romlik, mivel az anyag 

pórusaiban lévᔐ levegᔐ hᔐvezetési tényezᔐje (0,026 W/mK) nagyságrenddel nagyobb, 

mint a vízé (0,58 W/mK).

5. Méretállandóság: A hᔐszigetelᔐ anyagok normál és az extrém körülmények közti 

méretállandósága alkalmazási területét nagymértékben befolyásolhatja.

6. Tᜐz- és hᔐállóság: Alkalmazhatóság szempontjából kiemelt jelentᔐségᜐ, hogy a 

hᔐszigetelᔐ anyag tulajdonságai miként változnak a hᔐmérséklet növelésével. Éghetᔐ 

anyagoknál alapvetᔐ a tᜐzzel szembeni viselkedése (tᜐzállóság, éghetᔐség). Mindezek 

figyelembe vételével meg kell jelölni alkalmazási hᔐmérsékletük felsᔐ határát.

Az építészeti gyakorlatban leggyakrabban használt hᔐszigetelᔐ anyagok fontosabb 

tulajdonságait a Függelék F19 jelᜐ táblázata tartalmazza.
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6. A kukoricaszár blokk ismertetése

6.1. A kukoricaszár blokk elᔐzményei

Ismeretes, hogy az emberiség régóta igyekezett megoldani a mezᔐgazdasági melléktermékek 

– így a kukoricaszár – építᔐipari hasznosítását is. A népi építészetben gyakran elᔐfordult, 

hogy veremházakban kukoricaszárral bélelték a gödör oldalfalát. Ilyenkor a sarokoszlopok 

vonalában ásónyomnyi mélységᜐ árkot ástak, ebbe néhány centiméter vastag kukoricaszárból 

font falat állítottak, melynek felsᔐ végét a koszorúgerendához rögzítették. A gödör oldala és a 

földház fala között keletkezett üreget szalmával, szᔐlᔐvenyigével, gazzal vagy más növényi 

anyagokkal töltötték ki, hogy a homok be ne folyhasson a bélelés anyagát képezᔐ növényi 

anyagok hézagai között [17].

Fᔐleg Közép- és Kelet-Európa területén fordult elᔐ, hogy a népi lakóházak, vályogházak vagy 

faházak falának külsᔐ felületét télen a learatott kukorica szárával takarták be, ezzel is némileg 

javítva a falszerkezet hᔐszigetelᔐ képességét.

26. ábra: Orland Russel 

Sweeney [98]

A kukoricaszár építᔐipari hᔐszigetelᔐi termékké történᔐ fejlesztése 

azonban még évszázadokig váratott magára. Az elsᔐ próbálkozások 

ᔐshazájában, az amerikai kontinensen történtek. Az amerikai Iowa 

State University professzora, Orland Russel Sweeney (1884-1958) 

úttörᔐ munkát végzett a mezᔐgazdasági melléktermékek hasznosítása 

ügyében, s figyelmét a kukoricaszárban rejlᔐ lehetᔐségek kötötték le

[23] [66][67].

Már az 1920-as években kísérletezett, hogy a kukoricaszárból papírt, cukrot és alkoholt 

készítsen, mígnem 1929-ben Dubuque (Iowa, USA) városában megalapította a Maizewood 

Products Company nevezetᜐ üzemét (28. ábra), ahol kukoricaszárból mesterséges faanyaghoz 

hasonló szigetelᔐlemezeket kezdett gyártani [23] [66] [67].

Üzemében a közeli farmerektᔐl vásárolt kukoricaszárat feldarabolták, majd két órán keresztül 

fᔐzték 100 psi (font per négyzethüvelyk), azaz nagyjából 700 kPa gᔐznyomás alatt. Ezt 

követᔐen megmosták, megtisztították, és a növényi szálakat még apróbbra darabolták. Az így 

kapott alapanyagot átmosták majd gyantával keverték, hogy a végterméknek víztaszító 

tulajdonságot biztosítsanak. Ezután finom szecskázó gépekkel újból feldarabolták, majd a 

terméket laza formában pihentették az utolsó gyártási lépcsᔐ elᔐtt. Ennek során a nedves 

anyagot elterítették a formázógép felületén, és a felesleges vizet hagyták, hogy elpárologjon, 

mielᔐtt a nyersanyag a présgépbe került [23] [66] [67].
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27 ábra: A kukoricaszárból készült 
építᔐlemezek gyártása 

(szárítóasztal) [99]

Ezt követᔐen táblát formázat belᔐle, amit 20 láb nagyságú 

(kb. 6 m) darabokra vágtak (29. ábra), és kiszárítottak (27. 

ábra). A táblák széleinek egyenetlenségeit levágták, majd 

különféle nagyságúra feldarabolták ᔐket.

Sweeney és kollégája, Lionel Kenneth Arnold (1895-1986) 

számos publikációt jelentetett meg a kukoricaszárból készült 

termékek gyártásáról, tudományos érdeklᔐdésüket azonban 

az anyagvizsgálatok nem kötötték le, inkább a 

mᜐanyaggyártással és a szójaolaj hasznosításával kezdtek 

foglalkozni. Ekkor vásárolta meg a Maizewood céget a 

Celotex Company, s a kukoricaszárból készült termék 

gyártása is megszᜐnt [64] [66].

28. ábra: A Maizewood Products Company gyára 

Dubuque városában (Iowa, USA) [96]

29. ábra: A kukoricaszárból készült építᔐlemezek 

gyártása (vágóasztal) [99]

A második világháború után egy rövid ideig Csehszlovákiában gyártottak olyan háromrétegᜐ 

építᔐlemezt, melynek középsᔐ rétege két farostlemez közé kasírozott kukoricacsutkából 

készült [46] [58].

Az 1950-es években az amerikai R. L. Lewis fejlesztett ki olyan szigetelᔐlemezt, melynek 

egyik alkotóelemét a kukoricaszár adta. Az elᔐzetes kezelés során a kukoricaszárakról a 

leveleket és a külsᔐ, viaszos rétegét eltávolították, rovarriasztó anyaggal lepermetezték, 

furnérlemezre kasírozzák, majd alumíniumborítással látták el, ami biztosította idᔐjárás- és 

tᜐzállóságát. A táblákat rögzítᔐ elem nélkül horonyeresztékes kapcsolattal lehetett illeszteni, 

kötᔐanyaga mᜐanyag volt. Az éves termés ingadozása, a rövid betakarítási idᔐ és a viszonylag 

nagy tárolási igények miatt azonban gyártása nem tᜐnt gazdaságosnak, így készítésével az 

1960-as években felhagytak [27] [58].
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Az 1970-es években ismét felvetᔐdött az ötlet a kukoricacsutkából készült építᔐlemezek 

készítésére. Fᔐleg ázsiai kutatók vizsgáltak a kukoricacsutkából és formaldehid kötᔐanyagból 

készült szigetelᔐlemezeket, melyeknél jó szilárdsági tulajdonságokat, de viszonylag gyenge 

(0,096 W/mK) hᔐszigetelᔐ képességet állapítottak meg [21] [40].

Jelenleg is folynak kutatások szerves alapú kompozit anyagokkal kapcsolatban. Léteznek fa-

mᜐanyag-kompozit (Wood Plastic Composite, WPC) és természetes rost-kompozit (Natural 

Fiber Composite, NFC) anyagok is. Gyártásuk során legtöbbször újrahasznosított mᜐanyagot 

(polietilén, polipropilén) és valamilyen szerves anyagot (fa, kukoricaszár, növényi rostok) 

használnak különféle százalékos összetételben.

A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a 20. század elsᔐ harmadától léteztek ugyan 

próbálkozások a kukoricaszár építᔐipari hasznosításával kapcsolatba, s néhány termék 

forgalomba is került, de a késᔐbbiekben ismertetésre kerülᔐ kukoricaszárból készült 

blokkokhoz hasonló termék máig nem jelent meg a piacon. Egyediségét és eredetiségét 

igazolja, hogy feltalálója, Szᜐcs Imre, a terméket 2008-ban a Magyar Szabadalmi Hivatalban 

bejelentette, 2009-ben pedig a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítᔐben közlésre került. 

Nemzetközi Szabadalmi Osztályozása (NSZO): E04C2/10, B27N1/10, C04B18/24.

6.2. A kukoricaszár blokk alapanyaga

6.2.1. A kukoricaszár

A kukorica (Zea mays) a pázsitfᜐfélék családjába tartozó lágyszárú növény, melynek ᔐshazája 

az amerikai kontinens. Európába a gyarmatosítás ideje alatt került, azóta az egyik 

legfontosabb, hatalmas területeken termesztett szántóföldi növényünk (4. táblázat). Jellemzᔐ 

hasznosítási módja a szemestakarmány és a silókukoricaként való felhasználás.

Termény neve Termelés
(tonna, 2009)*

Búza 4 419 163
Kukorica 7 528 380
Árpa 1 063 881
Rozs 72 531
Zab 111 144
Napraforgó 1 256 185
Repce 579 365
Burgonya 560 615
Cukorrépa 737 014

*: FAO adatai alapján (http://faostat.fao.org)

4. táblázat: Magyarország legfontosabb szántóföldön termesztett növényei [100]
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Csak Magyarországon kb. 1,2 millió hektáron termesztenek kukoricát. Idᔐjárási 

körülményektᔐl függᔐen az évenkénti termelés 4-9 millió tonna szemestakarmány, valamint 

2-2,5 millió tonna silókukorica. Emellett azonban minden évben kb. 11 millió tonna 

mezᔐgazdasági melléktermék keletkezik, melybᔐl 90 ezer tonna a csutka, 180 ezer tonna a 

kukoricacsuhé, s a fennmaradó 97% pedig a kukoricaszár. 

Az 5. táblázat alapján látható, hogy a többi fontosabb mezᔐgazdasági melléktermékkel 

összehasonlítva a kukoricatermesztésbᔐl származó anyagok számítanak a legjelentᔐsebbnek, 

ráadásul a többi melléktermékkel ellentétben a kukoricaszár hasznosítására a legkevésbé 

megoldott.

Melléktermék neve Mennyisége
(tonna, 2004)

Búzaszalma 3 910 000
Árpaszalma 922 000
Kukoricaszár 10 780 000
Kukoricacsutka 90 000
Kukoricacsuhé 180 000
Cukorrépa maradék 935 000

5. táblázat: Fontosabb mezᔐgazdasági melléktermékek Magyarországon [27] [43]

Kukoricacsutka a betakarított kukoricát feldolgozó hibridüzemeknél keletkezik. A betakarított 

kukoricát csövesen szárítják. A szárított csutka fedezi a szárítás hᔐigényét, így a szárított 

kukoricacsutka jól felhasználható a hᔐenergia elᔐállítására. Ezt a lehetᔐséget általában ki is 

használják, ezért a kukoricacsutka alternatív hasznosítása nem aktuális feladat [27].

30. ábra: A kukoricaszár összetétele [43]

A szakirodalomban fellelhetᔐ információk 

alapján (szerzᔐk: Réczey Istvánné, Kálmán 

Gergely) a kukoricaszár összetételét tekintve 

38-45% cellulózt (1000-1500 

szᔐlᔐcukoregységbᔐl álló fonalszerkezetᜐ 

óriásmolekula), 19-26% hemicellulózt 

(cellulózkísérᔐ anyag) 17-26% lignint 

(faanyag) és 6% hamut tartalmaz [27] [43].

A kukoricaszár állati takarmányozásra csak kismértékben alkalmas, ugyanis a késᔐi 

betakarítás miatt a szár elöregedett, tápanyagokban szegény. A vetésterület közel 5%-án 

összegyᜐjtésre kerülᔐ kukoricaszárat leggyakrabban felszecskázzák, és trágyázásra 

használják. A visszaforgatott kukoricaszár elvileg javítja a talajszerkezetet és jelentᔐs 

mennyiségᜐ tápanyagot ad a földnek (pl. a gabonanövény által felvett kálium 40%-át), amit az 
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utónövény a következᔐ évben hasznosítani tud, azonban a nagy cellulóztartalmú kukoricaszár 

talajba juttatása káros, ún. szénhidráthatást válthat ki, ami csak nagymennyiségᜐ 

nitrogéntartalmú mᜐtrágyával ellensúlyozható [53].

A kukoricaszár másik elterjedt – kevésbé környezetbarát – hasznosítási módja a 

biomasszaként történᔐ elégetés, ami nagymennyiségᜐ CO2-kibocsátással jár. Az elégetéshez 

ráadásul betakarítani, majd pelletálni, vagy brikettálni kell, ami szintén nagy költséget jelent

[53]. Felvetᔐdött bioüzemanyag alapanyagaként való hasznosítási lehetᔐsége is, azonban 

nagymennyiségᜐ (>80%) etanol kinyerése a kukoricaszárból nehézkes [27]. Ráadásul – lévén 

a bioüzemanyag is végsᔐ soron elégetésre kerül, ami szintén CO2-kibocsátással jár – továbbra 

sem jelentheti feltétlenül a legkörnyezetkímélᔐbb felhasználási módot.

A fentiekbᔐl levonhatjuk tehát a következtetést, hogy az évente óriási mennyiségben 

keletkezᔐ kukoricaszár – mint mezᔐgazdasági melléktermék – hasznosítása nem megoldott, 

sᔐt, indokolt, gazdasági elᔐnyei miatt egyenesen szükségszerᜐ. Ennek egyik lehetᔐsége a 

kukoricaszár építᔐipari felhasználása [35] [53].

6.2.2. A kötᔐanyag [53] [59] [65]

A kukoricaszár blokk kötᔐanyaga MEKOL 1130 faragasztó, mely általánosságban 

mindenfajta faanyag ragasztására alkalmas. A ragasztóanyag az MSZ EN 204 szabvány 

szerinti D3 vízállósági csoportba sorolandó. Belsᔐ térben olyan helyen alkalmazható, ahol 

gyakori a folyó víz, kondenzvíz rövid ideig tartó hatása, vagy hosszabb idᔐn át magasabb a 

relatív légnedvesség. Kültéri felhasználása olyan esetekben megengedett, ahol a szerkezet az 

idᔐjárás közvetlen hatásai ellen védett. Mᜐszaki adatlapja szerint nagyszilárdságú kötést, 

oldószerekkel és magas hᔐmérséklettel szembeni ellenállást biztosít.

A ragasztó kötᔐanyaga polivinilacetát polimer 5%-os vizes diszperziója. Mᜐanyag kannás 

kiszerelésᜐ, 30 kg-os csomagokban kapható. Ideális tárolási hᔐmérséklete +5-25°C, az így 

tárolt termék 12 hónapig használható fel. 15°C alatt nem szabad használni, bár -30°C-ig 

fagyálló. A termék nehezen gyullad, a terméket tartalmazó anyag oltása vízzel, habbal, 

széndioxiddal és száraz porral is lehetséges. Személyekre vonatkozó óvintézkedések 

nincsenek, csatornahálózatba és élᔐvízbe önteni nem szabad. Nem minᔐsül veszélyes árunak, 

ezért szállításkor jelölést nem igényel. Lebomlására vonatkozó adatokat nem állnak 

rendelkezésre.
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Kezelése és tárolása során nincs szükség óvintézkedésekre, a csomagolás kinyitásakor kerülni 

kell a közvetlen belégzést. Használata jó szellᔐzésᜐ munkatérben ajánlott, különösebb kéz- és 

szemvédelem nem szükséges.

Biztonsági adatlapja alapján elᔐírásszerᜐ felhasználás során nem jelentkeznek toxikológiai 

hatások. Belélegezve vagy lenyeléskor a veszély elhanyagolható, bᔐrrel való ismétlᔐdᔐ 

érintkezés során bᔐrirritáció léphet fel, szembe kerülve irritációt válthat ki.

Hulladékként megsemmisíteni speciális szemétégetᔐben szabad. Hígított oldatát biológiai 

kezelᔐ berendezésben lehet ártalmatlanítani. A tárolóedények és szerszámok vízzel 

tisztíthatók, tisztítás után újra felhasználhatók.

6.3. A kukoricaszár blokk készítése [35] [53]

A kukoricaszár blokk anyagi összetételérᔐl és gyártástechnológiájáról szóló dokumentumot 

(Szabó Zoltán: Kukoricaszár tégla – Innovációs projekt, Homatech Kft., 2009) a feltaláló 

jutatta el hozzám. Az alább közölteken kívül egyéb információkat (pl. saját kísérleteirᔐl 

készült jegyzᔐkönyvek) nem hozott nyilvánosságra.

Az említett tanulmány szerint a kukoricaszár blokk elᔐállítása öt lépésben történik: aprítás, 

keverés, kötᔐanyag hozzákeverés, formázás (préselés) és szárítás.

6.3.1. Aprítás

Elsᔐ lépésben az alapanyagként használt megfelelᔐen finomra szecskázott apríték elᔐállítása 

szükséges. Aprítás során figyelembe kell venni, hogy túl nagy apríték esetén a keverés és a

préselés nem kellᔐen eredményes. A túl nagy részeknek nem vonja be a teljes felületét az 

alkalmazott kötᔐ, vagy ragasztóanyag, így a szilárdsága, belsᔐ összetartó-képessége elégtelen 

lesz, egyenetlen lesz a rostszerkezet, sok lesz a rostok közötti légrés.

Az apríték méretének csökkentése a préselés szempontjából kedvezᔐ, de a túl kis apríték 

esetén a kötᔐ, vagy ragasztóanyag felhasználás nᔐ meg túlzottan, mivel ennek fajlagos 

felülete jelentᔐs mértékben megnᔐ s így vele együtt a kötᔐanyag szükséglete is.

Ezért a fentiek figyelembevételével a gyártó próbálgatással optimalizálta az apríték ideális 

méreteit. Kísérletei azt mutatták, hogy a 3-5 cm közti mérettartomány a legmegfelelᔐbb, mert 

ekkor képes a kötᔐ-ragasztóanyag egyenletesen bevonni az aprítékot, és az – megfelelᔐ 

préserᔐ esetén – szinte tökéletesen felveszi a présforma alakját.

Az apríték elᔐállításához különbözᔐ aprító, illetve komposztáló berendezéseket használtak.

Elᔐször egy egyszerᜐ Alko típusú elektromos ágaprítóval próbálkoztak, de az így nyert

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.002



65

alapanyag alkalmatlan volt a téglák préselésére, mert nem volt elég homogén, tartalmazott

porszerᜐ részecskéket és 15 cm-nél nagyobb levéldarabokat is. Ez az anyag túl sok

kötᔐanyagot vett fel és rosszul tᜐrte a préselést.

Ezek után MTD típusú benzinmotoros ágdarálót használtak, de az alapanyag így sem lett 

megfelelᔐ. Megpróbálták a Bosh fogaskerék késrendszerᜐ halkszecskázóját. Ebben az esetben 

az apríték mérete megfelelᔐ lett, de a szárdarabok nem jól viselték a préselést, visszarugóztak. 

Ezek után a halkszecskázó által készített anyagot átengedték az MTD ágdarálón és az így 

keletkezett apríték tökéletesen alkalmas lett a téglák elkészítésére.

6.3.2. Keverés

A keverés nagyon fontos eleme a téglák elᔐállításának, mert így lehet elérni a 

leggazdaságosabb kötᔐanyag arányt. A 3-5 cm közti száraz aprítékot egyenletesen, a 

szétosztályozódás elkerülésével kell elkeverni. Próbálgatással a keverési idᔐt 2-3 percben 

határozták meg.

Elsᔐként kényszerkeverᔐvel próbálkoztak, de nem tudták megfelelᔐen megkeverni az 

alapanyagot, ugyanis ráragadt a lapátokra és a keverés eredménytelen volt. Ezek után 

nagyteljesítményᜐ kézi keverᔐt alkalmaztak, és ennek segítségével az alapanyag préselhetᔐvé, 

homogénné vált.

31. ábra: A kukoricaszár-apríték [53] 32. ábra: A kukoricaszár-apríték keverése [53]

6.3.3. Kötᔐanyag hozzákeverése

A keverési arány meghatározásánál a legfontosabb szempont a stabil kötés biztosítása az 

alapanyag részecskéi között. A gyártó 10 kg megkevert aprítékhoz 0,4 kg MEKOL 1130 

faragasztót adagolt. Ez az arány (10:0,4) a keverék sᜐrᜐségbᔐl és a testsᜐrᜐségbᔐl számított 

hézagosságból határozható meg. Ez azt jelenti, hogy a 60x30x30 cm-es blokkméret esetén a 

blokk súlya 12 kg, és ehhez a mennyiséghez 0,5 kg ragasztó szükséges. 
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A keverési idᔐ az egyszerre keverendᔐ mennyiségᜐ anyagtól függ. A gyártó által végzett 

vizsgálatok alapján, ha egyszerre egy elemet készítünk, akkor a keverési idᔐ 5-8 perc. 

Természetesen nagyobb keverᔐ és több alapanyag esetén ez az idᔐ változhat.

6.3.4. Préselés

A kukoricaszár tégla elᔐállításának legfontosabb lépése a préselés. A gyártó elᔐzetes kísérletei 

alapján meghatározta, hogy egy téglához kb. 140-160 liter aprítékra van szükség. A 

préseléshez készített több speciális berendezést. A legalkalmasabbnak a legnagyobb 

hidraulikus prés bizonyult, amely alkalmas 160 liter apritékot kötᔐanyaggal együtt, 30 cm-re 

összenyomni. Az így kapott prototípusok alkalmasak az építkezésre.

A rendelkezésre álló maximális préserᔐ 4 tonna (40 kN), vagyis felületegységre vetítve  

0,2 N/mm2. Ezzel állította elᔐ a gyártó 60x30x30 cm-es kukoricaszár blokkokat.

6.3.5. Szárítás és tárolás

A frissen készült tégláknak préselés után száradási idᔐt kell biztosítani. Tavasszal, nyáron és 

kora ᔐsszel a természetes száradás szellᔐs helyen, 10°C feletti hᔐmérséklet esetén két nap alatt 

lezajlik. Természetesen minél melegebb van a végtermék annál hamarabb szárad. Hidegebb 

léghᔐmérséklet esetén meg kell oldani a szárítást, ugyanis 5°C alatt a száradási idᔐ már 3-4 

napig is eltarthat. A késztermék fedett helyen bárhol tárolható, könnyedén alakítható,

fᜐrészelhetᔐ, hornyolható, szegezhetᔐ, csavarozható.

33. ábra: A késztermék [53] 34. ábra: Kukoricaszár téglából készült falazat 

összeépítése [53]
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35. ábra: Fᜐrészelhetᔐ [53] 36. ábra: Hornyolható [53]

37. ábra: Szegezhetᔐ [53] 38. ábra: Csavarozható [53]
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7. A kukoricaszár blokk vizsgálatai

7.1. A vizsgálatok menete

7.1.1. Mintavétel

A vizsgálatokat a Széchenyi István Egyetem Építᔐanyagvizsgálati és Épületfizikai 

Laboratóriumában végeztem 2009 májusa és 2010 novembere között.

Mivel a kukoricaszár blokk eredeti méreteivel nem volt alkalmas a vizsgálatok elvégzéséhez, 

így a megfelelᔐ méretᜐ próbatesteket a gyártó készítette el megrendelésem alapján. Ezek a 

minták csupán vastagságukban tértek el a kukoricaszár blokk eredeti méreteitᔐl. Mintavétel 

során a feltaláló nem törekedett a gyártástechnológia által megengedett legegyenletesebb 

minᔐségre.

Elsᔐ laborvizsgálataimhoz a gyártó 2009 tavaszán szállította le a próbatesteket, ami összesen 

8 db 30x30x8 cm méretᜐ kukoricablokkból állt. Következᔐ alkalommal a gyártó (2010 

tavaszán) 7 db 30x30x8 cm méretᜐ, valamint 13 db 20x40x5 cm méretᜐ próbatestet 

szolgáltatott. 

7.1.2. Az elvégzett vizsgálatok

A 2009-ben végzett vizsgálatok során megmértem minták a testsᜐrᜐségét és hᔐszigetelᔐ 

képességét természetes állapotában, valamint kiszárítás (súlyállandóságig) után. 

Megvizsgáltam továbbá, hogy milyen hatással van a nedvességtartalom és a hᔐmérséklet 

változása a kukoricaszár blokk hᔐvezetési tényezᔐjére [35].

A 2010-es évben a gyártó jóval több mintadarabot szolgáltatott, ami szélesebb körᜐ 

vizsgálatokat tett lehetᔐvé. Ekkor nyílt lehetᔐsem arra, hogy a hᔐtechnikai méréseken

túlmenᔐen megvizsgáljam a kukoricaszár blokk méretállandóságát, vízfelvételét (részleges és 

teljes vízbemerítéssel), húzó-, nyomó- és hajlítószilárdságát, valamint hangszigetelᔐ 

képességét is [36].

Elᔐször meghatároztam a minták testsᜐrᜐségét természetes állapotukban, majd megvizsgáltam 

méretállandóságukat MSZ EN 1603 szerint, normál laboratóriumi körülmények között. A 

szabvány elᔐírásain túlmenᔐen a mintákat ugyanilyen körülmények mellett addig tároltam, 

míg a gyártástechnológia következtében bennük lévᔐ nedvesség természetes módon távozott. 

Ekkor újból megmértem a tömegüket, meghatároztam a testsᜐrᜐségüket és megmértem a

minták hᔐvezetési tényezᔐjét.
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Ezt követᔐen adott hᔐmérsékletᜐ és páratartalmú térben (70°C, 50% relatív páratartalom) a 

mintákat súlyállandóságig kiszárítottam. A szárítás után újból meghatároztam a minták 

méretváltozásait és tömegváltozását. Kiszámítottam a minták testsᜐrᜐségét, majd megmértem 

a légszáraz minták hᔐvezetési tényezᔐjét

6. ábra: A vizsgálatokhoz használt próbatestek

A szabványhoz képest újítást alkalmaztam, 

ugyanis kiszámítottam a normál laboratóriumi 

körülmények közt, valamint az adott hᔐmérsékle-

tᜐ és páratartalmú térben súlyállandóságig 

szárított minták tömegváltozását. A különbséget 

természetes nedvességtartalomnak neveztem el. 

További vizsgálataim során elemeztem a termé-

szetes nedvességtartalom túllépésének hatását.

A méretállandósági és hᔐfizikai vizsgálatok után a mintákat megfelelᔐ méretᜐvé alakítottam 

és elᔐkészítettem ᔐket a további vizsgálatokra, melyeket egymással párhuzamosan végeztem

(6. ábra). Meghatároztam a próbatestek szilárdsági paramétereit (húzó-, nyomó és 

hajlítószilárdság), valamint egyes minták esetében a vízfelvételt és annak során fellépᔐ 

alakváltozásokat részleges és teljes vízbemerítés esetén. Elemeztem a vízfelvétel és a 

térfogatváltozás folyamatának idᔐbeli alakulását is [36].

A vízfelvétel-vizsgálatnak kitett mintáknak meghatároztam a testsᜐrᜐségét és a 

nedvességtartalmát, majd újból megmértem a hᔐvezetési tényezᔐjüket. A mért érétkeket 

összehasonlítottam a légszáraz állapotban mért hᔐvezetési tényezᔐ értékekkel és 

megvizsgáltam a nedvességtartalom és a hᔐvezetési tényezᔐ változásának összefüggéseit.

7.1.3. A vizsgálati eredmények kiértékelése

A vizsgálatok végeztével kiértékeltem a mérési eredményeket és összehasonlítottam ᔐket a 

különféle hᔐszigetelᔐ anyagokra vonatkozót szabványok, valamint a szakirodalomban 

fellelhetᔐ és a hᔐszigetelᔐ anyagokat gyártó cégek termékismertetᔐiben található 

anyagjellemzᔐkkel. A rendelkezésemre álló információk alapján a kukoricaszár tulajdonságait 

összevetettem a többi hᔐszigetelᔐ anyagéval és megfigyeléseim alapján elemeztem a 

tapasztaltakat [36].

A mérési eredmények birtokában elemeztem a különféle anyagtulajdonságok egymásra 

gyakorolt hatását is. Elsᔐsorban a testsᜐrᜐség és a szilárdsági, valamint épületfizikai 
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tulajdonságok kapcsolatára összpontosítottam, melyhez grafikusan is ábrázoltam a mérési 

eredményeket.

Adott sᜐrᜐségtartományon belül lineáris összefüggést mutattam ki a sᜐrᜐség és a szilárdsági 

paraméterek, valamint a sᜐrᜐség és az épületfizikai tulajdonságok között is. A mérési 

eredményekbᔐl kiindulva a legkisebb négyzetek módszerével meghatároztam az említett 

paraméterek összefüggését leíró görbéket a következᔐ módon:

1. A mérési eredmények alapján megadtam a vizsgált paraméter (szilárdság, hᔐvezetési 

tényezᔐ) által meghatározott pontok koordinátáit a következᔐ alakban:

Pi[xi;f(xi)]   i=1,2,3,….n

2. Grafikusan ábrázoltam az adott pontokat a sᜐrᜐség függvényében

7. ábra: Lineáris regresszió a legkisebb négyzetek módszerével

3. A paraméterek közt lineáris összefüggést feltételezve a pontokra legjobban illeszkedᔐ 

egyenes egyenletét )(xfbax =+ polinom alakban kerestem. Ehhez a és b értékek 

kiszámítása szükségeltetett.

4. A módszer alapján amennyiben n db mérési pont van, melyek koordinátái [xi;f(xi)], és 

szeretnénk f(xi)-t az egyenes xi helyen felvett érétkeivel közelíteni, vagyis 

)( ii xfbax =+ -vel, abban az esetben a közelítés akkor jó, ha a következᔐ különbségek 

minimálisak:
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)( ii xfbax −+ (1)

5. Mivel ezek a különbségek pozitívak és negatívak is lehetnek, ezért célszerᜐ a 

különbségek négyzetösszegét venni. Így a következᔐ összeget kapjuk, melyet 

minimalizálnunk kell:

( )[ ] );(
2

1
baFxfbax

n

i
ii =−+∑

=

(2)

6. A fenti egyenletben a és b az ismeretlen, mivel (xi;yi) párok mérési érétkeket jelölnek 

(vagyis adott számok). A fenti összeg tehát a és b függvénye, melyek 

meghatározásához );( baF függvény minimumát kell megkeresni. Kétváltozós 

függvényrᔐl lévén szó, minimumának meghatározásához a függvény elsᔐ parciális 

deriváltjait kell elᔐállítani és azokat nullával egyenlᔐvé tenni:

0=
a
F

δ
δ

(3) 0=
b
F

δ
δ

(4)

7. A kétváltozós függvény parciális deriváltjainak meghatározása után a-ra és b-re nézve 

a következᔐ egyenletrendszert kapjuk:

0)(222)]([2
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=−+=−+= ∑∑ ∑∑
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8. Az egyenletrendszer megoldása szolgáltatja a és b értékeit.

A kiszámított értékek segítségével megadtam az egyes paraméterek összefüggését leíró 

egyenesek egyenletét. Felhasználva ᔐket meghatároztam azt a sᜐrᜐségértéket, mely mellett a 

kukoricaszár blokk mechanikai tulajdonságai átlagos értéket vesznek fel, miközben 

épületfizikai tulajdonságai is megfelelᔐek. Ezt az értéket optimális sᜐrᜐségnek neveztem el.

7.2. Testsᜐrᜐség meghatározása

A vizsgálatot az MSZ EN 1602 szerint végeztem. Elsᔐként a minták tömegét (m0) mértem 

meg 0,01 kg pontossággal, majd lineáris méreteit (szélesség és hosszúság) 1 mm pontossággal
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[69]. A gyártási technológia pontatlanságaiból adódóan a próbatestek méretpontossága nem 

volt ideális, így a szabványtól eltérᔐen a lineáris méreteket a próbatestek mindkét oldalán

összesen három különbözᔐ helyen is megmértem, hogy pontosabb értékeket kapjak. Két 

mérést a próbatest széleitᔐl 5 cm-re, egy mérést pedig a próbatest közepén végeztem, ily 

módon összesen 6 db szélességi és 6 db hosszúsági mérést hajtottam végre. A próbaest 

szélességének (a0) a 6 mért szélességi (a1, a2, a3, a4, a5, a6), míg a próbatest hosszúságának 

(b0) a 6 mért hosszúsági érték (b1, b2 ,b3, b4, b5, b6) átlagát tekintettem.

6

6

1
0

∑
== i

ia
a (9)

6

6

1
0

∑
== i

ib
b (10)

A vastagsági méreteket a próbatest minden oldalán, a szabványtól eltérᔐ módon 3 helyen is 

meghatároztam 1 mm pontossággal. Két mérést a próbatest széleitᔐl 5 cm-re, egy mérést 

pedig a próbatest középsᔐ részén végeztem. Így összesen 12 vastagsági értéket (v1, v2, v3, v4, 

v5, v6, v7, v8, v9, v10, v11, v12) kaptam, melyeknek átlagát tekintettem a próbatest 

vastagságának (v0).

12

12

1
0

∑
== i

iv
v

(11)

Ezt követᔐen minden egyes próbatest esetében meghatároztam a természetes állapotban mért 

testsᜐrᜐséget (㰐0) a következᔐ képlet szerint:

000

0
0 vba

m
××

=ρ
(12)

A számítások elvégzése után az F1 és F2 táblázatban (lsd. Függelék) szereplᔐ eredményeket 

kaptam, melyeket a 6. táblázatban összesítettem. A számított adatokból kiderül, hogy a 

kukoricaszár blokkok természetes állapotban mért testsᜐrᜐsége a 2009-ben vizsgált minták 

esetében 155,77-267,21 kg/m3, míg a 2010-ben vizsgált minták esetében 120,44-327,29 kg/m3

között változott, vagyis a szélsᔐértékek közt közel 2-3-szoros eltérés adódott.

A 2009-es minták természetes állapotban mért testsᜐrᜐsége átlagosan 208,52 kg/m3, ami a 

2010-es minták esetében 196,12 kg/m3-nek adódott. Az összes (8 db 2009-ben és 20 db 2010-

ben gyártott) minta átlagsᜐrᜐségét pedig 199,66 kg/m3-ben állapítottam meg.
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A további vizsgálatok során a kukoricaszár mintákat szobahᔐmérsékleten, majd magas 

hᔐmérsékleten (70°C) súlyállandóságig szárítottam, és meghatároztam a természetes (lásd 7.5. 

fejezet) és légszáraz állapotban mért testsᜐrᜐségüket (F1 és F2 táblázat). A mért adatok 

alapján számítottam ki a 6. táblázat adatait, melybᔐl kiderül, hogy a kukoricaszár blokkok 

légszáraz állapotban mért testsᜐrᜐsége a 2009-ben kapott minták esetében  

148,71-212,58 kg/m3 között változik (különbség 43%), átlagos értéke pedig 186,76 kg/m3.

A 2010-ben végzett testsᜐrᜐség-vizsgálatok eredményei szerint a minták testsᜐrᜐsége 117,22-

215,58 kg/m3 között mozgott (különbség 84%), átlagos értéke pedig 156,84 kg/m3 volt. Az 

összes minta légszáraz állapotban mért testsᜐrᜐsége 165,39 kg/m3-nek adódott. Mindezekbᔐl 

azt a következtetést is levonhatjuk, hogy légszáraz állapotban a szélsᔐértékek közti különbség 

csökkent, de még mindig jelentᔐs (43%, ill. 84%) maradt. A 2010-ben vizsgált minták 

esetében tapasztalt nagyobb eltérés nyilvánvalóan annak köszönhetᔐ, hogy a gyártó nem 

törekedett a lehetᔐ legegyenletesebb minᔐségre.

Testsᜐrᜐség természetes állapotban 

(㰐0)

Testsᜐrᜐség légszáraz állapotban 

(㰐1)

kg/m3 kg/m3
Év

㰐min 㰐max 㰐0 㰐min 㰐max 㰐1

2009 155,77 267,21 208,52 148,71 212,58 186,76

2010 120,44 327,29 196,12 117,22 215,58 156,84

Átlag 120,44 327,29 199,66 117,22 215,58 165,39

6. táblázat: A 2009-ben és 2010-ben kapott minták testsᜐrᜐsége természetes és légszáraz állapotban

Mindezen adatok alapján a kukoricaszár blokk testsᜐrᜐsége összemérhetᔐ a többi hᔐszigetelᔐ 

anyagéval (7. táblázat), és megállapítható, hogy sᜐrᜐsége a természetes anyagok közül a 

farostlemezhez (30-270 kg/m3), a nádlemezhez (120-225 kg/m3) és a parafához  

(100-220 kg/m3), a mesterséges anyagok közül pedig a kᔐzetgyapothoz (20-200 kg/m3) és a 

habüveghez (115-220 kg/m3) áll a legközelebb.

Jelentᔐs különbség mutatkozik számos természetes, szerves anyag testsᜐrᜐségéhez képest (pl. 

fagyapot, len-, kender- és kókuszszál, cellulózszigetelés, pamut, gyapjú), nem is beszélve a 

mᜐanyag habokról (expandált és extrudált polisztirol, poliuretán hab, stb.).
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TestsᜐrᜐségAnyag
kg/m3

Parafa 100-220
Fagyapot 350-600
Farostlemez 30-270
Len 20-80
Kenderszál 20-68
Kókuszszál 70-120
Tengeri fᜐ 75
Nádlemez 120-225
Szalmabála 80-120
Cellulózszigetelés 30-80
Pamut 20-60
Gyapjú 25-30
EPS 10-30
XPS 25-45
PUR 30-100
Fenolhab 40
Poliészter 15-20
Polietilén hab 50-110
Formaldehid hab 10
Melamin hab 8-11
Kᔐzetgyapot 20-200
Üveggyapot 15-150
Habüveg 115-220
Perlit 90-490
Duzzasztott agyagkavics 260-500
Hᔐszigetelᔐ falazóblokk 500-750
Vákuumszigetelés (VIP) 150-300
Kukoricaszár blokk 117-215

7. táblázat: A különféle hᔐszigetelᔐ anyagok testsᜐrᜐségének összehasonlítása [28] [41] [52] [57]

7.3. Méretállandóság meghatározása normál laboratóriumi körülmények között

A kukoricaszár blokkok méretállandóságát az MSZ EN 1603 szerint végeztem. A 

próbatesteket a testsᜐrᜐség meghatározása után 48 órán keresztül a szabványban elᔐírt módon, 

normál laboratóriumi körülmények között tároltam (23°C, 50%-os relatív páratartalom). Az 

elᔐírt idᔐ eltelte után a korábbiakhoz hasonlóan (7.2. fejezet) megmértem a minták szélességét 

(a23), hosszúságát (b23), vastagságát (v23) [70]. A szabvány ugyan nem követeli meg, mégis 

megmértem minták tömegét (m23) is, és kiszámítottam a térfogatukat (V23) és a sᜐrᜐségüket

(㰐23). A kapott adatok segítségével kiszámítottam a szélességváltozást (㥀a23), a 

hosszúságváltozást (㥀b23), vastagságváltozást (㥀v23), valamint a térfogatváltozást (㥀V23), a 

tömegváltozást (㥀m23) és a sᜐrᜐségváltozást (㥀㰐23) is a következᔐ módon:

100
0

230
23 ×

−
=∆

a
aaa (19) 100

0

230
23 ×

−
=∆

b
bbb (20)
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100
0

230
23 ×

−
=∆

v
vvv (21) 100

0

230
23 ×

−
=∆

m
mmm (23)

100
0

230
23 ×

−
=∆

V
VVV (22) 100

0

230
23 ×

−
=∆

ρ
ρρ

ρ (24)

A függelékben közölt F3 és F4 táblázatokból kiderül, hogy a kukoricaszár blokk 

méretállandósága normál laboratóriumi körülmények között megfelelᔐ, hiszen szélesség-, 

hosszúság- és vastagságcsökkenése – elenyészᔐ kivételtᔐl eltekintve – 1mm, illetve 0,5% alatt 

marad. A számított térfogatváltozás szintén a nagyon kedvezᔐ 1% alatti (0,6%) értéket 

mutatott.

A minták tömeg- és sᜐrᜐségváltozása a méretváltozásoknál jelentᔐsebb volt. Megfigyelve a 

minták kezdeti sᜐrᜐségének és sᜐrᜐségváltozásának összefüggését (39. ábra) egyértelmᜐen 

látszik, hogy a nagyobb sᜐrᜐségᜐ minták nagyobb sᜐrᜐségváltozást is szenvedtek. A jelenség 

azzal magyarázható, hogy a nagyobb sᜐrᜐségᜐ minták késᔐbbi gyártási folyamat során 

készültek, így száradási idejük rövidebb volt, miáltal nagyobb volt a kezdeti 

nedvességtartalmuk.
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39. ábra: A kukoricaszár blokk minták sᜐrᜐségváltozása (48h, 23°C)

A vizsgálat után a mintákat a következᔐ mérés (méretállandóság meghatározása adott 

hᔐmérséklet és páratartalom mellett) elᔐtt addig tároltam normál laboratóriumi körülmények 

között, míg súlyállandóságig ki nem száradtak. A kondicionálás során a nagyobb tömegᜐ 

minták jelentᔐsebb tömegváltozást szenvedtek, míg méretváltozásuk az elᔐzᔐekhez képest is 

elhanyagolhatóan kicsi volt (lásd 7.5. fejezet).
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7.4. Méretállandóság meghatározása adott hᔐmérséklet és páratartalom mellett

A vizsgálatokat az MSZ EN 1604 jelᜐ szabvány szerint végeztem. A mérés elᔐtt megmértem 

a minták hᔐvezetési tényezᔐjét természetes állapotában (a mérés részletes ismertetése és

eredményeinek kiértékelése a 7.8. fejezetben található). A hᔐvezetési tényezᔐ és a 

hajlítószilárdság vizsgálatához a próbatestek egy részét fel kellett darabolni, így a 

vizsgálathoz összesen 7 db eredeti 30x30x8 cm-es, valamint 16 db 20x20x5 cm-es és 10 db 

15x15x5 cm-es mintát használtam.

40. ábra: A szárítószekrény és a kukoricaszár minták

A vizsgálat során a mintákat 

szárítószekrényben helyeztem el és 48 órán 

keresztül 70°C-os hᔐmérsékleten, 50% 

relatív páratartalom mellett súlyállandóságig 

szárítottam ᔐket (40. ábra) [71].

A klimatizálás után a mintákat a 

szabványban elᔐírt módon, 3 órán keresztül 

normál laboratóriumi körülmények között 

tároltam (23°C, 50% relatív páratartalom).

Az elᔐzᔐ fejezetben részletezett módszerrel (7.3. fejezet) újból megmértem a minták 

szélességét (a70), hosszúságát (b70), vastagságát (v70). A szabvány elᔐírásain túlmenᔐen itt is 

megmértem a tömegüket (m70), kiszámítottam a térfogatukat (V70) és sᜐrᜐségüket (㰐70).

A kapott adatok segítségével kiszámítottam a szabvány által megkövetelt szélességváltozást 

(㥀a70), a hosszúságváltozást (㥀b70), vastagságváltozást (㥀v70). Mindezeken túlmenᔐen 

meghatároztam a térfogatváltozást (㥀V70), a tömegváltozást (㥀m70) és sᜐrᜐségváltozást (㥀㰐70) 

is a következᔐ módon:
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Az F5 és F6 táblázatban összesített adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a kukoricaszár 

blokk minták átlagos szélességváltozása 1,19% (2,48 mm), hosszúságváltozása 1,24%  
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(2,69 mm) és vastagságváltozása 3,51% (2,25 mm). A számított térfogatváltozás 5,84%, a 

tömegváltozás 11,30%, a sᜐrᜐségváltozás pedig 5,84% volt. A mért értékek jóval nagyobbak, 

mint a 7.3. fejezetben tárgyalt vizsgálat esetén. Ennek oka, hogy a 48 órán keresztül 70°C-os 

hᔐmérsékleten való tárolás során a mintákat megszabadítottam maradék, természetes 

nedvességtartalmától. Ezzel tulajdonképpen a kukoricaszár blokkokat súlyállandóságig 

kiszárítottam, vagyis a vizsgálat végére légszáraz állapotba kerültek.

A 41. ábrán megfigyelhetᔐ a kukoricaszár minták kezdeti sᜐrᜐségének és sᜐrᜐségváltozásának 

összefüggése. Bár a mérési eredmények nagyobb szórása miatt itt nem figyelhetᔐ meg olyan 

egyértelmᜐ összefüggés, mint a normál laboratóriumi körülmények végzett kísérlet esetén, 

mégis megállapíthatjuk, hogy többnyire a nagyobb sᜐrᜐségᜐ minták esetében történt nagyobb 

sᜐrᜐségváltozás.
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41. ábra: A kukoricaszár blokk minták sᜐrᜐségváltozása (48 óra, 70°C)

A mérési adatok alapján elvégezhetᔐ a többi hᔐszigetelᔐ anyaggal való összehasonlítás. Az 

egyes gyári készítési hᔐszigetelᔐ termékekre vonatkozó mérettᜐrési határértékek 

szabványokban lévᔐ mᜐszaki elᔐírások közt keresendᔐk. Nem minden termékre vonatkoznak 

ilyen szabványok, ezért csupán az ásványgyapotra, polisztirolhabra, poliuretánhabra, 

fenolhabra, farostlemezre, parafára és fagyapotra vonatkozó elᔐírásokkal lehetett a 

kukoricaszár blokk vizsgálatai során mért paramétereket összehasonlítani. Ráadásul csak 

néhány esetben (EPS, farostlemez, fagyapot) követel meg a szabvány az MSZ EN 1603 

alapján végzett vizsgálat szerinti követelményeket.
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A 8. táblázatban elvégzett összesítés szerint normál laboratóriumi körülmények között a 

méretváltozások mértéke az egyéb hᔐszigetelᔐ anyagokra vonatkozó szabvány (expandált 

polisztirolhab, farostlemez és parafa) követelményértékei alatt marad.

MSZ EN 1603 szerint MSZ EN 1604 szerint

(normál laboratóriumi körülmények) (meghatározott hᔐmérséklet és esetleg páratartalom)Anyag

㥀a 㥀b 㥀v 㥀a 㥀b 㥀v

Kᔐzetgyapot - - - <1% <1% <1%

Üveggyapot - - - <1% <1% <1%

EPS <0,2-0,5%* <0,2-0,5%* - <1-3%* <1-3%* <1-3%*

XPS - - - <5% <5% <5%

PUR - - - <1-5%* <1-5%* <4-10*

Fenolhab - - - <1,5% <1,5% <3%

Farostlemez <0,5% <0,5% <1% <1% <1% <1%

Parafa <1mm <1mm - <0,5% <0,5% <1%

Fagyapot - - - <0,5% <0,5% <3%

Kukorica
blokk

0,13%, ill.

0,28mm

0,08%, ill.

0,31mm

0,49%, ill.

0,32mm
1,19% 1,24% 3,51%

*: fokozattól, ill. minᔐségi osztálytól függᔐen

8. táblázat: A kukoricaszár blokk méretállandóságának összehasonlítása a többi hᔐszigetelᔐ anyagra vonatkozó 

elᔐírásokkal [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84]

Az adott hᔐmérsékletᜐ és páratartalmú térben végzett vizsgálat esetén a mért értékek több 

esetben kissé meghaladják az egyéb hᔐszigetelᔐ anyagokra vonatkozó elᔐírásokat. A relatív 

szélesség- és hosszúságváltozás értéke 1% feletti volt, mely csupán a mᜐanyaghabokra 

vonatkozó kitételeket elégítik ki, akárcsak a 3,51%-os vastagságváltozás.

Megfigyelhetjük, hogy a természetes, szerves anyagok közül lineáris méretváltozásai 

(szélesség, hosszúság) a farostlemezre, míg vastagságváltozása leginkább a fagyapotra 

vonatkozó mérettᜐrési követelmények felsᔐ határát közelítik.  A kukoricaszár blokk a 

mᜐanyag habokra vonatkozó követelményt szinte maradéktalanul teljesíti.

7.5. Természetes nedvességtartalom

A szabványok nem foglalkoznak hᔐszigetelᔐ anyagok esetében a természetes 

nedvességtartalom meghatározásával. Vizsgálataim során megfigyeltem, hogy egy bizonyos 
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nedvességtartalom-határ túllépése esetén a kukoricaszár blokk épületfizikai tulajdonságai 

jelentᔐs mértékben megváltoznak (lásd késᔐbb). Ezt a határértéket természetes 

nedvességtartalomnak (W0) neveztem el, melyhez hasonló fogalom a fánál nettó 

nedvességtartalom néven már létezik. A természetes nedvességtartalom a normál 

laboratóriumi körülmények közt súlyállandóságig szárított minták tömegébᔐl (m23) és az MSZ 

EN 1604 szerint [71] kiszárított minták tömegébᔐl (m70) számítható a következᔐ módon:

100
23

7023
0 ∗

−
=

m
mmW (31)

Az így számított értékekbᔐl a 9. táblázat adatait kaptam (tömeg értékeket 0,1 g pontossággal 

határoztam meg), melybᔐl kiderül, hogy a kukoricaszár blokk természetes nedvességtartalma 

6,06-13,77 tömegszázalék közt változik (vagyis a szélsᔐértékek közt több mint 2-szeres a 

különbség), átlagos értéke pedig 8,80%.

Nedves tömeg Légszáraz tömeg Természetes 
nedvességtartalom

m23 m70 W0

Minta

kg Kg m/m %
1 1,00 0,92 8,00
2 0,88 0,80 9,09
3 0,98 0,90 8,16
4 1,39 1,29 7,19
5 1,31 1,21 7,63
6 1,08 0,98 9,26
7 1,06 0,97 8,49
8 1,10 0,99 9,91
9 0,74 0,69 6,76

10 0,35 0,33 7,23
11 0,38 0,35 8,35
12 0,83 0,76 8,43
13 0,39 0,35 8,68
14 0,74 0,68 8,34
15 0,66 0,62 6,06
16 0,81 0,72 11,11
17 0,86 0,74 13,77
18 0,72 0,63 12,03
19 0,38 0,35 7,81
20 0,37 0,35 7,18

Átlag 15,03 13,71 8,80

9. táblázat: A kukoricaszár blokk minták természetes nedvességtartalma

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.002



80

7.6. Vízfelvétel meghatározása

A vízfelvétel meghatározásához kétféle módszert alkalmaztam, ugyanis hᔐszigetelᔐ anyagok 

esetén két alapvetᔐen különbözᔐ vízfelvétel-vizsgálat létezik. Kutatásom során 

megvizsgáltam mindkét módszer szerint a kukoricaszár blokk vízfelvételét.

Egyes anyagok vízfelvételének meghatározásához (pl. parafa, fagyapot, kᔐzetgyapot) az MSZ 

EN 1609 szabványt kell alkalmazni, mely az építési hᔐszigetelᔐ anyagok rövid idejᜐ 

vízfelvételével foglalkozik részleges vízbemerítés esetén [73].

Más – fᔐleg mesterséges (pl. mᜐanyaghabok) – hᔐszigetelᔐ anyagok esetén az MSZ EN 

12087 jelᜐ szabvány alkalmazandó, ami a vizsgált anyag hosszúidejᜐ vízfelvételével 

foglalkozik részleges, illetve teljes vízbemerítés esetén [74].

7.6.1. Rövididejᜐ vízfelvétel részleges vízbemerítés esetén

A vizsgálatokhoz az MSZ EN 1609 jelᜐ szabvány A módszerét használtam, ugyanis mind a 

fagyapotra, mind a parafára vonatkozó elᔐírások ezt javasolják. Az elᔐírás szerint a vizsgált 

próbatesteket 6 órán keresztül normál laboratóriumi körülmények között kell tárolni (23°C, 

50% relatív páratartalom), majd meg kell határozni szélességüket (a0), hosszúságukat (b0), a 

felületüket (A0) és a tömegüket 0,1 g pontossággal (m0) Ezt követᔐen úgy kell vízbe meríteni 

ᔐket, hogy alsó felületük 10±2 mm-rel legyen a víz felszíne alatt. A vízbemerített mintákat 24 

órán keresztül kell tárolni normál laboratóriumi körülmények között, majd az elᔐírt idᔐ 

elteltével ki kell ᔐket emelni és 10 percen keresztül 45°-os szögben tartva lefolyatni róluk a 

vizet [73]. Ezt követᔐen megmértem a minták tömegét (m24) és kiszámítottam a vízfelvételt a 

következᔐ módon:

0

024
24 A

mmW −
=

(32)

Az érintett szabványhoz képest méréseim során két eltérést hajtottam végre. Elᔐször is a 

szabvánnyal ellentétben nem 20x20, hanem 10x10 cm-es mintákat használtam, mert az elᔐzᔐ 

vizsgálatok során a kezdeti 20x20 cm-es mintákat fel kellett darabolni. Természetesen a 

mérési pontosságot ennek függvényében növeltem, és a minták méreteit 0,1 mm, tömegüket 

pedig 0,1 g pontossággal határoztam meg.

Másik, sokkal jelentᔐsebb eltérés a szabványhoz képest, hogy nem csupán 24 óra elteltével 

határoztam meg a vízfelvételt, hanem megmértem két megelᔐzᔐ és két követᔐ idᔐpontban is. 

Így összesen 5 különbözᔐ idᔐpontban - 1 óra, 3 óra, 24 óra, 48 óra és 96 óra elteltével – is 

kiszámítottam a vízfelvételt.
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A szabvány elᔐírásain felül megfigyeltem a minták méretváltozásait is. Minden vizsgálat 

idᔐpontban megmértem a minták szélességét (a1, a3, a24, a48, a96), hosszúságát (b1, b3, b24, b48, 

b96), vastagságát (v1, v3, v24, v48, v96) és tömegét (m1, m3, m24, m48, m96), majd kiszámítottam 

a szélesség-, hosszúság-, térfogat- és sᜐrᜐségváltozást, valamint a vízfelvételt a következᔐ 

összefüggések szerint:

1 óra

(33-38) képlet

0

01
1 a

aaa −
=∆

0

01
1 b

bbb −
=∆

0

01
1 v

vvv −
=∆

0

01
1 V

VVV −
=∆

0

01
1 ρ

ρρ
ρ

−
=∆

0

01
1 A

mmW −
=

3 óra

(39-44) képlet

0

03
3 a

aaa −
=∆

0

03
3 b

bbb −
=∆

0

03
3 v

vvv −
=∆

0

03
3 V

VVV −
=∆

0

03
3 ρ

ρρ
ρ

−
=∆

0

03
3 A

mmW −
=

24 óra
(45-50) képlet

0

024
24 a

aaa −
=∆

0

024
24 b

bbb −
=∆

0

024
24 v

vvv −
=∆

0

024
24 V

VVV −
=∆

0

024
24 ρ

ρρ
ρ

−
=∆

0

024
24 A

mmW −
=

48 óra
(51-56) képlet

0

048
48 a

aaa −
=∆

0

048
48 b

bbb −
=∆

0

048
48 v

vvv −
=∆

0

048
48 V

VVV −
=∆

0

048
48 ρ

ρρ
ρ

−
=∆

0

048
48 A

mmW −
=

96 óra
(57-62) képlet

0

096
96 a

aaa −
=∆

0

096
96 b

bbb −
=∆

0

096
96 v

vvv −
=∆

0

096
96 V

VVV −
=∆

0

096
96 ρ

ρρ
ρ

−
=∆

0

096
96 A

mmW −
=

Megvizsgálva, miként alakulnak a minták méretváltozásai és a vízfelvétel az idᔐ 

függvényében, az F7, F8, F9, F10 és F11 (lásd Függelék) táblázatok szerinti eredményeket 

kaptam, melyeket a 10. táblázatban összesítettem. A táblázataiból és az F1, F2, F3, F4, F5 és 

F6 (lásd Függelék) jelᜐ ábrákon látható diagramok alapján megfigyelhetᔐ, hogy az idᔐ elᔐre 

haladtával a kukoricaszár blokk méretei folyamatosan változtak, a vízfelvétel hatására 

duzzadás indult meg. Észrevehetjük, hogy a méretek közül a vastagság változása sokkal 

drasztikusabb (2-3-szorosa) volt, mint a lineáris méreteké (pl.: míg 24 óra után a szélesség és 

a hosszúág 1,16, illetve 1,44%-kal növekedett, addig a vastagság 4,49%-kal).

Mivel a minták vastagsági mérete a préselés irányával párhuzamos, így a fenti jelenség 

egyértelmᜐen az anyag anizotróp jellegét igazolja. Belátható tehát, hogy az anyag nedvesség 

hatására a préselés irányával párhuzamosan visszarugózik.
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Szembeötlᔐ továbbá (10. táblázat, F1-F6. ábra), hogy idᔐvel az összes paraméter változása 

lelassult, bár teljesen még 96 óra elteltével sem állandósult. Legjobban a vastagság- és a 

térfogatváltozás lassult le, ahol a 48 órás és a 96 órás értékek között 8,9%, illetve 14,2% volt 

a különbség (㥀v 5,08%-ról 5,53%-ra, 㥀V pedig 8,55%-ról 9,76%-ra nᔐtt). Legkevésbé a 

sᜐrᜐségváltozás és a vízfelvételt lassult le, ahol a 48 órás és a 96 órás mérési adatok között 

27,6%, illetve 27,2% volt a különbség (㥀㰐 50,68%-ról 64,68%-ra, W pedig 5,81 kg/m2-rᔐl 

7,39 kg/m2-re nᔐtt). A szélesség- és hosszúságváltozás értéke 19,3%-kal, illetve 22,0%-kal 

növekedett (1,55%ról 1,92%-ra, valamint 1,73%-ról 2,11%-ra).

Levonható tehát a következtetés, miszerint részleges vízbemerítéskor a kukoricaszár blokk 24 

óra után sem telítᔐdik. A vízfelvétel folyamata ugyan lelassul, és meghatározható 

határértékhez tart, azonban a próbatest még 96 óra után is vesz fel vizet (10. táblázat).

Idᔐ Szélesség Hosszúság Vastagság Térfogat Sᜐrᜐség Vízfelvétel
t 㥀a 㥀b 㥀v 㥀V 㥀㰐 W

óra % % % % % kg/m2

1 0,14 0,30 1,30 1,75 18,59 1,87

3 0,51 0,72 2,29 3,55 25,37 2,66

24 1,16 1,44 4,49 7,22 42,09 4,82

48 1,55 1,73 5,08 8,55 50,68 5,81

96 1,92 2,11 5,53 9,76 64,68 7,39

10. táblázat: A kukoricaszár blokk méretváltozásai és vízfelvétele az idᔐ függvényében

A vizsgálat befejeztével azt is megfigyeltem, hogy a kapillaritásnak köszönhetᔐen 24 óra után 

a nedvesség a minták magasságának a feléig felszivárgott, de még 96 óra után sem jelent meg 

nedvesség a felsᔐ felületen. Kísérlettel igazoltam, hogy 96 órás részleges vízbemerítés, követᔐ 

kiszárítás után az anyag eredeti állaga visszanyerhetᔐ, nem történik tönkremenetel.

A vizsgálati eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a szabvány által megkövetelt 24 órás 

vízfelvétel átlagos értéke 4,82 kg/m2, ami a többi természetes, szerves hᔐszigetelᔐ anyag

közül leginkább a fagyapot, a kender és a szalmabála esetében hasonló (11. táblázat). A parafa 

és a farostlemez vízfelvétele jóval alacsonyabb (0,5, illetve 1-2 kg/m2), míg a 

cellulózszigetelésé, gyapjúé és a pamuté jóval magasabb érték (12-30 kg/m2). A mesterséges 

anyagok közül az ásványgyapot termékek vízfelvétele is jóval kevesebb (1 kg/m2), míg a 

habüvegé gyakorlatilag nulla. A mᜐanyaghabokról nem ismertek rövid idejᜐ vízfelvételre 

vonatkozó adatok.
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VízfelvételAnyag
kg/m2

Kᔐzetgyapot 1, ill. 3*
Üveggyapot 1, ill. 3*
Habüveg 0
Parafa ≤0,5
Fagyapot ≤5
Farostlemez 1-2
Kender 4,2
Szalmabála 4,3
Cellulózszigetelés 15-30
Gyapjú 12
Pamut 12-13
Kukoricaszár blokk 4,82
*: hosszú idejᜐ (28 napos) vízfelvétel

11. táblázat: Különféle hᔐszigetelᔐ anyagok 24 órás vízfelvétele részleges vízbemerítés esetén [28] [41] [52] [57]

7.6.2. Vízfelvétel teljes vízbemerítés esetén

Az MSZ EN 12087 jelᜐ szabvány foglalkozik a hᔐszigetelᔐ anyagok hosszúidejᜐ 

vízfelvételével. A vizsgálatot teljes vízbemerítéssel vizsgáltam a szabvány 2A jelᜐ 

módszerével. Az elᔐírás szerint meg kell mérni a próbatestek befoglaló méreteit (a0, b0, v0), 

kezdeti tömegét (m0), majd kiszámítani a térfogatát (V0). A mintákat egy víztartályban kell 

elhelyezni, úgy hogy a felsᔐ felületük 50±2 mm-rel legyen a vízfelszín alatt. A próbatesteket 

28 nap után kell kivenni és 10 percig 45°-os szögben megdöntve lefolyatni róluk a vizet [74].

Ezt követᔐen újból meg kell mérni a tömegüket (m28) és térfogatszázalékban (V/V %) 

kiszámítani a vízfelvételt a következᔐ módon:

100028
28 ×

−
=

V
mmW (63)

A szabványhoz képest itt három eltérést alkalmaztam. Mivel nem volt ismeretes a 

kukoricaszár blokk vízzel szembeni viselkedése, és kétséges volt, hogy a 28 napos 

vízbemerítés során milyen állapotba kerül, így a vizsgálatot az elᔐírtnál rövidebb ideig 

végeztem. 1, 3 és 24 órás teljes vízbemerítés után is megmértem a minták tömegét (m1, m3, 

m24) és ebbᔐl határoztam meg az 1 órás, a 3 órás és a 24 órás vízfelvételt (W1, W3, W24).

Mindezeken túlmenᔐen miden idᔐpontban megmértem a minták szélességét (a1, a3, a24), 

hosszúságát (b1, b3, b24) és vastagságát (v1, v3, v24), majd kiszámítottam térfogatukat (V1, V3, 

V24) és sᜐrᜐségüket (㰐1, 㰐3, 㰐24). Ezt követᔐen meghatároztam a szélességváltozást (㥀a1, 㥀a3,

㥀a24), a hosszúságváltozást (㥀b1, 㥀b3, 㥀b24), a vastagságváltozást (㥀v1, 㥀v3, 㥀v24), a 

térfogatváltozást (㥀V1, 㥀V3, 㥀V24) és a sᜐrᜐségváltozást (㥀㰐1, 㥀㰐3, 㥀㰐24).

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.002



84

Ennél a vizsgálatnál is eltértem a szabványból, hogy a vízfelvételt kiszámítottam 

térfogatszázalékban (WV1, WV3, WV24), tömegszázalékban (Wm1, Wm3, Wm24) és 

felületegységre vetítve (WA1, WA3, WVA4) is.

1 óra 3 óra 24 óra

0

01
1 a

aaa −
=∆ (64)

0

03
3 a

aaa −
=∆ (72)

0

024
24 a

aaa −
=∆ (80)

0

01
1 b

bbb −
=∆ (65)

0

03
3 b

bbb −
=∆ (73)

0

024
24 b

bbb −
=∆ (81)

0

01
1 v

vvv −
=∆ (66)

0

03
3 v

vvv −
=∆ (74)

0

024
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vvv −
=∆ (82)

0
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1 V

VVV −
=∆ (67)

0
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3 V

VVV −
=∆ (75)

0

024
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VVV −
=∆ (83)
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1 ρ

ρρ
ρ

−
=∆ (68)

0
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3 ρ

ρρ
ρ

−
=∆ (76)

0

024
24 ρ

ρρ
ρ

−
=∆ (84)

0

01
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−

= (69)
0

03
3 V
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−

= (77)
0

024
24 V

mmWV
−

= (85)

0

01
1 m

mmWm
−

= (70)
0

03
3 m

mmWm
−

= (78)
0

024
24 m

mmWm
−

= (86)

0

01
1 A

mmWA
−

= (71)
0

03
3 A

mmWA
−

= (79)
0

024
24 A

mmWA
−

= (87)

Az F12, F13 és F14 táblázatok (lásd Függelék) ismertetik a vizsgálatok eredményeit. A 

mérési eredményeket elemezve megállapíthatjuk, hogy a teljes vízbemerítés esetén a 

kukoricaszár blokk vízfelvétele már rövid idᔐ alatt meglehetᔐsen magas értéket mutat. Már az 

1 órás vízbemerítés után is saját súlyuknál nagyobb mennyiségᜐ vizet vettek fel a minták, 

hiszen a vízfelvétel átlagos értéke 116,48% volt. Azt is megfigyelhetjük, hogy a nagyobb 

sᜐrᜐségᜐ minták (8, 16, 17, 18) tömegszázalékban kifejezve kevesebb vizet vettek fel, mint a 

kisebb sᜐrᜐségᜐek (12, 14, 15). A legnagyobb sᜐrᜐségváltozást, és felületegységre vetítve a 

legnagyobb vízfelvételt szintén a kisebb sᜐrᜐségᜐ minták esetén tapasztaltam. 

Alakváltozásait tekintve észrevehetjük, hogy hasonlóan a részleges vízbemerítésnél mért 

adatokhoz, a próbatestek lineáris méretei jóval kisebb mértékben változtak, mint a vastagsági 
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méretük (pl. a 24 órás vizsgálat esetén, míg a szélesség- és hosszúságváltozás 3,27%, illetve 

3,61% volt, addig a vastagságváltozás 18,47%).

A 12. táblázat és a 42. ábra összesíti az F12, F13 és F14 táblázat adatait. Megfigyelhetjük, 

hogy míg az 1 és 3 órás vízbemerítéses vizsgálatnál mért adatok közt jelentᔐs a változás, 

addig a 3 órás és a 24 órás vízbemerítés között ez már jóval kisebb mértékᜐ.

Láthatjuk, hogy 3 óra után 3,29% szélesség- és 3,69% hosszúságváltozást mértem, míg 24 óra 

után a két mért érték 3,27% és 3,61% volt. A minták méreteinek pontatlanságait figyelembe

véve ezek az értékek gyakorlatilag egyformának tekinthetᔐk. A minták vastagsági méretei 

sem változtak számottevᔐen, hiszen a 3 óra után mért 17,63% és a 24 óra után tapasztalt 

18,47% között is csupán 5% a különbség. Azt is elmondhatjuk, hogy 3 óra után 

térfogatváltozás alig következett be, hiszen értéke 26,02%-ról 26,78%-ra változott. A 

sᜐrᜐségváltozás és a vízfelvétel ugyan nagyobb léptékben növekedett, de egyik értéknél sem 

haladta meg a változás a 15-16%-ot.

Idᔐ Szélesség Hosszúság Vastagság Térfogat Sᜐrᜐség Vízfelvétel
t 㥀a24 㥀b24 㥀v24 㥀V24 㥀㰐24 WV24 Wm24 WA24

óra % % % % % V/V % m/m % kg/m2

1 2,86 3,09 9,73 16,41 85,49 20,37 116,48 11,09

3 3,29 3,69 17,63 26,02 107,67 32,64 161,29 16,40

24 3,27 3,61 18,47 26,78 124,43 37,35 184,59 18,73

12. táblázat: A kukoricaszár blokk méret- és sᜐrᜐségváltozása, valamint vízfelvételének alakulása

42. ábra: A térfogatváltozás és a vízfelvétel idᔐbeli alakulása
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Mindezek arra engednek következtetni, hogy 24 óránál hosszabb idejᜐ vízbemerítés esetén 

már nem változna sem a minták térfogata, sem pedig vízfelvétele jelentᔐs mértékben, vagyis a 

szabványban elᔐirányozott 28 napos vízbemerítés esetén sem mérnénk nagyobb értékeket. 

Kijelenthetjük tehát, hogy 24 órás teljes vízbemerítés után a kukoricaszár blokkból vett 

minták gyakorlatilag súlyállandóságig telítᔐdtek.

Összehasonlítva a többi hᔐszigetelᔐ anyaggal (13. táblázat), kimondhatjuk, hogy a 

kukoricaszár blokknak teljes vízbemerítés esetén már 24 órát követᔐen is meglehetᔐsen nagy 

a vízfelvétele a többi hᔐszigetelᔐ anyaghoz képest. Azonban azt is le kell szögezni, hogy sok 

hᔐszigetelᔐ anyagra – melyek közt leginkább természetes anyagok (pl. parafa, fagyapot) 

találhatók – a szabvány nem követel meg sem hosszúidejᜐ, sem pedig teljes vízbemerítéses 

vizsgálatot (pl. gyapjú és cellulózszigetelés esetén csak részleges vízbemerítés szükséges). Így 

a mért értékeket csupán a mᜐanyaghabokkal, a habüveggel, a perlittel és a duzzasztott 

agyagkaviccsal tudjuk összehasonlítani, ezeknek azonban értelemszerᜐen jóval kedvezᔐbb a 

vízzel szembeni ellenálló képességük.

VízfelvételAnyag
V/V%

Cellulózszigetelés 30*
Gyapjú 33*
EPS 1-5
XPS <0,7
PUR 1,5-3
Habüveg 0
Perlit 15
Duzzasztott agyagkavics 7-8
Kukoricaszár blokk 37, illetve 186*

*: az adat tömegszázalékban értendᔐ (m/m %)

13. táblázat: A különféle hᔐszigetelᔐ anyagok vízfelvétele hosszúidejᜐ vízbemerítés esetén [28] [41] [52] [57]

7.7. Szilárdsági vizsgálatok

Ahhoz, hogy megállapítsuk, vajon a kukoricaszár blokk milyen épületszerkezetként 

alkalmazható, szilárdsági vizsgálatokat is végeztem. Beépítésétᔐl függᔐen húzó, nyomó, 

hajlító és nyíró igénybevétel is elᔐfordulhat. Mivel elᔐre láthatóan a kukoricaszár blokk olyan

helyeken nem kerül alkalmazásra, ahol tiszta nyírás állapota lépnek fel, így csupán a húzó-, 

nyomó- és hajlítószilárdság vizsgálatát végeztem el.

Megvizsgáltam továbbá a kukoricaszár blokk sᜐrᜐségének és szilárdság összefüggését, 

valamint a préselési irány („rostirány”) mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását 

(izotróp-anizotróp jelleg).
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7.7.1. Húzószilárdság

A húzószilárdság vizsgálatát az MSZ EN 1607 szerint végeztem. Ismerve a többi növényi 

eredetᜐ építᔐanyag (pl. fa) rostiránytól erᔐsen függᔐ szilárdsági tulajdonságait, így méréseim 

során figyelembe vettem a gyártástechnológia során alkalmazott préserᔐ és a terhelés 

egymással bezárt szögét (43. ábra).

43. ábra: A gyártástechnológia során alkalmazott préselés iránya

A vizsgálathoz kiválasztottam 5 db különbözᔐ sᜐrᜐségᜐ próbatestet, melyekbᔐl kihasítottam 

6 db 5x5x5 cm méretᜐ mintát. A mintákat 24 órán keresztül normál laboratóriumi 

körülmények között (23°C, 50% relatív páratartalom) tároltam, majd meghatároztam 

befoglaló méreteit (a, b, l0) és egy olyan szakítógépbe helyeztem ᔐket, mely a szabvány 

elᔐírásainak megfelelᔐen 10 mm/perc sebességgel terhelte a próbatestet és az erᔐt 1% 

pontossággal képes volt mérni [72]. A mintákat két merev fémlap közé ragasztóval 

rögzítettem a 44. ábra szerint. A minták közül 3 db-ot présiránnyal párhuzamosan, 3-at pedig 

présirányra merᔐlegesen tönkremenetelig terheltem.

44. ábra: A húzószilárdságot vizsgáló berendezés elvi rajza [72]
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A vizsgálat során rögzítettem az erᔐ nagyságát és a minta alakváltozását, majd a 

tönkremenetel pillanatában feljegyeztem a szakítóerᔐt (Fmax) és a szakadó nyúlást (㥀l). A 

mérés végeztével kiszámítottam a húzószilárdságot (㰰húzó), és a szakadási nyúlást (㭐) a

következᔐ képletek segítségével:

ba
F

húzó ×
= maxσ (88)

0l
l∆

=ε (89)

7.7.1.1. Húzószilárdság présiránnyal párhuzamosan

A húzószilárdság vizsgálatához összesen 5 db próbatest állt rendelkezésemre, melyekbᔐl 

egyenként 3 db 5x5x5 cm-es kockát vágtam ki, így összesen 15 db próbakockám lett. Egy

próbatest húzószilárdságának a három kocka átlagát tekintettem.

Mivel a húzószilárdság értéke néhány esetben kivételesen alacsonynak bizonyult, így két

esetben elᔐfordult, hogy a minták a mérᔐmᜐszerbe helyezéskor, és még a vizsgálat 

megkezdése elᔐtt, annyira károsodtak, hogy a vizsgálatot nem lehetett végrehajtani. Ezeket a 

mintákat a húzószilárdság számításánál nem vettem figyelembe, így néhány esetben a 

számított értéket csupán 2 mérés átlaga adta.

A 14. táblázatban összefoglalt mérési eredményekbᔐl kivehetᔐ, hogy a kukoricaszár blokk 

présiránnyal párhuzamos húzószilárdsága 2,35-33,67 kPa között változott (szélsᔐ értékek közt 

14-szeres a különbség), átlagos értéke pedig 14,50 kPa-nak adódott.

MintaFizikai jellemzᔐ Mértékegység
13 11 10 20 19

Átlag

Sᜐrᜐség (㰐) kg/m3 146,00 154,35 168,09 189,42 197,53 171,08

Szélesség (a) mm 49,37 49,70 50,80 49,20 49,90 49,79

Hosszúság (b) mm 50,27 50,63 49,80 50,07 49,50 50,05

Vastagság (l0) mm 57,63 54,80 44,10 46,61 42,98 49,22

Szakítóerᔐ (Fmax) N 5,83 19,15 22,06 49,59 83,17 35,96

Húzószilárdság (㰰húzó) kPa 2,35 7,61 8,72 20,13 33,67 14,50

Megnyúlás (㥀l) mm 3,50 3,37 2,65 4,05 4,19 3,55

Megnyúlás (㭐) % 6,07 6,15 6,02 8,68 9,75 7,33

14. táblázat: A kukoricaszár blokk húzószilárdsága rostra merᔐlegesen
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19. minta

20. minta

11. minta

13. minta

10. minta

0

5

10

15

20

25

30

35

40

140 150 160 170 180 190 200

Sᜐrᜐség (kg/m3)

Pr
és

irá
nn

ya
l p

ár
hu

za
m

os
 h

úz
ós

zi
lá

rd
sá

g 
(k

Pa
)

45. ábra: A kukoricaszár blokk présiránnyal párhuzamos húzószilárdságának és sᜐrᜐségének összefüggése

A fenti táblázat és 45. ábra alapján az is kiderül, hogy a kukoricaszár blokk présiránnyal 

párhuzamos húzószilárdsága erᔐsen függ a minták sᜐrᜐségétᔐl. Egyértelmᜐen kiolvasható, 

hogy a testsᜐrᜐség növelésével a présiránnyal párhuzamos húzószilárdság is nᔐtt.

7.7.1.2. Húzószilárdság présirányra merᔐlegesen

A présirányra merᔐleges húzószilárdság vizsgálatához a próbatestekbᔐl kimetszett másik 3 db 

5x5x5 cm névleges méretᜐ mintát használtam fel. A présirányra merᔐleges húzószilárdság a 

présiránnyal párhuzamos húzószilárdsághoz képest nagyobb, így nem történtek a mérés 

elᔐkészítése során, illetve a minták mérᔐmᜐszerbe helyezése közben olyan károsodások, 

melyek a minták idᔐ elᔐtti tönkremenetelét okozták volna, így a 15. táblázat adataihoz minden 

mérési eredményt fel tudtam használni.

MintaFizikai jellemzᔐ Mértékegység
13 11 10 20 19

Átlag

Sᜐrᜐség (㰐) kg/m3 146,00 154,35 168,09 189,42 197,53 171,08

Szélesség (a) mm 55,37 54,90 50,65 48,90 50,70 52,10

Hosszúság (b) mm 50,20 51,23 51,30 48,73 43,75 49,04

Vastagság (l0) mm 50,76 50,64 49,35 52,15 51,01 50,78

Szakítóerᔐ (Fmax) N 142,95 361,18 405,58 670,69 654,81 447,04

Húzószilárdság (㰰húzó) kPa 51,43 128,42 156,09 281,46 295,21 182,52

Megnyúlás (㥀l) mm 6,06 4,08 3,64 4,21 3,28 4,25

Megnyúlás (㭐) % 11,93 8,05 7,37 8,07 6,43 8,37

15. táblázat: A kukoricaszár blokk húzószilárdsága rosttal párhuzamosan

R2 = 0,89
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A 15. táblázat adataiból egyértelmᜐen kiderül, hogy a kukoricaszár blokk présirányra 

merᔐleges húzószilárdsága 51,43-295,21 kPa között változott (szélsᔐértékek közt 6-szoros a 

különbség), átlagos értéke pedig 182,52 kPa volt.

A 15. táblázatot és a 46. ábrát összevetve megállapíthatjuk, hogy a kukoricaszár blokk 

présiránya merᔐleges húzószilárdsága szintén erᔐsen függ a sᜐrᜐségtᔐl. Nagyobb sᜐrᜐségᜐ 

minták esetében minden esetben nagyobb húzószilárdságot is mértem.
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46. ábra: A kukoricaszár blokk présirányra merᔐleges húzószilárdságának és sᜐrᜐségének összefüggése

Ha az eredményeket összevetjük a présiránnyal párhuzamos húzószilárdság vizsgálatánál mért 

értékekkel (47. ábra), akkor észrevehetjük, hogy a kukoricaszár blokk présirányra merᔐleges

húzószilárdsága átlagosan 12-13-szorosa a présiránnyal párhuzamosan mért értékeknek. Ez a 

tény egyértelmᜐen az anyag anizotróp jellegére utal, miszerint mechanikai tulajdonságai 

függnek a gyártástechnológia során alkalmazott préselés irányától.

47. ábra: A kukoricaszár blokk rosttal párhuzamos és rostra merᔐleges húzószilárdságának aránya

R2 = 0,97
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Összehasonlítva a többi hᔐszigetelᔐ anyaggal (16. táblázat), megállapíthatjuk, hogy a 

kukoricaszár blokk présiránnyal párhuzamos húzószilárdsága megközelíti több természetes és 

mesterséges anyag húzószilárdságát (parafa, fagyapot, poliuretánhab, fenolhab, kᔐzetgyapot, 

üveggyapot). Présirányra merᔐleges húzószilárdsága azonban messze felülmúlja a fent 

említett hᔐszigetelᔐ anyagok esetén közölt értékeket, hiszen egyik húzószilárdsága sem 

haladja meg az 60 kPa-t, míg a kukoricaszár blokk mintáknál a legkisebb mért érték is  

51,63 kPa volt. Elmondhatjuk, hogy a kukoricaszár blokk présirányra merᔐleges

húzószilárdsága az expandált polisztirolhabéval egyezik meg, de nagyobb sᜐrᜐségᜐ minták 

esetén még az extrudált polisztirolhab és a habüveg szilárdsági tulajdonságaival is vetekszik.

HúzószilárdságAnyag
kPa

Parafa 30-50
Fagyapot 2,5-50
Farostlemez 2,5-50
Kenderszál 180
EPS 100-300
XPS 200-500
PUR 40
Fenolhab 60
Kᔐzetgyapot 5-20
Üveggyapot 3,5
Habüveg 180-480
Kukoricaszár blokk 2,4-33,7, ill. 52-295

16. táblázat: A különféle hᔐszigetelᔐ anyagok húzószilárdsága [28] [41] [52] [57]

A húzószilárdsági vizsgálatok elvégzése után megkíséreltem meghatározni a kukoricaszár 

húzási rugalmassági modulusát. Ennek érdekében grafikusan ábrázoltam a húzóerᔐ (Fhúzó) és 

a megnyúlás (㥀l) értékét. Minden húzószilárdsági vizsgálat során hasonló diagramot kaptam 

(a 48. ábra a 10-es minta esetét szemlélteti).

48. ábra: Példa a húzóerᔐ és a megnyúlás összefüggésére (présirányra merᔐlegesen)

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.002



92

A kukoricaszár blokk húzóerᔐvel szembeni viselkedését leíró görbét elemezve 

megállapíthatjuk, hogy a rugalmassági modulus meghatározása a húzóvizsgálat alapján

(présiránnyal párhuzamosan és arra merᔐlegesen) nem lehetséges. Észrevehetjük továbbá, 

hogy a diagramnak négy jellegzetes szakaszát lehet megkülönböztetni:

1. kezdeti szakasz: az anyag viszonylag nagy alakváltozás mellett felvesz némi húzóerᔐt

2. „folyási” szakasz: húzóerᔐ felvétele nélkül rendkívül nagy alakváltozást szenved. Ez a 

„folyáshoz” hasonló jelenség a kukoricaszár blokkban található növényi rostok 

átrendezᔐdésével magyarázható.

3. rugalmas szakasz: közelítᔐen rugalmasan viselkedik, további húzóerᔐt képes felvenni

4. tönkremeneteli szakasz: a maximális húzóerᔐ elérése után már nem vesz további 

húzóerᔐt és tönkremegy.

7.7.2. Nyomószilárdság meghatározása

A kukoricaszár blokk nyomószilárdságát az MSZ EN 826 jelᜐ szabvány szerint határoztam 

meg, amely nyomószilárdság a 10%-os relatív alakváltozás (összenyomódás) esetén mért 

nyomófeszültség [68].

A vizsgálathoz a szabványban meghatározott feltételeknek megfelelᔐ berendezést 

használtam. A mintákat két merev, polírozott, négyszögletes, egymással párhuzamos lap közé 

helyeztem, melyek közül az egyik rögzített, a másik pedig függᔐleges irányban állandó 

sebességgel mozgatható volt. A nyomóerᔐt és az elmozdulást a szabványban meghatározott 

pontossággal (±1%, illetve 0,1 mm) mértem [68].

A nyomószilárdság meghatározásához összesen 37 db 10x10x5 cm néveleges méretᜐ 

próbatestet készítettem, melyeket úgy nyertem, hogy 8 db 20x20x5 cm-es mintából egyenként 

4 db 10x10x5 cm-es darabot vágtam, illetve 5 db 20x20x5 cm-es mintából 1-1 db  

10x10x5 cm-es mintát kivágtam. Ez utóbbiakból azért készült csak 1 db, mert a minta 

megmaradó részébᔐl a hajlítószilárdság meghatározásához további 5 db 15x30x5 cm-es 

mintát is készítettem.

Összesen tehát 14 különbözᔐ sᜐrᜐségᜐ próbatest nyomószilárdságát határoztam meg. Ahol a 

nyomószilárdság meghatározásához szériánként 4 db minta állt rendelkezésemre,

nyomószilárdság alatt a 4 minta átlagát értem.

A vizsgálatokat normál laboratóriumi körülmények között (23°C, 50% relatív 

nedvességtartalom) hajtottam végre. A vizsgálat megkezdésekor a mintákat – a szabvány 
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elᔐírásainak eleget téve – a nyomógép két párhuzamos lapja közé helyeztem, majd 250 Pa 

nyomással elᔐterheltem. A minták relatív összenyomódását a 250 Pa elᔐterheléshez – mint 

nulla alakváltozási ponttól – számítottam [68].

Minden mérés esetén feljegyeztem a minták méreteit (a0, b0, v0), amelybᔐl kiszámítottam a 

minták felületét (A0). Ezt követᔐen megmértem a 10%-os összenyomódáshoz tartozó 

nyomóerᔐt (F10) és kiszámítottam a nyomószilárdságot (㰰nyomó):

00

10

ba
F

nyomó ×
=σ (90)

Mindezeken adatokat figyelembe véve és a számításokat elvégezve a 16. táblázat szerinti 

adatokat kaptam. Az összesítésbᔐl kiderül, hogy a kukoricaszár blokk nyomószilárdsága 

17,04-193,55 kPa között változik (szélsᔐértékek közt 12-szeres a különbség), átlagos értéke 

pedig 88,86 kPa.

Sᜐrᜐség Szélesség Hosszúság Vastagság Felület Nyomóerᔐ Nyomószilárdság
㰐 a0 b0 v0 A0 F10 㰰nyomóMinta

kg/m3 mm mm mm mm2 N kPa
8 210,51 97,5 98,6 65,2 9614 1467,3 152,63
9 179,40 96,0 96,1 52,5 9226 448,4 48,60
10 168,09 100,5 91,6 49,4 9206 597,2 64,87
11 154,35 92,5 99,3 59,9 9185 558,8 60,84
12 177,50 97,4 95,9 61,4 9341 1311,5 140,40
13 146,00 84,8 109,1 60,7 9252 348,3 37,65
14 131,13 98,6 92,7 70,4 9140 214,3 23,44
15 121,24 98,8 93,9 69,2 9277 158,1 17,04
16 215,36 96,1 95,0 50,0 9130 1767,0 193,55
17 218,95 97,0 96,4 48,9 9351 941,4 100,68
18 209,58 97,7 95,7 45,9 9350 739,5 79,09
19 197,53 104,9 107,8 42,3 11308 1305,1 115,41
20 188,42 96,1 100,3 48,8 9639 1083,4 112,40

Átlag 178,31 96,8 97,9 55,7 9471 841,6 88,86

Szórás 32,55 4,6 5,3 9,2 577 512,2 53,40

17. táblázat: A kukoricaszár blokk nyomószilárdsága

A 17. táblázat alapján megállapítottam, hogy a mérési eredmények szórása nagy. Ez azzal 

magyarázható, hogy a 9-es, a 12-es, a 18-as mintának nem volt egyenletes a sᜐrᜐsége. A 49. 

ábráról ez a három mérési pont kimaradt és a lineáris regresszió során sem vettem figyelembe.

Az így kapott diagramot megfigyelve megállapíthatjuk, hogy a húzószilárdsághoz hasonlóan 

nyomószilárdság esetén a sᜐrᜐség növelése szintén a mechanikai tulajdonságok javulását 

eredményezte.

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.002



94

16. minta

8. minta

17. minta

19. minta
20. minta

10. minta
11. minta

13. minta

14. minta
15. minta

0

50

100

150

200

250

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

Sᜐrᜐség (kg/m3)

N
yo

m
ós

zi
lá

rd
sá

g 
(k

Pa
)

49. ábra: A kukoricaszár blokk nyomószilárdságának és sᜐrᜐségének összefüggése

Összehasonlítva a többi hᔐszigetelᔐ anyaggal (18. táblázat), megállapíthatjuk, hogy a 

kukoricaszár blokk nyomószilárdsága a fagyapotéhoz és a farostlemezéhez áll a legközelebb, 

melyeknél a nyomószilárdság közel azonos értékek között mozog (30-200 kPa, illetve  

40-200 kPa). Átlagértékét a természetes anyagok közül csupán a parafa múlja felül, annak 

köszönhetᔐen, hogy nyomószilárdsága nem mozog olyan tág keretek között, mint a többi 

természetes anyagé. Maximális értéke azonban nem haladja meg sokkal a kukoricaszár 

blokkét. A kókuszszál és a cellulózszigetelés nyomószilárdsága nagyságrendekkel 

alacsonyabb és az ásványgyapot termékek sem közelítik meg. A mesterséges anyagok közül a 

habüveg, a perlit és a mᜐanyaghabok nyomószilárdsága magasabb.

NyomószilárdságAnyag
kPa

Parafa 100-200
Fagyapot 30-200
Farostlemez 40-200
Kókuszszál 10
Cellulózszigetelés 2,5
EPS 30-300
XPS 200-700
PUR 100-1000
Fenolhab 100-150
Kᔐzetgyapot 15-80
Üveggyapot 15-80
Habüveg 500-1700
Perlit 150-300
Vákuumszigetelés (VIP) 45-120
Kukoricaszár blokk 17-193

18. táblázat: A különféle hᔐszigetelᔐ anyagok nyomószilárdsága [28] [41] [52] [57]

R2 = 0,82
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A vizsgálatok kiértékelése során kísérletet tettem a nyomószilárdságból számítható 

rugalmassági modulus meghatározására. Ennek érdekében grafikusan ábrázoltam a nyomóerᔐ 

és az összenyomódás összefüggését (az 50. ábra a 10-es minta nyomóvizsgálatát szemlélteti).

50. ábra: Példa az összenyomódási rugalmassági modulus meghatározására (10-es minta)

A diagramon lineáris szakaszokat kerestem, majd kijelöltem rajtuk 2 pontot és leolvastam az 

ábráról az összetartozó nyomóerᔐ (F1, F2) és az összenyomódási (㭐1, 㭐2) értékeket. A 

nyomóerᔐk és a mintadarab felületének (A0) ismeretében kiszámítottam a 

nyomófeszültségeket (㰰1, 㰰2). Az összenyomódási rugalmassági modulust a Hooke-törvény 

segítségével a következᔐ képlettel számítottam:

12

12

εε
σσ

−
−

=E (91)

A számítások elvégzésével azt az eredmény kaptam, hogy a kukoricaszár blokk 

összenyomódási rugalmassági modulusa 249,3-2298,5 kPa közt változik (szélsᔐértékek közt 

9-szeres a különbség), átlagos értéke pedig 1056,4 kPa (19. táblázat).
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Minta Sᜐrᜐség Nyomófeszültség Összenyomódás Rugalmassági modulus
㰐 㰰1 㰰2 㭐1 㭐2 E

kg/m3 kPa kPa % % kPa
8 210,51 65,87 133,29 5,0 9,0 1687,0
9 179,40 17,20 36,88 5,5 9,0 536,9
10 168,09 28,24 55,40 6,0 9,0 905,2
11 154,35 29,39 50,08 6,0 9,0 689,5
12 177,50 51,99 124,56 4,0 9,0 1452,8
13 146,00 12,97 32,43 4,0 9,0 389,1
14 131,13 9,51 16,98 5,0 8,0 249,3
15 121,24 8,53 14,44 6,0 9,0 197,1
16 215,36 101,73 170,63 6,0 9,0 2298,5
17 218,95 35,40 84,98 5,0 9,0 1240,6
18 209,58 28,24 56,52 5,0 8,0 767,6
19 197,53 54,83 93,74 7,0 9,0 1945,5
20 188,42 39,42 94,41 5,0 9,0 1374,6

Átlag 178,31 33,69 66,32 5,5 8,8 1056,4

Szórás 32,55 26,33 47,84 0,9 0,4 668,9

19. táblázat: A kukoricaszár blokk összenyomódási rugalmassági modulusa

7.7.3. Hajlítószilárdság meghatározása

A hajlítószilárdság meghatározásához az MSZ EN 12089 szabvány B módszerét

alkalmaztam. A vizsgálathoz olyan berendezést használtam, melyben lehetᔐség volt, hogy a 

vizsgált próbatestet kéttámaszú tartóként, középen koncentrált erᔐvel lehessen terhelni.

51. ábra: A hajlítószilárdságát vizsgáló berendezés 

elvi rajza [75]

A vizsgálatot és a próbatestek elᔐkészítését is 

normál laboratóriumi körülmények közt 

hajtottam végre.

A próbaestet alátámasztó élekre állítottam, 

melyek azonos vízszintes síkon, egymással

párhuzamosan voltak elhelyezve. Az 

alátámasztó élek átmérᔐje 25 mm volt, 

távolságuk (L) 250 mm. A terhelést egy 

olyan terhelᔐ él segítségével hordtam fel, 

melynek mérete és alakja az alátámasztó 

élekével megegyezett (51. ábra) [75].

A vizsgálatokhoz 5 db 15x30x5 cm névleges méretᜐ próbatestet használtam, melyeket a 

vizsgálat elᔐtt 24 órán keresztül normál laboratóriumi körülmények között (23°C, 50% relatív 

nedvességtartalom) tároltam [75]. Minden esetben megmértem a próbatestek befoglaló 

méreteit (a0, b0, d0), melybᔐl kiszámítottam a minta inercianyomatékát (Ix):
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12
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A vizsgálat során ±1% pontossággal – vagyis szabványban elᔐírt módon – mértem a terhelᔐ 

erᔐ nagyságát (Fmax), valamint ±0,1 mm pontossággal a lehajlás (e) mértékét. A próbatesteket 

tönkremenetelig terheltem. A mért értékek alapján kiszámítottam a minták hajlítószilárdságát 

(㰰hajlító) és a rugalmassági modulus (E) értékét a következᔐ módon:
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A képletben F1 és F2 értékeket a 㰰-㭐 diagram lineáris szakaszából határoztam meg, értéküket 

0,1Fmax és 0,4Fmax közt vettem fel. Az e1 és e2 érétkek az F1 és F2 erᔐkhöz tartozó lehajlás 

értékei (Az F1 és F2 erᔐ, valamint a hozzá tartozó lehajlás meghatározási módszerérᔐl mutat 

példát a 52. ábra). Az a értéke a terhelés helye és az alátámasztás közötti távolságot jelenti, 

ami középen koncentrált erᔐvel terhelt próbatestnél L/2-vel egyenlᔐ.

52. ábra: Példa a hajlítási rugalmassági modulus számítására (10-es számú minta)
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A 20. táblázat összesíti a vizsgálatok során mért eredményeket (a0, b0, d0, Fmax, e) és a 

segítségükkel számított hajlítószilárdság (㰰hajlító) és rugalmassági modulus (E) értékeket. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a kukoricaszár blokk hajlítószilárdsága  

171,15-391,47 kPa között változott, átlagos értéke 246,80 kPa volt, vagyis a két szélsᔐérték 

között közelítᔐen kétszeres különbség állapítható meg. A hajlításból számított rugalmassági 

modulus szélsᔐértékei közt már háromszoros különbség adódott, ugyanis értéke 3508-  

11016 kPa között alakult (szélsᔐértékek közt 3-szoros a különbség), átlagos értéke pedig 

6370 kPa-nak adódott.

MintaFizikai jellemzᔐ Mértékegység
13 11 10 20 19

Átlag

Sᜐrᜐség (㰐) kg/m3 146,00 154,35 168,09 189,42 197,53 171,08

Szélesség (a) mm 140,8 138,5 141,1 141,8 141,8 140,8

Vastagság (l0) mm 61,5 59,8 49,2 47,5 47,1 53,0

Felület (A0) mm2 8659 8282 6942 6736 6679 7465

Törᔐerᔐ (Fmax) N 269,14 312,45 155,88 333,99 231,02 260,50

Hajlítószilárdság 
(㰰hajlító)

kPa 189,52 236,57 171,15 391,47 275,40 246,80

Inercia (Ix) cm4 272,93 246,82 140,04 126,64 123,47 174,88

Támaszköz (L) mm 250 250 250 250 250 250

Lehajlás (e) mm 15,38 17,75 7,82 15,41 14,20 14,11

Young-modulus (E) kPa 3508 3664 6340 11016 7323 6370

20. táblázat: A kukoricaszár blokk hajlítószilárdsága és rugalmassági modulusa
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53. ábra: A kukoricaszár blokk hajlítószilárdságának és sᜐrᜐségének összefüggése

R2 = 0,46

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.002



99

Az 53. ábrán megfigyelhetjük továbbá, hogy a hajlítószilárdság értéke erᔐsen függ a sᜐrᜐség 

nagyságától, minél nagyobb sᜐrᜐségᜐ volt a vizsgált anyag, annál nagyobb volt a 

hajlítószilárdság értéke is. Egyetlen kivételnek a 10-es minta esetén mért értéke tᜐnnek, de ha 

rátekintünk az 54. ábrára, ami a rugalmassági modulus és a sᜐrᜐség összefüggését mutatja, 

akkor tisztán kimutatható, hogy a rugalmassági modulus a sᜐrᜐséggel egyenes arányban

növekszik.
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54. ábra: A kukoricaszár blokk hajlítási rugalmassági modulusának és sᜐrᜐségének összefüggése

Összevetve a többi hᔐszigetelᔐ anyaggal (21. táblázat), megállapíthatjuk, hogy a kukoricaszár 

blokk hajlítószilárdsága kiemelkedᔐen magas értéknek számít. A természetes anyagok közül 

csak a fagyapot hajlítószilárdsága magasabb, a parafa és a farostlemez messze alulmarad. A 

mesterséges anyagok közül csak a habüveg és a poliuretánhab hajlítószilárdsága nagyobb, bár 

utóbbi esetben a paraméterek alsó határa a kukoricaszár hajlítószilárdságának

értéktartományán belül esik. Az expandált polisztirolhab hajlítószilárdsága jóval alacsonyabb, 

míg az extrudálté (legalábbis a szilárdsági értékek felsᔐ határa) megközelíti.

HajlítószilárdságAnyag
kPa

Parafa 140-200
Fagyapot 300-1000
Farostlemez 120-200
EPS 50-150
XPS 100-300
PUR 250-500
Habüveg 450-500
Kukoricaszár blokk 171-391

21. táblázat: A különféle hᔐszigetelᔐ anyagok hajlítószilárdsága [28] [41] [52] [57]

R2 = 0,70
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A kukoricaszár blokk szilárdsági tulajdonságait összevetve (55. ábra) észrevehetjük, hogy míg 

a présiránnyal párhuzamos húzószilárdság értéke messze a legalacsonyabb, addig a 

hajlítószilárdság értéke a legmagasabb. A présirányra merᔐleges húzószilárdság és a 

nyomószilárdság minden esetben a két érték között található, de kivétel nélkül az elᔐbbi 

bizonyult nagyobbnak. Mindez az anyag anizotróp jellegét támasztja alá, hiszen a 

nyomószilárdság szintén présiránnyal párhuzamosan mért érték.

55. ábra: A kukoricaszár blokk mechanikai tulajdonságainak összehasonlítása
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56. ábra: A kukoricaszár blokk mechanikai tulajdonságainak és a sᜐrᜐségének viszonya

Azt is megfigyelhetjük, hogy a kukoricaszár blokk mechanikai tulajdonságai a sᜐrᜐség 

növelésével fokozatosan javulnak. Az 56. ábrát áttanulmányozva az is észrevehetᔐ, hogy a 
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sᜐrᜐség sokkal nagyobb mértékben befolyásolja a présirányra merᔐleges húzószilárdságot és a 

hajlítószilárdságot, mint a nyomószilárdságot és a présiránnyal párhuzamos húzószilárdságot, 

hiszen az összefüggésüket leíró görbe meredeksége jóval nagyobb.

Belátható tehát, hogy a kukoricaszár mechanikai tulajdonságai a faanyagokéval rokoníthatók, 

melyeknek hajlítószilárdsága és a rostiránnyal párhuzamos húzószilárdsága a legkedvezᔐbb, 

míg nyomószilárdsága és rostra merᔐleges húzószilárdsága kedvezᔐtlenebb. Szintén a 

faanyagokkal rokon a kukoricaszár azon tulajdonsága, hogy a sᜐrᜐség növelésével présirányra 

merᔐleges húzószilárdsága és hajlítószilárdsága nagyobb mértékben változik, mint nyomó- és 

présiránnyal párhuzamos húzószilárdsága, vagyis az anyag anizotróp jellege a sᜐrᜐség 

növekedésével erᔐsödik.

7.8. Hᔐvezetési tényezᔐ és hᔐszigetelᔐ képesség

A hᔐvezetési tényezᔐ (㮰) egy anyagjellemzᔐ, ami kifejezi, hogy egységnyi vastagságú, az 

áramlás irányára merᔐleges egységnyi felületen idᔐegység alatt mekkora hᔐmennyiség halad 

át egységnyi hᔐmérsékletkülönbség hatására. A hᔐvezetési tényezᔐ azonban nem egy állandó 

szám, erᔐsen függ az anyag hᔐmérsékletétᔐl, lazább szerkezetᜐ anyagok (pl. hᔐszigetelᔐ 

anyagok) esetén a nedvességtartalomtól, és a rá ható terhek okozta tömörödéstᔐl, roskadástól 

is. Az egyes építᔐanyagok esetén az összehasonlítási alap általában a 10°C

középhᔐmérsékleten, légszáraz állapotban mért hᔐvezetési tényezᔐ. 

A Széchenyi István Egyetem Építᔐanyagvizsgálati és Épületfizikai Laboratóriumában végzett 

méréseim során mindezen tényezᔐket figyelembe vettem, s megvizsgáltam, hogy a gyártó 

által szolgáltatott kukoricaszárból préselt blokkok hᔐvezetési tényezᔐje miként alakul a

változó körülmények mellett [35] [36].

A vizsgálatokat az MSZ EN 12667 jelᜐ szabvány szerint egy Taurus TCA 300 elnevezésᜐ 

hᔐvezetᔐképesség-mérᔐ készülékkel végeztem el. Az elsᔐ vizsgálataimhoz a gyártó 2009 

tavaszán 8 db 30x30x8 cm-es próbatestet szolgáltatott. Minden mintát megmértem a gyártó 

által leszállított természetes (6-14% nedvességtartalom), valamint légszáraz állapotban is, így 

összesen 16 mérési jegyzᔐkönyv született. Azonban valószínᜐleg a gyártási technológiából 

kifolyólag ezekbᔐl csak 4 mintát lehetett eredeti formájában a mérᔐmᜐszerbe helyezni, 

ugyanis az csak 2-8 cm vastagsági tartományon belül képes megbízható mérési eredményt 

produkálni. Ezért 4 mintát megfelelᔐ vastagságúra össze kellett préselni [35] [36].

A mérᔐmᜐszer a próbatestek hᔐvezetési tényezᔐjét nem csupán a szabványok által 

megkövetelt 10°C-on mérte ki, hanem 20°C-on és 30°C-on is, összesen három ciklusban. 
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Minden egyes ciklusban 30 másodpercenként ellenᔐrizte a minta hᔐmérsékletét és 15 

percenként megmérte a hᔐvezetési tényezᔐ értékét. A mérés addig folyt, míg a mérési 

eredmény nem stabilizálódott, vagyis két egymást követᔐ 15 perces részeredmény közt 0,5%-

nál kisebb eltérést tapasztalt. A mérés minden esetben 16 db ¼ órás részeredmény után 

stabilizálódott. Így minden egyes ciklus 4 órás idᔐtartamot vett igénybe, tehát egy próbatest 

hᔐvezetési tényezᔐjének megállapítása során a mᜐszer 12 órán keresztül dolgozott. Minden 

mérés végeztével a mért eredmények jegyzᔐkönyvbe kerültek, melyek alapján (a 

hᔐmérsékletváltozás és a lambda (㮰) változása közt lineáris összefüggést feltételezve) a 

mérᔐmᜐszer kiszámította az alapértéknek tekinthetᔐ 10°C-hoz tartozó hᔐvezetési tényezᔐt.

A 22. táblázatban bemutatott mérési eredményekbᔐl kiolvasható, hogy a legjobb hᔐvezetési 

értékek a préselt és szárított minták esetében, a legrosszabbak pedig a nedves és préselés 

nélküli mintáknál tapasztalhatók. A nedves és a légszáraz állapotban mért értékeket 

összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a préselés nélküli minták esetén 0,0627 W/mk-rᔐl 

0,0512 W/mK-re (vagyis 18%-kal), a préselt minták esetén pedig 0,0561 W/mK-rᔐl  

0,0495 W/mK-re (vagyis 12%-kal) csökkent a hᔐvezetési tényezᔐ. Összesítve a szárítás 

hatására 0,0594 W/mK-rᔐl 0,0503 W/mK-re javult a hᔐszigetelᔐ képesség, ami 15%-os   

㮰-változást jelent [35].

Az elᔐzetes várakozásoknak ez az érték megfelel, azonban a tömörítés hatására várt 

hᔐvezetési tényezᔐ romlás nem következett be, sᔐt, a préselésnek kitett minták 11%-kal

(0,0627 W/mK helyett csupán 0,0561 W/mK), illetve. 3%-kal (0,0512 W/mK helyett 0,0495

W/mK) jobb hᔐszigetelᔐ képességet mutattak, mint a préselés nélküliek [35].

Természetes állapot Légszáraz állapot
Sᜐrᜐség Hᔐvezetési tényezᔐ Sᜐrᜐség Hᔐvezetési tényezᔐMinta
kg/m3 W/mK kg/m3 W/mK

1 204,02 0,0718 173,86 0,0550
2 201,97 0,0658 182,76 0,0527
4 191,45 0,0624 170,06 0,0505
5 155,77 0,0506 148,71 0,0464

Préselés nélkül 188,30 0,0627 168,85 0,0512

3 267,21 0,0651 211,04 0,0525
6 198,73 0,0515 187,32 0,0462
7 225,10 0,0549 212,58 0,0491
8 223,92 0,0530 207,72 0,0503

Préselt minták 228,74 0,0561 204,67 0,0495

Átlag 208,52 0,0594 186,76 0,0503

22. táblázat: A 2009-ben végzett hᔐvezetési tényezᔐ vizsgálatok eredményei
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A 22. táblázat adatait szemléltetᔐ 57. ábrán megfigyelhetjük továbbá a sᜐrᜐség és a hᔐvezetési 

tényezᔐ összefüggéseit is, melyek – a 2/2-es és a 7/2-es minta kivételével – azt mutatják, hogy 

a sᜐrᜐség növekedése a hᔐvezetési tényezᔐ növekedését eredményezte. Látható rajta az elᔐzᔐ 

táblázatból kivehetᔐ tendencia is, miszerint a nedves minták mindenütt nagyobb hᔐvezetési 

tényezᔐvel rendelkeztek, mint a légszárazok, valamint az is, hogy a préselt minták hᔐvezetési 

tényezᔐ értékei alacsonyabbak voltak a préselés nélküli mintákéhoz képest [35].
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57. ábra: A 2009-ben vizsgált kukoricablokk minták hᔐvezetési tényezᔐjének és sᜐrᜐségének, valamint a szárítás 

és a préselés hatásának összefüggése [35]

58. ábra: A 2009-ben vizsgált kukoricaszár blokkok hᔐvezetési tényezᔐjének változása a hᔐmérséklet 

függvényében [35]
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Megvizsgáltam a hᔐmérsékletváltozás okozta hᔐvezetési tényezᔐ változást is (az 

eredményeket a Függelék F14. táblázat foglalja össze). Az 58. ábrán látható grafikonról 

leolvasható, hogy a préselés nélküli nedves minták esetében tapasztaltam a legnagyobb, míg a 

préselt száraz minták esetén a legkisebb 㮰-változást (az ábrázolt pontokat a 4-4 mérés 

átlagából számítottam ki). A nedves és szárított, valamint a préselés nélküli és a préselt 

állapotot összevetve észrevehetjük, hogy mind a szárítás, mind a préselés hatására a 

hᔐmérséklet és a hᔐvezetési tényezᔐ összefüggését mutató görbe laposabbá vált.

Ahhoz, hogy pontosabb mérésekre is lehetᔐség nyíljon, a gyártótól újabb mintadarabokat 

igényeltem, aki 2010 nyarán összesen 7 db 30x30x8 cm, valamint 13 db 20x40x5 cm 

nagyságú próbatestet biztosított. Ez utóbbiakból 8 db-ot – annak érdekében, hogy a 

mérᔐmᜐszerben elhelyezhessem – 2 db 20x20x5 cm-es darabra vágtam, így összesen további 

16 db, összesen tehát 23 db próbatestem keletkezett. Ezen kívül a hajlítószilárdsági 

vizsgálatnak kitett 5 db 15x30x5 cm-es mintát szintén kettévágtam, és a keletkezett 10 db 

15x15x5 cm-es mintának is megmértem a hᔐvezetési tényezᔐjét [36].

Hasonlóan az elᔐzᔐ évhez minden mintának megmértem a hᔐvezetési tényezᔐjét a 

szobahᔐmérsékleten súlyállandóságig történᔐ tárolás után, valamint légszáraz (48 órás, 70ºC-

os szárítás után) állapotban. Ezen kívül a 8 db teljes vízbemerítéses vizsgálatnak kitett mintát 

(lásd 7.6.2. fejezet) nedves állapotban, 48 órás szobahᔐmérsékleten történᔐ tárolás után is

megvizsgáltam. A feldarabolt minták esetében hᔐvezetési tényezᔐt a két fél minta átlagaként 

határoztam meg [36].

A pontosabb mérési eredmények érdekében a mérᔐmᜐszert úgy állítottam be, hogy a 

próbatestek hᔐvezetési tényezᔐjét most öt ciklusban, 10°C, 15°C, 20°C, 25°C és 30°C-on is 

mérje meg. A vizsgálatok az elᔐzᔐ évhez hasonlóan, a korábban részletezett módon zajlottak.

Egyes esetekben (6-os, 7-es, 15-ös és 18-as minta természetes állapotban) azonban – a nyári 

melegben a laborban váratlanul túlzott mértékben megemelkedett hᔐmérséklet miatt – a 

mérᔐmᜐszer nem szolgáltatott megbízható mérési eredményt, így azokat mérési hibának 

tekintettem és kihagytam a számításokból [36].

A 23. táblázat adataiból kiolvasható, hogy a kukoricaszár blokk hᔐvezetési tényezᔐje a 2010-

ben végzett mérések alapján természetes állapotban 0,0477-0,0624 W/mK közt változott, 

átlagos értéke (a mérési hibák figyelmen kívül hagyásával) pedig 0,0553 W/mK volt. A 

légszáraz állapotban mért hᔐvezetési tényezᔐ értéke már jóval kisebb határok,  

0,0455-0,0555 W/mK, között mozgott, átlagos értéke pedig 0,0512 W/mK volt, ami 7%-kal 
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jobb hᔐszigetelᔐ képességet mutat, mint a természetes nedvességtartalom mellett mért

értékek [36].

Természetes állapot Légszáraz állapot
Sᜐrᜐség Hᔐvezetési tényezᔐ Sᜐrᜐség Hᔐvezetési tényezᔐMinta
kg/m3 W/mK kg/m3 W/mK

1 140,32 0,0477 137,71 0,0459
2 120,33 0,0500 117,22 0,0455
3 142,50 0,0489 140,98 0,0483
4 163,81 0,0525 156,41 0,0515
5 158,55 0,0525 149,67 0,0475
6 152,46 0,0414* 151,38 0,0484
7 143,03 0,0438* 142,14 0,0487
8 218,08 0,0624 214,07 0,0533
9 180,08 0,0525 178,84 0,0509
10 168,81 0,0542 161,70 0,0501
11 154,62 0,0585 146,03 0,0546
12 182,48 0,0530 178,41 0,0513
13 141,41 0,0550 134,24 0,0542
14 132,99 0,0512 128,04 0,0492
15 126,95 0,0457* 123,44 0,0481
16 215,75 0,0602 213,11 0,0532
17 223,19 0,0601 215,58 0,0516
18 214,55 0,0484* 203,20 0,0506
19 193,26 0,0574 185,71 0,0555
20 183,93 0,0560 177,70 0,0550

Átlag 179,57 0,0553 156,84 0,0512

Szórás 32,21 0,0043 31,32 0,0030

*: mérési hiba miatt a számításoknál nem vettem figyelembe

23. táblázat: A 2010-ben végzett hᔐvezetési tényezᔐ vizsgálatok eredményei

Összesítve a 2009-ben és 2010-ben végzett vizsgálatokat (24. táblázat) láthatjuk, hogy a 

10°C-on mért hᔐvezetési tényezᔐ értéke 0,0562 W/mK-rᔐl 0,0511 W/mK-re, azaz átlagosan 

10%-kal csökkent a szárítás hatására. A 20°C-on mért 㮰 0,0609 W/mK-rᔐl 0,0539 W/mK-re, 

vagyis átlagosan 13%-kal, míg 30°C-on a hᔐvezetési tényezᔐ értéke 0,0665 W/mK-rᔐl 

0,0576 W/mK-re, vagyis átlagosan 15%-kal csökkent.

Hᔐvezetési tényezᔐ (㮰)
W/mK

Nedves állapot Légszáraz állapot
Minta

10°C 20°C 30°C 10°C 20°C 30°C
2009 0,0594 0,0656 0,0739 0,0503 0,0531 0,0564
2010 0,0553 0,0596 0,0643 0,0512 0,0541 0,0579

Átlag 0,0562 0,0609 0,0665 0,0511 0,0539 0,0576

24. táblázat: A 2009-ben és 2010-ben végzett vizsgálatok összesítése

A 24. táblázat adataiból (számításokhoz felhasznált adatokat lásd a Függelék F14 és F15 

táblázatában) észrevehetjük, hogy a 2010-ben végzett vizsgálatok is azt mutatják, hogy a 
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hᔐmérséklet növekedésével a hᔐvezetési tényezᔐ értéke is nᔐtt. Mindezeken túlmenᔐen azt is 

megállapíthatjuk, hogy a szárítás hatására a hᔐmérséklet és a hᔐvezetési tényezᔐ 

összefüggését leíró görbe itt is laposabbá vált (59. ábra).

59. ábra: A kukoricaszár blokkok hᔐvezetési tényezᔐjének változása a hᔐmérséklet függvényében [36]

A 22, 23 és 24. táblázat, valamint az F14 és F15 táblázat alapján levonhatjuk a következtetést, 

hogy a kukoricaszár minták hᔐvezetési tényezᔐje 10°C-on, természetes állapotban 0,0477-

0,0718 W/mK között változik, átlagos értéke pedig 0,0562 W/mK. Amennyiben a légszáraz 

állapotot tekintjük alapesetnek, akárcsak minden hᔐszigetelᔐ anyag esetén, akkor 

kijelenthetjük, hogy a kukoricaszár blokk hᔐvezetési tényezᔐje 0,0455-0,0555 W/mK között 

változik, átlagos értéke pedig 0,0511 W/mK.

Összefüggést kerestem a kukoricaszár blokk sᜐrᜐsége és hᔐszigetelᔐ képessége között is (60. 

ábra). Ennek érdekében az átlagérték környezetében hᔐvezetési tényezᔐ tartományokat 

jelöltem ki és a tartományon belül meghatároztam az átlagos sᜐrᜐség és az átlagos hᔐvezetési 

tényezᔐ értékét. A számításokból azt az eredményt kaptam, hogy a kukoricaszár blokk azon 

hᔐszigetelᔐ anyagok csoportjába tartozik, melyeknél a hᔐszigetelᔐ képesség és a sᜐrᜐség 

fordítottan arányos, vagyis kisebb sᜐrᜐség esetén jobb a hᔐszigetelᔐ képessége (a 61. és a 62.

ábrán látható, hogy polisztirolhab és üveggyapot esetén ennek fordítottja igaz).
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*: a lineáris regresszió számításánál figyelmen kívül hagyott pont

60. ábra: A kukoricaszár blokk sᜐrᜐségének és hᔐvezetési tényezᔐjének összefüggése

61. ábra: Az üveggyapot testsᜐrᜐségének és hᔐvezetési tényezᔐjének összefüggése [101]

62. ábra: Az expandált polisztirolhab sᜐrᜐségének és hᔐvezetési tényezᔐjének összefüggése [102]

R2 = 0,95
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A kukoricaszár blokk minták légszáraz állapotban mért hᔐvezetési tényezᔐ értékeit 

összegezve (25. táblázat) az is megállapítható, hogy hᔐvezetési tényezᔐjének mérési 

eredményeit csupán a véletlen befolyásolja, mivel a mért értékek eloszlása Gauss-eloszláshoz 

hasonlít (63. ábra). Azt is megfigyelhetjük, hogy a mérési eredmények legnagyobb hányada

az átlag közelében található (korábban a kettévágott minták hᔐvezetési tényezᔐje a két fél 

minta átlagát volt, itt viszont a szórás értékének pontosabb meghatározása céljából a fél 

mintákat külön mérési eredménynek tekintettem, így összesen 33 mérési eredményt vehettem 

figyelembe).

Hᔐvezetési tényezᔐ 
tartomány

Mérési eredmények 
száma Átlagos sᜐrᜐség Átlagos hᔐvezetési 

tényezᔐ
㮰 n 㰐átlag 㮰átlag

W/mK db kg/m3 W/mK
0,0440-0,0459 2 127,50 0,0457
0,0460-0,0479 4 136,25 0,0471
0,0480-0,0499 6 154,83 0,0489
0,0500-0,0519 10 177,60 0,0510
0,0520-0,0539 7 192,71 0,0529
0,0540-0,0559 2 195,50 0,0555
0,0560-0,0579 2 193,50 0,0571

Összesen 33 170,68 0,0509
*: Az átlagtól való kivételesen nagy eltérés miatt a 11-es és 13-as mintát figyelmen kívül hagytam

25. táblázat: A hᔐvezetési tényezᔐ mérési eredmények eloszlása

63. ábra: A mérési eredmények eloszlása
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A kis szórás, és az alacsony hᔐvezetési tényezᔐ érték arra enged következtetni, hogy a 

kukoricaszár blokk hᔐvezetési tényezᔐje megfelelᔐen alacsony ahhoz, hogy a többi 

hᔐszigetelᔐ anyaggal összehasonlíthassuk.

A 26. táblázat adataiból világosan látszik, hogy a kukoricaszár blokk hᔐszigetelᔐ képessége 

versenyképes a hozzá hasonló természetes, szerves hᔐszigetelᔐ anyaggal (pl. parafa, fagyapot, 

nádlemez, szalmabála). Ráadásul hᔐvezetési tényezᔐje megközelíti számos mesterséges 

anyagét is (pl. kᔐzetgyapot, üveggyapot, habüveg), illetve felül is múlja (pl. perlit, duzzasztott 

agyagkavics). Egyedül a mᜐanyaghabokkal (pl. polisztirolhab, poliuertánhab, fenolhab) és a 

vákuumszigeteléssel nem tud vetekedni.

Hᔐvezetési tényezᔐAnyag
W/mK

Parafa 0,037-0,060
Fagyapot 0,050-0,090
Farostlemez 0,040-0,090
Len 0,037-0,045
Kenderszál 0,040-0,050
Kókuszszál 0,040-0,050
Tengeri fᜐ 0,043-0,050
Nádlemez 0,055-0,090
Szalmabála 0,038-0,072
Cellulózszigetelés 0,040-0,045
Pamut 0,040
Gyapjú 0,040-0,045
EPS 0,032-0,040
XPS 0,030-0,040
PUR 0,024-0,030
Fenolhab 0,022-0,040
Poliészter 0,035-0,045
Polietilén hab 0,033
Formaldehid hab 0,035-0,040
Melamin hab 0,035
Kᔐzetgyapot 0,035-0,045
Üveggyapot 0,035-0,045
Habüveg 0,038-0,060
Perlit 0,045-0,070
Duzzasztott agyagkavics 0,085-0,100
Hᔐszigetelᔐ falazóblokk 0,080-0,170
Vákuumszigetelés (VIP) 0,002-0,008
Kukoricaszár blokk 0,0455-0,0555

26. táblázat: A különféle hᔐszigetelᔐ anyagok hᔐvezetési tényezᔐje [28] [41] [52] [57]

7.9. A hᔐvezetési tényezᔐ és a nedvességtartalom összefüggésének vizsgálata

A kutatás további tárgyát képezte a kukoricaszár blokk nedvességtartalmának a hᔐszigetelᔐ 

képességére gyakorolt hatása. Ahhoz, hogy összefüggést találjak a nedvességtartalom és a 

hᔐvezetési tényezᔐ alakulása között, összehasonlítottam a légszáraz állapotban és a nedves 
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állapotban mért hᔐvezetési tényezᔐ érétkeket oly módon, hogy kiszámítottam mellé a blokkok 

nedvességtartalmát tömegszázalékban. 

Ehhez a természetes és a légszáraz állapotban mért hᔐvezetési tényezᔐkön túlmenᔐen 

megmértem a 8 db teljes vízbemerítéses vizsgálatnak kitett mintát is. A vizsgálatok során 

meglepᔐen nagy különbségek adódtak a természetes nedvességtartalom mellett, illetve a 

vízbemerítéses vizsgálat után mért hᔐvezetési tényezᔐk esetén.

A vízfelvételi vizsgálaton átesett mintáknál mért eredmények (lásd a Függelék F16 táblázatát) 

azt mutatták, hogy a kukoricaszár blokk hᔐszigetelᔐ képessége a nedvességtartalom 

növekedése miatt jelentᔐsen leromlott (27. táblázat). 

Hᔐvezetési tényezᔐ (㮰)
W/mKNedvesség-

tartalom
Légszáraz állapot Vízfelvételi vizsgálat után

Minta

m/m% 10°C 20°C 30°C 10°C 20°C 30°C
8/v 39,0 0,0511 0,0522 0,0543 0,0961 0,1087 0,1228
9/v 28,0 0,0515 0,0540 0,0571 0,0825 0,0905 0,1008
12/v 45,5 0,0502 0,0524 0,0551 0,0984 0,1114 0,1269
14/v 41,4 0,0471 0,0519 0,0571 0,0962 0,1121 0,1320
15/v 22,0 0,0489 0,0525 0,0577 0,0698 0,0809 0,0949
16/v 7,9 0,0535 0,0567 0,0611 0,0602 0,0637 0,0873
17/v 40,6 0,0520 0,0541 0,0565 0,0943 0,1062 0,1213
18/v 30,4 0,0492 0,0532 0,0586 0,0896 0,1067 0,1210

Átlag 33,1 0,0504 0,0534 0,0572 0,0859 0,0975 0,1134

27. táblázat: A vízfelvételi vizsgálat után mért hᔐvezetési tényezᔐ
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64. ábra: A nedvességtartalom és a hᔐvezetési tényezᔐ összefüggése
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A 10°C-on mért hᔐvezetést tényezᔐ – a nedvességtartalomtól függᔐen – meglehetᔐsen tág 

határok, 0,0602-0,0984 W/mK, között mozgott, átlagos értéke pedig 0,0859 W/mK volt. 

Ehhez képest a minták légszáraz állapotban mért hᔐvezetési tényezᔐje 0,0504 W/mK volt, 

vagyis a vízfelvétel során a hᔐszigetelᔐ képesség átlagosan 70%-kal romlott. A 20°C-on és a 

30°C-on mért értékek között még nagyobb (83%, illetve 98%) különbségek adódtak, vagyis 

egyértelmᜐen meredekebb lett a hᔐmérséklet és a hᔐvezetési tényezᔐ változását leíró görbe is. 

A nagyobb nedvességtartalomhoz nagyobb hᔐvezetési tényezᔐ is tartozott (64. ábra).

Az elᔐzᔐ fejezetekben kiderült, hogy a kukoricaszár blokk természetes nedvességtartalma 6-

14 tömegszázalék között mozog. Ebben a tartományban a nedvességtartalomnak nincsen 

számottevᔐ hatása a hᔐszigetelᔐ képességre. Ilyen nedvességtartalom esetén általában alig 

érzékelhetᔐ (max. 8%) különbségek voltak a nedves és a légszáraz állapotban 10°C-on mért 

㮰-értékek között (Függelék F16 táblázat). A 20°C-on és a 30°C-on mért hᔐvezetési tényezᔐ 

értékek közt értelemszerᜐen nagyobb különbségek adódtak (Függelék F17 és F18 táblázat), de 

maximális eltérés 20°C-on is csak 17,5%, 30°C-on pedig 26,5% volt (6/2009-es minta).

Mikor a kukoricaszár blokk nedvességtartalma meghaladta a természetes nedvességtartalom 

küszöbértékét jelentᔐ 8-10 tömegszázalékot, abban a pillanatban tetemes romlás indult meg a 

hᔐvezetési tényezᔐ érétkében. Az F16, F17 és F18 táblázatok adatai, és az ezeket összefoglaló

65. és 66. ábra alapján levonhatjuk a következtetést, hogy a természetes nedvességtartalom (8-

10 tömegszázalék) felett minden egyes tömegszázalék nedvességtartalom közelítᔐen 2%-os 

változást okozott a 10°C-on és 3%-os változást 30°C-on mért hᔐvezetési tényezᔐ értékében.
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65. ábra: A nedvességtartalom és a 10°C-on mért hᔐvezetési tényezᔐ változásának összefüggése

R2 = 0,96
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66. ábra: A nedvességtartalom és a 30°C-on mért hᔐvezetési tényezᔐ változásának összefüggése

Az összesített adatok szerint (28. táblázat) a vizsgált minták átlagos nedvességtartalma 12,9% 

volt, míg a 10°C-on mért hᔐvezetési tényezᔐ ennek hatására 0,0507 W/mK-rᔐl 0,0636 W/mK-

re emelkedett, ami együttesen 25,3% hᔐvezetési tényezᔐ változást jelent.

Hᔐmérséklet Nedvességtartalom Hᔐvezetési tényezᔐ 㮰-változás
Száraz NedvesT W

㮰0 㮰1
㥀㮰

°C m/m% W/mK W/mK %
10 0,0507 0,0636 25,3
20 0,0535 0,0701 31,0
30

12,9
0,0572 0,0784 37,1

28. táblázat: Összefoglaló táblázat a nedvességtartalom és a hᔐvezetési tényezᔐ összefüggésérᔐl

Az is belátható, hogy a hᔐmérséklet emelésével a hᔐvezetési tényezᔐben okozott változás 

egyre nagyobb mértékᜐ volt. A 20°C-on mért hᔐvezetési tényezᔐ a 0,0535 W/mK-rᔐl  

0,0701 W/mK-re, vagyis 31,0%-kal emelkedett, ami már átlagosan nagyjából 2,5-szerese a 

tömegszázalékban mért nedvességtartalmának. A 30°C-on mért hᔐvezetési tényezᔐ a  

0,0572 W/mK értékrᔐl 0,0784 W/mK-re, vagyis átlagosan 37,1%-kal nᔐtt, ami pedig

közelítᔐen 3-szorosa a nedvességtartalom tömegszázalékának. Mindez együttesen azt is 

jelenti, hogy a hᔐvezetési tényezᔐ és a hᔐmérséklet változását leíró görbe meredeksége 

növekedett a nedvességtartalom növelésével.

7.10. Dinamikai merevség és hangszigetelᔐ képesség

A dinamikai merevség az adott szigetelᔐanyag lépéshang-szigetelᔐ képességére utaló mᜐszaki 

paramétere. Napjaink korszerᜐ födémszerkezetei általában egy szilárd födémbᔐl, egy felsᔐ, 

R2 = 0,95
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kemény, terhelhetᔐ rétegbᔐl (aljzatbeton) és a kettᔐ között valamiféle lépéshangszigetelᔐ, 

hanglágy anyagból állnak. Ilyenkor a rétegrend egy rezgᔐ rendszert alkot, melyet „tömeg-

rugó-tömeg” rendszernek is neveznek. A hanglágy anyag tölti be a rugó szerepét és az a 

feladata, hogy meggátolja a kopogó hangok továbbterjedését az épületben. Ezt a szerkezetet 

szokás úsztatott födémszerkezetnek is hívni, mivel a felsᔐ tömeg (aljzatbeton) úszik a 

hanglágy anyagon és nem csatlakozik mereven az egyéb épületszerkezetekhez.

A tömeg-rugó-tömeg rendszer mᜐködését befolyásolja a szilárd födém tömege, a felsᔐ réteg 

tömege, valamint a hanglágy anyag vastagsága és dinamikai merevsége. Ahogy a hᔐszigetelᔐ 

képesség minᔐsítᔐ paramétere a hᔐvezetési tényezᔐ (㮰), úgy a lépéshangszigetelésé a 

dinamikai merevség (s’, mértékegysége MN/m3).

Értéke vastagságfüggᔐ és az anyag korlátain belül ez az érték a vastagság növelésével 

csökkenthetᔐ. Minél kisebb egy építᔐanyag dinamikai merevsége, annál jobb a 

lépéshangszigetelᔐ képessége.

Az építᔐanyagok lépéshangszigetelᔐ képessége ugyanakkor frekvenciafüggᔐ is, ami azt 

jelenti, hogy az ún. rezonanciafrekvencia alatt nem szigetelnek. A minél jobb szigetelᔐhatás 

érdekében tehát a cél a minél kisebb rezonanciafrekvencia elérése, mely a következᔐ képlettel 

határozható meg:

t

t
r m

sf
'
'

2
1
π

= (95)

A képletben m’t a próbatestet a vizsgálat alatt terhelᔐ felületegységnyi tömeg (kg/m2), s’t

pedig a próbatest látszólagos dinamikai merevsége, mely a fenti képlet átrendezésével a 

következᔐ képlettel számítható:

22 '4' rtt fms π= (96)

Kukoricaszár blokk esetén – mivel viszonylag nagy légáramlási ellenállással rendelkezik – a 

felületegységnyi látszólagos dinamikai merevsége (s’t) megegyezik a magának a 

szigetelᔐrétegnek a dinamikai merevségével.

A képlet alapján az is látható, hogy az úsztatott aljzat fajlagos dinamikai merevségének 

csökkentésével, – azaz lágyabb rugó alkalmazásával – vagy az úsztatott aljzat tömegének 
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növelésével lehet csökkenteni a rezonanciafrekvenciát, vagyis növelni a lépéshangszigetelᔐ 

képességet.

A dinamikai merevség vizsgálatát az MSZ EN 29052-1 szerint végeztem. A vizsgálatokhoz  

8 db, a gyártó által 20x40x5 cm-es névleges mérettel leszállított próbaestet használtam, 

melyeket feldaraboltam a szabványban elᔐírt 20x20x5 cm-es méretᜐre (roncsolás mentes 

vizsgálatról lévén szó, késᔐbb ezeket a próbaesteket fel tudtam használni a hᔐvezetési tényezᔐ 

és a vízfelvétel vizsgálatához is) [85].

A próbatesteket két vízszintes felület – egy 100 kg tömegᜐ alaplap és egy 7812 g tömegᜐ, 

négyzet alakú, 200x200 mm méretᜐ acél terhelᔐlap – közé helyeztem (67. ábra).

67. ábra: A dinamikai merevség vizsgálatához használt berendezés vázlata (1. terhelᔐlap, 2. gipszréteg, 3. fólia, 

4. próbatest, 5. alaplap) [85]

A terhelᔐlap alá gipszréteget képeztem, melyet a próbatesttᔐl fóliával választottam el. A 

mérés elᔐkészítése után a terhelᔐlapon függᔐleges irányú, szinuszos rezgést gerjesztettem

[85]. Egy mérᔐberendezés (oszcilloszkóp) segítségével megmértem a gerjesztett rezgés 

terjedési idejét (T), amibᔐl kiszámítottam a rezonanciafrekvenciát (fr):

T
fr

1
= (97)

Ismerve a rezonanciafrekvencia értékét és a terhelᔐlap felületegységnyi tömegét, és azokat az 

elᔐzᔐekben taglalt képletbe behelyettesítve, az egyes minták dinamikai merevsége számítható 

volt. Az egyes próbatestek dinamikai merevségének a két fél minta átlagát tekintettem.

A 29. táblázatban ismertetett mérési eredmények azt mutatták, hogy a kukoricaszár blokk 

dinamikai merevsége 4,85-17,66 MN/m3 között változik. Az átlagos rezgési idᔐ 0,02799 
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másodperc volt, ebbᔐl a rezonanciafrekvencia 35,726 Hz-nek, a dinamikai merevség

átlagértéke pedig 9,84 MN/m3-nek adódott [36].

A 68. ábrára tekintve azt is beláthatjuk, hogy a kukoricaszár blokk dinamikai merevsége –

más tulajdonságaihoz (pl. szilárdsági paraméterek) hasonlóan – erᔐsen függ a sᜐrᜐségétᔐl. 

Minél nagyobb volt ugyanis a minták sᜐrᜐsége, a dinamikai merevségük annál nagyobb volt, 

vagyis hangszigetelᔐ képessége – a hᔐszigetelᔐ képességhez hasonlóan – a sᜐrᜐség 

növelésével romlott. Természetesen a dinamikai merevség függ a vastagságtól is, ennek is 

köszönhetᔐ a 14-es és 15-ös minta kiváló lépéshangszigetelᔐ képessége. A sᜐrᜐség hatása 

azonban jóval meghatározóbb volt.

Sᜐrᜐség Vastagság Rezgési idᔐ Rezonanciafrekvencia Dinamikai merevség

㰐 d T fr s’
Minta

kg/m3 mm sec Hz MN/m3
8 214,07 64,34 0,02285 43,800 14,802
9 178,84 52,59 0,02639 38,045 11,204
12 178,41 58,55 0,02573 39,166 11,918
14 128,04 70,92 0,03986 25,088 4,853
15 123,44 65,88 0,03583 28,043 6,093
16 213,11 48,08 0,02146 47,438 17,656
17 215,58 48,25 0,02469 40,585 12,724
18 203,20 42,75 0,02712 36,897 10,503

Átlag 181,84 56,42 0,02799 35,726 9,841

29. táblázat: A kukoricaszár blokk dinamikai merevsége

15. minta

14. minta
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68. ábra: A kukoricaszár blokk sᜐrᜐségének és dinamikai merevségének összefüggése

R2 = 0,85
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Összehasonlítva a kukoricaszár blokk dinamikai merevségét a többi hangszigetelésre használt 

építᔐanyaggal (30. táblázat), a 4,85-17,66 MN/m3 közti mérési eredményeket rendkívül 

kedvezᔐ értékeknek tekinthetjük. Kijelenthetjük, hogy a kukoricaszár blokk dinamikai 

merevsége a legjobb hangszigetelᔐ anyagok (fagyapot, farostlemez, táblás cellulózszigetelés)

esetében közölt adatokat megközelíti. A kᔐzetgyapot, a polisztirolhab dinamikai 

merevségének felsᔐ értékei pedig már kissé rosszabb hangszigetelᔐ képességrᔐl árulkodnak. 

A parafa lapok esetében a dinamikai merevség egy nagyságrenddel nagyobb.

Dinamikai merevségAnyag
MN/m3

Parafa 50-120
Fagyapot 10-40
Farostlemez 4-8
Cellulózszigetelés 3-7
EPS 7-40
Kᔐzetgyapot 7-35
Kukoricaszár blokk 4,85-17,66

30. táblázat: A különféle építᔐanyagok dinamikai merevsége [28] [41] [52] [57]

7.11. Optimális sᜐrᜐség

Az elᔐzᔐ fejezetek alapján bebizonyosodott, hogy a kukoricaszár blokk azon 

szigetelᔐanyagok csoportjába sorolható, melyeknél a szigetelᔐképesség (hᔐ- és hangszigetelés 

egyaránt) és a mechanikai tulajdonságok fordítottan arányosak, vagyis a sᜐrᜐség és a 

szilárdság növelése a szigetelᔐképesség romlását okozza.

Ebbᔐl kifolyólag indokoltnak tartottam a kukoricaszár blokk optimális sᜐrᜐségének 

meghatározását. Ezt a sᜐrᜐséget egy olyan határértéknek tekintettem, melynél kisebb sᜐrᜐség 

esetén az anyag épületfizikai tulajdonságai, nagyobb sᜐrᜐség esetén pedig mechanikai 

tulajdonságai dominálnak.

Az optimális sᜐrᜐség meghatározásához a 14, 15, 17, 20, 24 és 29. táblázatban található

átlagos mechanikai és épületfizikai tulajdonságokat vettem alapul, melyek tulajdonképpen a 

mérési eredmények átlagát jelentik. Akkor tekintettem az épületfizikai tulajdonságokat 

optimálisnak, mikor a kukoricaszár blokk hᔐvezetési tényezᔐje, illetve dinamikai merevsége 

az átlaghoz közeli, vagy annál kisebb, a mechanikai tulajdonságokat pedig akkor, amikor a 

húzó-, nyomó- és hajlítószilárdság az átlaghoz közeli, vagy annál nagyobb.

Az elᔐzᔐ fejezetekben ismertetett, a sᜐrᜐség és a különbözᔐ anyagtulajdonságok 

összefüggését leíró görbék (45, 46, 49, 53, 54, 60. és 68. ábrák) segítségével meghatároztam 

minden átlagos mechanikai és épületfizikai jellemzᔐhöz (húzó-, nyomó- és hajlítószilárdság, 

rugalmassági modulus, hᔐvezetési tényezᔐ, dinamikai merevség) tartozó sᜐrᜐségértéket (69-
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75. ábra, 31. táblázat). A meghatározás módját és az eredményeket grafikusan is 

szemléltettem (a görbék fekete, szaggatott vonallal ábrázolt szakasza jelöli az átlagosnál 

rosszabb, és piros, folytonos szakasza az átlagosnál jobb értékeket).

Mért értékek Átlagértékhez 
tartozó sᜐrᜐség

㰐átlag

Fizikai jellemzᔐ Mérték-
egység

Minimális 
érték

Maximális 
érték

Átlag-
érték

kg/m3

Húzószilárdság (║) kPa 2,35 33,67 14,50 171,09
Húzószilárdság (┴) kPa 51,43 295,21 182,52 171,08
Nyomószilárdság kPa 17,04 193,55 88,86 175,87
Hajlítószilárdság kPa 171,15 391,47 246,80 168,83
Young-modulus* kPa 3508 11016 6370 171,08
Hᔐvezetési tényezᔐ W/mK 0,0455 0,0555 0,0511 172,29
Dinamikai merevség MN/m3 4,85 17,66 9,84 189,02
*: hajlítási rugalmassági modulus

31. táblázat: A kukoricaszár blokk átlagos mechanikai és épületfizikai tulajdonságaihoz tartozó sᜐrᜐségértékek

69. ábra: A présiránnyal párhuzamos húzószilárdság átlagértékéhez tartozó sᜐrᜐség

70. ábra: A présirányra merᔐleges húzószilárdság átlagértékéhez tartozó sᜐrᜐség
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71. ábra: A nyomószilárdság átlagértékéhez tartozó sᜐrᜐség

72. ábra: A hajlítószilárdság átlagértékéhez tartozó sᜐrᜐség

73. ábra: A rugalmassági modulus átlagértékéhez tartozó sᜐrᜐség
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74. ábra: A hᔐvezetési tényezᔐ átlagértékéhez tartozó sᜐrᜐség

75. ábra: A dinamikai merevség átlagértékéhez tartozó sᜐrᜐség

A 31. táblázat és a 69-74. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a kukoricaszár blokk átlagos 

szilárdsági paramétereihez tartozó sᜐrᜐség a 170-180 kg/m3 tartományban jelölhetᔐ ki. 

Ugyancsak 170-180 kg/m3 sᜐrᜐségértékek közt található az átlagos hᔐvezetési tényezᔐ értéke.

Elmondhatjuk továbbá, hogy 170 kg/m3 alatt a kukoricaszár blokk hᔐszigetelᔐ képessége jobb 

az átlagosnál, de szilárdsági tulajdonságai elmaradnak az átlagtól. 180 kg/m3 felett szilárdsági 

tulajdonságai az átlagnál ugyan magasabb értékeket vesznek fel, de hᔐvezetési tényezᔐje az

átlagosnál nagyobb.

Megállapíthatjuk, hogy a kukoricaszár blokk optimális sᜐrᜐsége a 170-180 kg/m3

sᜐrᜐségtartományban jelölhetᔐ ki. Ilyenkor a kukoricaszár blokk fontosabb anyagtulajdonsága 

átlagos értéket vesznek fel, vagyis közepes szilárdsági paraméterek mellett hᔐ- és 
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hangszigetelᔐ képessége is megfelelᔐ. Ezen határérték felett a mechanikai tulajdonságok a 

szigetelᔐképesség rovására javíthatók, míg alatta jó szigetelᔐképesség mellett mechanikai 

tulajdonságai erᔐteljesen leromlanak. Gyártástechnológiai szempontból tehát fontos a leendᔐ 

termék funkciójának elᔐzetes meghatározása, hogy mechanikai és épületfizikai tulajdonságai 

elᔐre becsülhetᔐk legyenek.

Kiegészítésképpen meg kell még jegyezni, hogy ehhez a tartományhoz képest az átlagos 

hajlítószilárdsághoz tartozó sᜐrᜐség (168,83 kg/m3) negatív, az átlagos dinamikai 

merevséghez tartozó sᜐrᜐség (189,02 kg/m3) pedig pozitív irányban tért ki. Ez a tény viszont 

inkább elᔐnyként fogható fel, mivel az optimális sᜐrᜐségtartományban a kukoricaszár 

blokknak átlagosnál nagyobb a hajlítószilárdsága és az átlagosnál kisebb a dinamikai 

merevsége, vagyis jobb a hangszigetelᔐ képessége.

7.12. Összehasonlító vizsgálatok

Az elᔐzᔐ fejezetekben ismertetett vizsgálatokat elvégeztem expandált polisztirol habbal és 

fagyapottal is. Vizsgálataim elsᔐsorban arra irányultak, hogy az említett anyagok paraméterei 

egyeznek-e a gyártók prospektusaiban és termékismertetᔐiben közölt adatokkal, melyeket az 

összehasonlító elemzés során felhasználtam. Mérési eredményeimet összevetettem a gyártók 

által közölt hivatalos adatokkal. A két érték közti különbségek mértékébᔐl a vizsgálati 

eredményeim megbízhatóságára és hitelességére is tudtam következtetni.

Fagyapot
(Heraklith C)

Expandált polisztirol
(AT-H80)

Kukoricaszár
blokk

Jellemzᔐ Mérték-
egység

Hivatalos 
érték

Mért
érték

Hivatalos 
érték

Mért
érték

Mért
érték

Testsᜐrᜐség kg/m3 350 343,4 14,5-15,5 15,5 165,4
Vízfelvétel*** kg/m2 ≤5 4,39 - 0,06 4,82
Húzószilárdság kPa 2,5-50 19,8 ≥150 156,5 14,5
Nyomószilárdság kPa ≥200 426,8 ≥80 86,0 88,9
Hᔐvezetési 
tényezᔐ W/mK 0,050-0,090 0,0658 ≤0,040 0,0372 0,0512

Dinamikai 
merevség MN/m3 10-40** 44,29 7-40 9,54*, ill. 

28,70 9,84

*: AT-L2 lépéshangszigetelᔐ polisztirol
**: lépéshangszigetelᔐ termékre vonatkozik
***: rövid idejᜐ vízfelvétel részleges vízbemerítéskor

32. táblázat: Az összehasonlító vizsgálatok eredménye

A 32. táblázat adatai alapján kimondhatjuk, hogy a mérési eredmények mindenütt megfeleltek 

a gyártók termékismertetᔐiben közölt hivatalos értékeknek, hiszen minden egyes vizsgált 

anyagjellemzᔐ a megadott értéktartományokon belül volt, vagy az adott határértékek alatt, 

illetve felett maradt. Mindezek beigazolták, hogy a kukoricaszár blokkon végzett vizsgálati 

eredményeim összevethetᔐk a szakirodalomban található adatokkal.
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Az összehasonlító elemzést elvégezve megállapíthatjuk, hogy a fagyapothoz képest a 

kukoricaszár blokk elᔐnyére válik 52%-kal kisebb sᜐrᜐség mellett (343,4 kg/m3 helyett 165,4 

kg/m3) mért 22%-kal kisebb hᔐvezetési tényezᔐje (0,0658 W/mK helyett 0,0512 W/mK). 

Ugyancsak elᔐnye rendkívül jó hangszigetelᔐ képessége, ami még a legjobb minᔐségᜐ 

lépéshangszigetelᔐ fagyapot termékekével is vetekszik. A fagyapot és a kukoricaszár blokk 

vízfelvétele és présiránnyal párhuzamos húzószilárdsága közel azonos. A fagyapottal 

szemben egyedüli hátránya jóval kisebb nyomószilárdsága, ami minden bizonnyal jóval 

kisebb sᜐrᜐségének köszönhetᔐ.

Az expandált polisztirolhabhoz képest elᔐnye, hogy dinamikai merevsége a legjobb 

lépéshangszigetelᔐ termékekét is megközelíti. A kukoricaszár blokk hátrányára válik, hogy az 

expandált polisztirol habnak gyakorlatilag elenyészᔐ a vízfelvétele. Ugyan az expandált 

polisztirolhab húzószilárdsága egy nagyságrenddel nagyobb (a 14,5 kPa helyett a 156,5 kPa 

közel 11-szer nagyobb), de nyomószilárdsága a kukoricaszáréval gyakorlatilag megegyezik 

(86,0 kPa, ill. 88,9 kPa). A kukoricaszár blokk további hátrányának tᜐnik a polisztirolhabhoz 

képest 38%-kal nagyobb hᔐvezetési tényezᔐje (0,0372 W/mK helyett 0,0512 W/mK), 

melyhez 11-szer nagyobb sᜐrᜐség is tartozik (15,5 kg/m3 helyett 165,4 kg/m3), azonban ezt 

ellensúlyozza alapanyagának kicsi elᔐállítási költsége és energiaszükséglete. 
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8. A vizsgálatok kiértékelése

8.1. A kukoricaszár blokk a hᔐszigetelᔐ anyagok világában

A vizsgálatok alapján kijelenthetjük, hogy a kukoricaszár blokk anyagjellemzᔐi megfeleltek a

gyártó elᔐzetes elvárásainak (4.2. fejezet), vagyis megközelítették, sᔐt, egyes esetekben (pl. 

hᔐ- és hangszigetelés) felül is múlták a többi hᔐszigetelᔐ anyag mechanikai, vagy 

épületfizikai tulajdonságait. Éppen ezért megállapíthatjuk, hogy a kukoricaszár blokk 

anyagtulajdonságai alapján jól hasznosítható szigetelᔐanyagnak tᜐnik. Összevetve a többi 

hᔐszigetelᔐ anyaggal (F19. táblázat) a következᔐket állapíthatjuk meg:

- testsᜐrᜐsége a mesterséges, szálas (üveggyapot, kᔐzetgyapot), valamint a természetes, 

szerves hᔐszigetelᔐ anyagokéval (parafa, fagyapot) összemérhetᔐ

- méretállandósága normál laboratóriumi körülmények közt a többi hᔐszigetelᔐ anyagra 

vonatkozó elᔐírást maradéktalanul teljesíti

- az MSZ EN 1604 szerint vizsgált méretállandósága csupán a mᜐanyaghabokra vonatkozó 

követelményeket teljesíti

- vízfelvétele részleges vízbemerítés esetén a természetes anyagok közül a szalmabála, és a 

fagyapot esetében közölt értékekhez közelít, a mesterséges anyagokétól lényegesen eltér

- teljes vízbemerítés esetén vízfelvétele jóval magasabb, mint a többi hᔐszigetelᔐ anyagé, 

melyeknél ez az adat ismert

- présirányra merᔐleges húzószilárdsága a többi természetes anyagénál magasabb. 

Mesterséges anyagok közül is csupán a polisztirol és a habüveg húzószilárdsága nagyobb

- nyomószilárdsága a faanyagok paramétereit közelíti. Mesterséges anyagok közül az 

ásványgyapotok kivételével az összes hᔐszigetelᔐ anyag nyomószilárdsága nagyobb

- természetes anyagok közül csak a fagyapot hajlítószilárdsága nagyobb. Az expandált 

polisztirolhab hajlítószilárdsága alacsonyabb, az extrudált polisztirolhabé közel azonos. 

Elérheti a poliuretánhab és a habüveg paramétereit is

- kiváló hᔐszigetelᔐ képessége folytán versenyképes a többi természetes, sᔐt, egyes 

mesterséges hᔐszigetelᔐ anyaggal is

- dinamikai merevségénél a lépéshangszigetelésre használt anyagok közül egyedül a 

farostlemez, a cellulózszigetelés és egyes szálas, illetve mᜐanyaghab termékek esetén 

közölt értékek kedvezᔐbbek
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Összegezve kimondható, hogy a kukoricaszár blokk anyagtulajdonságai leginkább a 

természetes, szerves anyagokéval – azon belül is a parafáéval, a fagyapotéval és a 

szalmabáláéval – egyeznek. Több esetben számos mesterséges anyag tulajdonságait is 

megközelítik, sᔐt felül is múlják.

Hᔐszigetelᔐ és hangszigetelᔐ képességét tekintve nem mutat nagyságrendi eltérést a 

leggyakrabban alkalmazott hᔐszigetelᔐ anyagoktól (kᔐzetgyapot, üveggyapot, polisztirol hab, 

parafa, fagyapot). Legnagyobb különbségek (fᔐleg a méretállandóság, vízfelvétel és a 

szilársági paraméterek tekintetében) a mᜐanyag habokkal és a habüveggel szemben 

mutatkoznak meg.

Mechanikai tulajdonságai alapján leginkább a faanyagokhoz hasonlít préselési iránytól függᔐ 

szilárdsági paraméterei és egyéb anizotróp viselkedése miatt. Mechanikai és épületfizikai 

tulajdonságainak összefüggését elemezve megállapítható, hogy azon szigetelᔐanyagok közé 

sorolható, melyeknél a sᜐrᜐség (és egyben szilárdság) csak a szigetelᔐképesség rovására 

növelhetᔐ.

8.2. Alkalmazási lehetᔐségek

Az elᔐzᔐ fejezetekben megismert tulajdonságai alapján megfogalmazhatók a kukoricaszár 

blokk alkalmazási lehetᔐségei.

Már az elsᔐ kísérletek is rámutattak, hogy méretállandósága normál laboratóriumi 

körülmények között megfelel a többi hasonló, természetes, szerves (sᔐt, néhány mesterséges

és szervetlen) hᔐszigetelᔐ anyagra vonatkozó követelményeknek. Ebbᔐl arra 

következtethetünk, hogy kis hᔐingadozásnak, illetve páratartalom-változásnak kitett 

környezetben (pl. épületek belsᔐ, fᜐtött terében) nagy biztonsággal alkalmazható.

A 48 órás 70°C-on történᔐ tárolás mellett mért értékek jóval magasabbak voltak a többi 

szigetelᔐanyagra elᔐírt követelményeknél. Tehát magasabb hᔐmérsékletnek, illetve nagy 

hᔐingadozásnak kitett helyeken csak nagyobb mérettᜐrésekkel szabad alkalmazni. Meg kell 

jegyezni, hogy a méretváltozások nagy részben a gyártástechnológia pontatlanságaiból 

eredhettek. A hiányosságokat annak fejlesztésével (pl. gépesítés) könnyedén ki lehet 

küszöbölni. Megjegyzendᔐ továbbá, hogy egyébként több hᔐszigetelᔐ anyagra (pl. fagyapot) 

nincsenek saját vizsgálati szabvány által elᔐírt, az MSZ 1604 szerint vizsgálandó

méretállandósági követelmények.

A vízfelvétele kritikus tulajdonságnak tᜐnik, bár az összefoglaló táblázat szerint (F19. 

táblázat) egyes, régóta széles körben ismert és használt hᔐszigetelᔐ anyaghoz képest (pl. 
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fagyapot, pamut, gyapjú) a részleges vízbemerítéskor mért vízfelvétel értéke alacsonyabb. A 

teljes vízbemerítéskor mért vízfelvételt nem feltétlenül érdemes a többi szigetelᔐanyaggal 

összehasonlítani, hiszen a hasonló természetes, szerves anyagokra ebben az esetben szintén 

nem vonatkoznak ilyen jellegᜐ követelmények. Ráadásul alapanyagából kifolyólag sem 

érdemes egy jövᔐbeni esetleges beépítéskor olyan helyeken alkalmazni, ahol huzamosabb 

ideig teljes mértékben víz alá kerülhet (pl. talajjal érintkezᔐ, vagy nedvességhatásnak kitett 

szerkezetek).

Szilárdsági tulajdonságai közül a rostra merᔐleges húzószilárdsága, illetve nyomószilárdsága 

bizonyult a többi szigetelᔐanyagéhoz képest alacsonyabbnak, míg rosttal párhuzamos 

húzószilárdsága, valamint hajlítószilárdsága magasabbnak. Szilárdsági paraméterei 

semmiképp sem teszik alkalmassá arra, hogy nagy teherbírású szerkezet készülhessen belᔐle 

(pl. többszintes épület teherhordó fala, nagy fesztávú födémek, áthidalók), azonban a 

szalmabálához hasonlóan vázkitöltᔐ falként, vagy kisebb szintszám (1-2) esetén akár 

teherhordó falként is alkalmazható lehet.

Kiváló hᔐszigetelᔐ képessége alapján egyértelmᜐen indokolt hᔐszigetelᔐ anyagként való 

használata. Szilárdsági tulajdonságai és kiváló hᔐszigetelᔐ képessége alapján elképzelhetᔐ 

lehet zárófödémek, padlásfödémek hᔐszigeteléseként. Kisebb sᜐrᜐség esetén farostlemezre 

kasírozva – nagyobb sᜐrᜐség (ezzel együtt nagyobb nyomószilárdság) esetén akár kasírozás 

nélkül is – alkalmas lehet járható padlástér hᔐszigetelésére is.

Ugyancsak alkalmazható lehet – a kenderszálhoz és a gyapjúhoz hasonlóan – tetᔐtér

beépítések szigetelésére, szarufák, vagy fogópárok közti szigetelésre, természetesen megfelelᔐ 

nedvességi elleni védelem (párazárás) együttes alkalmazásával.

Mindezeken túlmenᔐen a kukoricaszár blokk gipszkarton burkolattal ellátva, mely 

eltakarhatná felületi egyenetlenségeit, alkalmas lehet könnyᜐ-szerelt válaszfalakban vázkitöltᔐ 

falként. Beépíthetᔐ esetleg kiegészítᔐ hangszigetelésként válaszfalakban, vagy lakáselválasztó 

falak közé. Elképzelhetᔐ továbbá összeépíthetᔐ elemekbᔐl álló önálló szerkezetként akár 

építᔐlemezre kasírozva, vagy azzal burkolva, ahol az építᔐlemez burkolatnak csupán 

esztétikai funkciója lenne.

Kiváló hᔐszigetelᔐ képessége, illetve kis dinamikai merevsége alapján a kukoricaszár blokk 

alkalmazása lehetséges úsztatott födémek hᔐ- és/vagy hangszigetelésére is (természetesen itt 

is a megfelelᔐ technológiai szigetelés egyidejᜐ alkalmazásával). Ahhoz viszont, hogy 

biztonsággal beépíthetᔐ legyen, meg kell vizsgálni tartós terhelés alatti lassú alakváltozását is.
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8.3. A kukoricaszár blokk építᔐipari alkalmazására tett kísérletek

Sajnálatos módon a kukoricaszár blokk mindezidáig egyetlen épületbe sem lett beépítve, még 

kísérleti jelleggel sem. Ez elsᔐsorban annak tulajdonítható, hogy az anyag az építésztervezᔐk 

számára kevéssé ismert, gyártása pedig jelenleg manufaktúra jellegᜐ. A kukoricaszár blokk 

további hátránya, a vonatkozó mᜐszaki szabályozások és a szakirodalom hiányossága, 

valamint az új, ismeretlen építᔐanyagokkal szembeni bizalmatlanság.

Elsᔐ próbálkozásnak tekinthetᔐ a Széchenyi István Egyetem építészmérnök hallgatójának, 

Schmidt Péternek 2011-ben készült diplomamunkája. A pest megyei Galgahévízre egy 

többfunkciós egészségházat tervezett (76. ábra). A létesítményt környezettudatos módon

alakította ki, ami egyrészt az épület üzemeltetése során a megújuló energiaforrások lehetᔐ 

leghatékonyabb kiaknázását, másrészt a természetes építᔐanyagok (bioépítᔐanyagok) 

használatát jelentette.

A 77. ábrán látható keresztmetszeten megfigyelhetᔐ, hogy az épület vázas szerkezetᜐ, a

tartószerkezetek (oszlopok, gerendák, födémpanelek) anyaga fa, illetve ragasztott fatartó. A 

külsᔐ térelhatároló falszerkezeteinek kitöltᔐ falazata, valamint a zárófödémek hᔐszigetelése 

kisméretᜐ (35x40x75-80 cm) szalmabála. Az épületet extenzív zöldtetᔐ fedi, homlokzata 

növényzettel befuttatott [49].

A 78. ábrán lévᔐ kiragadott 1-es jelᜐ részlet azt mutatja, hogy az épület padlószerkezetének

lépéshangszigetelését 6 cm vastag kukoricalemez adja. A válaszfalak 20x20x45 cm-es 

kukoricaszár blokkokból készültek (fa tartóváz közé), melyek két oldalról agyag építᔐlemez 

burkolatot kaptak [49].

76. ábra: A Galgahévízre tervezett egészségház (Schmidt Péter diplomaterve, 2011) [49]
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77. ábra: A galgahévízi egészségház keresztmetszete (Schmidt Péter diplomaterve, 2011) [49]

78. ábra: Födém és válaszfal csatlakozásának részlete (Schmidt 

Péter diplomaterve, 2011) [49]

Jelmagyarázat

28 kisméretᜐ szalmabála hᔐszigetelés (35x40x75 cm)
31 OSB lemez betételem (v = 4 cm)
42 ragasztott fa fᔐtartó (2 x 20/60 cm)
43 M20-as csavar süllyesztett fejjel, tartóoszlopokon

átvezetve)
46 agyag építᔐlemez burkolat (50 cm-enként fa

falvázra csavarozva)
47 felfekvésnövelés acélbetét (ragasztott fagerendák

találkozásánál)
48 befogott fa tartóelem (M20-as csavarral átkötve)
53 M16-os csavar átkötés 
55 szögacél rögzítᔐ elem (falvázoszlophoz és

födémpallóhoz rögzítve)
56 kukorica blokk válaszfalkitöltés (20x20x45 cm)
57 finomagyag vakolat (v = 2-3 cm)
58 ragasztott fa födémpanel (5 réteg, v = 13 cm,

nútféderes toldással)
59 hajópadló párnafa (3 réteg jutafilc szalagon)
60 kukorica lemez lépéshangszigetelés (v = 6 cm)
61 hajópadló deszkázat (v = 2 cm)
62 hajópadló szegélyléc (1,5x5 cm)
63 FJI89 magas gerincᜐ fatartó (8,5x45 cm)
64 ragasztott fa födémpanel (3 réteg, v = 6 cm,

nútféderes toldással)
66 dupla fa „plató” oszlop (2x20/20 cm)
67 csempe burkolat ragasztva
68 diszperziós kent vízszigetelés (2 réteg,

sarkoknál üvegszövettel)
69 gipszrostlap (v = 1,5 cm, Rigidur)
70 estrich szárazpadló (v = 2,5 cm, Rigidur E25)
71 gépészeti doboz (v = 2 cm, furnérlemez)

1.
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9. További lehetséges kutatási irányok

Az új, fentebb vázolt alkalmazási lehetᔐségeinek kiaknázásához, szükség lesz a 

gyártástechnológia tökéletesítésére, amely nagyobb méretpontosságot és szabályozható 

sᜐrᜐséget, ezáltal jobb, egyenletesebb és megbízhatóbb minᔐséget eredményez.

Szélesebb körᜐ alkalmazásához (pl. homlokzati szigetelésként, úsztatott padló 

hangszigeteléseként, tetᔐtér beépítés hᔐszigeteléseként, stb.) egyéb vizsgálatok is 

szükségesek.

9.1. Tᜐzállóság vizsgálata [34]

Legfontosabb – természetes alapanyagú hᔐszigetelᔐ anyagok esetében különösképpen – a 

tᜐzállóság kérdése. Azokat az építᔐanyagokat, melyeknek nem ismertek a tᜐzállósági 

tulajdonságait, vagy nem teljesítik az MSZ EN 11925-2 szabvány szerinti E tᜐzveszélyességi 

osztályba sorolás feltételeit, az MSZ EN 13501-1 szabvány szerint F tᜐzveszélyességi 

osztályba sorolandók.

A hasonló hᔐszigetelᔐ anyagok közül a szalmabála esetében történtek tᜐzállósági vizsgálatok 

elsᔐként az Egyesült Államokban, illetve újabban Magyarországon is. Az Egyesült 

Államokban az ASTME E-119 szabvány szerint vizsgáltak egy vakolatlan és egy külsᔐ-belsᔐ 

oldalán kohósalak adalékanyagú cementvakolattal ellátott szalmabálából készült 

falszerkezetet.

A hᔐmérsékletet 3 lépcsᔐben emelték, az elsᔐ 5 percben 1000°F-re (539°C), a 30. percben 

1550°F-re (843°C), 1 óra elteltével pedig 1750°F-re (954°C). A kísérletek azt mutatták, hogy 

a vakolatlan falszerkezeten 30 perces tᜐzterhelés során sem láng, sem forró gáz nem jutott át a 

tᜐztᔐl védett oldalra, bár a 34. percben már lángáttörést tapasztaltak. A tᜐztᔐl védett oldalon 

30 perc után a hᔐmérsékletemelkedés 11,5°C volt, míg a tᜐzhatásnak kitett oldalon a 

hᔐmérséklet 1691°F (921,7°C) volt.

A vakolt falszerkezetet 120 perces tᜐzhatásnak tették ki, és azt tapasztalták, hogy a kísérlet 

végeztével nem keletkezett a tᜐztᔐl védett oldalon lángáttörés, csupán a vakolat repedezett 

meg. Mindeközben a tᜐztᔐl védett oldalon a hᔐmérséklet csupán 63,1°F-tel (17,3°C)

növekedett, míg a tᜐzhatásnak kitett oldalon 1942°F (1061°C) volt.

Míg az Egyesült Államokban komplett falszerkezet tᜐzállóságát, (vakolatlanul és vakolattal 

együtt), addig a magyarországi vizsgálatok a szalmabála alapanyagát vizsgálták. A

magyarországi kísérleteket az MSZ EN 11925-2 szerint végezték, s eredményei azt mutatták, 
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hogy a szalmabála tᜐzállósága függ a kötᔐanyag minᔐségétᔐl, valamint a szalmabála 

tömörségétᔐl. Amennyiben könnyen éghetᔐ kötᔐanyagot alkalmaztak, az gyorsan elégett.

Ennek hatására a szalmabála szétesett, nagymennyiségᜐ oxigén áramlott a bála belsejébe, ami

így könnyedén lángba borult. Megfigyelték azonban, hogy a szalmabála tᜐzzel szembeni 

ellenálló képessége a tömörség növelésével javítható. A nagy tömörségᜐ szalmabálák a 

lánghatásra nyílt égés helyett elszenesedtek, s a külsᔐ, elszenesedᔐ rétegek meggátolták az 

oxigén bejutását a bála belsejébe. Mindez hasonlatos a fa égéséhez, ahol a külsᔐ,

elszenesedett réteg tᜐzzel szembeni védelmet nyújt a belsᔐ részeknek.

Mindezekbᔐl arra lehet következtetni, hogy a kukoricaszár blokk égése hasonlatos lehet a 

szalmabála égéséhez. Ahhoz viszont, hogy biztosat tudjunk állítani, az elᔐzᔐekben részletezett 

szalmabálán végzett vizsgálatok valamelyikét, vagy mindegyikét (amerikai, magyar) 

szükséges lenne elvégezni.

9.2. Vakolhatóság és vakolattartás

Fontos azonban megjegyezni, hogy a kukoricaszár blokk tᜐzállóságát – ugyanúgy, ahogy a 

szalmabáláét is – feltehetᔐen nagyban befolyásolja a felületképzése. Ismeretes az is, hogy 

egyes hᔐszigetelᔐ anyagokból készült homlokzati hᔐszigetelᔐ rendszer (pl. mᜐanyaghabok) 

tᜐzvédelmét nem más, mint a felületére kerülᔐ homlokzati vakolatréteg biztosítja. A

tᜐzállóság vizsgálata mellett tehát nem hanyagolható el a kukoricaszár blokk 

vakolhatóságának, illetve vakolattartásának vizsgálata. Jelenleg a kukoricaszár blokk 

vakolására alkalmas vakolóanyag kísérleti stádium alatt áll, de minden bizonnyal a 

szalmabálánál alkalmazott módszereket lehet adaptálni.

9.3. Más kötᔐanyagok hatása

Említésre került, hogy a kötᔐanyag nagyban befolyásolja az építᔐanyag tᜐzállóságát. Azonban 

a kötᔐanyag más egyéb tulajdonságokat (szilárdság, vízfelvétel, méretállandóság, hᔐ- és 

hangszigetelᔐ képesség) is nagymértékben befolyásolhat. Meg kell tehát vizsgálni más 

kötᔐanyagok (pl. gipsz, cement) anyagtulajdonságokra gyakorolt hatását. Természetesen más 

kötᔐanyag alkalmazása nem csupán az anyag tulajdonságaira, hanem az elᔐállítási költségekre 

is hatással lehet.

9.4. Kúszás vizsgálata

További fontos vizsgálat lehet a nyomás hatására bekövetkezᔐ lassú alakváltozás (kúszás) 

meghatározása. Ez elsᔐsorban annak érdekében lényeges, hogy információnk legyen azzal 

kapcsolatban, hogyan viselkedik a kukoricaszár blokk tartós terhelés alatt (pl. úsztatott padló 
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lépéshangszigetelése esetén). Erre a vizsgálatra vonatkozóan létezik az MSZ EN 1606 számú 

honosított európai szabvány.

9.5. Öregedési hajlam vizsgálata

A kukoricaszár blokk öregedési hajlama is vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze a 

továbbiakban, hiszen alkalmazhatóságának fontos gátat szabhat. Öregedési hajlam 

vizsgálatára vonatkozó szabvány hᔐszigetelᔐ anyagok esetében nem létezik, azonban 

véleményem szerint ki kell dolgozni egy szárítás-nedvesítés váltakoztatásán alapuló módszert.

Például a súlyállandóságig kiszárított mintáknak megmérném a méreteit és a tömegét, majd 

24 órára rövididejᜐ vízfelvételi vizsgálatnak tenném ki ᔐket. Ezt követᔐen újból 

súlyállandóságig kiszárítanám, majd szemrevételezéssel megvizsgálnám a változásokat, és 

megmérném a tömegveszteséget. Ezt a vizsgálatot több cikluson keresztül végrehajtanám és 

azt vizsgálnám, hány ciklus után történik észrevehetᔐ – esetleg drasztikusabb – változás. Egy 

ilyen, vagy ehhez hasonló vizsgálattal információkat kaphatnánk a kukoricaszár blokk 

öregedési hajlamáról.

9.6. Fagyállóság vizsgálata

Hᔐszigetelᔐ anyagokra vonatkozik az MSZ EN 12091 jelᜐ szabvány, ami az anyag 

viselkedését vizsgálja váltakozó fagyasztás-kiolvasztás hatására. A módszer elve hasonló, 

mint a javasolt öregedési hajlam vizsgálat. Elᔐször meg kell határozni a próbatestek 

nyomószilárdságát, majd a hosszúidejᜐ vízfelvételét. Ezt követᔐen hᜐtᔐkamrában kell 

helyezni ᔐket, ahol a hᔐmérsékletet 1 órán keresztül -20°C-on tartjuk, majd kiemelve és vízbe 

merítve ᔐket, 1 órán keresztül +20°C-on. Minden ciklus után meg kell mérni a próbatestek 

tömegét, majd 300 fagyasztás-kiolvasztási ciklus után szemrevételezéssel megállapítani, 

vannak-e rajta elváltozások. Ezt követᔐen a próbatestek egyik részének nedves állapotában 

megmérjük a nyomószilárdságát, másik részének pedig súlyállandóságig történᔐ szárítás után 

és összevetjük a vizsgálat elején mért értékekkel.

9.7. Nedvességtartalom és egyéb anyagjellemzᔐk összefüggése

Vizsgálatra érdemes továbbá, miként befolyásolja az anyag tulajdonságait a 

nedvességtartalom változása. Kutatásom során csupán a kukoricaszár blokk hᔐszigetelᔐ 

képességére gyakorolt hatást vizsgáltam, de további kutatás tárgyát képezheti a 

nedvességhatás és a szilárdsági tulajdonságok, valamint a hangszigetelᔐ képesség 

összefüggése is.
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9.8. Kártevᔐkkel szembeni ellenálló képesség

Kritikus kérdés ezen kívül a kukoricaszár blokk kártevᔐkkel (rágcsálók, rovarok) szembeni 

ellenálló képessége. Sajnálatos módon ennek vizsgálatára nem csak kukoricaszár blokk, 

hanem más hᔐszigetelᔐ anyag esetén sem létezik szabvány. Fontos kérdés lehet a kártevᔐkkel 

szembeni ellenálló képesség és a kötᔐanyag összefüggését is elemezni.

9.9. Gyártástechnológia és anyagi összetétel vizsgálata

Kutatómunkám során nem vizsgáltam a kukoricaszár blokk gyártástechnológiájának és

összetételének anyagtulajdonságokra gyakorolt hatását. Ezeket korábban a gyártó kísérletezte 

ki, szabadalmi védelem alatt állnak. Saját, nem publikált kísérleteivel határozta meg az ideális

szemcseméretet, alapanyag-ragasztó arányt, a préselési idᔐt és a préserᔐ nagyságát. Az anyagi 

összetétel és a gyártástechnológia helyességét nem állt módomban ellenᔐrizni, az csakis a 

gyártó hozzájárulásával és aktív közremᜐködésével lehetséges. Ennek birtokában további 

kutatások is elképzelhetᔐk, melyek vizsgálnák:

- a kukoricaszár apríték nagyságának

- a kukoricaszár apríték szemeloszlásának

- kötᔐanyag mennyiségének

- préselési erᔐ nagyságának

a kukoricaszár blokk anyagtulajdonságaira gyakorolt hatását. Elképzelhetᔐ különféle 

szemcsenagyság, keverési arány és préselési erᔐ alkalmazásával elᔐállított kukoricaszár 

blokkok összehasonlító vizsgálatainak elvégzése, melyek azonban túlmutatnak jelen 

disszertáció keretein.
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10. Tézisek összefoglalása

1. Tézis

Elvégezve a hᔐszigetelᔐ anyagok fejlᔐdésének az áttanulmányozott szakirodalomban hiányos 

történeti szemléletᜐ rendszerezését, megállapítottam, hogy öt fejlᔐdéstörténeti korszak 

különböztethetᔐ meg. A korszakokat a hᔐszigetelᔐ anyagok szempontjából kiemelten fontos 

eseményeket figyelembe véve határoltam le (33. táblázat).

Korszak Idᔐszak Korszakot meghatározó esemény

1. korszak Kr.e. 7000-ig Építési tevékenység megjelenése

2. korszak Kr.e. 7000 –
Kr.u. 1870

Letelepült életmód kialakulása, tartós 
építᔐanyagok használata

3. korszak 1870 – 1950
Ipari forradalom, épületfizika elméletének 
születése (termodinamika), elsᔐ hᔐszigetelᔐ 
termékek

4. korszak 1950 – 2000
Mᜐanyaghab hᔐszigetelések és mesterséges 
anyagok elterjedés, természetes anyagok 
visszaszorulása

5. korszak 2000 – Természetes anyagok reneszánsza 
(kukoricablokk), bioépítészet születése

33. táblázat: A hᔐszigetelᔐ anyagok fejlᔐdéstörténeti korszakai

2. Tézis

Bevezettem a kukoricaszár blokk hᔐszigetelᔐ anyag vizsgálatai sorába a természetes 

nedvességtartalom (W0) fogalmát, amely hasonló a fánál már ismert nettó 

nedvességtartalomhoz. A természetes nedvességtartalom a normál laboratóriumi körülmények 

(23°C, 50% relatív páratartalom) között, valamint a meghatározott hᔐmérsékleten (70°C) 

súlyállandóságig szárított anyag tömege (m23, m70) közti különbségébᔐl a következᔐképpen 

számítható:

100
23

7023
0 ∗−=

m
mmW

Más hᔐszigetelᔐ anyagokra nem írja elᔐ a szabvány a természetes nedvességtartalom 

meghatározását, azonban hᔐtechnikai méréseim igazolták ismeretének fontosságát. 

Határértékének túllépése esetén ugyanis jelentᔐs mértékben megváltozik az anyag hᔐszigetelᔐ 

képessége.
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3. Tézis: Vízzel szembeni viselkedés

3/a Altézis

Megállapítottam, hogy a vízfelvétel az idᔐ függvényében növekszik ugyan, de teljes és 

részleges vízbemerítés esetén is meghatározható határértékhez tart. A kísérletekbᔐl kiderült, 

hogy a teljes vízbemerítés esetén szabványban elᔐírt 28 naphoz képest a kukoricablokk teljes 

vízbemerítés esetén már 24 óra után telítettnek tekinthetᔐ (79. ábra).

79. ábra: A vízfelvétel és a térfogatváltozás (duzzadás) alakulása az idᔐ függvényében

Részleges vízbemerítéskor viszont 24 óra után is vesz fel vizet, s a folyamat ugyan lelassul, de 

még 96 óránál is fennáll (80-81. ábra). A kapillaritásnak köszönhetᔐen 24 óra után a 

nedvesség a minták magasságának a feléig felszivárog, de még 96 óra után sem jelenik meg 

nedvesség a felsᔐ felületen.
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80. ábra: A kukoricaszár blokk vízfelvétele az idᔐ 

függvényében (részleges vízbemerítés)
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81. ábra: A kukoricaszár blokk térfogatváltozása az 

idᔐ függvényében (részleges vízbemerítés)
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3/b Altézis

Igazoltam a kukoricaszár blokk duzzadásérzékenységét. Megállapítottam, hogy mértéke az idᔐ 

függvényében szintén növekszik, de meghatározott határértékhez tart. Teljes vízbemerítés 

esetén a vízfelvétellel együtt a térfogatváltozás is megáll (79. ábra). Részleges vízbemerítéskor 

a térfogatváltozás még 96 óra után sem elhanyagolható (81. ábra).

Nedvességhatás következtében a vastagsági méretekben egy nagyságrenddel nagyobb 

változást tapasztaltam a lineáris méretekhez képest, ami az anyag anizotróp (préselési 

iránytól függᔐ) tulajdonságával magyarázható.

Megállapítottam továbbá, hogy 24 órás teljes vízbemerítés, valamint a 96 órás részleges 

vízbemerítést követᔐ kiszárítás után az anyag eredeti állaga visszanyerhetᔐ, nem történik 

tönkremenetel.

4. Tézis: Mechanikai tulajdonságok

4/a Altétzis

Mérési eredményeim kiértékelésével megállapítottam, hogy a kukoricaszár blokk sᜐrᜐsége és

az anyag mechanikai és épületfizikai tulajdonságai között lineáris összefüggés áll fenn a 

vizsgált sᜐrᜐségtartományon (120-210 kg/m3) belül (82-87. ábra). Megállapítottam továbbá, 

hogy a kukoricaszár blokk azon hᔐ- és hangszigetelᔐ anyagok csoportjába tartozik, melyek 

sᜐrᜐsége, valamint hᔐ- és hangszigetelᔐ képessége fordítottan arányos, vagyis kisebb sᜐrᜐség 

esetén jobb a szigetelᔐképessége.
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82. ábra: Présiránnyal párhuzamos húzószilárdság és a 

sᜐrᜐség összefüggése
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83. ábra: Présirányra merᔐleges húzószilárdság és a 

sᜐrᜐség összefüggése

R2 = 0,89 R2 = 0,97
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84. ábra: A nyomószilárdság és a sᜐrᜐség összefüggése
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85. ábra: A rugalmassági modulus és a sᜐrᜐség 

összefüggése

86. ábra: A hᔐvezetési tényezᔐ és a sᜐrᜐség 

összefüggése

15. minta

14. minta

12. minta

9. minta 18. minta

8. minta

17. minta

16. minta

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

Sᜐrᜐség (kg/m3)

D
in

am
ik

ai
 m

er
ev

sé
g 

(M
N

/m
3 )

87. ábra: A dinamikai merevség és a sᜐrᜐség 

összefüggése

4/b Altézis

Megállapítottam, hogy az anyag mechanikai tulajdonságai anizotróp (préselési iránytól 

függᔐ) jellegᜐek. A kukoricaszár blokk szilárdsági paraméterei függnek a préselés irányától, 

hiszen a préselési irányra merᔐleges és préselési iránnyal párhuzamos húzószilárdsága közt 

nagyságrendi különbség mutatható ki (88. ábra).

A faanyagokhoz hasonlóan a kukoricaszár blokk szilárdsági paraméterei közül a préselési 

irányra merᔐleges húzószilárdsága, valamint hajlítószilárdsága a legkedvezᔐbb. 

Nyomószilárdsága és préselési iránnyal párhuzamos húzószilárdsága kedvezᔐtlenebb. Szintén 

a faanyagokkal rokon tulajdonsága, hogy a sᜐrᜐség növelésével présirányra merᔐleges 

húzószilárdsága nagyobb mértékben változik, mint nyomó- és présiránnyal párhuzamos 

húzószilárdsága (89. ábra).

R2 = 0,82 R2 = 0,70

R2 = 0,95
R2 = 0,85
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88. ábra: A préselési irányra merᔐleges és azzal 

párhuzamos húzószilárdság viszonya
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89. ábra: A kukoricaszár blokk különféle mechanikai 

tulajdonságainak alakulása s sᜐrᜐség függvényében

5. Tézis: Hᔐszigetelᔐ képesség

5/a Altézis

Megállapítottam, hogy a kukoricaszár blokk hᔐvezetési tényezᔐjén végzett mérések

eredményeit csupán a véletlen befolyásolja, ezért a mért értékek eloszlása Gauss-eloszláshoz 

hasonlít. A mért értékek közül a legnagyobb hányad az átlag közelében található (90. ábra).

5/b Altézis

A hᔐmérsékletváltozás és a hᔐvezetési tényezᔐ összefüggését vizsgálva megállapítottam, hogy 

nedvességhatás következtében a 㮰-T diagram meredekebbé válik (91. ábra). Kisebb 

nedvességtartalom esetén tehát a hᔐmérséklet változása kisebb mértékben befolyásolja a 

hᔐvezetési tényezᔐt.

90. ábra: A hᔐvezetési tényezp mérési eredmények 

eloszlása

91. ábra: A hᔐmérséklet, a nedvességtartalom és a 

hᔐvezetési tényezᔐ összefüggése

5/c Altézis

Megállapítottam, hogy a kukoricaszár blokk természetes nedvességtartalom mellett, illetve a 

légszáraz állapotban mért hᔐvezetési tényezᔐje (㮰) közt elhanyagolható a különbség (max. 

8%). A természetes nedvességtartalom túllépésekor viszont jelentᔐs mértékben megváltozik az 
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anyag hᔐszigetelᔐ képessége, hiszen a nedvességtartalom és a hᔐvezetési tényezᔐ változását 

leíró görbe meredeksége ugrásszerᜐen megnᔐ. A természetes nedvességtartalom felett minden 

egyes tömegszázalék nedvességtartalom közelítᔐen 2-szeres mértékben növeli a 10°C-on és 3-

szoros mértékben a 30°C-on mért hᔐvezetési tényezᔐt (92-93. ábra).
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92. ábra: A nedvességtartalom és a 10°C-on mért 

hᔐvezetési tényezᔐ összefüggése
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93. ábra: A nedvességtartalom és a 30°C-on mért 

hᔐvezetési tényezᔐ összefüggése

6. Tézis

Mivel a kukoricaszár blokk azon szigetelᔐanyagok közé sorolható, melyek mechanikai és 

épületfizikai tulajdonságai között fordított arányosság áll fenn, így szükségesnek tartottam 

optimális sᜐrᜐségének meghatározását. Megállapítottam, hogy ez a sᜐrᜐségérték a  

170-180 kg/m3 közti tartományban található. Ilyenkor a kukoricaszár blokk összes 

anyagtulajdonsága átlagos értéket vesz fel, vagyis közepes szilárdsági paraméterek mellett 

hᔐ- és hangszigetelᔐ képessége is megfelelᔐ. Ezen határérték felett a mechanikai 

tulajdonságok a szigetelᔐképesség rovására javíthatók, míg alatta jó szigetelᔐképesség mellett 

mechanikai tulajdonságai erᔐteljesen leromlanak (34. táblázat, 94-99. ábra).

Mért értékek Átlagértékhez 
tartozó sᜐrᜐség

㰐átlag

Fizikai jellemzᔐ Mérték-
egység

Minimális 
érték

Maximális 
érték

Átlag-
érték

kg/m3

Húzószilárdság (║) kPa 2,35 33,67 14,50 171,09
Húzószilárdság (┴) kPa 51,43 295,21 182,52 171,08
Nyomószilárdság kPa 17,04 193,55 88,86 175,87
Hajlítószilárdság kPa 171,15 391,47 246,80 168,83
Young-modulus* kPa 3508 11016 6370 171,08
Hᔐvezetési tényezᔐ W/mK 0,0455 0,0555 0,0512 172,29
Dinamikai merevség MN/m3 4,85 17,66 9,84 189,02
*: hajlítási rugalmassági modulus

34. táblázat: A kukoricaszár blokk átlagos mechanikai és épületfizikai tulajdonságaihoz tartozó sᜐrᜐségértékek

R2 = 0,96
R2 = 0,95
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94. ábra: A présiránnyal párhuzamos húzószilárdság 

átlagértékéhez tartozó sᜐrᜐség

95. ábra: A présirányra merᔐleges húzószilárdság 

átlagértékéhez tartozó sᜐrᜐség

96. ábra: A nyomószilárdság átlagértékéhez tartozó 

sᜐrᜐség

97. ábra: A hajlítószilárdság átlagértékéhez tartozó 

sᜐrᜐség

98. ábra: A hᔐvezetési tényezᔐ átlagértékéhez tartozó 

sᜐrᜐség

99. ábra: A dinamikai merevség átlagértékéhez tartozó 

sᜐrᜐség
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11. Összefoglalás

Napjainkban már elképzelhetetlen az épületek tervezése épületfizikai ismeretek alkalmazása 

nélkül. Az energiatudatos szemléletmód megjelenése és a hᔐszigetelᔐ anyagok használata 

globális problémák megjelenése miatt az építészetben mára általánossá vált.

Az energiatudatos építészet és a hᔐszigetelᔐ anyagok fejlᔐdésének a kezdetektᔐl napjainkig 5 

fontos korszaka különíthetᔐ el. Jelenleg korszakváltás küszöbén állunk, hiszen egyre inkább 

terjed a környezettudatos építészeti gondolkodás, mely egyszerre jelenti a megújuló 

energiaforrások kiaknázását és természetes építᔐanyagok használatát.

A Széchenyi István Egyetem Építᔐanyagvizsgálati és Épületfizikai Laboratóriumában egy 

újfajta természetes hᔐszigetelᔐ anyagot (kukoricaszár blokk) vizsgáltam, mely felszecskázott 

kukoricaszár és faragasztó keverékébᔐl tevᔐdik össze. Vizsgálataim azt mutatták, hogy 

fontosabb anyagtulajdonságai megközelítik a hagyományos hᔐszigetelᔐ anyagokét.

Vízfelvételi vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy teljes vízbemerítés esetén már 24 óra 

után telítᔐdik, azonban részleges vízbemerítéskor még 96 óra is vesz fel vizet. A szilárdsági 

vizsgálatok alapján megállapítottam a kukoricaszár blokk anizotróp (gyártástechnológia során 

alkalmazott présiránytól függᔐ) anyag. Présirányra merᔐleges húzószilárdsága és

hajlítószilárdsága kedvezᔐbb, mint nyomó- és présiránnyal párhuzamos húzószilárdsága. A 

faanyagokhoz hasonlóan a sᜐrᜐség változása jobban befolyásolja a présirányra merᔐleges 

szilárdsági paramétereket, mint a présiránnyal párhuzamosakat.

Hᔐfizikai vizsgálataim eredményeit elemezve megállapítottam, hogy a sᜐrᜐség, a hᔐmérséklet 

és a nedvességtartalom növelése rontja a kukoricaszár blokk hᔐszigetelᔐ képességét. 

Természetes nedvességtartalmának határán belül kis mértékben növekszik a hᔐvezetési 

tényezᔐje, azonban annak túllépésekor minden egyes tömegszázalék nedvességtartalom 2-

szeres mértékben növeli a 10°C-on és 3-szoros mértékben a 30°C-on mért hᔐvezetési 

tényezᔐt. Elemezve fizikai, mechanikai és épületfizikai tulajdonságainak összefüggését, a 

170-180 kg/m3 közti tartományban jelöltem ki a kukoricaszár blokk optimális sᜐrᜐségét.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a kukoricaszár blokk jól hasznosítható építᔐanyagnak

tᜐnik, ugyanis könnyen megmunkálható, újrahasznosítható és kiváló a szigetelᔐképessége. 

Legfᔐbb hátránya kis szilárdsága és vízérzékenysége.  Érdemes további laboratóriumi 

vizsgálatoknak (pl. tᜐzállóság, öregedési hajlam, kártevᔐkkel szembeni ellenállás) alávetni, 

hogy széles körben alkalmazható hᔐszigetelᔐ anyaggá válhasson. Gazdaságossága és 

környezetbarát mivolta versenyképessé teheti a szigetelᔐanyagok piacán.
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12. Comparative analysis of natural and artificial thermal insulation materials

Thermal insulation of buildings is especially important nowadays because of environmental 

and economical reasons. Heat loss of buildings and energy consumption can be reduced by 

the thermal insulation.

In the development of thermal insulation materials we can separate five different periods of 

time. Each period started with a significant step in the historical development of humanity, 

science or industry that resulted in appearance of a new or disappearance of an old product.

A new era started in the 21st century with the birth of sustainable architecture that resulted in 

renewable energy utilization and use of eco building materials. In the Laboratory of Building 

Materials and Building Physics at Szechenyi Istvan University I have experimented with a 

new kind of thermal insulation material produced from chopped cornstalk and synthetic resin. 

Tests showed that most of its properties (density, water absorption, mechanical strength, 

thermal conductivity, dynamic stiffness) are comparable with the parameters of traditional 

thermal insulation materials. Water absorption experiments pointed that in case of full and 

particular dipping the absorption and increase in volume tends to a definable limit. Insulation 

boards reach the saturation point after 24h with full dipping. There is no saturation point after 

96h particular dipping, but the capillarity brings the water only to half height of the samples.

Mechanical properties proved the anisotropic character of cornstalk insulation. Bending 

strength and tensile strength in press direction was higher than compressive strength and 

tensile strength perpendicular to press direction. Rising density has more significant influence 

on bending and tensile strength like wood products.

Analyzing the results of thermodynamic experiments I showed that thermal conductivity is 

inversely proportional to density, raise of temperature and water content. Increasing water 

content results steeper 㮰-T diagram. Passing the limit of natural water content the change in 

thermal conductivity is twice intensive as change in water content under 10°C and three times 

intensive under 30°C. Analyzing the relation between insulation capacity (sound, thermal) 

and mechanical strength I have determined an optimal density around 170-180kg/m3.

Cornstalk insulation is easily workable and recyclable, and has good insulating quality. Poor 

mechanical strength and water sensitivity are its main disadvantages. To introduce it to the 

market, technical regulations and further laboratory experiments are required (freezing, fire, 

insect, and rodent resistance, durability etc.).
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14. Szabványok

[68] MSZ EN 826 Építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékek. Az összenyomódási viselkedés 

meghatározása.

[69] MSZ EN 1602 Építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékek. A testsᜐrᜐség meghatározása.

[70] MSZ EN 1603 Építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékek. A méretállandóság meghatározása 

állandó, normál laboratóriumi körülmények között (23°C, 50% relatív 

nedvességtartalom)

[71] MSZ EN 1604 Építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékek. A méretállandóság meghatározása 

adott hᔐmérsékletᜐ és páratartalmú térben.

[72] MSZ EN 1607 Építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékek. A húzószilárdság meghatározása a sík 

felületre merᔐleges irányban.

[73] MSZ EN 1609 Építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékek. A vízfelvétel meghatározása rövid 

ideig tartó részleges bemerítéskor.

[74] MSZ EN 12087 Építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékek. A vízfelvétel meghatározása hosszú 

ideig tartó bemerítéskor.

[75] MSZ EN 12089 Építᔐipari hᔐszigetelᔐ termékek. A hajlítási viselkedés 

meghatározása.

[76] MSZ EN 12667 Építési anyagok és termékek hᔐtechnikai viselkedése. A hᔐvezetési 

ellenállás meghatározása segédfᜐtᔐlapos és hᔐárammérᔐs eljárással. Nagy és közepes 

hᔐvezetési ellenállású termékek.

[77] MSZ EN 13162 Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ ásványgyapot 

(MW-) termékek. Mᜐszaki elᔐírások.

[78] MSZ EN 13163 Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ expandált 

polisztirolhab (EPS-) termékek. Mᜐszaki elᔐírások.

[79] MSZ EN 13164 Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ extrudált 

polisztirolhab (XPS-) termékek. Mᜐszaki elᔐírások.

[80] MSZ EN 13165 Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ merev 

poliuretánhab (PUR-) termékek. Mᜐszaki elᔐírások.

[81] MSZ EN 13166 Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ fenolhab (PF-) 

termékek. Mᜐszaki elᔐírások.
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[82] MSZ EN 13168 Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ fagyapot (WW-) 

termékek. Mᜐszaki elᔐírások.

[83] MSZ EN 13169 Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ duzzasztott perlit 

(EPB-) termékek. Mᜐszaki elᔐírások.

[84] MSZ EN 13170 Hᔐszigetelᔐ termékek épületekhez. Gyári készítésᜐ expandált parafa 

(ICB-) termékek. Mᜐszaki elᔐírások.

[85] MSZ EN 29052-1 Akusztika. A dinamikai merevség meghatározása. 1. rész: 

Lakóépületek födémszerkezeteiben úsztatórétegként alkalmazott anyagok.
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16. A doktorjelölt adatai

16.1. Személyes adatok

Név Bozsaky Dávid

Születési hely, idᔐ Gyᔐr, 1983. november 22.

Állampolgárság magyar

Lakcím 9024 Gyᔐr, Dugonics utca 8/a

Telefon +36(30)-438-7515

E-mail bozsaky@gmail.com

Végzettség okleveles építészmérnök

Foglalkozás PhD hallgató, egyetemi tanársegéd

Munkahely Széchenyi István Egyetem MTK BGI ÉÉT

16.2. Tanulmányok

1990-1996 Radnóti Miklós Általános Iskola (B), Gyᔐr

1996-2002 Révai Miklós Gimnázium (F), Gyᔐr

2002-2007 Széchenyi István Egyetem MTK BGI, Gyᔐr

építészmérnök egyetemi szak

2007-2010 Széchenyi István Egyetem MTK MMTDI, Gyᔐr

építᔐmérnöki tudományok

16.3. Nyelvismeret

Angol Középfokú C-típusú nyelvvizsga

Német Középfokú C-típusú nyelvvizsga

Orosz Alapfokú C-típusú nyelvvizsga
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17. Függelék
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F1. ábra: A kukoricaszár blokk szélességváltozása részleges vízbemerítés esetén
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F2. ábra: A kukoricaszár blokk hosszúságváltozása részleges vízbemerítés esetén
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F3. ábra: A kukoricaszár blokk vastagságváltozása részleges vízbemerítés esetén
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F4. ábra: A kukoricaszár blokk térfogatváltozása részleges vízbemerítés esetén

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.002



153

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120

Idᔐ (óra)

Sᜐ
rᜐ

sé
gv

ál
to

zá
s 

(%
)

F5. ábra: A kukoricaszár blokk sᜐrᜐségváltozása részleges vízbemerítés esetén
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F6. ábra: A kukoricaszár blokk vízfelvételének alakulása
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Testsᜐrᜐség természetes állapotban 

(㰐0)

Testsᜐrᜐség légszáraz állapotban 

(㰐0)Minta

kg/m3

1 204,02 173,86
2 201,97 182,76
3 267,21 211,04
4 191,45 170,06
5 155,77 148,71
6 198,73 187,32
7 225,10 212,58
8 223,92 207,72

Átlag 208,52 186,76

F1. táblázat: A 2009-ben kapott minták testsᜐrᜐsége természetes és légszáraz állapotban

Testsᜐrᜐség természetes állapotban 

(㰐0)

Testsᜐrᜐség légszáraz állapotban 

(㰐0)Minta

kg/m3

1 140,73 140,32
2 120,44 120,33
3 144,91 143,95
4 160,53 160,09
5 155,95 155,92
6 155,60 154,38
7 145,24 143,03
8 251,50 243,25
9 215,82 200,81

10 213,15 199,28
11 187,28 177,41
12 216,85 206,02
13 157,84 152,51
14 156,09 151,82
15 132,38 130,00
16 327,29 289,34
17 274,63 252,30
18 247,05 225,55
19 273,40 248,61
20 245,67 227,33

Átlag 196,12 186,11

F2. táblázat: A 2010-ben kapott minták sᜐrᜐsége természetes és légszáraz állapotban
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Sᜐrᜐség
(㰐0)

Szélességváltozás
(㥀a23)

Hosszúságváltozás
(㥀b23)

Vastagságváltozás
(v23)Minta

kg/m3 mm % mm % mm %
1 140,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,70
2 120,44 0,17 0,06 0,66 0,22 0,29 0,36
3 144,91 0,34 0,11 0,33 0,11 0,09 0,12
4 160,53 0,17 0,06 0,50 0,16 0,51 0,54
5 155,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,74
6 155,60 1,17 0,38 0,50 0,16 0,07 0,09
7 145,24 0,33 0,11 0,00 0,00 0,58 0,71
8 251,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 215,82 0,00 0,00 0,33 0,08 0,91 1,69
10 213,15 0,17 0,09 0,33 0,08 0,25 0,51
11 187,28 0,17 0,09 0,50 0,12 0,17 0,22
12 216,85 0,67 0,34 0,17 0,04 0,33 0,55
13 157,84 0,17 0,09 0,34 0,08 0,25 0,42
14 156,09 1,00 0,51 0,17 0,04 0,16 0,23
15 132,38 0,50 0,25 0,17 0,04 0,50 0,75
16 327,29 0,00 0,00 1,17 0,29 0,08 0,17
17 274,63 0,17 0,09 0,17 0,04 0,17 0,35
18 247,05 0,16 0,08 0,50 0,12 0,17 0,38
19 273,40 0,00 0,00 0,33 0,08 0,34 0,73
20 245,67 0,50 0,25 0,00 0,00 0,25 0,51

Átlag 196,12 0,28 0,13 0,31 0,08 0,32 0,49

F3. táblázat: A kukoricaszár blokk minták méretváltozása (48h, 23°C)

Kezdeti sᜐrᜐség
(㰐0)

Térfogatváltozás
(㥀V23)

Tömegváltozás
(㥀m23)

Új sᜐrᜐség
(㰐23)

Sᜐrᜐségváltozás
(㥀㰐23)Minta

kg/m3 % % kg/m3 %
1 140,73 0,70 0,99 140,32 0,29
2 120,44 0,09 0,00 120,33 0,09
3 144,91 0,34 1,00 143,95 0,66
4 160,53 0,43 0,71 160,09 0,28
5 155,95 0,74 0,76 155,92 0,02
6 155,60 0,13 0,91 154,38 0,78
7 145,24 0,60 0,93 143,03 1,52
8 251,50 0,00 3,28 243,25 3,28
9 215,82 1,77 8,60 200,81 6,95
10 213,15 0,68 7,14 199,28 6,51
11 187,28 0,50 5,75 177,41 5,27
12 216,85 0,93 5,88 206,02 4,99
13 157,84 0,59 3,95 152,51 3,38
14 156,09 0,70 3,41 151,82 2,73
15 132,38 1,04 2,82 130,00 1,80
16 327,29 0,46 12,00 289,34 11,60
17 274,63 0,22 8,33 252,30 8,13
18 247,05 0,41 9,09 225,55 8,70
19 273,40 0,81 9,80 248,61 9,06
20 245,67 0,76 8,16 227,33 7,46

Átlag 196,12 0,60 4,68 186,11 4,18

F4. táblázat: A kukoricaszár blokk minták térfogat-, tömeg és sᜐrᜐségváltozása (48h, 23°C)
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Sᜐrᜐség
(㰐23)

Szélességváltozás
(㥀a70)

Hosszúságváltozás
(㥀b70)

Vastagságváltozás
(v70)Minta

kg/m3 mm % mm % mm %
1 140,32 3,00 0,98 3,00 0,98 3,36 4,39
2 120,33 0,50 0,17 3,66 1,19 4,30 5,39
3 143,95 2,17 0,73 2,50 0,82 4,34 5,72
4 163,81 1,83 0,60 3,17 1,04 1,09 1,19
5 158,55 2,33 0,78 2,83 0,93 0,42 0,46
6 153,87 4,17 1,36 1,50 0,49 5,23 6,89
7 143,03 2,83 0,96 2,50 0,82 5,15 6,26
8 227,99 3,17 1,62 2,92 1,46 3,50 5,44
9 197,12 2,33 1,20 2,92 1,45 1,88 3,58
10 168,81 0,82 0,58 1,39 0,91 0,81 1,69
11 154,62 1,28 0,92 1,52 1,00 0,63 1,09
12 195,67 2,58 1,33 2,50 1,25 2,25 3,84
13 141,41 2,47 1,74 1,60 1,03 0,65 1,05
14 140,18 3,25 1,68 3,75 1,85 0,79 1,11
15 130,79 1,59 0,81 3,75 1,86 0,50 0,76
16 258,36 4,42 2,26 4,67 2,34 2,75 5,71
17 241,36 4,91 2,48 3,58 1,78 3,38 6,99
18 223,49 2,83 1,44 2,91 1,46 2,09 4,88
19 193,26 1,74 1,26 1,48 0,99 0,88 1,85
20 183,93 1,38 0,97 1,62 1,08 0,92 1,93

Átlag 174,04 2,48 1,19 2,69 1,24 2,25 3,51

F5. táblázat: A kukoricaszár blokk minták méretváltozása (48h, 70°C)

Kezdeti sᜐrᜐség
(㰐0)

Térfogatváltozás
(㥀V23)

Tömegváltozás
(㥀m23)

Új sᜐrᜐség
(㰐23)

Sᜐrᜐségváltozás
(㥀㰐23)Minta

kg/m3 % % kg/m3 %
1 140,32 6,26 8,00 137,71 1,86
2 120,33 6,67 9,09 117,22 2,59
3 143,95 7,18 9,09 140,98 2,06
4 163,81 2,81 7,19 156,41 4,52
5 158,55 2,16 7,63 149,67 5,60
6 153,87 8,61 10,09 151,38 1,62
7 143,03 7,92 8,49 142,14 0,62
8 227,99 8,31 13,91 214,07 6,11
9 197,12 6,11 14,81 178,84 9,27
10 168,81 3,15 7,23 161,70 4,21
11 154,62 2,96 8,35 146,03 5,56
12 195,67 6,34 14,61 178,41 8,82
13 141,41 3,80 8,68 134,24 5,07
14 140,18 4,56 12,82 128,04 8,66
15 130,79 3,39 8,82 123,44 5,62
16 258,36 10,01 25,77 213,11 17,52
17 241,36 10,92 20,43 215,58 10,68
18 223,49 7,61 16,00 203,20 9,08
19 193,26 4,06 7,81 185,71 3,91
20 183,93 3,92 7,18 177,70 3,39

Átlag 174,04 5,84 11,30 162,78 5,84

F6. táblázat: A kukoricaszár blokk minták térfogat-, tömeg és sᜐrᜐségváltozása (48h, 70°C)
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Szélesség Hosszúság Vastagság Térfogat Sᜐrᜐség Vízfelvétel
㥀a1 㥀b1 㥀v1 㥀V1 㥀㰐1 W1Minta
% % % % % kg/m2

8 0,06 0,03 1,12 1,21 16,03 2,15
9 0,31 0,69 0,38 0,75 17,83 1,58

12 0,40 0,58 1,19 2,18 12,60 1,66
14 0,18 0,02 0,98 1,15 20,41 1,92
15 0,51 0,25 1,20 1,96 27,25 2,19
16 0,10 0,43 1,68 2,22 7,39 0,98
17 0,10 0,15 1,85 2,11 19,08 1,96
18 0,09 0,31 2,03 2,43 28,11 2,57

Átlag 0,14 0,30 1,30 1,75 18,59 1,87

F7. táblázat: A kukoricaszár blokk méretváltozásai és vízfelvétele részleges vízbemerítéskor 1 óra után

Szélesség Hosszúság Vastagság Térfogat Sᜐrᜐség Vízfelvétel
㥀a3 㥀b3 㥀v3 㥀V3 㥀㰐3 W3Minta
% % % % % kg/m2

8 0,40 0,78 3,00 4,21 22,64 3,21
9 0,17 0,83 1,83 2,85 23,75 2,29

12 0,63 0,91 1,89 3,47 18,36 2,43
14 1,00 1,18 0,94 3,14 23,07 2,32
15 0,43 0,43 2,30 3,17 41,85 3,36
16 0,52 0,46 2,62 3,63 10,85 1,47
17 0,46 0,52 2,56 3,56 26,31 2,75
18 0,47 0,69 3,17 4,37 36,15 3,45

Átlag 0,51 0,72 2,29 3,55 25,37 2,66

F8. táblázat: A kukoricaszár blokk méretváltozásai és vízfelvétele részleges vízbemerítéskor 3 óra után

Szélesség Hosszúság Vastagság Térfogat Sᜐrᜐség Vízfelvétel
㥀a24 㥀b24 㥀v24 㥀V24 㥀㰐24 W24Minta
% % % % % kg/m2

8 1,23 1,75 6,17 9,35 35,02 5,93
9 0,77 1,01 3,91 5,75 39,21 4,02

12 1,27 1,46 3,53 6,37 35,51 4,82
14 1,42 1,74 1,75 4,97 37,67 3,92
15 1,46 1,45 4,96 8,05 55,76 5,00
16 0,93 0,95 3,68 5,63 21,38 2,81
17 1,05 1,23 5,87 8,29 45,81 5,24
18 1,17 1,93 6,03 9,34 66,66 6,84

Átlag 1,16 1,44 4,49 7,22 42,09 4,82

F9. táblázat: A kukoricaszár blokk méretváltozásai és vízfelvétele részleges vízbemerítéskor 24 óra után
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Szélesség Hosszúság Vastagság Térfogat Sᜐrᜐség Vízfelvétel
㥀a48 㥀b48 㥀v48 㥀V48 㥀㰐48 W48Minta
% % % % % kg/m2

8 1,41 1,83 7,06 10,54 42,56 7,17
9 1,30 1,23 3,68 6,31 56,41 5,18

12 1,64 2,14 4,21 8,18 40,77 5,76
14 1,71 2,39 2,69 6,93 39,16 4,30
15 2,17 1,36 3,96 7,66 64,45 5,64
16 1,32 1,26 4,73 7,44 29,43 3,90
17 1,16 1,29 6,73 9,37 55,40 6,33
18 1,68 2,35 7,59 11,96 77,29 8,22

Átlag 1,55 1,73 5,08 8,55 50,68 5,81

F10. táblázat: A kukoricaszár blokk méretváltozásai és vízfelvétele részleges vízbemerítéskor 48 óra után

Szélesség Hosszúság Vastagság Térfogat Sᜐrᜐség Vízfelvétel
㥀a96 㥀b96 㥀v96 㥀V96 㥀㰐96 W96Minta
% % % % % kg/m2

8 1,43 2,08 7,48 11,28 48,25 8,09
9 1,87 2,00 4,08 8,14 63,50 5,95

12 2,04 2,37 4,84 9,49 48,72 6,93
14 2,19 2,65 2,49 7,50 45,28 4,95
15 2,80 1,96 3,48 8,04 73,46 6,40
16 1,73 1,62 6,08 9,65 46,71 6,07
17 1,62 1,53 7,75 11,17 81,06 9,17
18 1,69 2,71 8,02 12,83 110,50 11,60

Átlag 1,92 2,11 5,53 9,76 64,68 7,39

F11. táblázat: A kukoricaszár blokk méretváltozásai és vízfelvétele részleges vízbemerítéskor 96 óra után
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Szélesség Hosszúság Vastagság Térfogat Sᜐrᜐség Vízfelvétel
㥀a1 㥀b1 㥀v1 㥀V1 㥀㰐1 WV1 Wm1 WA1Minta
% % % % % V/V % m/m % kg/m2

8 2,52 3,65 11,54 18,52 72,34 21,95 104,26 13,31
9 2,52 3,14 5,63 11,70 76,56 17,44 97,22 9,04
12 2,33 2,83 12,29 18,17 97,46 23,67 133,33 12,82
14 4,14 3,28 3,79 11,63 126,58 19,13 152,94 13,87
15 4,56 4,86 16,25 27,46 108,40 20,80 165,63 13,76
16 1,92 2,28 8,09 12,69 64,80 18,45 85,71 7,98
17 2,77 2,18 11,36 16,94 71,03 21,90 100,00 9,94
18 2,08 2,47 8,84 13,84 70,19 19,65 93,75 7,96

Átlag 2,86 3,09 9,73 16,41 85,49 20,37 116,48 11,09

F12. táblázat: A kukoricaszár blokk méret- és sᜐrᜐségváltozása, valamint vízfelvétele 1 órás teljes 
vízbemerítéskor

Szélesség Hosszúság Vastagság Térfogat Sᜐrᜐség Vízfelvétel
㥀a3 㥀b3 㥀v3 㥀V3 㥀㰐3 WV3 Wm3 WA3Minta
% % % % % V/V % m/m % kg/m2

8 3,21 4,26 19,50 28,59 93,59 31,35 148,94 19,02
12 3,38 3,52 18,29 26,58 134,80 35,01 197,22 18,96
17 3,38 3,44 16,14 24,19 103,42 33,42 152,63 15,18
18 3,20 3,58 15,63 23,60 99,74 30,78 146,88 12,47

Átlag 3,29 3,69 17,63 26,02 107,67 32,64 161,29 16,40

F13. táblázat: A kukoricaszár blokk méret- és sᜐrᜐségváltozása, valamint vízfelvétele 3 órás teljes 
vízbemerítéskor

Szélesség Hosszúság Vastagság Térfogat Sᜐrᜐség Vízfelvétel
㥀a24 㥀b24 㥀v24 㥀V24 㥀㰐24 WV24 Wm24 WA24Minta
% % % % % V/V % m/m % kg/m2

8 3,47 4,26 19,63 29,06 106,08 34,94 165,96 21,20
12 3,55 3,43 19,99 28,51 155,06 40,43 227,78 21,90
17 2,77 3,11 17,24 24,23 120,30 38,03 173,68 17,27
18 3,29 3,66 16,86 25,12 117,29 36,02 171,88 14,59

Átlag 3,27 3,61 18,47 26,78 124,43 37,35 184,59 18,73

F14. táblázat: A kukoricaszár blokk méret- és sᜐrᜐségváltozása, valamint vízfelvétele 24 órás teljes 
vízbemerítéskor

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.002



160

Hᔐvezetési tényezᔐ (㮰)
W/mK

Nedves állapot Légszáraz állapot
Minta

10°C 20°C 30°C 10°C 20°C 30°C
1 0,0718 0,0823 0,0959 0,0550 0,0591 0,0639
2 0,0658 0,0737 0,0851 0,0527 0,0562 0,0604
4 0,0624 0,0719 0,0846 0,0505 0,0545 0,0596
5 0,0506 0,0537 0,0578 0,0464 0,0486 0,0518

Préselés nélkül 0,0627 0,0704 0,0809 0,0512 0,0546 0,0589

3 0,0651 0,0726 0,0823 0,0525 0,0556 0,0596
6 0,0515 0,0556 0,0612 0,0462 0,0473 0,0484
7 0,0549 0,0585 0,0633 0,0491 0,0504 0,0518
8 0,0530 0,0563 0,0606 0,0503 0,0530 0,0561

Préselt minták 0,0561 0,0607 0,0669 0,0495 0,0516 0,0540

Átlag 0,0594 0,0656 0,0739 0,0503 0,0531 0,0564

F14. táblázat: A 2009-ben vizsgált kukoricaszár blokk minták hᔐvezetési tényezᔐjének és a hᔐmérsékletnek az 

összefüggése

Hᔐvezetési tényezᔐ (㮰)
W/mK

Nedves állapot Légszáraz állapot
Minta

10°C 20°C 30°C 10°C 20°C 30°C
1 0,0477 0,0516 0,0583 0,0459 0,0481 0,0499
2 0,0500 0,0558 0,0665 0,0455 0,0466 0,0481
3 0,0489 0,0543 0,0575 0,0483 0,0489 0,0510
4 0,0525 0,0556 0,0600 0,0515 0,0562 0,0632
5 0,0525 0,0558 0,0599 0,0475 0,0490 0,0507
6 0,0414* 0,0437* 0,0458* 0,0484 0,0507 0,0536
7 0,0438* 0,0459* 0,0473* 0,0487 0,0519 0,0555
8 0,0624 0,0670 0,0714 0,0533 0,0541 0,0558
9 0,0525 0,0564 0,0629 0,0509 0,0539 0,0583

10 0,0542 0,0582 0,0599 0,0501 0,0530 0,0568
11 0,0585 0,0612 0,0633 0,0546 0,0596 0,0609
12 0,0530 0,0566 0,0617 0,0513 0,0540 0,0576
13 0,0550 0,0594 0,0646 0,0542 0,0590 0,0642
14 0,0512 0,0565 0,0653 0,0492 0,0527 0,0579
15 0,0457* 0,0510* 0,0569* 0,0481 0,0515 0,0568
16 0,0602 0,0665 0,0717 0,0532 0,0545 0,0611
17 0,0601 0,0662 0,0718 0,0516 0,0544 0,0577
18 0,0484* 0,0534* 0,0578* 0,0506 0,0541 0,0583
19 0,0574 0,0604 0,0635 0,0555 0,0592 0,0634
20 0,0560 0,0589 0,0608 0,0550 0,0576 0,0601

Átlag 0,0553 0,0596 0,0643 0,0512 0,0541 0,0579

*: mérési hiba miatt a számításoknál nem vettem figyelembe

F15. táblázat: A 2010-ben vizsgált kukoricaszár blokk minták hᔐvezetési tényezᔐjének és a hᔐmérsékletnek az 

összefüggése
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Tömeg Nedvesség-
tartalom Hᔐvezetési tényezᔐ (10°C) 㮰-változás

Száraz Nedves Száraz Nedves
m0 m1

W
㮰0 㮰1

㥀㮰Minta

kg kg m/m % W/mK W/mK %
1/2009 1,08 1,28 15,6 0,0550 0,0718 30,5
2/2009 1,27 1,43 11,2 0,0527 0,0658 24,9
3/2009 1,37 1,58 13,3 0,0525 0,0651 24,0
4/2009 1,19 1,37 13,1 0,0505 0,0624 23,6
5/2009 1,06 1,12 5,4 0,0464 0,0506 9,1
6/2009 1,27 1,34 5,2 0,0461 0,0515 11,5
7/2009 1,42 1,52 6,6 0,0491 0,0549 11,8
8/2009 1,49 1,56 4,5 0,0503 0,0530 5,4

1 0,92 1,00 8,0 0,0459 0,0477 3,9
2 0,80 0,88 9,1 0,0455 0,0500 9,9
3 0,90 0,98 8,2 0,0483 0,0489 1,2
4 1,29 1,39 7,2 0,0515 0,0525 1,9
5 1,21 1,31 7,6 0,0475 0,0525 10,5
8 0,99 1,10 10,0 0,0533 0,0624 17,1
9 0,69 0,74 6,8 0,0509 0,0525 3,2

10 0,33 0,35 7,2 0,0501 0,0542 8,2
11 0,35 0,38 8,3 0,0546 0,0585 7,1
12 0,76 0,83 8,4 0,0513 0,0530 3,3
13 0,35 0,39 8,7 0,0542 0,0550 1,5
14 0,68 0,74 8,1 0,0492 0,0512 4,2
16 0,72 0,81 11,1 0,0532 0,0602 13,1
17 0,74 0,86 14,0 0,0516 0,0601 16,4
19 0,35 0,38 7,8 0,0555 0,0574 3,3
20 0,35 0,37 7,2 0,0550 0,0560 1,8
8/v 0,47 0,77 39,0 0,0511 0,0961 88,1
9/v 0,36 0,50 28,0 0,0515 0,0825 60,2

12/v 0,34 0,66 45,5 0,0502 0,0984 96,0
14/v 0,32 0,58 41,4 0,0471 0,0962 104,2
15/v 0,35 0,41 22,0 0,0489 0,0698 42,7
16/v 0,35 0,38 7,9 0,0535 0,0602 12,5
17/v 0,38 0,64 40,6 0,0520 0,0943 81,3
18/v 0,32 0,46 30,4 0,0492 0,0896 82,1

Összesen 0,76 0,88 12,9 0,0507 0,0636 25,3

F16. táblázat: A nedvességtartalom és a 10°C-on mért hᔐvezetési tényezᔐ összefüggése
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Tömeg Nedvesség-
tartalom Hᔐvezetési tényezᔐ (20°C) 㮰-változás

Száraz Nedves Száraz Nedves
m0 m1

W
㮰0 㮰1

㥀㮰Minta

kg kg m/m % W/mK W/mK %
1/2009 1,08 1,28 15,6 0,0591 0,0823 39,2
2/2009 1,27 1,43 11,2 0,0562 0,0737 31,2
3/2009 1,37 1,58 13,3 0,0556 0,0726 30,4
4/2009 1,19 1,37 13,1 0,0545 0,0719 31,8
5/2009 1,06 1,12 5,4 0,0486 0,0537 10,5
6/2009 1,27 1,34 5,2 0,0473 0,0556 17,5
7/2009 1,42 1,52 6,6 0,0504 0,0585 16,1
8/2009 1,49 1,56 4,5 0,0530 0,0563 6,3

1 0,92 1,00 8,0 0,0481 0,0516 7,4
2 0,80 0,88 9,1 0,0466 0,0558 19,9
3 0,90 0,98 8,2 0,0489 0,0543 10,9
4 1,29 1,39 7,2 0,0562 0,0556 -1,0
5 1,21 1,31 7,6 0,0490 0,0558 13,8
8 0,99 1,10 10,0 0,0541 0,0670 23,9
9 0,69 0,74 6,8 0,0539 0,0564 4,6

10 0,33 0,35 7,2 0,0531 0,0582 9,8
11 0,35 0,38 8,3 0,0596 0,0612 2,8
12 0,76 0,83 8,4 0,0540 0,0566 4,9
13 0,35 0,39 8,7 0,0590 0,0595 0,8
14 0,68 0,74 8,1 0,0527 0,0565 7,3
16 0,72 0,81 11,1 0,0545 0,0665 22,0
17 0,74 0,86 14,0 0,0544 0,0662 21,6
19 0,35 0,38 7,8 0,0592 0,0604 2,0
20 0,35 0,37 7,2 0,0576 0,0578 0,3
8/v 0,47 0,77 39,0 0,0522 0,1087 108,1
9/v 0,36 0,50 28,0 0,0540 0,0905 67,4

12/v 0,34 0,66 45,5 0,0524 0,1114 112,6
14/v 0,32 0,58 41,4 0,0519 0,1121 116,0
15/v 0,35 0,41 22,0 0,0525 0,0809 54,1
16/v 0,35 0,38 7,9 0,0567 0,0637 12,2
17/v 0,38 0,64 40,6 0,0541 0,1062 96,4
18/v 0,32 0,46 30,4 0,0532 0,1067 100,5

Átlag 0,76 0,88 12,9 0,0535 0,0701 31,0

F17. táblázat: A nedvességtartalom és a 20°C-on mért hᔐvezetési tényezᔐ összefüggése
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Tömeg Nedvesség-
tartalom Hᔐvezetési tényezᔐ (30°C) 㮰-változás

Száraz Nedves Száraz Nedves
m0 m1

W
㮰0 㮰1

㥀㮰Minta

kg kg m/m % W/mK W/mK %
1/2009 1,08 1,28 15,6 0,0634 0,0959 50,0
2/2009 1,27 1,43 11,2 0,0604 0,0851 41,0
3/2009 1,37 1,58 13,3 0,0596 0,0823 38,1
4/2009 1,19 1,37 13,1 0,0596 0,0846 42,1
5/2009 1,06 1,12 5,4 0,0518 0,0578 11,6
6/2009 1,27 1,34 5,2 0,0484 0,0612 26,5
7/2009 1,42 1,52 6,6 0,0518 0,0633 22,3
8/2009 1,49 1,56 4,5 0,0561 0,0606 8,1

1 0,92 1,00 8,0 0,0499 0,0583 16,9
2 0,80 0,88 9,1 0,0481 0,0665 24,6
3 0,90 0,98 8,2 0,0510 0,0575 12,9
4 1,29 1,39 7,2 0,0632 0,0600 -5,0
5 1,21 1,31 7,6 0,0507 0,0599 18,0
8 0,99 1,10 10,0 0,0533 0,0714 28,0
9 0,69 0,74 6,8 0,0509 0,0629 7,8

10 0,33 0,35 7,2 0,0501 0,0599 5,4
11 0,35 0,38 8,3 0,0546 0,0633 -4,1
12 0,76 0,83 8,4 0,0513 0,0617 7,2
13 0,35 0,39 8,7 0,0542 0,0646 0,8
14 0,68 0,74 8,1 0,0492 0,0653 12,7
16 0,72 0,81 11,1 0,0611 0,0717 17,3
17 0,74 0,86 14,0 0,0577 0,0718 24,5
19 0,35 0,38 7,8 0,0631 0,0635 0,1
20 0,35 0,37 7,2 0,0601 0,0608 1,3
8/v 0,47 0,77 39,0 0,0543 0,1228 126,0
9/v 0,36 0,50 28,0 0,0571 0,1008 76,5

12/v 0,34 0,66 45,5 0,0551 0,1269 130,1
14/v 0,32 0,58 41,4 0,0571 0,1320 131,2
15/v 0,35 0,41 22,0 0,0577 0,0949 64,6
16/v 0,35 0,38 7,9 0,0611 0,0873 42,9
17/v 0,38 0,64 40,6 0,0565 0,1213 114,8
18/v 0,32 0,46 30,4 0,0586 0,1210 106,6

Átlag 0,76 0,88 12,9 0,0572 0,0784 37,1

F18. táblázat: A nedvességtartalom és a 30°C-on mért hᔐvezetési tényezᔐ összefüggése
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Sᜐrᜐség Vízfelvétel Húzó-
szilárdság

Nyomó-
szilárdság

Hajlító-
szilárdság

Hᔐvezetési 
tényezᔐ

Dinamikai 
merevség

㰐 részleges teljes 㰰húzó 㰰nyomó 㰰hajlító 㮰 S’
Anyag

kg/m3 kg/m2 V/V(*:m/m) % kPa kPa kPa W/mK MN/m3

Parafa 100-220 ≤0,5 - 30-50 100-200 140-200 0,037-0,060 50-120
Fagyapot 350-600 ≤5 - 2,5-50 150-200 300-1000 0,050-0,090 10-40
Farostlemez 30-270 1-2 - 2,5-50 40-200 120-200 0,040-0,090 4-8
Kókuszszál 70-120 - - - 10 - 0,040-0,050 -
Len 20-80 - - - - - 0,037-0,045 -
Kenderszál 20-68 4,2 - 180 - - 0,040-0,050 -
Cellulózszigetelés 30-80 15-30 30* - 2,5 - 0,040-0,045 3-7
Nádlemez 120-225 - - - - - 0,055-0,090 -
Szalmabála 80-120 4,3 - - - - 0,038-0,072 -
Pamut 20-60 12-13 - - - - 0,040 -
Gyapjú 25-30 12 33* - - - 0,040-0,045 -
EPS 10-30 - 1-5 100-300 30-300 50-150 0,032-0,040 7-40
XPS 25-45 - ≤0,7 200-500 200-700 100-300 0,030-0,040 -
PUR 30-100 - 1,5-3 40 100-1000 250-500 0,024-0,030 -
Fenolhab 40 - - 60 100-150 - 0,022-0,040 -
Polietilénhab 50-110 - - - - - 0,033 -
Poliészter 15-20 - - - - - 0,035-0,045 -
Formaldehid hab 10 - - - - - 0,035-0,040 -
Melamin hab 8-11 - - - - - 0,035 -
Üveggyapot 15-150 3 - 3,5 15-80 - 0,035-0,045 -
Kᔐzetgyapot 20-200 3 - 5-20 15-80 - 0,035-0,045 7-35
Habüveg 115-220 0 0 180-480 500-1700 450-500 0,038-0,060 -
Hᔐszigetelᔐ falazóblokk 500-750 - - - - - 0,080-0,170 -
Perlit 90-490 - 15 - 150-300 - 0,045-0,070 -
Duzzasztott agyagkavics 260-500 - 7-8 - - - 0,085-0,100 -
Vákuum-szigetelés 150-300 - - - 45-120 - 0,002-0,008 -
Kukoricaszár blokk 117-215 4,82 37, 186* 2,4-295 17-193 171-433 0,045-0,055 4,82-17,66

F19. táblázat: A kukoricaszár blokk legfontosabb tulajdonságainak összehasonlítása a különféle hᔐszigetelᔐ anyagokkal [28] [41] [52] [57]
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