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KIVONAT
Magyarországon a kerámia burkolólapok csúszásgátlásának meghatározásához jelenleg nem
állnak rendelkezésre egyértelmű utasítások, segédletek, vagy érvényes vizsgálati szabványok.
Ennek ellenére a csúszásellenállás egyike azoknak a kulcsfontosságú tulajdonságoknak,
amelyeket a vonatkozó MSZ EN 14411:2016 szabvány előír bel- és kültéri padlószerkezetben
való beépítés esetén. A szabvány nem határoz meg követelményt, de kötelezővé teszi ezt a
vizsgálatot a CE-jelölés folyamatában.
A megcsúszásos balesetek egy vagy több tényezőből származtathatók, amelyek lehetnek: az
érintett személy viselkedése, a végzett tevékenység, környezeti tényezők, mint például a
szennyeződések (víz, zsír, fagy, por), zavaró hatások, hőmérséklet és megvilágítás, valamint a
lábbeli és a járófelület jellemzői. A csúszásgátlás követelményei és előírásai nemzetközi
szinten elég változatos képet mutatnak. Az egységesítés nehézségét az jelenti, hogy az egyes
országok saját módszereket, irányelveket vezettek be és alkalmaznak. Hazánkban a
csúszásgátló burkolat konkrét kvantitatív meghatározása jelenleg nem kidolgozott, pedig egy
padozat kialakításánál a felületi tulajdonságok ismerete nélkülözhetetlen.
Az egyes vizsgálati módszerek nemcsak a mérőeszközök és berendezések eltérő kialakítása,
hanem a felülettel való érintkezés függvényében a különféle csúszótestek mérete miatt is
eltérnek. Kísérleti tapasztalataim azt mutatták, hogy a módszerek együttes alkalmazása
szükséges a csúszásellenállás meghatározásának és mérésének komplexitása miatt. A
vizsgálatok értékelése alapján megállapítható, hogy az eredmények átszámítása pontatlan
osztályozást jelenthet.
A célom egy olyan besorolás kidolgozása volt, amelyben a 3 eredmény, PTV (0 - 100),
hajlásszög (0 - 45°) és súrlódási együttható (0,00 - 1,00) együttesen jellemzi a felület
csúszásgátlási képességét. A csúszásellenállási tulajdonság meghatározására a 3 módszer
(ingás súrlódásvizsgálat, lejtős vizsgálat és felületi súrlódásvizsgálat) eltérő mértékegységű
értékeinek együttes felhasználásával egy újszerű osztályozási rendszert készítettem CFSC
(Ceramic Floor Slipperiness Classification) néven. A rendszer alkalmazhatóságának
elősegítése érdekében a CFSC osztályokra vonatkoztatva definiáltam a használat,
igénybevétel, tisztítás és szennyeződés kapcsán megengedhető szinteket.

5

Terjék Anita
Kerámia burkolólapok csúszásellenállási tulajdonságainak vizsgálata

PhD értekezés

ABSTRACT
In Hungary there is no clear instruction, guide or valid test standard for determining
slipperiness of ceramic tiles at the present time. Nonetheless slip resistance is one of the key
characteristics prescribed by MSZ EN 14411:2016 standard for interior and exterior
application of floorings. The standard does not define requirement, but that test is obliged
to be performed for the purposes of CE marking.
Slipping incidents results from one or more factors which can be: behaviour of pedestrian,
action performed, environmental factors such as contamination (water, grease, frost, dust),
distractions, temperature and lighting, and the characteristic of footwear and of the walking
surface. On the international level requirements and regulations of slip resistance have been
rather diverse. From this point of view unification is challenging, because each country
established and introduced its own test methods and guidelines. In our country slip-resistant
covering has not been quantitatively determined yet, however surface properties are
essential in the design of flooring.
It can be summarized that individual slip resistance tests differ not only in the design of the
equipment and devices, but in the size of various sliders in contact with the surface. My
experiences showed that multiple testing is essential because of the complexity of defining
and measuring slip resistance. Based on the evaluation of test methods it was found that
conversion of one test result to another may lead to inaccurate classification.
The aim of this study was to develop a rating system for representing the slipperiness of a
surface in such a way that can unify the 3 results, Pendulum Test Value (0 - 100), angle of
inclination (0 - 45°) and coefficient of friction (0,00 - 1,00). Due to the diverse units results of
slip resistance methods (pendulum test, ramp test and floor friction test) shall be
interpreted in a combined form, thus providing the base of a new approach of classification
which I prepared and it is called CFSC (Ceramic Floor Slipperiness Classification). For the
application of the new CFSC classes I defined threshold levels in relation to wear, load,
cleaning and contamination.
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Jelölések
E

kerámia burkolólap vízfelvétele [m%]

α

burkolati hajlásszög [°]

μ

súrlódási együttható [dimenzió nélküli szám]

PTV ingás vizsgálati érték, Pendulum Test Value [dimenzió nélküli szám]
Ra

átlagos felületi érdesség [μm]

Rz

egyenetlenség magasság [μm]

At

tényleges érintkezési felület [mm2]

An

névleges érintkezési felület [mm2]

λc

határhullámhossz [mm]

ln

kiértékelési hossz [mm]

b

hőelnyelési tényező [J/m2·K·s1/2]

Fs

súrlódási erő [N]

N

két testet összeszorító erő [N]

R2

korrelációt mutató determinációs együttható

s

szórás
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Rövidítések
HSE: (Health and Safety Executive) Egészségért és Biztonságért felelős Hivatal NagyBritanniában
CSIRO: (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) Ausztrál
tudományos és ipari kutatásokért felelős szervezet
CEN/TC 339: (European Committee for Standardization/Technical Committee) Európai
Szabványügyi Bizottság Műszaki Csoportja - „Slip resistance of pedestrian surface – methods
of evaluation”
DPR: (Decreto del presidente della Repubblica) Köztársasági elnök rendelete
ADA: (Americans with Disabilities Act) Törvény az amerikai fogyatékkal élők jogairól
CE-jelölés: (Conformité Européenne) Európai megfelelőség, az Európai Gazdasági Térségben
bizonyos értékesített termékek kötelező megfelelőségi jelölése 1993 óta. Az így megjelölt
termék azt jelzi, hogy megfelel a rá vonatkozó követelményeknek, előírásoknak
OTÉK: Országos Településrendezési és Építési követelmények
CPR: (Construction Product Regulation) Építési termék rendelet az Európai Parlament és a
Tanács 305/2011/EU Rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált
feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
NaLS:

nátrium-lauril-szulfát

(CH3(CH2)11(OCH2CH2)nOSO3Na).

Anionos

tisztítószer

és

felületaktív anyag
Hypo:

kb.

4,2

m/m%

koncentrációjú,

technikai

tisztaságú,

háztartási

fertőtlenítő/fehérítőszer. Aktív hatóanyaga a nátrium-hipoklorit (NaOCl)
CFSC: (Ceramic Floor Slipperiness Classification) Kerámia burkolólapok csúszásellenállási
tulajdonságának meghatározására a PhD kutatás során kidolgozott osztályozási rendszer,
ami egyidejűleg veszi figyelembe több módszerrel végzett vizsgálat eredményeit

8

Terjék Anita
Kerámia burkolólapok csúszásellenállási tulajdonságainak vizsgálata

PhD értekezés

Fogalmak
Greslap: (gres porcellanato vagy porcelain stoneware) anyagában színezett, teljes
keresztmetszetében azonos homogenitású, mázatlan, a természetes kövek hatását tükröző
kőporcelán burkolólap
Súrlódás: ellenállás két, egymással érintkező test relatív elmozdulásával szemben. A
súrlódási erő az érintkezési felületen tangenciálisan ható erő
Csúszásellenállás: a közlekedési felület azon tulajdonsága, amely a gyalogos lábbeli vagy a
gumiabroncs érintkező felülete és a közlekedési felület közötti relatív elmozdulást korlátozza
(MSZ EN 13036-4:2012), értéke a koptató hatás, tisztítás, környezet és a használat
következtében változhat; csökkenése növeli a megcsúszás veszélyét
Extrudált lapok és extrudálás: olyan eljárás, amely során a burkolólapok testét képlékeny
masszából szalagpréssel kialakított szalagból vágják meghatározott hosszúságúra
Szárazon sajtolt lapok és sajtolás: az alacsony nedvességtartalmú porszerű alapanyag nagy
teljesítményű présekkel történő lapokká sajtolása, majd görgősoros alagútkemencében való
kiégetése
Életciklus: az építési termék életének egymást követő és egymással összefüggő szakaszai, a
nyersanyagbeszerzéstől vagy természeti erőforrásokból történő előállítástól a végső
ártalmatlanításig
Máz: a kerámia burkolólap tömör fedőrétege (szabályszerű ismétlések nélküli térhálós
szerkezetű szilikátolvadékok, rendkívül változatos kémiai összetételben)
Tribométer: súrlódásmérő eszköz
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„Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian.”
ÉZSAIÁS KÖNYVE 64:7

1. BEVEZETÉS
A kerámia burkolólapok fal- és padlóburkolatként Kr.e. 3. évezred óta használatosak a
Földközi tenger medencéjében (Széll, 2012). Ezek az építőanyagok különböző formájú,
általában 6-20 mm vastagságú, égetett termékek, amelyeket a leggyakrabban alkalmaznak
burkolásra

nemcsak

lakóházakban,

hanem

közösségi

épületekben,

mint

például

bevásárlóközpontokban, irodaépületekben, sport és wellness központokban, valamint
kórházakban és laboratóriumokban is.
A padlók elemeinek igazodniuk kell anyag, nagyság, alak, szín szempontjából az építészeti tér
jellegéhez, méretéhez, léptékéhez, alakjához, a tér berendezéséhez, használati módjához,
hangulatához és világításhoz. Szükséges, hogy a burkolat kifejezze az épület, helyiség
rendeltetését, megmutassa értékét, kiemelje jelentőségét (Gábor, 1979).
A burkolólapok egészen széles választéka kapható már a boltokban: különböző külső
megjelenésű (szín, felületi kialakítás, mintázat) és eltérő műszaki jellemzőjű termékek. Az
építészek és építtetők anyagválasztási lehetőségei nagymértékben megváltoztak. Az elmúlt
időszakban a kerámia burkolatok rohamos gyorsasággal terjedtek el. A kerámia lapok
belföldi piaca a 2000-es évek elejére közel háromszorosára nőtt az előző évtizedhez képest.
Ennek magyarázata, hogy ezek a termékek rendkívüli szín- és formagazdagságuk mellett
kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek és a felhasználók többsége számára elérhető áron
beszerezhetők. A modern kerámiaipar szinte minden felhasználási területre tud megfelelő
burkolóanyagot

biztosítani.

Az

alkalmazhatóságnak

megfelelően

egyidejűleg

több

követelményt kell figyelembe venni és összeegyeztetni. Ellenkező esetben a padlóburkoló
anyagok helytelen megválasztása reklamációs problémákhoz, vitákhoz és nemegyszer
bírósági peres eljárásokhoz vezethet. A harmonizált szabványok megjelenése óta a kül- és
beltéri

burkolatok

csúszásellenállási

tulajdonságaira

vonatkozó

szakértések

egyre

gyakoribbak lettek. Holott ez az egyike azoknak a kulcsfontosságú tulajdonságoknak,
amelyeket a harmonizált szabvány előír az építési termékek CE-jelölésének folyamatában
(Mazzanti et al., 2013).
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Az elcsúszások, megbotlások és elesések gyakori események. Az ilyen típusú balesetek a
munkahelyi sérülések vezető okai között a 2. helyen állnak, ezért a padlóburkolatok
csúszásgátló hatása és ennek kedvezőtlen irányú változása létező és fontos kérdés.
Bármilyen anyaggal burkolt padlószerkezettel szemben elvárható a biztonságosság és a
tartósság. Ezt jelentősen befolyásolja a rendeltetési hely, a használati körülmények, a
fogadófelület tulajdonságai, vagyis a burkolati tervben szereplő adatok. A padlószerkezet a
padlóburkolatot

is

magába

foglaló

többrétegű

szerkezet

(Hegedűs,

1983).

A

követelményeknek megfelelő padló tervezése a teljes rétegrend tervezésével összhangban
történik. Az épületszerkezeti szempontokon túl az építési technológia is nagyban
befolyásolja a használatot. A kivitelezési előírások pontos betartása a padlóburkolat tartós
tapadását biztosítja.
Nemcsak a gyártósorról kikerült burkolólap csúszásgátlásának ismerete szükséges, hanem
tudatában kell lenni e tulajdonság csökkenésének, vagyis a várható élettartam alatti
viselkedésének. Ennek magyarázata, hogy a csúszós padlók mintegy 60 %-nál a probléma oka
részben a rossz karbantartási és tisztítási gyakorlat. Eddigi tapasztalataim alapján
nyilvánvalóvá vált, hogy a csúszásellenállás és a tisztíthatóság kérdésköre az élet minden
területén megjelenik. Ez a felhasználandó anyagok alapvető tulajdonságainak, valamint a
szerkezetekbe beépítve azok várható viselkedésének és állapotának a meghatározását is
jelenti.
A csúszásgátlás követelményei és előírásai nemzetközi szinten elég változatos képet
mutatnak. Az egységesítés nehézségét természetesen az jelenti, hogy az egyes országok
kötelező jelleggel saját módszereket, irányelveket vezettek be és alkalmaznak a mai napig is.
A teljesség igénye nélkül az alábbiak kiemelhetők: Németországban a BGR 181 (2003) és
GUV-I 8527 (2010) előírás, az Egyesült Királyságban a HSE útmutatók, Olaszországban
DPR n. 236. (1989) rendelet, Ausztráliában a SA HB 198 (2014) szabvány, az Amerikai
Egyesült Államokban az ADA (1990) törvény. Más országokhoz hasonlóan a hazai szabályozás
is előírja a padló felületének csúszásgátló kialakítását, de ennek konkrét kvantitatív
meghatározása jelenleg nem kidolgozott.
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1.1. A kutatás jelentősége
Padlóburkolatok kialakításánál a felületi tulajdonságok ismerete nélkülözhetetlen, hiszen az
elcsúszásos baleseteket a burkolóanyag struktúrája és a csúszást elősegítő anyagokkal való
szennyeződése nagyban befolyásolja. Az egészség- és balesetvédelmi normák szigorodása,
valamint a korszerű életvitel megköveteli az épített környezet fokozott biztonságát és
komfortját. A jelenlegi beruházások és a már megvalósult építmények esetében az esztétika,
a higiénia és a biztonság elsőrendű követelmény.
A

kerámia

burkolólapokra

vonatkozó

MSZ

EN

14411:2016

termékszabvány

a

csúszásellenállásra követelményt nem tartalmaz, de kötelező módon előírja padlóburkoló
lapok

esetén

ennek

a

tulajdonságnak

a

vizsgálatát.

Fenti

szabványban

jelölt

CEN/TS 16165:2012 a Magyar Szabványügyi Testület szabványtárában nem szerepel, mint
Magyarországon alkalmazandó szabvány.
A teljesítménynyilatkozatban esetlegesen megadott és a CE-jelölésekben feltüntetendő
termékjellemzők között a csúszásellenállás kérdésköre a legvitatottabb. Ezek a tulajdonságok
sokszor hiányosak vagy pontatlanok, holott a botlásos, elcsúszásos és elesési balesetek évek
óta a baleseti gyakoriság élén állnak. Emellett az üzemeltetésben jelentkező problémák és
szakértési igények afelé mutatnak, hogy a burkolólapok felületi érdessége, a felületi
struktúra viselkedése és a burkolatok tisztíthatósági lehetőségei egységesen kezelendők a
csúszásgátlási tulajdonságok pontosabb értelmezése szempontjából. Gyakorlati szempontból
ezek ismeretére azért van szükség, mert a megfelelő súrlódási tulajdonság kialakítása és
megőrzése a beruházó mellett a tervezésben, kivitelezésben és üzemeltetésben résztvevő,
minden érintett félnek alapvető érdeke.

1.2. Az értekezés célkitűzései
A kerámia burkolólapok csúszásgátlására vonatkozó követelmények hiányában feladatul
tűztem ki a külföldi módszerek és eredmények összegzését, a külföldi gyakorlatban is
elterjedt mérőeszközök alkalmazásával csúszásellenállási vizsgálatok elvégzését különböző
kerámia burkolólapokon, az eredmények összehasonlító elemzését, valamint a szakértői,
vizsgálati és kutatási tapasztalataim tudásanyagának összegyűjtését.
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A kutatómunkám elsődleges célja az MSZ EN 14411:2016 szabvány szerinti kül- és beltéren
egyaránt alkalmazható kerámia padlóburkoló lapok csúszásellenállási tulajdonságainak
kiértékelése és elemzése, az eredmények alapján a felületek csúszásgátlására vonatkozó
osztályozási rendszer kidolgozása. A kerámia padlóburkolatok tervezésekor alapul vett
szempontrendszer ma még nem terjed ki a felületi mikrogeometria és a tisztíthatóság
összefüggései alapján meghatározott követelményekre, pedig a burkolólap felülete
meghatározó szerepet tölt be a termék viselkedésének megismerésében. Ezért a vizsgálatok
elvégzéséhez 28 féle különböző típusú szárazon sajtolt burkolólapot választottam, amelyek
szemléltetik a sokszínűséget, a megvásárolható termékek változatosságát. A kísérlet során
arra törekedtem, hogy a valóságnak megfelelő helyzetben elemezzem a felületek
viselkedését, így több vizsgálati eredmény jelenti a burkolólapok csúszásellenállásának
szélesebb körű, pontosabb megközelítését. A célok meghatározásánál fontos szempont volt
a vizsgálati eredmények műszaki gyakorlatban való hasznosíthatósága.
Az alábbi kutatási célokat fogalmaztam meg:


szabályozási környezet és a beépítési előírások rendszerezése;



csúszásellenállási vizsgálatok hazai és nemzetközi szakirodalmának összegzése, a
megoldatlan vagy ellentmondásos kérdések feltárása;



felületi érdesség vizsgálata, összefüggések kimutatása;



a vegyszeres tisztítási ciklusok kerámia burkolólapokra gyakorolt hatásának elemzése,
a csúszásellenállás és az érdesség változása a tisztítás ismétlődésének függvényében;



csúszásellenállás, felületi érdesség és tisztíthatóság összefüggésének elemzése;



saját méréseken alapuló osztályozás kidolgozása a csúszásellenállási mérőszámok
különbözőségének figyelembevételével, kiértékelésre vonatkozó javaslatok és
függvénykapcsolatok megadása;



tervezési döntéstámogatás az alkalmazási körülményeknek megfelelő kerámia
burkolólap kiválasztásában.
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
Az értekezés témájából adódóan kutatómunkám megalapozásához szükséges szakirodalom
elemzése különböző tudományterületek együttes áttekintését igényelte, amelyeket három
fő téma köré csoportosítottam:
1. építési

termékek

forgalmazásának

szabályozása,

padlóburkolattal

szemben

támasztott követelményrendszer, kerámia burkolólapok típusai, beépítése, kitérve a
tisztítás hatására bekövetkező viselkedésre,
2. megcsúszási

mechanizmus,

csúszásellenállás

fogalma

és

megközelítésének

lehetőségei, külföldi gyakorlat és az alkalmazott vizsgálati módszerek,
3. felület minőségével kapcsolatos ismeretek és felületi érdesség meghatározása,
felületminőség jellemzésére alkalmazott mérési módszer és mérőszámok.

2.1. Jogszabályi háttér Magyarországon
2.1.1. Építési termékek beépítési és forgalmazási követelményei Magyarországon
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (az építésügy
fő jogszabályi kerete) előírja, hogy építménybe építési terméket csak az építményekre
vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett szabad betervezni, illetve beépíteni.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.)
Kormányrendelet (OTÉK) az építményekre vonatkozó alapvető követelmények fő
szempontjait adja meg. Az építményeknek mind egészükben, mind különálló részeikben meg
kell felelniük a rendeltetés szerinti használhatóság kritériumainak.
Az építési termékek alapvető jellemzőit a harmonizált műszaki előírások szabályozzák. A
305/2011/EU (CPR) rendelet az építési termékek teljesítményével és a CE-jelölés
használatával kapcsolatosan megállapítja az építési termékek forgalomba hozatalának vagy
forgalmazásának feltételeit. A CPR hazánkban és a többi európai uniós országban is
közvetlenül hatályos jogszabály, ami bármilyen változtatás, adaptálás nélkül alkalmazandó.
Az építmények alapkövetelményeinek való megfelelést szolgáló, az egyes építési termékek
rendeltetését szabályozó tagállami rendelkezések adott esetben meghatározzák azokat az
alapvető jellemzőket, amelyekre vonatkozóan a teljesítményről nyilatkozni szükséges.

14

Terjék Anita
Kerámia burkolólapok csúszásellenállási tulajdonságainak vizsgálata

PhD értekezés

Egy építési termék teljesítményének értékelésekor figyelembe kell venni a teljes életciklus
alatti használathoz kapcsolódó egészségügyi és biztonsági követelményeket is.
Magyarországon a 275/2013 (VII.16.) Kormányrendelet (nem a 305/2011/EU rendelet hazai
bevezetéseként, hanem annak kiegészítéseként) az építési termék építménybe való
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes
szabályairól szól. Az építési termék akkor teljesíti az Étv. 41. § (1) bekezdésében foglalt
követelményeket, ha


a tervező az építési műszaki dokumentációban az előírtak szerint állapítja meg a
beépítendő építési termékek alapvető jellemzői tekintetében azok elvárt
teljesítményét, és



a beépítés során a tervező előírásai mellett figyelembe veszik az építési termék
gyártójának a termék teljesítményére vonatkozó nyilatkozatát és a beépítésére
vonatkozó előírásait is.

Az Európai Uniós tagállamok jogszabályai szerint az építményeket úgy kell megtervezni és
kivitelezni, hogy használatuk vagy üzemelésük során ne álljon fenn elfogadhatatlan baleset,
illetve kár kockázata. Ilyen balesetek következnek be megcsúszásból. A burkolatok
tervezésének meghatározó pontja az anyagok kiválasztása, mivel lényegében ettől függ,
hogy sikerül-e kielégíteni az alapvető követelményeket. Az értekezés szemponjából a
biztonságos használat kerül előtérbe. Az OTÉK 54. §. szerint ennek elérése érdekében az
építményt és helyiségeit úgy kell megvalósítani és ehhez az épületszerkezetet úgy kell
megválasztani, hogy a rendeltetésszerű használathoz biztonságos feltételeket nyújtsanak, és
ne okozzanak elcsúszást, elesést (pl. közlekedés közben), megbotlást, mellélépést (pl. nem
megfelelő világítás miatt). A padlók (OTÉK 61. §.), a szintkülönbség-áthidalók járófelületei
(OTÉK 63. §.), valamint a lépcső, rámpa és lejtő (OTÉK 64. §.) esetén előírás a csúszásgátló
felületi kialakítás.
A CPR életbe lépésével a nemzeti követelmények nagy hangsúlyt kaptak, hiszen megfelelő
követelményszintek meghatározásával szabályozható az adott országban az adott
felhasználási területen a beépített építési termékek teljesítményszintje (Budavári et al.,
2013). Ezért nem elegendő csak annak meghatározása, hogy egy burkoláshoz használt
termék felületi kialakítását tekintve biztonságos vagy nem, hiszen a használat során a
csúszásellenállás a felületek jellegétől függ, és ez a padló élettartama alatt változhat.
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2.2. Padlóburkolat szerepe, osztályozása
A padlók kialakítása épületszerkezeti szempontból akkor helyes, ha a burkolatokkal szemben
támasztott követelményeket messzemenően kielégíti, azaz a használat módjához,
mértékéhez, másrészt az alkalmazott anyag korlátaihoz és lehetőségeihez képest a
legmegfelelőbb szerkezeti kialakítást biztosítja (Gábor, 1979). A tervezés legfontosabb lépése
a követelmények meghatározása és a szerkezetet érő hatások pontos feltérképezése,
amelyek alapján lehetőség szerint a legtöbb feltételnek megfelelő burkolatot kell választani.
A tervezési fázisban az anyagok és a burkolatrendszer meghatározásához a burkolatra ható
mechanikai, kémiai és egyéb terhelések, különleges követelmények (pl. csúszásgátlás,
higiénia, stb.), illetve más egyéb járulékos igények együttes figyelembevétele szükséges.
A tervezés során a megítélési szempontok az MSZ CEN/TR 13548:2007 szerint az alábbiak:


a burkolat helye: kültéri, illetve beltéri,



a rendeltetése: lakossági, ipari, vagy közületi/kereskedelmi,



a várható forgalom jellege és intenzitása,



a burkolt területen végzendő különleges tevékenység,



víz, vagy vegyi anyagok jelenléte a felületen.

Az igénybevételeknek és hatásoknak a teljes padlószerkezet feleljen meg, így a burkolat és az
aljzat, valamint a kiegészítő ragasztó és alapozó rétegek, hő- és vízszigetelések, esetenként
szükséges csúsztató-, elválasztó- és technológiai rétegek is (Frányó, 1971).
A padlók többféle módon rendszerezhetőek. Az MSZ EN ISO 7345:1997 szabvány szerinti
b hőelnyelési tényező alapján a padlók a hőérzet megítélés szempontjából besorolhatók
meleg (b < 0,700), félmeleg (0,700 < b < 0,840) vagy hideg (b > 0,840) kategóriába (2.1. ábra).

2.1. ábra: Padlók hőérzeti változatai (Széll, 2012 előadás anyaga)
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Az értekezés a továbbiakban a hideg padlók körébe tartozó kerámia burkolóanyagokkal
foglalkozik,

és

a

padlóburkolatok

funkciójából

eredő

követelmények

közül

a

csúszásellenállást, vegyszerállóságot és takaríthatóságot tárgyalja részletesen.

2.3. A kerámia burkolólapok alkalmazhatósága
2.3.1. Kerámia, mint építési termék
A kerámia a görög keramos (agyag) szóból került át nyelvünkbe, és mai jelentése olyan
szervetlen (főleg szilikát) anyagokból készített, majd magasabb hőmérsékleten kiégetett
termék, ami Péter (1982) alapján bizonyos fizikai, kémiai tulajdonságokkal bír és használati
(pl. építési, étkezési stb. kerámia) vagy csere értéke (pl. a művészi kerámia) van.
A kerámia burkolólapok összetétele nem írható le egyszerű kémiai képletek segítségével,
mivel alapanyagként a természetben megtalálható és gazdaságosan kitermelhető, kémiai és
mechanikai módszerekkel tisztított és finomított, majd megfelelő arányban kevert kőzetek és
agyagásványok keveréke szolgál. A kerámia jellemzőit annak nyersanyaga határozza meg, és
mivel a burkolólapot 1000-1250 °C-on égetéssel állítják elő, ezért jellegénél fogva
eredendően tökéletlen (Gömze et al., 2001).
Az égetés célja, hogy a szükséges fizikai és kémiai reakciók során a nyersanyag a kívánt
mechanikai-kémiai tulajdonságoknak, valamint magas esztétikai követelményeknek is
megfelelő termékké alakuljon át. Péter (1982) szerint a kerámia viselkedése égetés közben
mindig

ásványi

összetételének

függvénye.

Ezt

a

viselkedést

az

alkotóelemek

kristályszerkezetében végbemenő változások határozzák meg. A lapok minőségét tehát az
alapanyagok minősége, keverési aránya és a gyártástechnológia befolyásolja.
A kerámia burkolólapokra az MSZ EN 14411:2016 termékszabvány, mint műszaki előírás
vonatkozik, ami a termékeket vízfelvétel (2.2. ábra) és gyártás alapján csoportokba sorolja.

2.2. ábra: A kerámia burkolólapok vízfelvétel (E [m%]) szerinti csoportosítása
az MSZ EN 14411:2016 szerint
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Gyártástechnológia szerint megkülönböztetünk extrudált és szárazon sajtolt lapokat.
A kerámiákat általánosságban, így a burkolólapokat is a jobb mechanikai, fizikai és kémiai
tulajdonságok, valamint a tetszetősebb, esztétikusabb külső megjelenés elérése érdekében
mázazzák (Gömze et al., 2001). A különböző mázfelviteli technikák célja a dekorációs hatáson
túlmenően a tömör, vízzáró és egyenletes felület biztosítása. Általában a máznélküli
termékre is visznek fel μm méretű felületi pórusokba befolyó, beégő minimális mennyiségű
anyagot a jobb takaríthatóság érdekében. Ez a póruseltömítő anyag azonban nem képez
összefüggő réteget a felületen. Az így előállított burkolólapok terjedtek el inkább, mivel ez az
eljárás gazdaságosabb. A kerámia burkolólapok gyártástechnológiája jelentős változáson
ment át az utóbbi években. Nemzetközi szinten túltermelés tapasztalható, amiben a gyártók
nagyon intenzív termék- és technológiai fejlesztéssel tudnak csak versenyképesek maradni.
Ennek

köszönhetően

széles

termékpaletta

áll

rendelkezésre

különböző

felületi

tulajdonságokkal, több felhasználási területen alkalmazva, hatalmas szín-, minta- és
formaválasztékban. A leggyakoribbak a négyzet és a téglalap alakú formák. A strukturált
felületet mázazással, vagy az anyagában történő mintázással érik el. A polírozás ezzel
szemben simává és fényessé teszi a felületet, de csúszás szempontjából előnytelen.
2.3.2. Felhasználási terület – padlóburkolás
A kerámia burkolólap a jelenleg is érvényes termékszabvány szerint az építési termékek
teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek közül a 4esbe tartozik, ami azt jelenti, hogy a gyártó feladata az első típusvizsgálat elvégzése, az
üzemi

gyártásellenőrzés

működtetése,

valamint

a

termékjellemzők

megadása

a

teljesítménynyilatkozatban. Az első típusvizsgálat tartalmazza a burkolólapok rögzített
teljesítményjellemzőit a szabványban leírt vizsgálatok és eljárások alapján. A terméknek
számos követelményt kell egyidejűleg kielégítenie, mivel a padozati teljesítmény
szempontjából fontos szerepet játszik. Az első típusvizsgálat keretében elvégzendő
vizsgálatok a felhasználás függvényében vannak előírva (1. melléklet). Az egyes típusokat
megkülönböztető legfontosabb jellemzők: a vízfelvétel (a porozitás mértéke meghatározza,
és ettől függ a tapadó képesség is), a méretre vonatkozó és alaki jellemzők, a mechanikai
tulajdonságok (pl. hajlító- és törőszilárdság, kopásállóság, karcállóság), a kémiai jellemzők,
valamint a hőigénybevétel és nedvességgel szembeni ellenállóképesség (hőlökésállóság,
fagyállóság, mázrepedésállóság).
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A kerámia burkolólapokra vonatkozó MSZ EN 14411:2016 szabvány a többi harmonizált
szabványhoz hasonlóan nem minden termékjellemzőre ad követelményt. Sokszor nincs
információnk arról, hogy egy adott alkalmazáshoz milyen teljesítményszint elérésére lenne
szükség. A műszaki funkció mellett a Kerámiaburkolatok kialakítása című Műszaki Irányelv
(2014) alapján az esztétikum, tehát a térrel összehangolt minőség is egyformán fontos a
felhasználó elégedettségének szempontjából. Egy jól megtervezett és elkészített kerámia
burkolat a maga színvilágával, méretrendjével, csomópontjainak kialakításával egyaránt az
emberek jó közérzetét, a mozgás biztonságát, adott esetben a használók kényelmét hivatott
szolgálni bel- és kültéren egyaránt. Az MSZ CEN/TR 13548:2007 műszaki előírás
meghatározza a kerámia burkolat minőségét, valamint az anyagok kiválasztásának,
tervezésének, beépítésének és használatának általános szabályait a kívánt minőségi és
teljesítményszint elérése érdekében. Hagyományosan a kerámia lapok fektetésének két
módja terjedt el: a klasszikusnak mondható habarcsos ágyazás és a ragasztásos eljárás.
A burkolás a legutolsó munkák egyike az építés vagy felújítás során. Ebben a fázisban az
építtetők hajlamosak a gyorsabb, egyszerűbb és főleg olcsóbb megoldásokat keresni, ami a
későbbiekben problémákhoz vezethet. A kerámia burkolat minősége tehát attól függ, hogy
megfelel-e biztonság és tartósság tekintetében, ami a tervezésben és kivitelezésben érintett
valamennyi tevékenység egyidejű hozzájárulásával érhető el.
2.3.3. Tartósság
A járófelület kialakítására szolgáló burkolatok tartósságát befolyásoló tényezők között
elsőrendű szerepet kap a fogadó aljzat minősége, a ragasztási technológia megfelelősége, az
alapanyagok kémiai ellenálló képessége, valamint a méretváltozásra való hajlama a
nedvességtartalom függvényében. A burkolat tartóssága, bár nem írható elő mennyiségi
referencia határértékekkel, függ a használattól, ezért ezt az MSZ CEN/TR 13548:2007 szerint
már a tervezés fázisában szem előtt kell tartani. Ipari padlóburkolatok esetén ismerni kell a
káros vegyi anyag típusát és koncentrációját, az időtartam alatti kitettséget, a
környezetváltozásra történő reakcióját, a hőmérséklet-ingadozást napi és éves szinten,
valamint az üzemi funkcióból adódó egyéb igénybevételeket (Baráti és Dudás, 2011).
Elfogadható tartósság érhető el az anyagok és a burkolási rendszer gondos kiválasztásával,
figyelembe véve a célkörnyezetet és a munkafeltételeket, valamint a fogadófelület jellemzőit.
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Scharle (1969) által megfogalmazott fontosabb szempontok ma is érvényesek, mint például a
fagyállóság (kültéri, fagynak kitett burkolatoknál), a kopásállóság, valamint a kémiai
hatásoknak

való

ellenálló

képesség

(kifejezetten

középületekben

lévő

és

nagy

gyalogosforgalmú padlóburkolatok esetében).
A különleges higiéniai elvárásokat támasztó területeken nagyon jól használhatók a kerámia
burkolatok, előnyük a többi hidegburkolatokkal összehasonlítva éppen az egyszerű
tisztíthatóság. Habár a kerámia lapok kis vízfelvételűek, de a fugák nem vízzáróak, így az
aljzat

átnedvesedhet.

Ennek

megakadályozására

széles

körben

alkalmazhatók

a

ragasztóréteg alatt közvetlenül kialakított bevonatszigetelés. A nedvesedési folyamatok
megakadályozása a szerkezetek tartósságának és használati követelményeinek való
megfelelésének szükségessége (Horn és Dudás, 2014).
Használat

és

megfelelő

üzemeltetés

szempontjából fontos tényező az épületben
folyó

technológiákkal

kapcsolatos

folyadékok hatásának figyelembe vétele.
A vízelvezetés – előregyártott összefolyók
és drénelemek (ld. pl. 2.3. ábra) - helyes
kialakítása biztosítja, hogy a közlekedő utak
vízmentesek legyenek. Ezzel csökkenthető

2.3. ábra: Vonalas padlóösszefolyó beépítése
(Sparin termékkatalógus)

az elcsúszási veszély.

A karbantartás, a takarítás gyakorisága és intenzitása (összhangban a burkolat vegyi- és
mechanikai terhelhetőségével) a felületen megtapadt szennyeződés minőségétől és
mennyiségétől, a burkolt helyiség funkciójától, és az igénybevétel mértékétől függ. A
csúszásgátlás hatékonyságának fenntartásában fontos szerep jut a megfelelő takarításnak. A
burkolat felületére a használat során por, zsír, napolaj (medencék) és egyéb szennyeződés
kerül, továbbá természetesen vízkő rakódik le. A felület rendkívül csúszóssá válik, ha a
burkolatot az egymásra rakódott szennyező rétegek filmrétegként be is vonják.
A megcsúszás veszélye egyaránt függ emberi és környezeti tényezőktől. A viselkedés, a
figyelmetlenség mellett a szennyeződések jelenléte produkálhat olyan helyzetet, ami baleset
bekövetkezéséhez vezethet.
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2.4. A csúszásellenállás általános ismertetése
A padlószerkezet tervezése során egy adott szintű használati biztonság elérése érdekében a
burkolólapok felületén jelentkező megcsúszási potenciál ismerete elengedhetetlen.
Magyarországon a kerámia burkolólapok csúszásgátlásának meghatározásához jelenleg nem
állnak rendelkezésre egyértelmű utasítások, segédletek, vagy érvényes vizsgálati szabványok.
Egy adott felhasználási területnek megfelelő termék kiválasztásánál további nehézséget
okoz, hogy a csúszási tulajdonságok hiányoznak vagy helytelenül vannak megadva.
Munkavédelmi szakemberek tapasztalatai is azt mutatják, hogy a burkolóanyagokat sok
esetben a bekerülési költség és a látvány alapján választják meg, és kevés figyelmet
fordítanak arra, hogy a felület adott körülmények között milyen csúszóssá válhat, holott a
balesetmentes munkavégzés alapvető feltétele a padlón való megcsúszást gátló hatás.
(Csépán, 2002). A gyártók többnyire az esztétikára és nem a használati biztonságra
törekszenek, pedig az elcsúszások hátterében a csúszós járófelületeken túl számos egyéb ok
állhat. A megcsúszásos balesetek egy vagy több tényezőből (2.4. ábra) származtathatók,
amelyek lehetnek: az érintett személy viselkedése, a végzett tevékenység, környezeti
tényezők, mint például a szennyeződések (víz, zsír, fagy, por), zavaró hatások, hőmérséklet
és megvilágítás, valamint a lábbeli és a járófelület jellemzői (Kim et al., 2001; Bowman,
2004).

2.4. ábra: A csúszást befolyásoló tényezők csoportosítása (HSE, 2012)

A csúszásgátlás mindig relatív módon értelmezhető, ezért egyidejűleg figyelembe kell venni a
szennyeződés valószínű mértékét és fajtáját, a közlekedés típusát és nagyságát, a
tevékenységek természetét és a valószínűsíthető lábbeliket, a közlekedésre használt és az
azon kívüli területek elrendeződését, az összefolyókat, emelkedőket és lépcsőket, valamint a
kapcsolódó burkolóanyagok csúszásellenállási értékét.
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Több kutató tanulmányozta a felület és lábbeli érintkezésénél járás közben fellépő tribológiai
jelenségeket (Cham és Redfern, 2002; Grönqvist et al., 1989; Strandberg és Lanshammar,
1981; Hanson et al., 1999; Marpet, 2002), mások a padló felülete és a lábbeli egymásra
hatását vizsgálták (Chang és Matz, 2001; Kim és Smith, 2000; Kim, 2004a,b).
A testeknek erő hatására, a külső szemlélő által észlelhető módon, térben és időben való
hely-, illetve helyzetváltozásával foglalkozó tudományágat külső biomechanikának nevezik. A
helyváltoztatás az emberi élet alapvető szükséglete, melynek emberre legjellemzőbb módja
a tanulás útján elsajátított összetett célmozgás, a járás. Az emberi járás bonyolult élettani
folyamat, mechanikai értelemben a test tömegközéppontjának térbeli elmozdítása, ami
lépések sorából tevődik össze. A járás alapegysége a ciklus (2.5. ábra), vagyis az a két lépés,
amely során a vizsgált végtag a kiinduló helyzetbe tér vissza (Damjanovich et al., 2007).

2.5. ábra: A járási ciklus fázisai (Damjanovich et al., 2007)

Az emberek átlagosan 18 000 lépést tesznek meg naponta, ami éves szinten több mint 6,5
millió lépést tesz ki, ebből adódóan a járás közben bekövetkező baleseteknek óriási a
kockázata. Mivel az elcsúszások, elesések előfordulásában számos szervezeti, környezeti és
emberi tényező játszik szerepet, a megelőzésükre Csépán (2002) szerint nem létezik egyetlen
biztos megoldás sem (pl. recés talpú cipő viselése). Az egyéneknek emellett különböző a
testtartása, ami az egyes tevékenységek végzésekor Bönig (1996) és Bowman (2004)
gondolatmenetét követve a mentális állapot függvényében változhat.
A korábbi kutatások egyértelműen megállapították, hogy a járás sebessége egészséges, fiatal
és egészséges, idős személyeknél szignifikánsan befolyásolja a kinematikai és kinetikai
paramétereit. A járás szabályossága egészséges személyek esetén is függ az egyén pillanatnyi
hangulatától és idegi állapotától (Kiss, 2012). A járás folyamatában ritmikusan követi
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egymást a lábak elrugaszkodása és a burkolatra érkezése. Mindkét fázisban meghatározó
fizikai tényező a talp és a burkolat közötti súrlódás.
Megcsúszásról akkor beszélünk, ha az érkezéskor vagy az elrugaszkodáskor hirtelen, nem
kívánt, nehezen koordinálható mozgás következik be. Azonos személy járását tekintve a
felületre ható súlyerő vízszintes és függőleges összetevői állandóan változnak. Ezt szemlélteti
a 2.6. ábra. A vízszintes összetevő közvetlenül a sarok járófelülettel való érintkezése után a
legnagyobb. Tulajdonképpen ezeket a vízszintes erőket kell a súrlódással egyensúlyoznunk
ahhoz, hogy ne következzen be megcsúszás.

2.6. ábra: Normális testtartású járás vízszintes (FH) és függőleges (FV) erői, valamint ezek hányadosa,
FH/FV, egy lépésnél (jobb láb). A megcsúszás szempontjából kritikus a sarokkontaktus (3, 4) és az
elrugaszkodás (5, 6) fázisa (Grönqvist et al., 1989)

Köztudott, hogy a gyakorlatban az elcsúszás megakadályozható, ha ugyanazon anyag pl.
érdesebb felülettel készül. Álló test esetén az egyensúly megszüntetéséhez általában
nagyobb erőre van szükség, mint az egyenletes mozgású testnél. Az elcsúszás is többnyire
mozgáskor következik be.
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2.5. A súrlódási mechanizmus, tribológia
A burkolóanyagok kutatása és alkalmazhatósága szempontjából nagy jelentősége van annak,
hogy az érintkező felületek kölcsönhatása pontosan ismert legyen. A tribológia az a műszaki
tudományág, ami az anyagok érintkező felszíneinek mozgás közben létrejövő károsodásaival,
illetve azok mértékének csökkentésével foglalkozik (Czifra, 2011). A súrlódás fogalma azokat
a jelenségeket foglalja magában, amelyek az érintkező testek viszonylagos elmozdulásával,
illetve annak akadályoztatásával kapcsolatosak, vagyis nézőpont kérdése, hogy hasznosnak
vagy károsnak tekintjük.
Ha egy vízszintes sík felületen nyugvó testet nyugalmi helyzetéből ki akarunk mozdítani,
akkor azt tapasztaljuk, hogy az egy ideig ellenáll a fokozatosan növelt erőnek, és csupán egy
bizonyos mértékű erőhatás elérésekor következik be az elmozdulás. A terhelés alatt
egymáson elmozduló vagy elmozdulási kényszernek kitett szilárd testek érintkezési felületén
súrlódás keletkezik, ami kifejezhető az érintkezési felületekkel párhuzamos, állandósult
mozgást vagy elmozdulási kényszert létrehozó ún. súrlódási erővel. Ennek meghatározásához
járás esetén olyan egzakt vizsgálatra van szükség, amely megközelítőleg utánozza a fizikai
erőhatásokat, a folyamatot, és amely azonos körülmények között bármikor megismételhető.
Az egymáshoz szorított testek érintkező felületei kölcsönhatásban vannak egymással, a rájuk
ható elmozdítási kényszerrel (a felülettel párhuzamos tangenciális erővel) szemben
ellenállást fejtenek ki. Attól függően, hogy az egyik test a másikon csúszásban van, vagy
annak nyugalmi állapotból való kimozdításáról (a tangenciális erő nagysága nem haladja meg
a két test közötti kölcsönhatás nyírószilárdságát) van szó, megkülönböztethetünk csúszási és
tapadási súrlódást (Zsidai, 2005).
A nyugalom és mozgás határán az egyenlőséget az F = Fs = μN összefüggéssel írhatjuk fel, a
testre ható erők egyensúlyban vannak (2.7. ábra), a súrlódási együttható (μ) az ún. nyugalmi
súrlódásra vonatkoznak. Ha az F erő a μN értéknél nagyobb, akkor az erők nem lehetnek
egyensúlyban, a test nyugalmi állapota megszűnik.

2.7. ábra: A testre ható erők, egyensúlyi állapot vízszintes felületen (Németh, 1996)
F – vízszintes erő; Fs – súrlódási erő; G – súlyerő; N – a két testet összeszorító erő
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Ha már megmozdult a test, akkor mozgásbeli súrlódásról van szó. Ha a csúszás
bekövetkezett, akkor a személy tapadási súrlódási igénye meghaladja az elérhető súrlódást
(Németh, 1996). A csúszó súrlódás erőviszonyait leíró tétel alapján az érdes felületű testek
érintkezési síkjában ébredő Fs súrlódási erő iránya a kialakulandó elmozdulással ellentétes és
nagysága egy bizonyos értéknél nem lehet nagyobb, azaz Fs ≤ μN.
A nyugalmi (statikus) és a mozgás közbeni (dinamikus) súrlódási ellenállás nem azonos. A
kettő közötti különbség a felületi egyenetlenségek hatásával magyarázható. A súrlódási
együttható az érintkező testek anyagától és felületének érdességétől függő állandó. Az
értékeket, mint rendszerfüggő paramétereket, a rendszer különböző állapotaiban kísérleti
úton

határozzák

meg.

A

jellegzetes

anyagkapcsolatok

súrlódási

együtthatóinak

összefoglalását a 2. melléklet tartalmazza.
A szilárd testek között fellépő csúszó súrlódás általánosan ismert törvényszerűségei
Amontons és Coulomb megállapításai alapján a következők:


a súrlódási erő arányos a felületeket összeszorító normál irányú erővel,



nem függ az érintkező felületek nagyságától és a csúszási sebességtől.

A szilárd testek érintkezésénél (2.8. ábra) megkülönböztetjük a névleges felületet (An), amit a
testek geometriai formája határoz meg és a tényleges (At), vagyis az érintkezésben valóban
részt vevő egyenetlenségcsúcsok felületének összegét (Valasek és Szota 2002).

2.8. ábra: Érintkező felületek

A korszerű súrlódási elméletek szerint a szilárd testek érintkezési felületén a súrlódási
ellenállást elsősorban két hatás idézi elő: a tényleges érintkezési felületen kialakuló atomosmolekuláris kölcsönhatás, ez az adhéziós komponens, és a felületbe benyomódó
érdességcsúcsok által a mozgás során okozott alakváltozás, ami a deformációs összetevő
(Zsidai, 2005).
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A súrlódást számos tényező határozza meg (Damjanovich et al., 2007):


elemelkedést okozó egyenetlenség,



egyenetlenségek összekapaszkodása, amit nyírás követ,



egyenetlenségek összekapaszkodása, amit plasztikus deformáció és karcolás követ,



adhézió, amit nyírás követ,



elasztikus hiszterézis,



adhézió vagy egyenetlenségek összekapaszkodása, amit szakítás követ,



elektrosztatikus jelenségek,



viszkózus jelenségek.

Fontos megjegyezni, hogy a súrlódás és a kopás mértéke nem feltétlenül arányos egymással.
A kopás és a felületkárosodás fogalma a tribológiában az érintkező felszíneken a
mozgásokkal összefüggésben létrejövő progresszív állományvesztést jelenti.
Ha a két felület nem közvetlenül érintkezik, hanem azokat viszkózus (folyékony vagy
légnemű) kenőanyagréteg választja el egymástól, a súrlódás a kenőanyagban jön létre (belső
súrlódás). A kenés az a mechanizmus, ami a súrlódás és/vagy a kopás mértékét csökkenti. A
nedves (olajos, zsíros) közegben a csúszás már nem a két felület minőségétől függ
elsősorban, hanem az ott jelen lévő folyadékrétegtől. Az összenyomás hatására a folyadék
egy része először kipréselődik, amíg a belső súrlódás – az egyre szűkülő résben - ezt le nem
lassítja annyira, hogy már nincs ideje az összes mennyiségnek onnan eltávozni. A maradék
egy ún. folyadékfilm, ami elválasztja a két szilárd felületet egymástól, és közel zérusra
csökkenti az érintőirányú erőt. A filmréteg súrlódása alapvetően a kenőanyag viszkozitásával
összefüggő nyírástól függ (Damjanovich et al., 2007). A tökéletesen sík és sima felületek
között maradó folyadékréteg vastagságát elég pontosan ki lehet számítani, de ennek
dinamikáját, időbeli lefolyását már nehezebb.
A kerámia felületét a víz nem nedvesíti, tehát a pórusokban általában levegő van. Ebben az
esetben két felület érintkezésekor a víz a pórusokba nyomul és összenyomja a levegőt. Ha
csökken a nyomás és távolodnak a felületek, a levegő kinyomja az üregekből a vizet és
kívülről szívja vissza a korábban kipréselt vizet. A szívóhatás miatt a rendszer úgy működik,
mint egy tapadókorong. A tapadási mechanizmus lényege Sánta és Kaposvári (2006) szerint,
hogy az érdesség mértéke, az üregek és mélyedések össztérfogata nagyobb legyen, mint a
vízfilm térfogata.
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A csúszásellenállás szempontjából több kiváló tanulmány áll rendelkezésre. A csúszásgátlás
és a közlekedő személy megcsúszással szembeni ellenállásának meghatározása kevés sikerrel
járt eddig számos kutató nagy erőfeszítéseinek ellenére. Grönqvist (1995) megállapította,
hogy a járás közbeni tényleges megcsúszás dinamikájának szimulálására az érdesség,
keménység és a mikroporozitási tulajdonságok ismerete különösen fontos.

2.6. A csúszásellenállás vizsgálatának nemzetközi tapasztalatai, módszerek és
eszközök
Grönqvist (1995) összefoglalója rávilágított, hogy a csúszásellenállás értékelése és megítélése
a padló-lábbeli érintkezésénél jelentkező komplex tribológiai jelenség miatt nehézkes. A
felület különböző feltételek melletti csúszósságának meghatározásához szükséges, hogy ez a
tulajdonság mérhető legyen. Néhány kutató szerint a csúszósságot nem lehet egyszerűen a
súrlódási együtthatóval kifejezni, főleg ha víz vagy olaj választja el a két érintkező felületet.
Ennek ellenére a súrlódási együttható fogalma általánosan alkalmazott a mai napig is. Ez
viszont egy adott felület esetében nem egy egyedi számérték, hiszen nagysága függ a
választott vizsgálati módszertől.
Az elmúlt 50 év alatt számos berendezést és módszert fejlesztettek ki, hogy a cipőtalp és
padló kölcsönhatásakor fellépő súrlódási együtthatót mennyiségileg meghatározzák
(Grönqvist et al., 1999; Leclercq, 1999). A legtöbb esetben laboratóriumi vizsgálatokra
alkalmas műszereket használtak, majd kezdtek elterjedni a helyszíni vizsgálatokra alkalmas
különböző hordozható változatok. A kimenő adatok mértékegysége (súrlódási együttható,
energiaveszteség, erő vagy hajlásszög) viszont eltérő volt. Strandberg (1983) beszámolója
közel 80 féle vizsgálóberendezést említ, amelyek közül azóta többet továbbfejlesztettek és
szabványba iktattak. A legelterjedtebb mérőeszközöket a 2.9. – 2.14. ábra mutatja.

2.9. ábra: Inclined ramp test (állítható
dőlésszögű berendezés; OSHwiki)

2.10. ábra: Stanley pendulum (Stanley inga)
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2.11. ábra: Horizontal pull slipmeter, HPS
(vízszintesen kézzel húzott csúszásmérő; C.S.C.
Force Measurement Inc.)

2.12. ábra: English XL csúszásmérő (VIT - Variable
Incidence Tribometer; EXCEL TRIBOMETERS Llc.)

2.13. ábra: Brungraber Mark II csúszásmérő
(PIAST - Portable Inclinable Articulated Strut
Tribometer; Safety Direct America)

2.14. ábra: Tortus floor friction tester (Tortus-féle
súrlódásmérő; Wikipedia)

Az egyes módszerek elfogadhatóságára két kitételt javasoltak. Az egyik a reprodukálhatóság,
vagyis annak megállapítása, hogy ugyanazt a mintát azonos körülmények esetén más
személy milyen pontossággal tudja megmérni, a másik pedig a validálás.
Braun és Brungraber (1978) kutatásaiban kimutatott mérési eredmények változékonysága
részben a vizsgált felület eltérésének volt tulajdonítható. Bring (1982) azt taglalta, hogy a
súrlódási együttható különböző tényezőktől, így például a terheléstől, a sebességtől, a
hőmérséklettől, a nedvesítéstől, a felületi érdességtől, stb. függ.
Proctor és Coleman (1988) számításokat készített a berendezések kialakítását jellemző
paraméterek hatásának kimutatására, hogy a vizsgálati eredmények közötti eltérésekre
magyarázattal szolgáljanak. Habár néhány vizsgáló eszköz alkalmas bizonyos jelenségek
leírására, a súrlódás részben a rendszer és a mérésre használt tribométer jellemzője
(Marpet, 2002). Jung és Schenck (1990) egy nemzetközi körvizsgálat során 6 vizsgálóeszközt
és 2 féle járási módszert hasonlított össze. A lábbeli csúszásellenállásának meghatározása
során az átlagértékek között jelentős azonosság mutatkozott.
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Leclercq et al. (1993) kutatásai alapján a beállítási paraméterektől való kismértékű eltérés
nem befolyásolta jelentősen a súrlódási méréseket. Jung és Fisher (1993 a,b) laboratóriumok
közötti kutatása kimutatta, hogy az egyes eszközökkel mért értékek széles skálán változtak a
reprodukálhatóság ellenére. Az eltérés lényegében az eszközök kialakításában és
működésében jelentkező különbözőség eredménye.
A lejtős módszer (2.9. ábra) bírálata legfőképpen a közlekedő személy természetellenes
testtartására vonatkozott. Ezt követően a reprodukálhatóság érdekében a testtartásra és
viselkedésre, valamint a lépéshosszra születtek megkötések (James, 1999). Az egyensúly
fenntartásához a vizsgáló személy egyre kisebb lépéseket tesz a lejtőszög növekedésének
hatására. Egy rövid lépés esetén a lejtő szögének tangense megegyezik a súrlódási
együttható azon értékével, amely elegendő a vízszintes felületen való mozgás során.
Ricotti et al. (2009) többféle burkolólapon végzett vizsgálatai azt mutatták, hogy a lejtős
módszer alkalmas az anyagok differenciálására.
Az ingás berendezés (2.10. ábra) vagy más eszköz csúszótesténél alkalmazott gumi típusa
befolyásolja az eredményeket (Bowman, 2010). A csúszótest anyagára két variáció született:
Four S gumi (Standard Simulated Shoe Sole) és a TRRL gumi (Transport and Roads Research
Laboratory, UK).
A Four S gumival jobban megkülönböztethetőek a sima és a kevésbé durva felületű
burkolóanyagok, míg a TRRL gumi alkalmasabb a nagyon durva felületeken és az
útburkolatokon történő mérésekhez.
A 2.15. ábra a Four S és TRRL gumi alkalmazása során mért értékek kapcsolatát mutatja.

2.15. ábra: AS/NZS 4586 szerinti ingás vizsgálati értékek összehasonlító elemzése súrlódási
együtthatóként kifejezve 95 minta alapján Four S és TRRL gumi alkalmazásával (Bowman, 2010)
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A gumi súrlódását alapvetően meghatározza a viszkoelasztikus viselkedése. A felület
érdességének mintázata (Denny, 1953), száraz vagy kent állapota befolyásolja a kialakuló
súrlódást. Száraz esetben a súrlódásnak két oka van: az adhézió és a hiszterézis. Kent
körülmények között a súrlódásban szerepet játszik a folyadékfilm nyírása is. Érdes felülettel
érintkező gumi esetében az adhézió miatt a tényleges érintkezési felület sokkal nagyobb,
mint a terhelés hatására keletkezett, alakváltozásból kialakult (Persson, 1998). Ha a két
felület közé valamilyen szennyező anyag vagy kenőanyag kerül, akkor kisebb valós
érintkezési tartomány alakul ki, és az adhéziós hatás lecsökken. A gumi és az érdes felület
súrlódó kapcsolatának tanulmányozására korszerű numerikus módszerek is rendelkezésre
állnak. Pálfi (2010) megállapította, hogy a numerikus modell igazolásához mindenképpen
szükség van mérési eredménnyel való összevetésre is.
Az ASTM C1028-07e1 szabványban meghivatkozott kézi erővel működtetett vízszintesen
mozgó eszköz (2.11. ábra) Bowman et al. (2002) szerint nem alkalmas a kerámia
burkolólapok nedves csúszásgátlásának megkülönböztetésére. Ennek a módszernek az
elégtelensége legfőképpen nedves környezetben jelent problémát, amikor egyidejűleg
függőleges és oldalirányú erők is működnek. A mért eredmények sokkal nagyobbak, mint
ingás vagy lejtős berendezéssel, különösen a simább felületű lapokon. Kerámia és márvány
felületeken bekövetkezett megcsúszás és elesés peres úton való rendezése során McIlvain
(1997) vizsgálatai azt mutatták, hogy az így mért statikus súrlódási együttható értéke
általában 0,6, néhány esetben 0,8 feletti volt, de egyik esetben sem csökkent 0,5 alá.
Andres és Chaffin (1985) több hordozható csúszásvizsgáló eszközzel laboratóriumban és
helyszíni körülmények között végzett méréseinek összehasonlítása rámutatott arra, hogy a
száraz felületen gyenge a mérések ismételhetősége. A lábbeli felületének elhasználódása és
a lekopott, leeső részecskék/darabok jelentősen befolyásolták a száraz felületen mért nagy
súrlódási változásokat (Kim és Smith, 2000). A szakemberek munkavédelmi szempontból
elsősorban a munkacipő talpának megfelelő kialakításával kívánják elérni a csúszásmentes
munkavégzést ipari üzemek esetében. Vízzel, olajjal és vegyesen nedvesített felületeken a
leggyakrabban alkalmazott cipőtalp anyagainak vizsgálata során VIT műszerrel (2.12. ábra)
nagyobb súrlódási együttható érték mérhető, mint PIAST műszerrel (2.13. ábra). A két
eszközzel különféle felületi feltételek között mért súrlódási együttható közötti korreláció
szoros egyezést mutatott Chang és Matz (2001) statisztikai elemzése során.
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Több kutatás is készült a lábbelik csúszásgátlásra gyakorolt hatásáról. Bowman et al. (2004)
vizsgálatai alátámasztják az új és már használt lábbelik közötti csekély különbözőséget,
Sebald (2009) ugyanazon típusú cipők mérési bizonytalanságait is igazolta. Manning et al.
(1998) kimutatta, hogy a cipőtalp mikroérdessége a csúszásgátlás fő meghatározója nedves
felületeken. A tiszta felületen tiszta lábbelivel végzett vizsgálat nem a valóságot tükrözi,
mivel egy kis mennyiségű szennyeződés (ahogy a valóságban történik) meg tudja változtatni
a felületek viselkedését. Ezért szerepel a vizsgálatokban a víz, mint állandó és elérhető,
könnyen szabályozható súrlódást csökkentő folyadék.
További kutatások igazolták, hogy a csúszásgátlás a koptatási ciklus során jelentősen
csökkent (Bowman et al., 2002; Strautins, 2008). Ipari felhasználás esetén ezen túlmenően az
alkalmazott kémiai/vegyi anyag, mint szennyező közeg hatása is sérülékenyebbé teszi a
felületet. A gyorsított koptatási vizsgálat hasznos indikátora a csúszásgátlás lehetséges
időbeni csökkenésének.
Figyelembe kell venni azt is, hogy egy adott típusú termék esetén az alkalmazott módszer
alul- vagy felülbecsülheti a megcsúszás valószínűségét. Például kísérletek igazolták, hogy a
Tortus floor friction tester (2.14. ábra) alkalmatlan kis érdességű sima felületeken a
nedvesítés hatásának értékelésére (Proctor, 1993).
A különféle vizsgálatok során kapott eredmények sokszor nem egyeznek meg és nincs olyan
módszer, amivel egymáshoz viszonyíthatnánk ezeket. Minden eszköz hordoz magában
mérési bizonytalanságot, a módszerek pedig torzításokat is eredményezhetnek. A súrlódás
részben az adott mérési rendszer sajátossága is (Di Pilla és Vidal, 2002; Marpet, 1996). Több
mérőeszköz összehasonlítására vonatkozó kutatások eredményeképpen megfogalmazódott,
hogy egyetlen eszköz vagy módszer sem alkalmas arra, hogy minden helyzetben értékelni
tudja a súrlódási ellenállást (Rowland, 1997).
Fendley (2002) kijelentette, hogy nem létezhet olyan berendezés, ami minden feltételt
figyelembe véve, minden cipőtalp variációval és esetleges szennyeződésekkel, valamint
bármilyen korú, egészségi állapotú közlekedő személy esetén megad egy értéket, ezért
szükséges lenne a csúszásellenállási szabványok egyeztetése. Azonban nem definiálható
olyan egyedi küszöbérték, ami a biztonságos (biztosan nem csúszós) és a veszélyes (biztosan
csúszós) közötti átmenetet jelenti. A megcsúszás valószínűsége a súrlódási együttható
változásával függ össze, amit az elvégzett tevékenység is befolyásol.
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Mivel a termékek többféleképpen rangsorolhatók a különféle módszerek eredményei
alapján, ezért a csúszásellenállás összetett megadása jobban jellemzi a burkolólapon való
megcsúszási hajlamot (Bowman et al., 2002a). Különösen fontos azt is figyelembe venni,
hogy a laboratóriumi mérések során megbízhatóan működő állítható hajlásszögű vizsgálati
berendezés mellett mindig szükség van egy hordozható eszközre is. Az ingás berendezés
alkalmazása során pedig nemcsak vizes környezetben, hanem szárazon is meg kell határozni
az értékeket. Számos tanulmány készült a súrlódást mérő berendezések és módszerek
összehasonlítására, de ezekben nagyon sok az ellentmondás. Egy tetszőleges módszer vagy
csak egy eredmény nem lehet megfelelő ahhoz, hogy egy terméket kiválasszunk, vagy a
padló csúszásgátlását megítélhessük (Bowman, 2004).
A szubjektív mérési formák kevésbé megbízhatóak, de ezek azok a módszerek, amelyek
jobban tükrözik az emberi viselkedési tulajdonságokat a tekintetében, hogy az adott
csúszósságot több érzékszerv segítségével értékelik és azonosítják (Grönqvist et al., 2001;
Bang et al., 2015). Azonban ezeknek a megbízhatósága még mindig nem tisztázott a
megcsúszásos balesetek tekintetében. A kérdés továbbra is arra irányul, hogy kiegészíthetike az érdesség és súrlódási együttható, mint jelzőszámok hibáinak kiküszöbölését.
Európában a CEN/TC 339 Munkacsoportja végzi az utakon és sportlétesítményeken kívül
padlófelületek csúszásellenállását vizsgáló módszerek egységesítését. Előremutató a korábbi
tanulmányokra (Bailey, 1988; Proctor és Coleman, 1988; Proctor, 1993) hivatkozva, hogy már
több szabványban is szerepel az ingás berendezés (MSZ EN 1341:2013, MSZ EN 1344:2014,
MSZ EN 1342:2013, MSZ EN 13036-4:2012). Az egyes vizsgálati módszerek értékelése alapján
nemcsak a mérőeszközök, berendezések eltérő kialakítása, hanem a felülettel való érintkezés
függvényében a különféle csúszótestek méretének hatása miatt is nehéz összefüggéseket
találni (Sengoz et al., 2012). A csúszásellenállás mérési eredményeinek változékonysága
kapcsolatban áll a burkolólapok felületi kialakításával (Chang et al., 2001; Bowman et al.,
2002b). Minden felület alapvetően rendelkezik valamilyen, akár mikroszkopikus méretű
érdességgel (Chang, 1999). A SlipSTD konzorcium tagjai egy közös projekt keretében a
keménypadlókon való megcsúszás veszélyének értékelését másik szemszögből közelítették
meg, ugyanis a felületi érdességi jellemzők és a csúszásellenállási értékek közötti kapcsolatot
keresték. Ennek eredményeképpen elkészült az ún. SlipSTD PAS (Tari et al., 2009), ami a
padlóburkolatokat a szennyező anyagok jelenléte alapján osztályozza.
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2.7. Felületi érdesség és módszertana
2.7.1. Az érdesség fogalma
A burkolólapok felületi minőségét több, a gyártás és a felhasználás oldaláról megközelíthető
tényező befolyásolja. Az egymáshoz képest elmozduló testek súrlódási viselkedésére a
felületek geometriája hatással van, hiszen sem a természetben megtalálható felületek, sem a
megmunkált felületek nem teljesen simák.
A gyártástechnológiából adódik, hogy egyenetlenségeket tapasztalunk, amelyek alak- és
nagyságrend szerint megkülönböztethetőek (2.16. ábra).

2.16. ábra: Alakeltérések felosztása (Magoss, 2000)

A felületi érdesség komplex fogalom, amely a felület számos tulajdonságát foglalja magába.
Meghatározása és mérése a csúszásgátlás lehetőségének egy további mutatója, vagyis annak
megismerése és elemzése, hogy a felületi struktúrát milyen mértékben befolyásolja a termék
előélete (pl. gyártás, kopás), és hogy ez milyen hatással van a majdani viselkedésére
(pl. tapadás, súrlódás). A felületi mikrogeometria mérése és jellemzése szabványosított, így
alkalmas az egyes felülettípusok összehasonlítására a műszaki gyakorlatban közismert
érdességi

mérőszámok

alkalmazásával.

A

felületi

mikrogeometria

két,

szűréssel

szétválasztható összetevője a kistérközű érdesség és a lényegesen nagyobb hullámhosszú
hullámosság (2.17. ábra). A határhullámhossz (λc) felett a hullámosság, alatta pedig az
érdesség értelmezhető.
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2.17. ábra: A felületi egyenetlenség és összetevői (Forgácsoláskutatás.hu)

Műanyag és fémek gyártása során előírás, hogy a megmunkált munkadarab feleljen meg a
tervező által megadott méretpontosságnak, alakhűségnek, valamint felületi minőségnek.
Számos kutatás készült már ezen anyagok különféle megmunkálásával (pl. forgácsolási
eljárás – esztergálás), illetve az adott eljárásra jellemző tényezők felületi érdességre
gyakorolt hatásának vizsgálatával (Czifra, 2006; Farkas, 2010). A felület minőségét a
megmunkálandó anyag tulajdonságai, valamint a felület kialakításának művelete határozza
meg. Az egyenetlenségek jellemzésére számos mérési eljárás ismert, amelyek a felületet
különböző szempontból vizsgálják, és eltérő információkat szolgáltatnak. Jellegzetes mérési
módszerek az összehasonlító etalonok, a metszettapintós eljárás, valamint az optikai
eszközzel (pl.: elektronmikroszkópia) készült felvételek.
2.7.2. Metszettapintó eljárás
A műszaki gyakorlatban központi szerepet játszik a tapintótűs méréstechnika (2.18. ábra). A
megfelelően kialakított tapintó végigcsúszik a felületen, és a mozgásából keletkező jel az
átalakítóban elektromos jellé alakul.

2.18. ábra: Metszettapintós érdességmérés elve (Farkas, 2010)
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A profilletapogatás útján dolgozó felületi érdesség-mérőgépek esetében az igen kis (μm
nagyságrendű) lekerekítési sugárral rendelkező gyémántcsúcs (2.19. ábra) egyenletes
sebességgel halad és így tapogatja le a felület egyenetlenségeit.

2.19. ábra: A tapintótű csúcsának
mikroszkopikus képe (Farkas et al., 2005)

2.20. ábra: Tapintófej típusok
(Mitutoyo termékkatalógus)

A mérőtapintók mechanikai kivitele igen változatos, ahogy ezt a 2.20. ábra is mutatja. A
tapintótűk többnyire kúp, vagy gúla alakúak, néhány μm-es csúcssugarú legömbölyített
véggel. A gyártók több mérőfejet (egész sorozatot is) kínálnak egy érdességmérőhöz, ezekkel
a legkülönbözőbb felületek mérése oldható meg (Farkas, 2010). A korszerű metszettapintó
műszerek lehetővé teszik az érdességi és hullámossági profilok, valamint a szűrés nélküli,
torzítatlan profilképek felrajzolását. Ezek a profildiagramok nélkülözhetetlenek az átfogó
mikrogeometriai értékelés megadásához.
A felületi topográfia kiértékelésében a szűrők fontos szerepet játszanak. Mivel a felületi
egyenetlenségek

sokféle

hullámhosszúságú, többé-kevésbé

periodikusan

ismétlődő

struktúrából tevődnek össze, ezért a felület nagyon bonyolult módon írható le, jellemzői
nehezen és sokszor nem túl egyértelműen adhatók meg. A szűrők feladata tehát a két
jellemző összetevő, a hullámosság és az érdesség szétválasztása. Jelenleg a Gauss-szűrő
(2.21. ábra) a legelterjedtebben használt.

2.21. ábra: Gauss-féle szűrő (Sárközy, Térinformatika elektronikus jegyzete)
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A metszettapintós érdességmérések eredményét számos tényező befolyásolja. A
legfontosabbak ezek közül a kiértékelési hossz, a középvonal helyzete, a tapintó
csúcssugarának nagysága, a vontatási sebesség, stb.
A fémből készült gépalkatrészeknél a két felület nem a teljes vagy névleges (An) felületen
érintkezik egymással, hanem az érdességi csúcsok által meghatározott, tényleges érintkező
felületeken (At) (Pálfi, 2010). A tényleges felület – a mérőeszközök pontatlanságai miatt –
pontosan nem ismételhető meg, ezért helyette az észlelt felületet fogadjuk el (Farkas, 2010).
Hasonló elven közelíthetjük meg a kerámia burkolólapokat, hiszen a gyártás során az
alapanyag fém felületekkel érintkezik, tehát hatással van rá a gyártástechnológia.
A felület eltérései az egyenetlenségek, amelyek a tényleges felületnek egy célszerűen
választott mértani felülethez viszonyított kiemelkedései és bemélyedései (2.22. ábra).

2.22. ábra: A síkbeli (2D-s) mikrogeometriai profilmetszet elvi megjelenítése (Solecki, 2009)

A vizsgált felület érdességének kiértékeléséhez a műszer által megjeleníthető, a felület
jellegét jól tükröző profilmetszetet, a mikrogeometria jellemzésére pedig mérőszámokat
használnak.
2.7.3. Az érdességi mérőszámok
Egy műszaki felület jellemzése egyetlen skalár paraméterrel nem lehetséges, ezért többféle
geometriai jellemző meghatározása szükséges. A felületi érdesség MSZ EN ISO 4287:2002
szerinti jellemzése leggyakrabban az Ra átlagos felületi érdesség és az Rz egyenetlenség
magasság alapján történik.
Az Ra átlagos érdesség (1) a legismertebb paraméterek egyike.


Ra 

1
Z ( x) dx
 0
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Alapvetően a felület magasságirányú jellemzését szolgálja, így jó képet ad a felület
finomságáról, durvaságáról. Ez az érték tehát az adott hosszon belüli egyenes vonaltól való
eltérések középértéke, függetlenül az iránytól. Ebben az esetben nem határozható meg,
hogy az eltérések csúcsok vagy völgyek. Minél kisebb az átlagos felületi érdesség, annál
simább a felület (0,02 μm = tükörsima).
A felületek esetén fontos műszaki jellemzők a lokális szélsőértékekhez tartozó paraméterek.
A profil maximális magassága az egyedi profilmagasságok átlaga, vagy egyenetlenség
magasság az Rz (2), amely a legmagasabb csúcs és legnagyobb völgy közötti különbség a
referenciahosszon az érdességi profil (2.23. ábra) alapján:

Rz 

1 5
1 5
Zp


 Zv
5 i 1
5 i 1

(2)

2.23. ábra: Az érdességi profil – a felület Zp kiemelkedései és Zv bemélyedései
(MSZ EN ISO 4287:2002)

Ezek a magassági paraméterek a tervező és gyártó mérnökök számára évtizedek óta jól
ismertek, méretezési modellek alapjául szolgálnak, ismert és kipróbált megmunkálási
tapasztalatot tükröznek. A műszerek mérési, valamint kiértékelési alapbeállításait
szabványok rögzítik. A felület finomságától függően megválaszthatók az előírt beállítási
értékek.
A burkolatok csúszásellenállása és a takaríthatósága a felületi érdesség mérésével és
számszerűsítésével pontosítható, mivel használat során a csúszásgátlási képesség a felületek
jellegétől függ, és ez a padló élettartama alatt változhat. Korábbi kutatások
eredményeképpen megállapították, hogy tiszta vizes környezetben a biztonságos
közlekedéshez szükséges Rz minimális értéke 8-10 μm (Harris és Shaw, 1988).
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Habár ez az érdességi mérőszám önmagában nem alkalmazható egyértelműen, ugyanis
hasonló értékek mellett a mintázati kialakításban (fűrészfogas vagy szinuszos) eltérések
lehetnek. Nem elegendő csak azt meghatározni, hogy egy burkolólap felületi kialakítását
tekintve biztonságos vagy nem, hiszen a felületi érdesség is változik. A padlóburkolat
mintázatából, rögzítéséből, karbantartásából és tisztításából eredő tulajdonságok együttes
ismerete a meghatározó a csúszásgátlás szempontjából.

3. LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEK
3.1. Felhasznált anyagok
A vizsgálatok elvégzéséhez az MSZ EN 14411:2016 szabvány szerinti kül- és beltéri
padlóburkolásra alkalmas kerámia burkolólapokat választottam, amelyek szemléltetik a
sokszínűséget, a kereskedelmi forgalomban is kapható termékek változatosságát. A vizsgálat
alá vont összesen 28 féle (14 mázatlan és 14 mázas) különböző típusú szárazon sajtolt
burkolólapokat több dobozból, véletlenszerű mintavételezéssel választottam ki annak
érdekében, hogy minél jobban reprezentálja az adott tételen belüli esetleges eltéréseket, és
hogy minden egyede egyenlő valószínűséggel kerüljön be a mintába. A kísérlet során
típusonként megközelítőleg 50 db lapot vizsgáltam.
A gyártástechnológia és a felületi kialakítás különbözősége a kutatásom során azért volt
meghatározó, mivel a teljes sokaság, vagyis a jelenlegi technológiai fejlettségnek megfelelő
burkolólap családok bármelyike elérhető ártól és gyártási helytől függetlenül nemcsak a
nagyobb beruházásoknál, hanem lakossági szinten is.
Az egyes mintákat azonosítóval láttam el, amely UG esetén a mázatlan (unglazed), G esetén
pedig a mázas (glazed) felületképzést jelenti. A kutatásban csak megfelelő felületi minőségű,
sérülésmentes, egész lapokat használtam. A kísérletben felhasznált kerámia burkolólapok
fényképfelvételeit, vízfelvételét (E [m%]), valamint a felületre vonatkozó megjegyzéseket a
3.1 és 3.2. táblázat tartalmazza.
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3.1. táblázat: A kísérletben felhasznált mázatlan kerámia burkolólapok 50×50 mm-es területének
megfelelő fényképfelvételek, vízfelvétel (E [m%]), valamint a felületre vonatkozó megjegyzések
szemrevételezés és tapintás által

E ≤ 0,5%
UG1

UG2

tapintásra sima,
normál felület
E ≤ 0,5%
tapintásra sima,
enyhén polírozott
felület

UG8

E ≤ 0,5%
UG9

E ≤ 0,5%
UG3

UG4

tapintásra sima,
normál felület
E ≤ 0,5%
tapintásra
enyhén érdes,
normál felület

tapintásra sima,
normál felület

UG10

tapintásra sima,
normál felület

UG11

magas fényű,
polírozott felület

tapintásra sima,
normál felület
E ≤ 0,5%

UG12

UG13

E ≤ 0,5%
UG7

tapintásra sima,
normál felület
E ≤ 0,5%

E ≤ 0,5%
UG6

tapintásra sima,
normál felület
E ≤ 0,5%

E ≤ 0,5%
UG5

E ≤ 0,5%
strukturált,
irányított
mintázatú felület

tapintásra sima,
normál felület
E ≤ 0,5%
strukturált,
irányított
mintázatú felület
E ≤ 0,5%

UG14
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3.2. táblázat: A kísérletben felhasznált mázas kerámia burkolólapok 50×50 mm-es területének
megfelelő fényképfelvételek, vízfelvétel (E [m%]), valamint a felületre vonatkozó megjegyzések
szemrevételezés és tapintás által

3% < E ≤ 6%
G1

G2

G3

G4

G5

tapintásra sima,
normál felület
0,5% < E ≤ 3%
tapintásra
enyhén érdes,
normál felület
3% < E ≤ 6%
strukturált,
szabálytalan
mintázatú felület
E ≤ 0,5%
strukturált,
szabálytalan
mintázatú felület
E ≤ 0,5%
strukturált,
szabálytalan
mintázatú felület

G8

G9

G10

3% < E ≤ 6%
G11

tapintásra sima,
normál felület

G12

tapintásra sima,
normál felület

tapintásra sima,
normál felület
0,5% < E ≤ 3%

G13

E ≤ 0,5%
G7

tapintásra sima,
normál felület
0,5% < E ≤ 3%

E ≤ 0,5%
G6

6% < E ≤ 10%
tapintásra sima,
normál felület,
enyhe
bemélyedésekkel
6% < E ≤ 10%
tapintásra sima,
normál felület,
enyhe
bemélyedésekkel
E ≤ 0,5%
strukturált,
szabálytalan
mintázatú felület

tapintásra sima,
normál felület
E ≤ 0,5%

G14
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3.2. Alkalmazott vizsgálati módszerek és eszközök
3.2.1. Lejtős vizsgálat
A felületek csúszásellenállásának meghatározására hazánkban az egyik legismertebb
vizsgálat a DIN 51097:1992 és a DIN 51130:2004 szabványok szerinti lejtős módszer.

3.1. ábra: A lejtős módszer vizsgálóberendezésének elvi kialakítása és méretei (CEN/TS 16165:2012)
Jelmagyarázat: 1 - megfelelő biztonsági testhevederzet, 2 - vezérlő egység, 3 - emelhető lejtő, ahol a
burkolólap rögzítésre kerül, 4 - hajlásszög kijelzése

A

berendezés

(3.1.

ábra)

hajlásszöge

0°-45°-ig

emelhető.

Ez

a

vizsgálat

a

CEN/TS 16165:2012 szabványban előírtaknak megfelelően a vízszintes felület kihasználható
súrlódásának mértékét adja meg. A mintákat a 1000 × 500 mm névleges méretű felületre
rögzítettem és azt vizsgáltam, hogy a burkolt felületen mozgó személy milyen hajlásszög
mellett csúszik meg. A mintadarabokat 3 állapotban, 100 ml 10W-40 típusú motorolajjal,
0,1 m/m%-os nátrium-lauril-szulfát (NaLS) oldattal, valamint vízzel elárasztva vizsgáltam.
Az olajos felületen munkacipőben (3.2. ábra)
mért értékeket a DIN 51130:2004 szabvány
egy ún. R számmal jelöli, és 5 csoportba
sorolja: R9-R13 (3.3. táblázat). Az R9
osztályba sorolt minták a legalacsonyabb, az
R13

osztályba

soroltak

a

legmagasabb

követelményt elégítik ki.
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3.3. táblázat: Olajos felületen mért burkolati hajlásszög szerinti osztályozás
Burkolati hajlásszög [°]

Értékelési csoport

6 - 10

R9 (nagyon gyenge)

11 - 19

R10 (gyenge)

20 - 27

R11 (közepes)

28 - 35

R12 (jó)

> 35

R13 (nagyon jó)

A mintákat vízzel elárasztott felületen mezítláb vizsgálva a DIN 51097:1992 szabvány szerinti
A, B és C értékelési csoportokba soroltam (3.4. táblázat), ahol a csúszásgátlás követelményei
A-tól C felé növekednek.
3.4. táblázat: A vízzel elárasztott felületen mért burkolati hajlásszög szerinti osztályozás
Burkolati hajlásszög [°]

Értékelési csoport

12 - 17

A (gyenge)

18 - 23

B (közepes)

≥ 24

C (jó)

3.2.2. Ingás súrlódásvizsgálat
A CEN/TS 16165:2012 szabványban alternatív vizsgáló eszközként szerepel az ingás
súrlódásvizsgáló berendezés, az SRT. A 3.3. ábrán is látszik, hogy a vizsgálat a Charpy-féle
inga elvén alapszik: ez az inga végére szerelt, rugóterhelésű, szabványos gumiból készült
csúszótest felülettel való érintkezését és átlendülését jelenti. A burkolat felületének
csúszásellenállása arányos azzal a potenciális energiaveszteséggel, amit a mérendő felületen
végigcsúszó gumi a súrlódása miatt elszenved.

3.3. ábra: Az ingás súrlódásvizsgáló berendezés, SRT az MSZ EN 13036-4:2012 szerint
Jelmagyarázat: 1 - C-skála (126 mm súrlódó hossz), 2 - F-skála (76 mm súrlódó hossz), 3 – Mutató, 4
– Inga, 5 – Csúszótest, 6 – Talpcsavar, 7 – Próbatesttartó, 8 – Libella, 9 - Függőleges állító csavar
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A száraz és vizes felületen végzett mérés eredményeképpen az energiaveszteség mértékét az
ingakar átlendülési magasságcsökkenésének nagysága fejezi ki. Az így meghatározott ingás
vizsgálati érték (PTV) egy számérték, nagysága 0 - 150-ig terjed. Magasabb érték nagyobb
csúszásellenállást jelent.
Az MSZ EN 13036-4:2012 szabvány szerint ezzel a berendezéssel a vizsgálat 2 különböző
méretű csúszótesttel is elvégezhető. Ahol csak lehetséges a széles csúszótest (126 ± 1 mm)
használata javasolt, hiszen így a leolvasásokat a C skálán (3.4. ábra) kell végezni, ami
közvetlenül megadja a PTV értéket 0-tól 150-ig 5-ös osztásközökkel. Inhomogén felületeken,
ahol elegendő sima vizsgálati terület csak keskeny csúszótest (76 mm névleges csúszási
hosszon mérve) használatával teremthető meg, a leolvasásra az F skála (3.4. ábra)
használható 0,00-tól 1,00-ig 0,05 osztásközökkel. Ez esetben a leolvasott értékeket 1,1-el
szorozva megkapható a PTV érték 10 %-on belül.

3.4. ábra: A PTV érték leolvasására szolgáló C és F skála az MSZ EN 13036-4:2012 szerint

A vizsgálatokat Slider 57 csúszótesttel (Shore-A 57-63) laboratóriumi körülmények között,
19-22 °C hőmérsékleten végeztem, így nem volt szükség a mérési adatok korrekciójára. A
vizes felület PTV értéke szerinti osztályozásra a SA HB 198:2014 ad útmutatást
(3.5. táblázat).
3.5. táblázat: A vízzel nedvesített felületen mért PTV érték szerinti osztályozás
PTV érték
(Slider 57 esetén)
0 - 19
20 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 150

Értékelési csoport
T1 (nagyon gyenge)
T2 (gyenge)
T3 (közepes)
T4 (jó)
T5 (nagyon jó)

Megjegyzés: Az ausztrál HB 198 P osztályainak elnevezése a francia UPEC P jelölése miatt a fentiek szerint
módosultak a magyar alkalmazhatóságra.
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3.2.3. Felületi súrlódásvizsgálat
A CEN/TS 16165:2012 szabványban megadott elvek szerint a 3.5. ábra szerinti berendezés a
járófelületre helyezve a lábak mozgását szimulálja. A felületen állandó sebességgel (0,2 m/s)
végighaladva magával húzza a 28 × 28 mm névleges méretű csúszótalpat. A talpra ható
húzóerő az állandó (24 N) ráható súly segítségével mérhető.

3.5. ábra: A súrlódási ellenállást mérő
berendezés elvi kialakítása (Elcon GmbH)

3.6. ábra: FSC 2000 Print hordozható készülék

Az érzékelő talp a nyúlásmérő bélyeget (DMS) megfeszíti, ezt a műszer elektromos jellé
alakítja és kiértékeli. Az úthossz változtatható, gyári beállítás 300 mm, 600 mm és 1000 mm.
Az általam alkalmazott FSC 2000 Print felületi súrlódási ellenállást mérő hordozható
készülékkel (3.6. ábra) közvetlenül a súrlódási együttható (μ) határozható meg. A nedves
felületen végzett méréshez kb. 5 cm3 mennyiségű vizet magába foglaló szivacs előnedvesíti a
mérendő felületrészt. A vizsgálatot műanyag csúszótalppal végeztem el.
A súrlódási együttható kiértékelésre vonatkozó előírás a Skiba et al. (1986) által
meghatározott Wuppertal-i határértékek (Wuppertal Safety limit values), ami a 3.6. táblázat
szerinti osztályozást jelöli meg.
3.6. táblázat: A vízzel nedvesített felületen mért súrlódási együttható szerinti osztályozás
Súrlódási
együttható

Értékelési csoport

0,00 - 0,21

M1 (nagyon gyenge)

0,22 - 0,29

M2 (gyenge)

0,30 - 0,42

M3 (közepes)

0,43 - 0,63

M4 (jó)

≥ 0,64

M5 (nagyon jó)

Megjegyzés: A szakirodalom szerinti osztályozás csak a kvalitatív jellemzőket tartalmazza. Az egyszerűbb
kezelhetőség kedvéért az osztályok M1-M5 jelölését én adtam.
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3.2.4. Felületi érdesség vizsgálata - Metszettapintó eljárás
A profilometriás felületi érdességmérő eszközök esetében az érdességi paraméterek a
függőleges helyzetű tapintócsúcs elmozdulása mentén kerülnek meghatározásra. Az
alkalmazott Surftest SJ-301 típusú készülék (3.7. ábra) mérőtapintója (3.8. ábra) segítségével
a mért felület egyenetlenségeit, lényegében a kiemelkedéseket és bemélyedéseket
határozza meg. A mérési eredmények az érintőképernyő segítségével numerikusan és
grafikusan megjeleníthetők, illetve közvetlenül nyomtathatók.

3.7. ábra: Surftest SJ-301 típusú felületi
érdességmérő készülék

3.8. ábra: Az érdességmérő készülék
mérőtapintója

A műszer maximális mérési hossza 350 μm (-200 − +150 μm), a mérési adatok alapján
számos érdességi paraméter meghatározható. A vizsgálat során mért Ra és Rz megválasztása
azon alapszik, hogy a géptervezésben és az alkatrészgyártásban hazai és nemzetközi
viszonylatban egyaránt az ipari gyakorlat ezeket a paramétereket alkalmazza a felületek
jellemzésére.
A mérési feltételek a készülék képernyőjén gyorsan beállíthatók. A kalibrálás a 3.9. ábrán
szemléltetett érdesség-etalon mérésével történik. A Surftest SJ-301 típusú készülék esetében
a kalibrálás folyamata egyszerűen és gyorsan végrehajtható.

3.9. ábra: A Surftest SJ-301 típusú felületi érdességmérő készülék kalibrálásához szükséges etalon
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A mérés során az MSZ EN ISO 4288:2000 szabványban, valamint az érdességmérő készülék
útmutatójában megadott mérési beállításokat alkalmaztam (3.7. táblázat).
3.7. táblázat: Az SJ-301 készülékkel történt vizsgálat során alkalmazott mérési beállítások
Mért profil:
Szűrő:
Ra átlagos érdesség [μm]
határhullámhossz λc [mm]
kiértékelési hossz ln [mm]

Ra ≤ 0,02
0,08
0,4

R szűrt érdességi profil
Gauss
0,02 < Ra ≤ 0,1
0,1 < Ra ≤ 2
0,25
0,8
1,25
4

2 < Ra ≤ 10
2,5
12,5

A kiértékelésénél az érdességi mérőszámok mellett az észlelt felületet reprezentáló
profilmetszetet is elemeztem. A 3.10. ábrán jól látható az eltérő felületi kialakítás.

3.10. ábra: Strukturált, Ra = 6,53 µm átlagos érdességű (fent) és polírozott, Ra = 0,09 µm átlagos
érdességű (lent) kerámia burkolólapok felületi érdességének grafikus megjelenítése

3.2.5. Tisztíthatóság vizsgálata
A kerámia burkolólapok tisztíthatósága a különféle vegyszerekkel és foltképző anyagokkal
szembeni ellenállóképesség meghatározását jelenti. A termékszabvány minden vízfelvételi
osztályba

tartozó

terméknél

előírja

a

vegyszerállósági

vizsgálatot

az

MSZ EN ISO 10545-13:1999 szerint a következő vizsgálóoldatokkal:


háztartási vegyszerek (ammónium-klorid-oldat)



uszodai vegyszerek (nátrium-hipoklorit-oldat)



savak és lúgok (kis koncentrációjú oldatok [sósavoldat 3%, citromsavoldat, káliumhidroxid-oldat], nagy koncentrációjú oldatok [sósavoldat 18%, tejsavoldat, káliumhidroxid-oldat])
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A mázatlan lapokat az előírtak szerint 12 napig a vizsgáló oldatokban tartottam, majd 5
napig folyó vízben tároltam. A mázas lapok felületére körbetömített hengereket rögzítettem,
amibe a vizsgálóoldatok kerültek. Háztartási vegyszerek, uszodai vegyszerek, és citromsav
esetén 24 óráig, sósav és kálium-hidroxid esetén pedig 4 napig tart a vizsgálat. Az eltelt idő
után szabad szemmel meghatároztam a roncsoló hatást, ez alapján az osztályba sorolást.
Az MSZ EN ISO 10545-14:2016 szerint megnevezett foltképző anyagokat a burkolólapok
felületére helyeztem, majd 24 óra elteltével az előírt módon megtisztítottam és
szemrevételeztem a látható változásokat. Az osztály meghatározásakor azt vettem
figyelembe, hogy milyen tisztítószerrel (meleg víz, gyenge vagy erős tisztítószer, esetleg
oldószerek) tudtam eltávolítani a foltot a felületről. A hivatkozott szabványok szerinti
osztályozás módszertanát részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

3.3. Kísérleti terv
Kiterjedt irodalomkutatás ösztönözte, hogy az elmúlt közel 30 év több műszaki
közleményének áttanulmányozását követően kidolgozzak egy olyan komplex laboratóriumi
kísérletsorozatot a csúszásgátlás meghatározására, amelyben a Magyarországon ismert
módszerek együttesen vannak jelen. Tanulmányoztam a rendelkezésre álló vizsgálatok elveit
és a megcsúszás folyamatát, hogy a szabványos eljárások mellett a folyamat életszerű oldalát
is elemezhessem. Vizsgálataimat így ezen elv köré építve a minták csúszásgátlását
befolyásoló

tulajdonságait

határoztam

meg

több

módszer

alkalmazása,

azok

összefüggéseinek és a rendelkezésre álló eszközök segítségével nyerhető eredmények
kiértékelésével. A kísérlet során arra törekedtem, hogy a valóságnak megfelelő helyzetben
elemezzem a felületek viselkedését, így több vizsgálati eredmény jelenti a burkolólapok
csúszásellenállásának szélesebb körű, pontosabb megközelítését.

Az egyes vizsgálatok részletes ismertetését a 3.8. - 3.11. táblázatok tartalmazzák.

47

Terjék Anita
Kerámia burkolólapok csúszásellenállási tulajdonságainak vizsgálata

PhD értekezés

3.8. táblázat: Kísérleti mátrix a csúszásellenállási vizsgálatokhoz
Vizsgálat megnevezése

Lejtős vizsgálat

Ingás súrlódásvizsgálat

Alkalmazott
csúszótest
emberi talp
emberi talp
munkacipő
(Shore-A 72 ± 2)
széles csúszótest
(Shore-A 55-61)

keskeny csúszótest
(Shore-A 55-61)

Súrlódást csökkentő közeg
folyóvíz
0,1 m/m%-os NaLS oldat
10W-40 típusú motorolaj
folyóvíz
0,1 m/m%-os NaLS oldat
kb. 0,7 m/m%-os hypo oldat
folyóvíz

Felületi súrlódásvizsgálat

műanyag
(Shore-A 85 ± 2)

folyóvíz

Elvégzett mérés
[db]
28 × 3 mérés
23 × 3 mérés
28 × 3 mérés
28 × 5 × 5 mérés
2 × 30 mérés
28 × 5 × 5 mérés
6 × 5 × 5 mérés
6 × 5 × 5 mérés
6 × 5 × 5 mérés
2 × 30 mérés
6 × 5 × 5 mérés
2 × 30 mérés
28 × 3 × 3 mérés

3.9. táblázat: Kísérleti mátrix a felületi érdesség vizsgálatához
Vizsgálat megnevezése

Alkalmazott etalon

Felület állapota
eredeti, kezeletlen

Ra átlagos érdesség és
Rz egyenetlenség
magasság mérése

Ra = 2,94 µm

tömény hypo-val kezelve
kb. 0,7 m/m%-os hypo
oldattal kezelve

Elvégzett mérés
[db]
26 × 5 mérés
2 × 30 mérés
6 × 5 mérés
6 × 5 mérés

3.10. táblázat: Kísérleti mátrix a vegyszerállósági vizsgálathoz
Vizsgálat
megnevezése

szemrevételezéses
ellenőrzés

Alkalmazott vizsgálóoldat
ammónium-klorid-oldat,100 g/l
nátrium-hipoklorit-oldat, 20 mg/l
sósavoldat, 3 % (V/V)
sósavoldat, 18 % (V/V)
citromsavoldat, 100 g/l
tejsavoldat, 5 % (V/V)
kálium-hidroxid-oldat, 30 g/l
kálium-hidroxid-oldat, 100 g/l

Vizsgált próbatest
mennyisége
28 × 5 darab
28 × 5 darab
28 × 5 darab
28 × 5 darab
28 × 5 darab
28 × 5 darab
28 × 5 darab
28 × 5 darab

3.11. táblázat: Kísérleti mátrix a foltosodási vizsgálathoz
Vizsgálat
megnevezése
szemrevételezéses
ellenőrzés

Alkalmazott foltképző anyag
szabványos foltképző anyag
jód
olivaolaj
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Vizsgált próbatest
mennyisége
28 × 5 darab
28 × 5 darab
28 × 5 darab
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4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE
4.1. Csúszásellenállás vizsgálatok módszereinek és mérési eredményeinek
összehasonlítása
A 3.8. táblázatban ismertetett kísérleti mátrix alapján végrehajtott csúszásellenállási
mérések átlagértékeit az egyes laptípusokra vonatkozóan a 4.1. táblázatban foglaltam össze.
Az egyedi mérési eredményeket a 4. melléklet tartalmazza.
4.1. táblázat: Mintadarabok csúszásellenállási vizsgálatainak értékei
Azonosító

UG1
UG2
UG3
UG4
UG5
UG6
UG7
UG8
UG9
UG10
UG11
UG12
UG13
UG14
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14

Lejtős vizsgálat
hajlásszög hajlásszög
[°]
[°]
vizes
NaLS oldatos
felületen
felületen
18
9
24
*
18
12
15
11
12
7
13
9
13
4
26
12
19
11
19
*
14
7
13
7
14
9
22
12
12
11
10
9
16
9
28
*
17
11
14
6
21
*
13
9
15
10
14
*
14
6
13
7
12
7
12
8

hajlásszög
[°]
olajos
felületen
13
5
15
18
13
15
7
28
14
21
10
13
15
17
14
19
16
19
16
17
15
12
11
12
8
13
11
10

* nem állt rendelkezésre mért adat
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Ingás súrlódásvizsgálat
(C skála)
PTV érték PTV érték
[-]
[-]
vizes
száraz
felületen felületen
24
55
23
57
42
87
43
83
29
70
55
72
17
83
60
88
41
83
52
92
15
59
49
76
29
89
29
87
34
72
64
81
25
91
25
71
57
89
59
89
18
81
16
87
18
67
24
85
16
70
49
76
21
58
19
58

Felületi
súrlódásvizsgálat
súrlódási
együttható (μ) [-]
vizes
felületen
0,72
0,65
0,43
0,58
0,38
0,80
0,44
0,64
0,79
0,76
0,20
0,39
0,39
0,44
0,18
0,24
0,54
0,49
0,41
0,45
0,37
0,58
0,58
0,52
0,34
0,39
0,61
0,58
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Az alkalmazott módszerek között a felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási
együttható jelenti a kapcsolódást, ugyanis a lejtős vizsgálat szerinti kritikus szög tangense a
(3) egyenlet (Wetzel, 2012) alapján, valamint az ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV érték a
(4) egyenlet (Houlihan et al., 2009) segítségével kifejezhető a súrlódási együttható (μ)
függvényében:
μ = tgα

(3)

μ = (110/PTV - 1/3)-1

(4)

A 4.1. ábra a súrlódási együttható sematikus rajzát és a vonatkozó számításokat mutatja.

4.1. ábra: A súrlódásmérés alapelve (Wetzel, 2012)

A korábban ismertetett 3.3. – 3.6. táblázatokat kiegészítettem a fent megadott (3) és (4)
egyenletek alapján a 4.1. ábra összefüggéseinek elfogadásával. Az egyes osztályok adott
határértékeit átszámítottam a súrlódási együttható mérési tartományára értelmezve
(4.2. – 4.4. táblázat). Az értékelési csoport kvalitatív jellemzése a felület csúszásgátló hatását
jelenti.
4.2. táblázat: A lejtős vizsgálat szerint olajos felületen mért hajlásszög és a (3) egyenlet alapján
átszámított súrlódási együttható osztályozásának kapcsolata
Értékelési
Lejtős vizsgálat szerinti
csoport
hajlásszög [°]
R9 (nagyon gyenge)
6 - 10
R10 (gyenge)
11 - 19
R11 (közepes)
20 - 27
R12 (jó)
28 - 35
R13 (nagyon jó)
36 - 45
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Számított súrlódási
együttható (μ) [-]
0,11 - 0,18
0,19 - 0,35
0,36 - 0,52
0,53 - 0,72
0,73 - 1,00
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4.3. táblázat: A lejtős vizsgálat szerint vízzel elárasztott felületen mért hajlásszög és a (3) egyenlet
alapján átszámított súrlódási együttható osztályozásának kapcsolata
Értékelési
csoport
A (gyenge)
B (közepes)
C (jó)

Lejtős vizsgálat szerinti
hajlásszög [°]
12 - 17
18 - 23
24 - 45

Számított súrlódási
együttható (μ) [-]
0,21 - 0,31
0,32 - 0,44
0,45 - 1,00

4.4. táblázat: Az ingás súrlódásvizsgálattal vizes felületen mért PTV érték és a (4) egyenlet alapján
átszámított súrlódási együttható osztályozásának kapcsolata
Értékelési
csoport
T1 (nagyon gyenge)
T2 (gyenge)
T3 (közepes)
T4 (jó)
T5 (nagyon jó)

Ingás súrlódás-vizsgálat
szerinti
PTV érték [-]
0 - 19
20 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 150

Számított súrlódási
együttható (μ) [-]
0,00 - 0,18
0,19 - 0,34
0,35 - 0,40
0,41 - 0,46
0,47 - 1,00

A 4.2. ábra mutatja az összefüggést az egyes módszerek között. A lejtős vizsgálat
eredményeinek értékelésénél az osztályba sorolás egy adott minimális hajlásszög felett
releváns, ezért az összehasonlító ábrán erre a legalsó tartományra hivatkozva a nem
minősített megnevezést alkalmaztam.
A mérési eredmények alapján meghatároztam a vizsgált minták egyes módszerek szerinti
osztályokban való eloszlását. A lejtős vizsgálat során a CEN/TS 16165:2012 szabványban
előírtaknak megfelelően 0,1 m/m%-os nátrium-lauril-szulfát (NaLS) oldattal elárasztott
felületen mért hajlásszögek a minták 90 %-ában a nem minősített tartományba való
osztályozást jelentették, ezért ezeknek az értékeknek a további elemzésével nem
foglalkoztam.
Relatív gyakorisági hisztogramot (4.3. ábra) készítettem annak kimutatására, hogy a 28
különböző típusú kerámia minta egyedi értékei hogyan oszlanak meg az osztályozási
kategóriák között.
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a)

b)

c)

d)

4.2. ábra: A csúszásellenállás vizsgálati módszereinek
összefüggése a felületi súrlódásvizsgálattal
meghatározott súrlódási együttható alapján
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4.3. ábra: A minták egyedi értékeinek
eloszlása; a) vizes felületen végzett lejtős
vizsgálat osztályozása alapján (84 db
egyedi érték), b) olajos felületen végzett
lejtős vizsgálat osztályozása alapján (84 db
egyedi érték), c) vizes felületen végzett
ingás súrlódásvizsgálat osztályozása
alapján (140 db egyedi érték), d) vizes
felületen végzett súrlódás együttható mérés
osztályozása alapján (84 db egyedi érték)
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Elemeztem a 3 módszer szerinti vizsgálattal meghatározott csúszásgátlás összefüggéseit.
Megvizsgáltam minden próbatestre az egyes módszerek alapján kapott értékek és ezek
osztálya, valamint ugyanazon kategorizáláshoz tartozó átszámított súrlódási együtthatóra
vonatkozó osztály közötti kapcsolatot. Az összehasonlítást részletesen a 4. melléklet
tartalmazza.
Kimutattam, hogy a kísérletben résztvevő 28 különböző típusú kerámia burkolólap mintákon
az alkalmazott módszerekkel nyert vizsgálati eredmények eltérőek. A súrlódási együttható
mért eredménye alapján a 4.2. - 4.4. táblázatok segítségével történő értékelés kedvezőbb
besorolást jelent, mint a lejtős módszerrel mért tényleges hajlásszög, valamint az ingás
súrlódásvizsgálattal mért PTV érték osztályba sorolása. Megállapítottam, hogy az átszámított
súrlódási együttható szerinti besorolás jelentősen túlértékeli a csúszásellenállási képességet.
Amennyiben csak ez képezi az értékelés alapját, a minták több mint 50 %-ban kedvezőbb
osztályozást kapnak (4.4. ábra).

4.4. ábra: Az átszámított eredmények szerinti osztályozás közötti eltérés
(összehasonlítás alapja a felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható)

Statisztikailag elemeztem a próbatesteken mért eredményeket a vizsgált paraméterek
függvényében. A leíró statisztikák kiszámításához és a korreláció vizsgálatához Microsoft
Excel 2010 és NCSS 11 szoftvert használtam. Az NCSS 11 szerinti statisztikai elemzés
kivonatát az 5. melléklet tartalmazza.
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Megállapítottam, hogy a módszerek közötti korrelációs együttható zérushoz közeli, minden
esetben gyenge a kapcsolat a két összehasonlított adatsor között (4.5. - 4.8. ábra).

4.5. ábra: A vizes felületen lejtős vizsgálattal mért
hajlásszög és a felületi súrlódásvizsgálattal
meghatározott súrlódási együttható korrelációs
vizsgálata (R² = 0,0838)

4.6. ábra: A olajos felületen lejtős vizsgálattal
mért hajlásszög és a felületi súrlódásvizsgálattal
meghatározott súrlódási együttható korrelációs
vizsgálata (R² = 0,0161)

4.7. ábra: A vizes felületen végzett ingás
súrlódásvizsgálat szerinti PTV érték és a felületi
súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási
együttható korrelációs vizsgálata (R² = 0,0062)

4.8. ábra: A száraz felületen végzett ingás
súrlódásvizsgálat szerinti PTV érték és a felületi
súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási
együttható korrelációs vizsgálata (R² = 0,0011)

A korrelációs vizsgálat során igazoltam, hogy az egyes módszerek eredményeinek
átszámítása az értékek és osztályok eltérését eredményezi. A mérések alapján
megállapítottam, hogy az eddig ismert átszámítási módszerek nem adnak megfelelő
egyezést. Az alapsokaságból véletlenszerűen kiválasztott 28 különböző típusú mintánál a
mérési adatpárok széles tartományban szabálytalanul elkülönülnek, ezért nem lehet
egyértelmű következtetéseket levonni.
54

Terjék Anita
Kerámia burkolólapok csúszásellenállási tulajdonságainak vizsgálata

PhD értekezés

A felületi súrlódásvizsgálattal közvetlenül meghatározott súrlódási együttható alapján
növekvő sorba rendeztem az átlagértékeket tartalmazó adathalmazt (4.5. táblázat) további
elemzés céljából.

Kvartilisek
alapján
képzett
csoport
sorszáma

1.

2.

3.

4.

Felületi
súrlódásvizsgálattal
közvetlenül
meghatározott
súrlódási
együttható [-]
0,18
0,20
0,24
0,34
0,37
0,38
0,39
0,39
0,39
0,41
0,43
0,44
0,44
0,45
0,49
0,52
0,54
0,58
0,58
0,58
0,58
0,61
0,64
0,65
0,72
0,76
0,79
0,80

Azonosító

4.5. táblázat: A súrlódási együttható alapján növekvő sorba rendezett minták átlagértékei

G1
UG11
G2
G11
G7
UG5
UG13
UG12
G12
G5
UG3
UG7
UG14
G6
G4
G10
G3
G8
G14
UG4
G9
G13
UG8
UG2
UG1
UG10
UG9
UG6

Lejtős
vizsgálat
szerint vizes
felületen
mért
hajlásszög
[°]
12
14
10
14
21
12
14
13
13
17
18
13
22
14
28
14
17
13
12
15
15
12
26
24
17
19
19
13

Lejtős
vizsgálat
szerint olajos
felületen
mért
hajlásszög
[°]
14
10
19
8
15
13
15
13
13
16
15
7
17
17
19
12
16
12
10
17
11
11
28
5
13
21
14
15

Ingás
súrlódásvizsgálat
szerint vizes
felületen
mért PTV
[-]
34
15
64
16
18
29
29
49
49
57
42
17
29
59
25
24
25
16
19
43
18
21
60
23
24
52
41
55

Ingás
súrlódásvizsgálat
szerint száraz
felületen
mért PTV
[-]
72
59
81
70
81
70
89
76
76
89
87
83
87
89
71
85
91
87
58
83
67
58
88
57
55
92
83
72

A növekvő sorba rendezett minta legnagyobb értéke: 0,80. A medián, vagyis a rendezett
minta adatainak középső számértéke: 0,47. Az alsó kvartilis, a legkisebb és a medián között
középen elhelyezkedő adat számértéke: 0,39. A felső kvartilis, a medián és a legnagyobb
érték közötti adat: 0,59.
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A kvartilisek alapján a sokaságot 4 csoportra osztottam és megvizsgáltam, hogy az eltérés
szignifikáns-e a felületi kialakítás mázas vagy mázatlan jellegének függvényében. A 4.9. ábra
mutatja a mázas és mázatlan minták megoszlását az egyes csoportokban.

4.9. ábra: Minták megoszlása a felületi
súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási
együttható alapján növekvő sorba rendezés
alapjául szolgáló kvartilisek szerinti
csoportbontásában

4.10. ábra: A minták vízfelvételének megoszlása
a felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott
súrlódási együttható alapján növekvő sorba
rendezés alapjául szolgáló kvartilisek szerinti
csoportbontásában

A sorba rendezett minták felső 25 %-a 1 minta kivételével mind mázatlan. Ugyanez a minták
második 25 %-ában ellenkező megoszlást mutat, ugyanis a mázas lapok alkotják 86 %-ban a
csoportot. A medián alatt pedig kiegyensúlyozva, 60 - 40 %, illetve 44-56 %-ban oszlanak
meg a mázatlan és mázas felületek. A medián alatt számottevően nem érvényesül a felületi
kialakítás különbözősége. A csoportba tartozó mintákat vízfelvételük alapján is
rendszereztem, de közvetlen kapcsolat nem mutatható ki a vízfelvétellel (4.10. ábra).
Kísérleti eredményeim alapján igazoltam, hogy a csúszásellenállási tulajdonságot jellemző
lejtős vizsgálattal nyert μ = tgα súrlódási együttható, valamint az ingás súrlódásvizsgálattal
nyert μ = (110/PTV - 1/3)-1 súrlódási együttható nem egyezik a felületi súrlódásvizsgálattal
mért súrlódási együtthatóval.
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4.1.1. A lejtős vizsgálat szerinti vizes és olajos felületen mért hajlásszög és a felületi
súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható közötti összefüggés
Az egyes csoportok átlagértékei alapján megvizsgáltam az összefüggést, középgörbét
szerkesztettem a csoportátlagok felhasználásával. A lineáris regresszió elemzés (4.11. ábra)
alapján megállapítottam, hogy mind az olajos, mind a vízzel elárasztott felületek
átlagértékeire illesztett egyenes enyhe növekedést mutat, de a két valószínűségi változó
között szoros függvénykapcsolat ez esetekben sem mutatható ki.

4.11. ábra: Lineáris regresszió elemzés a lejtős vizsgálat szerinti vizes és olajos felületen mért
hajlásszög és a felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható értékei között a
csoportátlagok alapján

A mázas és mázatlan mintákon mért egyedi értékeinek eloszlását a 4.12. ábrán
szemléltetem.

b)
a)
4.12. ábra: A lejtős vizsgálat szerint mért hajlásszög és a felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott
súrlódási együttható értékei közötti összefüggés: a) vizes felületen, b) olajos felületen
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Megállapítottam, hogy a lejtős vizsgálattal meghatározott hajlásszögből a (3) egyenlet
szerinti átszámítással kapott érték jelentős eltérést mutat ugyanazon mintán a felületi
súrlódásvizsgálattal közvetlenül mért súrlódási együtthatóhoz képest (4.13. ábra), és az
eltérés független a felületi kialakítástól (4.14. ábra).

4.13. ábra: A lejtős vizsgálat szerinti vizes és olajos felületen mért hajlásszög átszámított értéke és a
felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható

a)
b)
4.14. ábra: Lejtős vizsgálat szerinti vizes és olajos felületen mért hajlásszög átszámított értéke és a
felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható
a) mázas mintákon, b) mázatlan mintákon
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Elemeztem a felületi súrlódásvizsgálattal mért súrlódási együttható szerint növekvő sorba
rendezett minták eltéréseinek átlagát, vizes esetben a medián alatt 29 %, felette 49 %, olajos
esetben medián alatt 38 %, felette 57 %. A csoportokat tekintve a 4.6. táblázatban foglaltam
össze az átlagos eltéréseket. A súrlódási együttható növekedésével nő az eltérés mind a
vizes, mind az olajos felület esetén. A felületi kialakítást tekintve a 4.7. táblázat tartalmazza
az átlagos eltéréseket.
4.6. táblázat: A sorba rendezett mintákon lejtős vizsgálat szerinti vizes, valamint olajos felületen mért
hajlásszögek és a felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható közötti százalékos
eltérés
Kvartilisek alapján
képzett csoportok
sorszáma
1.
2.
3.
4.

Súrlódást csökkentő
közeg: víz

Súrlódást csökkentő
közeg: olaj

29 %
30 %
45 %
52 %

36 %
41 %
54 %
61 %

4.7. táblázat: Mázas és mázatlan mintákon lejtős vizsgálat szerinti vizes, valamint olajos felületen
mért hajlásszögek és a felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható közötti
százalékos eltérés
Felületi kialakítás
mázatlan
mázas

Súrlódást csökkentő
közeg: víz
41 %
36 %

Súrlódást csökkentő
közeg: olaj
47 %
48 %

A különböző felületi kialakítású minták átlagértékeit tovább elemeztem. A lejtős vizsgálat
szerinti vizes, valamint olajos felületen mért hajlásszögek és a felületi súrlódásvizsgálattal
meghatározott súrlódási együttható összetartozó értékeinek ábrázolását a 4. melléklet
tartalmazza. A mérési eredmények közötti összefüggés a (3) egyenlet alkalmazásával vizes
felületen a minták 25 %-ában, olajos felületen pedig a minták 10 %-ában mutat egyezést ± 5°
tartományon belül. Az átszámítás ebben a változatban nem eléggé megbízható, ezért a
megvizsgált mintadarabok mérési eredményeinek közelítő függvénykapcsolatát tovább
elemeztem figyelembe véve, hogy az összetartozó értékpárokra illesztett görbék eltérő
tendenciát mutatnak víz és olaj, mint súrlódást csökkentő közeg hatására.
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Kísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy a felületi súrlódásvizsgálattal
közvetlenül meghatározott súrlódási együttható kapcsolata a lejtős vizsgálattal vizes
felületen mért hajlásszöggel az (5) egyenlet segítségével (4.15. ábra), az olajos felületen
mért hajlásszöggel a (6) egyenlet segítségével (4.16. ábra) 50 %-os valószínűséggel
becsülhető α = ± 5° tartományon belül:
μ = 1,6tgα

(5)

μ = 1,8tgα

(6)

4.15. ábra: A felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható és a lejtős vizsgálat
szerinti vizes felületen mért hajlásszög közötti összefüggést megadó függvénykapcsolat

4.16. ábra: A felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható és a lejtős vizsgálat
szerinti olajos felületen mért hajlásszög közötti összefüggést megadó függvénykapcsolat
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A lejtős vizsgálat során alkalmazott súrlódást csökkentő közegek eltérően befolyásolják a
felület csúszásgátló képességét. A kerámia burkolólapok felülete kedvezőtlenebbül
viselkedik olajos közeg esetén. Ugyanazon mintán a felületi súrlódásvizsgálattal mért
súrlódási együtthatóhoz kisebb hajlásszög tartozik az olajos felületen végzett lejtős
vizsgálattal meghatározva, mint vízzel elárasztott felületen vizsgálva.
4.1.2. Az ingás súrlódásvizsgálat szerint mért PTV értékei és a felületi súrlódásvizsgálattal
meghatározott súrlódási együttható közötti összefüggés
A 4.17. ábra mutatja, hogy az ingás súrlódásvizsgálat szerint mért PTV és a felületi
súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható csoportátlagai közötti összefüggés a
középgörbe szerkesztése után sem egyértelmű. A minták egyedi értékeinek felületi kialakítás
szerinti bontásban való elemzése sem célravezető (4.18. ábra).

4.17. ábra: Lineáris regresszió elemzés a PTV és
a súrlódási együttható csoportátlagai között

4.18. ábra: A vizes felületen mért PTV és a
súrlódási együttható értékei közötti összefüggés

Az ingás súrlódásvizsgálat szerint mért, C skálán leolvasott PTV 0,00 és 1,00 közötti
tartományban való kifejezésére a 4.1.1. fejezetben Houlihan et al. (2009) által megadott (4)
egyenlet mellett a Floor-Slip UK (csúszásellenállás vizsgálatokat végző, független
szakértőkből álló szervezet) az (7) egyenlet szerinti közelítő becslést javasolja:
μ = PTV/100

(7)

Az ingás súrlódásvizsgálattal mért, C skálán leolvasott PTV a szintén 0,00 és 1,00 közötti
értéktartományú F skálára az MSZ EN 13036-4:2012 szabványban megadott ejtési
magasságok azonosságát alapul vevő lineáris interpolációs számításaim alapján a (8)
egyenlet segítségével átkonvertálható:
μ = PTV/60

(8)
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A (4), (7) és (8) egyenleteket alkalmazva elvégeztem az átszámítást és összehasonlítottam a
kapott eredményeket. Megállapítottam, hogy az ingás súrlódásvizsgálat szerint mért PTV
érték az átszámítási változatokban jelentős eltérést mutat ugyanazon mintán felületi
súrlódásvizsgálattal mért súrlódási együtthatóhoz képest. A különbözőség jól látható a
4.19. ábrán.

4.19. ábra: Az ingás súrlódásvizsgálat szerint mért PTV átszámítás után és felületi
súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható

A mintákat a felületi kialakítás szerinti bontásban a 4.20. és 4.21. ábra szemlélteti.

4.20. ábra: Mázas mintákon ingás súrlódásvizsgálat szerint mért PTV átszámítás után és felületi
súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható
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4.21. ábra: Mázatlan mintákon ingás súrlódásvizsgálat szerint mért PTV átszámítás után és felületi
súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható

A mázas és a mázatlan lapok esetén is jól látható, hogy az ingás súrlódásvizsgálat szerint
mért PTV érték és a felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható közötti
eltérés szabálytalan irányú és mértékű felületi kialakítástól függetlenül. Ez a minták felületi
minőségével és mintázatával sem magyarázható.
Elemeztem a felületi súrlódásvizsgálattal mért súrlódási együttható szerint növekvő sorba
rendezett minták eltéréseinek átlagát. A különbözőség a (4) egyenlet alkalmazásával a
medián alatt 53 %, felette 50 %, az (5) egyenlet esetén a medián alatt 46 %, felette 50 %,
valamint a (6) egyenlet alapján a medián alatt 89 %, felette 33 %. A csoportokat tekintve a
4.8. táblázatban, a felületi kialakítást illetőleg pedig a 4.9. táblázatban foglaltam össze az
átlagos eltéréseket.
4.8. táblázat: A sorba rendezett mintákon ingás súrlódásvizsgálattal vizes felületen mért PTV érték és
a felületi súrlódásvizsgálattal mért súrlódási együttható közötti százalékos eltérés
Kvartilisek alapján
képzett csoport
sorszáma
1.
2.
3.
4.

Átszámítási mód:
(4) egyenlet

Átszámítási mód:
(5) egyenlet

Átszámítási mód:
(6) egyenlet

60 %
40 %
56 %
43 %

53 %
34 %
56 %
45 %

99 %
71 %
33 %
33 %
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4.9. táblázat: Mázas és mázatlan mintákon ingás súrlódásvizsgálattal vizes felületen mért PTV érték
és a felületi súrlódásvizsgálattal mért súrlódási együttható közötti százalékos eltérés
Felületi kialakítás
mázatlan
mázas

Átszámítási mód:
(4) egyenlet
33 %
69 %

Átszámítási mód:
(5) egyenlet
34 %
63 %

Átszámítási mód:
(6) egyenlet
36 %
86 %

További összehasonlító elemzést végeztem a 0,00 és 1,00 közötti értelmezési tartományban
a felületi súrlódásvizsgálattal mért súrlódási együttható és az ingás súrlódásvizsgálattal vizes
felületen mért PTV érték átszámításra vonatkozó (4), (7) és (8) egyenletekkel leírható
változatokkal kapott eredmények között. Az ingás súrlódásvizsgálattal vizes felületen mért és
C skálán leolvasott PTV értékeket az összefüggések egyeneseivel szemléltettem és (9), (10),
(11) és (12) segédegyeneseket vettem fel annak érdekében, hogy a súrlódási együttható
mérési eredményeit behatárolhassam (4.22. ábra).
μ = PTV/30

(9)

μ = PTV/150

(10)

μ = PTV/200

(11)

μ = PTV/250

(12)

4.22. ábra: A felületi súrlódásvizsgálattal mért súrlódási együttható ábrázolása az ingás
súrlódásvizsgálattal vizes felületen mért PTV érték átszámításra vonatkozó szakirodalomban
fellelhető (4), (7) és (8) egyenesek, valamint a (9), (10), (11) és (12) segédegyenesek függvényében
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A kerámia burkolólapokon az ingás súrlódásvizsgálattal vizes felületen mért PTV érték 0,00
és 1,00 közötti értéktartományba való átszámítása révén, ahogy azt a 4.22. ábra is mutatja, a
felületi súrlódásvizsgálattal mért súrlódási együttható értékei 95 %-ban a (9) és (11)
egyenesek között szabálytalanul oszlanak el.
4.1.3. Az ingás súrlódásvizsgálattal száraz és vizes felületen mért PTV értékek közötti
összefüggés
A megcsúszást mindig valamely lubrikáns közeg jelenléte eredményezi. A víz hatására
bekövetkező csúszásgátlás változást szem előtt tartva tovább vizsgáltam a száraz és vizes
körülmények közötti mérési eredmények egymásra hatását a minták egyedi értékeinek
elemzésével. Az eredmények alapján kimutattam, hogy a felület vizes állapota jelentősen
befolyásolja az ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV értéket.
A száraz és vizes felületen mért eredmények közötti eltérést mutatja a 4.23. ábra. Az ingás
súrlódásvizsgálattal száraz és vizes felületen mért PTV értékek kapcsolata mázas és mázatlan
minták szerinti bontásban a 4.24. ábrán látható.

4.23. ábra: Az ingás súrlódásvizsgálat szerint száraz és vizes felületen mért PTV értékek
(sorba rendezve a PTV száraz szerint)
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4.24. ábra: Az ingás súrlódásvizsgálattal száraz és vizes felületen mért PTV értékek kapcsolata mázas
és mázatlan minták szerinti bontásban

A vizes felületen mért PTV érték a 3.5. táblázat szerint osztályba sorolható. Meghatároztam
és ábrázoltam az egyes osztályokba tartozó minták száraz állapotban mért PTV értékének
csökkenését víz, mint súrlódást csökkentő közeg hatására. Az ingás súrlódásvizsgálattal mért
PTV érték szerinti osztályozás növekedésével csökken a száraz és vizes felületen mért PTV
érték különbsége (4.25. ábra). Az osztályozási besorolás során a T1 a leggyengébb, a T5 pedig
a legjobb kategóriát jelenti.

4.25. ábra: A minták száraz felületén mért PTV érték csökkenése víz hatására

Az ingás súrlódásvizsgálattal száraz felületen mért PTV érték csökkenésének mértéke
ellentétes az osztályozási kategóriák növekedésével.
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A mázas és mázatlan kerámia burkolólapok száraz felületén mért PTV érték csökkenése
átlagosan 61 % (G) és 53 % (UG). A jelenség magyarázatául további vizsgálatot végeztem
figyelembe véve a felületi minőség változatosságát. A kísérlet során megvizsgáltam Ra = 0,01
átlagos érdességű float üveg és Ra = 0,03 átlagos érdességű polírozott kerámia felületeket
(az eredményeket az 6. melléklet tartalmazza). A részletes statisztikai elemzésem float üveg
és polírozott kerámia mintadarabokon végzett 30-30 db Ra és Rz mérést követő eredmények
kiértékelését jelenti. Mindkét esetben az Ra szórása azonos volt (s = 0,005).
Megállapítottam, hogy az ingás súrlódásvizsgálattal száraz állapotban float üveg mintán mért
PTV értékek átlagosan 82 %-kal csökkentek víz hatására, míg a polírozott kerámia mintán
ugyanígy

meghatározott

PTV

érték

78

%-os

csökkenést

mutatott.

Az

ingás

súrlódásvizsgálattal száraz és nedves felületen mért PTV értékek közötti kapcsolat az átlagos
érdesség függvényében a (13) és a (14) egyenletekkel írható le:
PTV száraz/PTV vizes = 5,6; ha Ra = 0,01

(13)

PTV száraz/PTV vizes = 4,6; ha Ra = 0,03

(14)

Ezután elemeztem az Ra érdességi mutató eloszlása alapján a mázas és mázatlan felületi
kialakítású kerámia mintákon ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV érték csökkenését vizes
közeg hatására. Megvizsgáltam a PTV száraz/PTV vizes hányadost az átlagos érdesség
függvényében. Laboratóriumi vizsgálataim eredményei alapján kimutattam, hogy az ingás
súrlódásvizsgálattal mért PTV száraz/PTV vizes érték aránya az átlagos érdesség
függvényében változik (4.26. ábra).

4.26. ábra: Ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV száraz/PTV vizes értékek hányadosa
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4.1.4. Az ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV érték változása víztől eltérő súrlódást
csökkentő közeg hatására
Az SRT ingás vizsgálat során a felület nedvesítéséhez az MSZ EN 13036-4:2012 szabványban
előírtak szerint tiszta vizet kell használni. Kísérletileg korábban kimutattam, hogy a felület
lubrikáció hatására elveszti csúszásgátló képességét, ezért a továbbiakban azt elemeztem,
hogy ez a csökkenés milyen mértékű különféle súrlódást csökkentő közeg függvényében.
A kísérlet során az ingás súrlódásvizsgálattal vizes felületen mért PTV értéket
összehasonlítottam ugyanazon vizsgálattal végzett kétfajta súrlódást csökkentő folyadék
alkalmazásával kapott PTV értékekkel.
A választott súrlódást csökkentő folyadékok:


kb. 0,7 m/m%-os hypo oldat (kb. 4,2 m/m%-os hypo 1:5 térfogatarányban hígítva),



0,1 m/m%-os nátrium-lauril-szulfát (NaLS) oldat.

A kísérlet során 3-3 különböző típusú és érdességű mázas (G2, G13, G14) és mázatlan (UG5,
UG6, UG12) burkolólapot vizsgáltam részletesebben. Az egyedi vizsgálati eredményeket az
6. melléklet tartalmazza. A 4.27. ábrán az Ra átlagos érdesség szerint növekvő sorba
rendezett minták különböző súrlódást csökkentő folyadék hatására bekövetkezett eltérését
(ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV érték változása) ábrázoltam.

4.27. ábra: Ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV érték változása különböző súrlódást csökkentő
folyadék hatására az Ra átlagos érdesség szerint növekvő sorba rendezett mintákon

Összehasonlítottam a mérési eredményeket és elemeztem az összefüggést. A vizsgálatok
alapján megállapítható, hogy a PTV érték csökkenése nem függ a felületi érdességtől,
minden próbatesten érzékelhető a változás.
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A kerámia burkolólap minták felületén mért PTV érték a 0,1 m/m%-os NaLS oldat hatására
csökkent nagyobb mértékben, mázas felületen max. 30 %-os csökkenést eredményezett. Az
egyedi értékeket elemezve a mázas és mázatlan felületeken mért PTV értékek az eltérő
súrlódást csökkentő folyadék hatására átlagosan 4-6 értéket csökkentek egyöntetűen, az
átlagos érdességgel közvetlen kapcsolat nem mutatható ki. Az ingás súrlódásvizsgálattal
mért eltérő súrlódást csökkentő közeg hatására bekövetkező PTV értékek közötti
összefüggést a 4.28. ábra szemlélteti.

4.28. ábra: Ingás súrlódásvizsgálattal mért eltérő súrlódást csökkentő közeg hatására bekövetkező
PTV értékek közötti összefüggés

4.1.5. Az ingás súrlódásvizsgálattal keskeny és széles csúszótesttel mért PTV érték
összefüggése
Az SRT ingával végzett súrlódásvizsgálatot a széles csúszótesttel előírt úthosszon kell
elvégezni, a leolvasásnál pedig a C skálát kell alkalmazni. Ez közvetlenül a PTV értékét jelenti
0 - 150 értéktartományban. Abban az esetben, amikor a vizsgált felület nem homogén, vagy
nem áll rendelkezésre megfelelő nagyságú minta, akkor a széles csúszótest helyettesíthető
egy keskenyebbel. A leolvasás alapja pedig a 0,00 - 1,00 közötti értéktartományú F skála.
A kerámia burkolólap minták mért adatait figyelembe véve megvizsgáltam a száraz és vizes
felületre vonatkozó C skálán és F skálán leolvasott PTV értékek összefüggését. Az F skála a
száraz felület méréseit az értéktartományának felső határa (1,00) következtében
lekorlátozta.
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Méréseim alapján 2 minta egyedi értékei is meghaladták ezt a felső határt, így az F skála
tartományát az MSZ EN 13036-4:2012 szabványban megadott ejtési magasságok
azonosságát alapul vevő lineáris interpolációs számításaim alapján megnöveltem
(0,00 - 1,20) és ábrázoltam az összetartozó értékeket (4.29. ábra).

4.29. ábra: Az ingás súrlódásvizsgálattal száraz és vizes felületen mért C skálán és F skálán leolvasott
PTV értékek összefüggése

A mérési eredmények lineáris regresszió elemzése során az adatpárokra illesztett egyenesek
vizes felületen mérve (R2 = 0,6883) és száraz felület vizsgálata esetén a kiterjesztett
(0,00 - 1,20) tartományban (R2 = 0,6705) nagy korrelációt mutatnak. Kísérleti eredményeim
alapján megállapítottam, hogy száraz felületen keskeny csúszótesttel végzett ingás
súrlódásvizsgálat esetén az F skála tartománya kiterjeszthető 1,20 méréshatárig.
Megvizsgáltam a száraz felületre vonatkozó PTV értékek vizes közeg hatására bekövetkező
csökkenésének mértékét keskeny és széles csúszótest esetén. Megállapítottam, hogy a
száraz állapotban mért PTV érték csökkenése mázas és mázatlan felületek között a C skálás
leolvasással átlagosan 9 %-os, az F skálás leolvasással átlagosan 39 %-os különbséget jelent.
Az ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV érték víz hatására bekövetkező csökkenésének mázas
és mázatlan felületek közötti százalékos eltérése nagyobb F skála alkalmazásával, mint
C skála esetén. A 4.1.3. fejezetben ismertetett Ra = 0,01 átlagos érdességű float üveg és az
Ra = 0,03 átlagos érdességű polírozott kerámia adatsora megteremtette annak lehetőségét,
hogy az ingás súrlódásvizsgálattal száraz és vizes felületeken keskeny és széles csúszótesttel
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mért PTV értékek közötti kapcsolatot tovább elemezzem abból a szempontból, hogy a felület
jellege és állapota hogyan befolyásolja a két érték egymásra hatását. Az ingás
súrlódásvizsgálattal mért C skálán és F skálán leolvasott PTV értékek közötti kapcsolat az
átlagos érdesség függvényében száraz állapotban a (15) és (16), vizes állapotban pedig a (17)
és (18) egyenletekkel írható le:
PTV (C)/PTV (F) = 118, ha Ra = 0,01

(15)

PTV (C)/PTV (F) = 88, ha Ra = 0,03

(16)

PTV (C)/PTV (F) = 261, ha Ra = 0,01

(17)

PTV (C)/PTV (F) = 151, ha Ra = 0,03

(18)

Az elvégzett mérésekre alapozva meghatároztam a vizes felületen mért PTV értékek C és F
skálán történő megadása közötti összefüggést. A közelítő függvénykapcsolat mázas
burkolólapokra a (19) egyenlet, a mázatlan burkolólapokra a (20) egyenlet segítségével
becsülhető:
PTV (C)/PTV (F) = 140

(19)

PTV (C)/PTV (F) = 205

(20)

Igazoltam, hogy az ingás súrlódásvizsgálattal vizes felületen csak széles csúszótesttel mért és
C skálán leolvasott vizsgálati eredmények az általam definiált függvénykapcsolatok
segítségével átszámolva illeszkednek ugyanazon módszerrel vizes felületen keskeny
csúszótesttel mért és F skálán leolvasott értékek csoportjába (4.30. ábra).

4.30. ábra: Ingás súrlódásvizsgálattal vizes felületen mért PTV értékek közötti összefüggés
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A vizes felületen ingás súrlódásvizsgálattal kétféle csúszótest mérésével kapott PTV értékek
közvetlenül összehasonlíthatók az általam meghatározott függvényekkel, tehát az eltérő
felületű kerámia burkolólapok széles csúszótesttel mért PTV értékének C skáláról F skálára
való átszámítása elvégezhető a keskeny csúszótesttel mért eredmények hiányában.
4.1.6. Az

ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV érték (F skála) és a felületi

súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható közötti összefüggés
A kerámia burkolólapokon ingás súrlódásvizsgálattal keskeny csúszótesttel mért, F skálán
leolvasott PTV érték és a felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható
további elemzését az Ra átlagos érdesség alapján történő növekvő sorba rendezéssel
végeztem el (4.31. ábra), ugyanis a csúszótestek méretének hasonlósága miatt feltételeztem,
hogy a felületi profil kialakítását mindkét módszer jellemzően mutatja.

4.31. ábra: Ingás súrlódásvizsgálattal keskeny csúszótesttel (F skála) mért PTV érték és a felületi
súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható közötti összefüggés

A mérési pontok eloszlása, a csoportosulás és az irányultság azonossága alapján
összehasonlítottam az egyes adatpárokat. Az ingás súrlódásvizsgálattal keskeny csúszótesttel
mért, F skálán leolvasott PTV érték és a felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási
együttható hányadosát az Ra átlagos érdesség függvényében a 4.32. ábrán mutatom be.
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4.32. ábra: Ingás súrlódásvizsgálattal keskeny csúszótesttel mért, F skálán leolvasott PTV érték és a
felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható hányadosának változása az
Ra átlagos érdesség függvényében

A vizsgálati eredmények alapján az ingás súrlódásvizsgálattal F skálán leolvasott PTV és a
felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható közötti kapcsolat leírására
a (21) egyenlet szerinti összefüggést határoztam meg az átlagos érdesség függvényében:
µ = (-0,8Ra + 5,0) × PTV (F)

(21)

Kísérleti eredményeim alapján meghatározott átszámítási szorzó segítségével a két
hordozható készülék helyszíni mérései közvetlenül összehasonlíthatóak.

4.2. Felületi érdesség mérőszámai közötti összefüggés
Mérési eredményeim szerint a burkolóanyagokon való megcsúszási hajlamot a felület
érdessége nagymértékben befolyásolja. A kutatás során a felületi mikrogeometria
jellemezésére az ún. érdességi paramétereket alkalmaztam. Az Ra átlagos érdesség megadja
a felület finomságát, gyártástechnológiai folyamatoktól függő változását, és a megmunkált
felület minősítésére szolgál. Az átlagos érdesség nem hordozza a profil hosszirányú
információit, ezért kiegészítésként az Rz egyenetlenség magasság értékét is megvizsgáltam,
hogy a kiugró érdességcsúcsok és völgyek jellemzéséről is jól értelmezhető képet kapjak.
Ezen paraméterek megválasztása azon alapszik, hogy az ipari gyakorlat az Ra és Rz
paramétereket

alkalmazza

a

felületek

jellemzésére

a

alkatrészgyártásban hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt.
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A 7. mellékletben foglaltam össze a 3.9. táblázatban ismertetett kísérleti mátrix alapján
végrehajtott felületi érdesség mérések egyedi és átlagértékeit az egyes laptípusokra
vonatkozóan. A kísérlet során kiválasztott kerámia burkolólapok által reprezentált minták
felületén 5 különböző helyen mért Ra és Rz egyedi értékei alapján kimutattam, hogy az Ra és
Rz mérőszámai szoros korrelációban vannak (R2 = 0,89). Ez a 4.33. ábrán látható.

4.33. ábra: Kerámia burkolólap minták Ra átlagos érdesség és Rz egyenetlenség magasság értékei
közötti összefüggés

Nagyszámú vizsgálatsorozattal igazoltam, hogy a mázatlan és mázas kerámia burkolólapok
(4.34. ábra) felületi érdességének Ra és Rz közötti összefüggés lineárisnak tekinthető
(R2 = 0,85 és R2 = 0,94). A kapott regressziós függvények azt mutatják, hogy ezek jól
illeszkednek a mérési eredményekhez.

a)
b)
4.34. ábra: Kerámia burkolólap minták Ra átlagos érdesség és Rz egyenetlenség magasság értékei
közötti összefüggés, a) mázatlan felületek, b) mázas felületek
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A kísérlet során kiválasztott kerámia burkolólapok által reprezentált mintákra vonatkozóan
összefüggést határoztam meg az Rz/Ra arányára az egymástól jelentősen eltérő alaki
jegyekkel rendelkező felületek értelmezése érdekében. A mérési eredmények értékelése
alapján megállapítottam, hogy a felületi érdességi mérőszámok Rz/Ra hányadosa csökken az
átlagos érdesség növekedésével (4.35. ábra).

4.35. ábra: Kerámia burkolólap minták Rz/Ra hányadosa az Ra átlagos érdesség függvényében

Az Rz/Ra hányados értéke eltér mázas és mázatlan esetben az Ra ≤ 1,5 tartományban. A
kerámia burkolólapok felületi kialakításától függetlenül az Rz/Ra hányados értéke azonos az
Ra > 3,5 tartományban.
A két érdességi mérőszám közötti összefüggés polírozott felületre a (22) egyenlettel,
mázatlan felületekre a (23), (24) és (25) egyenletekkel, valamint mázas felületekre a (26) és
(27) egyenletekkel megbecsülhető az átlagos érdesség függvényében:
Rz ≈ 11 × Ra, ha Ra = 0,03

(22)

Rz ≈ 10 × Ra, ha Ra ≤ 1,5

(23)

Rz ≈ 6 × Ra, ha 1,5 < Ra ≤ 3,5

(24)

Rz ≈ 5 × Ra, ha Ra > 3,5

(25)

Rz ≈ 6 × Ra, ha Ra ≤ 1,5

(26)

Rz ≈ 5 × Ra, ha Ra > 1,5

(27)
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4.3. Felületi érdesség és tisztíthatóság kapcsolata, érdességi mérőszámok
változása tisztítási folyamat hatására
A padlóburkolat minden esetben igénybevételnek és elhasználódásnak van kitéve, ezért
rendszeres karbantartásra és hatékony védelemre van szükség. A kerámia burkolatok
karbantartása a tisztítási és az időközönkénti felújítási munkálatokból áll. A vonatkozó
Műszaki Irányelv (2014) szerint a megelőzéshez a megfelelő gyakoriságú takarítás szükséges,
ellenkező esetben a felület túlságos elszíneződése esetén alaposabb mechanikai és vegyi
módszerek alkalmazása lehet indokolt, ami fokozottan rongálhatja a burkolat felszínét. A
legtöbb háztartásban és közösségi épületben a napi takarítás - a felület tulajdonságainak, a
szennyeződés típusának és annak mennyiségének függvényében - a szennyeződések
felseprését, majd az azt követő vízzel (szobahőmérsékletű, vagy annál melegebb vízzel,
amely hatékonyabban oldja a szennyeződéseket) és tisztítószerrel való felmosását jelenti.
Magyarországon fertőtlenítésre a nátrium-hipoklorit (NaOCl) vizes oldatát, a hypo-t
használják leggyakrabban. A kutatásban közvetlenül a gyári dobozból mintavételezett,
eredeti felületű kerámia burkolólapokon tömény hypos és kb. 0,7 m/m%-os hypo oldatos
(kb. 4,2 m/m%-os hypo 1:5 térfogatarányban hígítva) kezelést alkalmaztam, és vizsgáltam
ezeknek a felületre gyakorolt hatását. Összesen 15-ször kezeltem a felületeket. Az egymást
követő tömény és oldatos kezelés után a minták felületét vízzel megtisztítottam, majd a
száradást követően profilméréseket végeztem. A minta 5 különböző helyén meghatároztam
az Ra és Rz egyes értékeit. A mért 5-5 érték átlagát a 8. mellékletben adom meg. A 4.36. és
4.37. ábra a kísérlet során kiválasztott 6-6 különböző típusú mázas és mázatlan kerámia
burkolólap érdességi paramétereinek változását szemlélteti az eltérő kezelések hatására.

a)
b)
4.36. ábra: Kerámia minták Ra átlagos érdességének változása
a) tömény hypos kezelés hatására, b) kb. 0,7 m/m%-os hypo oldatos kezelés hatására
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a)
b)
4.37. ábra: Kerámia minták Rz egyenetlenség magasság változása
a) tömény hypo-s kezelés hatására, b) kb. 0,7 m/m%-os hypo oldatos kezelés hatására

Meghatároztam és elemeztem a kísérletben tapasztalt változásokat és a különböző felületek
viselkedését. A kísérlet során megállapítottam, hogy a kezelési ciklusok a felületi struktúrát
váltakozó (növekvő és csökkenő) irányban módosították. Ez az eltérés az Ra > 3,5 átlagos
érdességű kerámia burkolólapok felületén számottevő.
Bár a 15-szöri kezelés a kerámia burkolat használati élettartamát tekintve nem szignifikáns,
ennek ellenére a tisztítási kísérlet jól szemlélteti az egyes kezelések hatását a burkolat
felületi minőségére, a textúra módosulására vonatkozóan.
Az Ra és Rz érdességi mérőszámok ellentétes irányú változását külön is megvizsgáltam. A
tömény hypo-s kezelés esetén és a kb. 0,7 m/m%-os hypo oldatos kezelés esetén a mért
értékeket és az ábrákat a 8. melléklet tartalmazza.
Kísérleti eredményeimmel igazoltam, hogy a kerámia burkolólapok felületi kialakításának
érzékenysége különböző. Ra átlagos érdesség esetén a mázatlan felületen mérhető nagyobb
változás a megelőző állapothoz képest. A megvizsgált érdességi mérőszámok a tisztítási
folyamat hatására ciklusonként eltérést mutatnak a mázas és mázatlan felületeken. A
mintákon mért Ra és Rz értékének változása nem haladta meg a 25 %-ot.
Az érdességi mérőszámok változása nem függ jelentősen a kísérlet során alkalmazott
kezelőszer töménységétől, ugyanis a károsító hatás már az oldatos kezelés következtében is
jelentkezett függetlenül a felület mázas vagy mázatlan jellegétől. A kerámia burkolólapok
Rz/Ra hányadosa a tisztítási folyamat során szabálytalanul változik. Ennek pontosabb leírása
további vizsgálatot igényel. Mindazonáltal a 4.38. és 4.39. ábra jól szemlélteti, hogy a
kezelési ciklusok hatására az arány jelentős eltérés mutat az Ra átlagos érdesség
függvényében.
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a)
b)
4.38. ábra: Kerámia burkolólap minták Rz/Ra hányadosának növekedése 5, 10 és 15 alkalommal
a) tömény hypo-val kezelve, b) kb. 0,7 m/m%-os hypo oldattal kezelve

a)
b)
4.39. ábra: Kerámia burkolólap minták Rz/Ra hányadosának csökkenése 5, 10 és 15 alkalommal
a) tömény hypo-val kezelve, b) kb. 0,7 m/m%-os hypo oldattal kezelve

4.4. Csúszásellenállás, felületi érdesség és tisztíthatóság kapcsolata
A megcsúszás legtöbb esetben valamilyen szennyeződés hatására következik be. A megfelelő
és elvárt szintű csúszásgátlás fenntartható a hatásos tisztítószerekkel és eszközökkel végzett
gyakori és hatékony tisztítással. Emellett a tisztíthatóságnak nagy szerepe van nemcsak a
balesetmentes alkalmazhatóságra vonatkozóan, hanem a padlószerkezet használati
élettartamát, tartósságát tekintve is. A kémiai hatásokkal szembeni viselkedésben a felületi
réteg különösen fontos szerepet játszik. A különböző felületi kialakítású kerámia
burkolólapok másképpen viselkednek különféle vegyszerekkel szemben, ezáltal a foltosodási
hajlamuk és a tisztíthatóságuk is eltérő. A jobb minőségű mázas kerámiák felülete teljesen
pórusmentes, az anyagukban színezett ún. greslapok felületi porozitása is rendkívül kicsi, így
ezek az anyagok kevésbé foltosodnak.
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Külön említést érdemel a polírozott, fényezett kivitelű laptípus, hiszen a polírozás megnyitja
a felületi pórusokat, így ezek a szennyeződésre érzékenyebben reagálnak. Intenzív használat
és gyakori takarítás mellett a nyitott pórusok eltömődnek szennyeződésekkel, a burkolat
mattá, szürkévé, fénytelenné válik. Ennek megelőzésére az elkészült burkolatot egy speciális,
átlátszó védőfilm réteggel vonják be, ami megakadályozza a bepiszkolódást. Ez a védőréteg
intenzív használat (üzlethelyiségek, vendéglátó egységek, stb.) esetén időszakosan felújításra
szorul.
A kerámia burkolólapok vegyszerállóságának és foltosodásállóságának kérdése kapcsán
szükségszerű, hogy a hasznosítható összefüggések levonásához ezeket a felületeket vizsgálni
tudjuk. A 3.10. és 3.11. táblázatban ismertetett kísérleti mátrix alapján végrehajtott
különféle vegyszerekkel és foltképző anyagokkal szembeni ellenálló képesség vizsgálati
eredményeit az egyes laptípusokra vonatkozóan a 4.10. táblázatban foglaltam össze.
Az MSZ EN ISO 10545-13:1999 és MSZ EN ISO 10545-14:2016 szerinti osztályozás
módszertanát részletesen a 3. melléklet tartalmazza.
4.10. táblázat: Mintadarabok vegyszerállóságának és foltosodásának vizsgálati eredményeit és
osztályait reprezentáló jelölések
Azonosító
UG1
UG2
UG3
UG4
UG5
UG6
UG7
UG8
UG9
UG10
UG11
UG12
UG13
UG14

Vegyszerállóság
UA
UHA
UA
UHA
UA
UHA
UA
ULA
UA
ULA
UA
UHA
UA
ULA
UA
UHA
UA
UHA
UA
UHA
UA
ULA
UA
ULA
UA
ULA
UA
ULA

Foltosodás
5.
5.
3.
4.
5.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

Azonosító
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14

Vegyszerállóság
GA
GHA
GA
GHA
GA
GHA
GA
GHA
GA
GHA
GA
GHA
GA
GHB
GA
GHB
GA
GHB
GA
GHA
GA
GHB
GA
GHA
GA
GHB
GA
GHB

Foltosodás
5.
5.
4.
4.
5.
5.
4.
4.
4.
5.
4.
5.
4.
5.

A vizsgálati eredmények alapján megállapítottam, hogy a felületi súrlódásvizsgálattal
meghatározott

súrlódási

együttható

növekedésével

sorba

rendezett

csoportokat

(4.5. táblázat) illetőleg a felső kvartilis (µ = 0,59) felett a kerámia burkolólapok felülete
ellenáll a nagy koncentrációjú oldatoknak.
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A mintákat tekintve a 4.40. ábrán látható, hogy a felületi súrlódásvizsgálattal mért súrlódási
együttható csökkenésével egyre nagyobb a csak kis koncentrációjú oldatoknak ellenálló
felületek aránya.

4.40. ábra: Mintadarabok felületének kémiai ellenállóképessége szabványos vegyszerek hatására a
súrlódási együttható szerinti növekvő sorba rendezett csoportokban

A 4.41. ábra mutatja a kerámia burkolólapok foltosodási osztályának megoszlását a felületi
súrlódásvizsgálattal

mért

súrlódási

együttható

szerinti

növekvő

sorba

rendezett

csoportokban. A kísérlet során nem találtam összefüggést a foltosodás és a felületi érdesség
között (4.42. ábra), a minták nagy többségének felületéről meleg vízzel vagy gyenge
tisztítószerrel, súrolás nélkül el tudtam távolítani a foltképző anyagot, csak 1 minta esetén
volt szükség erősebb tisztítószer alkalmazására.

4.41. ábra: Mintadarabok felületének foltképző
anyagokkal szembeni ellenállóképessége alapján
definiált osztályok megoszlása

4.42. ábra: Mintadarabok felületének foltképző
anyagokkal szembeni ellenállóképessége alapján
definiált osztályok és az Ra átlagos érdesség
közötti összefüggés
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A két jellemző kapcsolatának pontosabb meghatározása további vizsgálatot igényel. Eddigi
tapasztalataim alapján az érdességi profil változatossága révén a szennyeződés a mélyebb
völgyekben összegyűlik és nem megfelelő hatékonyságú és/vagy gyakoriságú tisztítás esetén
a felület elszíneződéséhez vezet.
A kerámia burkolólapokon tömény hypo-s és kb. 0,7 m/m%-os hypo oldatos kezelést
alkalmaztam. Vizsgálati eredményeim során kimutattam, hogy a tisztítási folyamat hatást
gyakorol a kerámia lapok érdességi profiljaira (4.3. fejezet), ezáltal az érdességi mérőszámok
változása befolyásolja a felületen mért csúszásellenállást. A laboratóriumi kísérletsorozatom
igazolja, hogy a vizes felületen ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV érték a tisztítási
folyamat során változik (4.43. és 4.44. ábra), de a változás nem függ jelentősen a kísérlet
során alkalmazott kezelőszer töménységétől, valamint független a felület mázas vagy
mázatlan jellegétől.

4.43. ábra: Mintadarabok felületén vizes állapotban ingás súrlódásvizsgálattal mért, C skálán
leolvasott PTV érték változása 5, 10 és 15 alkalommal hypo oldatos kezelés hatására

4.44. ábra: Mintadarabok felületén vizes állapotban ingás súrlódásvizsgálattal mért, C skálán
leolvasott PTV érték változása 5, 10 és 15 alkalommal tömény hypo-s kezelés hatására
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Rámutattam, hogy a felületi profil változása következtében az ingás súrlódásvizsgálattal
mért PTV érték alapján való osztályba sorolás a különböző életciklusokban eltérő
eredményt ad, és jellemzően mázas kerámia burkolólapoknál kedvezőbb besorolást
eredményez, mint mázatlanon (4.45. és 4.46. ábra). Az egyedi mérési eredményeket a
9. melléklet tartalmazza.

4.45. ábra: Kerámia mintákon vizes felületen ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV értékek szerinti
osztályozás változása az egymást követő kb. 0,7 m/m%-os hypo oldatos kezelési ciklusok után (az
osztályozási besorolás során a T1 a leggyengébb, a T5 pedig a legjobb kategóriát jelenti)

4.46. ábra: Kerámia mintákon vizes felületen ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV értékek szerinti
osztályozás változása az egymást követő tömény hypo-s kezelési ciklusok után (az osztályozási
besorolás során a T1 a leggyengébb, a T5 pedig a legjobb kategóriát jelenti)
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A felületi struktúrában történt módosulás a 15-szöri kezelés után az átlagos érdesség
értékétől függetlenül az eredeti felületen ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV érték 100 %-os
növekedését is jelentheti, ami alapján a burkolólap és/vagy burkolat az adott életciklusában
a legjobb osztályba sorolható. Kísérletileg kimutattam és vizsgálataimmal alátámasztottam a
csúszásgátlás - érdesség - tisztíthatóság egymásra hatását.

4.5. A csúszásellenállás osztályozási rendszere
A kísérleti tapasztalatokat felhasználva megállapítottam, hogy a rendelkezésre álló
mérőeszközök és vizsgálati eljárások külön-külön nem tekinthetők ideálisnak, de együtt
alkalmazva azokat jó rálátás nyílik a felületeken jelentkező csúszásveszélyre. A felületi
súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható értéke jellemzően nagy, önmagában
túlbecsülheti a csúszásgátlást. A lejtős vizsgálat mérési elve alapján elég szubjektív ahhoz,
hogy megbízhatóan detektálja a leburkolt felület csúszósságát. Az ingás felületvizsgálat
érzékeny a burkolólap egyenetlenségeire, mintázatára, ezért jól megkülönböztethetők a
közel azonos érdességű minták is. A kapcsolati vizsgálataim célja az volt, hogy kimutassam az
eredmények eltéréseit, elemezzem az adatok változatosságát és az átszámítási változatok
egymásra hatását. Az alkalmazott módszerek különálló kategorizálása zavart kelt, nehézkes a
többféle értéktartomány kezelése és emellett a besorolási osztályok jelentős eltérést
mutatnak. Ennek feloldására, a csúszásellenállási tulajdonság pontosabb és részletesebb
megközelítésére a 3 módszer értékeinek együttes felhasználásával egy újszerű osztályozási
rendszert dolgoztam ki CFSC (Ceramic Floor Slipperiness Classification: CFSC1 - CFSC5)
néven, amely az ingás súrlódásvizsgálattal, a lejtős vizsgálattal, valamint a felületi
súrlódásvizsgálattal egyidejűleg is értékelhető (4.47. ábra).

4.47. ábra: CFSC (Ceramic Floor Slipperiness Classification) osztályozási rendszer
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A besorolás előnye, hogy az átszámítási bizonytalanság kiküszöbölhető, ugyanis a 3
eredmény együttesen jellemzi a felület csúszásgátlási képességét. A Microsoft Excel
programban összeállított számítási sorozat bemenő adatai közvetlenül az ingás
felületvizsgálattal mért PTV érték (0 - 100), a lejtős vizsgálattal mért hajlásszög (0 - 45°) és a
felületi súrlódásvizsgálattal mért súrlódási együttható (0,00 - 1,00). A vizsgálati
eredményeket arányosítottam a vonatkozó méréstartomány alapján, majd meghatároztam
együttes értéküket. Az egyes módszerek határpontjainak általam javasolt összefüggésével
definiáltam a CFSC osztályokat, a legalacsonyabb CFSC1-től a legmagasabb CFSC5-ig
terjedően. A CFSC osztályozási rendszer tartománya 0,00 – 3,00.
Tekintettel arra, hogy a különféle súrlódást csökkentő közegek jelenlétében a burkolólap
felülete eltérően viselkedik, a CFSC osztályok tartományait két változatban állítottam össze.
A lejtős vizsgálat mérési elvének analógiája alapján definiáltam vizes és olajos esetet
(4.11. és 4.12. táblázat).
4.11. táblázat: Vizes felületre vonatkozó CFSC osztályok
Besorolási osztály
CFSCw1
CFSCw2
CFSCw3
CFSCw4
CFSCw5

Tartomány
0,00 - 0,61
0,62 - 0,96
0,97 - 1,28
1,29 - 1,55
1,56 - 3,00

4.12. táblázat: Olajos felületre vonatkozó CFSC osztályok
Besorolási osztály
CFSCo1
CFSCo2
CFSCo3
CFSCo4
CFSCo5

Tartomány
0,00 - 0,59
0,60 – 1,00
1,01 - 1,36
1,37 - 1,83
1,84 - 3,00

Az új osztályozási rendszerrel lehetővé válik a felhasználási területnek megfelelő, előírásokat
figyelembevevő és együttesen kezelendő termékcsoportok körének meghatározása,
besorolási kategorizálása. A kidolgozott módszer tervezési döntéstámogatásra szolgál az
alkalmazási körülményeknek megfelelő kerámia burkolólap kiválasztásának folyamatában.
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A 4.48. ábra mutatja a burkolólap és/vagy burkolat CFSC osztályba sorolásának
algoritmusára vonatkozó grafikus ábrázolást.

4.48. ábra: A CFSC osztályba sorolás folyamatábrája
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A 4.49. ábra szemlélteti a kísérletben résztvevő kerámia burkolólapok csúszásgátlási
tulajdonságának különbözőségét és vizes felületre vonatkozó CSFC osztályba sorolását.

4.49. ábra: A kísérletben felhasznált kerámia burkolólapok CFSC osztályai

A célom egy olyan besorolás kidolgozása volt, amellyel lehetőség nyílik a három módszer
együttes kezelésére, ezen túlmenően pedig egy adott termék felhasználási területe
többszempontú

megközelítés

által

pontosabban

definiálható.

A

rendszer

alkalmazhatóságának elősegítése érdekében a CFSC osztályokra vonatkoztatva definiáltam a
használat, igénybevétel, tisztítás és szennyeződés kapcsán megengedhető szinteket, amit a
4.13. táblázat tartalmaz.
4.13. táblázat: CFSC osztályokra vonatkozó használati útmutató
Besorolás
CFSC1
CFSC2
CFSC3
CFSC4
CFSC5

Használat / Közlekedés
ritka
átlagos
(<10 személy/nap)
gyakori
(10-100 személy/nap)
rendszeres
(100-250 személy/nap)
hosszú időtartamon keresztül,
rendszeres (> 250 személy/nap)

Igénybevétel

Tisztítás

Szennyeződés

csekély

nagyon ritka

kevés

kicsi

néha

enyhe

normál

időszakos

mérsékelt

nagy

naponta

erős

legnagyobb

gyakori

intenzív
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5. ÖSSZEFOGLALÁS
A

kutatómunkámban

elsősorban

a

használati

biztonság

kérdéskörébe

tartozó

csúszásellenállási tulajdonság vizsgálati módszereit és azok összefüggéseit, az értékelési
csoportok közötti kapcsolatot vizsgáltam és az átszámítási lehetőségeket elemeztem.
Meghatároztam a kerámia burkolólapok vonatkozásában a felületi érdesség csúszásgátlásra
gyakorolt hatását. A csúszásellenállás és az érdesség a tisztíthatósággal összekapcsolva a
padlószerkezet használati élettartamát, tartósságát is befolyásolja. A polírozott felületekhez
kis súrlódási együttható érték tartozik, tehát megcsúszás szempontjából veszélyes. A felület
érdesítése pozitívan hat a csúszásellenállásra, míg gátolja a szennyeződés könnyű
eltávolítását. A mázatlan burkolólap felületi mélyedéseibe bekerülnek a szennyező anyagok,
és mivel a felülettel párhuzamos irányú tisztítással ezek még jobban betapadnak, egy idő
után a nagyobb pórusok eltömődnek szennyeződésekkel, ami elszíneződéséhez vezethet. A
három egymást befolyásoló tényező kompromisszumos döntésre kényszeríti a felhasználót.
Természetesen a nehézség

az

elvárt

használati

feltételrendszer

pontosításában,

aktualizálásában rejlik, ugyanis folyamatosan fejlesztenek ki és gyártanak újabb és újabb
termékeket, értékelik azok tulajdonságait eredeti állapotban. Ugyanakkor lehetetlen
meghatározni, hogy milyen mértékű és módú lesz a burkolat használódása, amikor
különböző közlekedési igénybevételnek és szennyezőanyagnak van kitéve és többféle
vegyszer éri a tisztítás során.
A kutatási eredményeim alapján a burkolóanyagokon való megcsúszási hajlam és az
alkalmazható

tisztítószerek

hatékonysága

a

felületi

érdesség

figyelembevételével

pontosabban meghatározható. Az eredmények segítségével a felhasználási területek,
alkalmazások egyértelművé válnak (10. melléklet).
Összességében

kijelenthető,

hogy

a

megfelelő

burkolóanyag

megválasztása,

rendeltetésszerű használata és szakszerű tisztítása együttesen járul hozzá a balesetmentes
burkolat

létrehozásához.

teljesítménynyilatkozatban

A

gyártóknak

szereplő

felelősséget

teljesítményének

kell

vállalniuk

a

megfelelőségéért,

termékeik
ezért

felhasználási területre vonatkozó ajánlás segíthet csökkenteni a megcsúszás veszélyét.
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6. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI
A vastagon szedett szövegrészek ismertetik az új tudományos megállapításokat, a nem vastagon szedett részek
azok bevezetését, illetve értelmezését adják.

1. téziscsoport: Csúszásellenállás vizsgálatok módszereinek és mérési eredményeknek
összehasonlítása
1.1. Kísérleti eredményeim alapján igazoltam, hogy a csúszásellenállási tulajdonságot
jellemző lejtős vizsgálattal nyert μ = tgα súrlódási együttható, valamint az ingás
súrlódásvizsgálattal nyert μ = (110/PTV - 1/3)-1 súrlódási együttható nem egyezik a
felületi súrlódásvizsgálattal nyert súrlódási együtthatóval.
1.2. Kísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy a felületi súrlódásvizsgálattal
meghatározott súrlódási együttható kapcsolata a lejtős vizsgálattal vizes felületen
mért hajlásszöggel a μ = 1,6tgα összefüggéssel, az olajos felületen mért hajlásszöggel
a μ = 1,8tgα összefüggéssel 50%-os valószínűséggel becsülhető α = ± 5° tartományon
belül.
A tézishez kapcsolódó publikáció: [2, 5, 6, 7, 8, 9, 11]

2. téziscsoport: Az ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV érték összefüggése keskeny és
széles csúszótest vonatkozásában
2.1. Kísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy az ingás súrlódásvizsgálattal
vizes felületen mért PTV értékek C és F skálái közötti összefüggés mázas
burkolólapok esetén a PTV (C)/PTV (F) = 140, mázatlan burkolólapok esetén a
PTV (C)/PTV (F)= 205 összefüggéssel becsülhető.
2.2. Kísérleti eredményeim alapján a száraz felületen keskeny csúszótesttel végzett ingás
súrlódásvizsgálat F skálájának tartományát kiterjesztettem 1,20 méréshatárig.
A tézishez kapcsolódó publikáció: [1]
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3. tézis: Az ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV érték (F skála) és a felületi
súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható közötti összefüggés [1]
Kísérleti eredményeim alapján az ingás súrlódásvizsgálattal keskeny csúszótesttel mért és
F skálán leolvasott PTV érték, valamint a felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott
súrlódási együttható közötti összefüggés az alábbi függvénykapcsolattal becsülhető
Ra = 0,5 - 4,5 μm tartományban:
µ = (-0,8Ra + 5,0) × PTV (F)
A tézishez kapcsolódó publikáció: [1]

4. tézis: Felületi érdesség mérőszámai közötti összefüggés
Kísérleti eredményeim alapján a polírozott, a mázatlan és a mázas kerámia burkolólapok
felületi érdességének Ra átlagos érdessége, valamint az Rz egyenetlenség magasság értéke
között fennálló lineáris összefüggés az alábbi függvénykapcsolattal becsülhető:


polírozott felületre:
Rz ≈ 11 × Ra, ha Ra = 0,03



mázatlan felületre:
Rz ≈ 10 × Ra, ha Ra ≤ 1,5
Rz ≈ 6 × Ra, ha 1,5 < Ra ≤ 3,5
Rz ≈ 5 × Ra, ha Ra > 3,5



mázas felületekre:
Rz ≈ 6 × Ra, ha Ra ≤ 1,5
Rz ≈ 5 × Ra, ha Ra > 1,5

A tézishez kapcsolódó publikáció: [1, 2, 5]

5. tézis: Felületi érdesség és tisztíthatóság kapcsolata, érdességi mérőszámok változása
tisztítási folyamat hatására
Kísérleti eredményeim alapján igazoltam, hogy a mázas és mázatlan felületi kialakítású
kerámialapok Ra átlagos érdesség és Rz egyenetlenség magasság értékei a tisztítási
folyamat hatására tisztítási ciklusonként eltérőek, de a vizsgált esetekben a változás nem
haladja meg a 25 %-ot.
A tézishez kapcsolódó publikáció: [1, 2]
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6. téziscsoport: Csúszásellenállás, felületi érdesség és tisztíthatóság kapcsolata; ingás
súrlódásvizsgálattal vizes felületen mért PTV érték változása tisztítási folyamat hatására
6.1. Kísérleti

eredményeim

alapján

igazoltam,

hogy

a

vizes

felületen

ingás

súrlódásvizsgálattal mért PTV érték a tömény hypo-s és kb. 0,7 m/m%-os hypo
oldatos (kb. 4,2 m/m%-os hypo 1:5 térfogatarányban hígítva) tisztítási ciklusok során
változik, de a változás nem függ a kísérlet során alkalmazott kezelőszer
töménységétől, valamint független a felület mázas vagy mázatlan jellegétől.
6.2. Kísérleti eredményeim alapján igazoltam, hogy a felületi profil változása
következtében az ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV érték alapján való osztályba
sorolás a különböző életciklusokban eltérő eredményt ad, és jellemzően mázas
kerámia burkolólapoknál kedvezőbb besorolást eredményez, mint mázatlan
kerámiák esetében.
A tézishez kapcsolódó publikáció: [2, 4, 10]

7. tézis: Új osztályozási rendszer kidolgozása
Kísérleti eredményeim alapján olyan új kerámia padlóburkolat osztályozási rendszert
dolgoztam ki CFSC (Ceramic Floor Slipperiness Classification: CFSC1 - CFSC5) néven, amely
az ingás súrlódásvizsgálattal, a lejtős vizsgálattal, valamint a felületi súrlódásvizsgálattal
egyidejűleg is értékelhető.
A tézishez kapcsolódó publikáció: [3]
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7. AZ ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
A dolgozat gyakorlati hasznát tekintve a tervezők, kivitelezők, beruházók, forgalmazók, és
nem utolsó sorban a vizsgáló és értékelő szakemberek számára ad információt a kerámia
burkolólapok csúszásellenállási tulajdonságainak értelmezéséhez, a szerkezetekbe építendő
anyagok várható viselkedésének, állapotának megismeréséhez.
Az építőiparnak a csúszásellenállási adatokra a legérthetőbb formában van szüksége. A
burkolólap gyártók olyan módszerek használatát várják el, amelyek a leggyorsabban és
legmegbízhatóbban értékelik a megcsúszási potenciált és nem hamisítják meg a nedves
körülmények közötti csúszásgátlást.
Megállapítottam az egyes vizsgálati módok és értékeléseik közötti összefüggéseket, tehát ha
a helyszínen végzett vizsgálat eredményei állnak csak a rendelkezésre, akkor ezek
segítségével nagyságrendileg meghatározhatóak a laboratóriumi mérések adatai. A végső
szempont a használatban lévő burkolatok vizsgálata, hiszen a csúszásellenállás időben
változó tendenciát mutat a közlekedés és szennyeződés függvényében. A burkolatok
vizsgálatának rendszeres helyszíni szemléje lényegében a karbantartás hatékonyságának
ellenőrzésére szolgál. Javaslom tehát a vizsgálatok időszakos ismétlését.

8. KITEKINTÉS ÉS JÖVŐBENI KUTATÁSI FELADATOK
A padlókat legtöbbször a burkolati réteggel azonosítják, és elsősorban esztétikai szempont
szerint választanak burkolóanyagot, azonban a padlószerkezetek megtervezésénél,
kialakításánál az igénybevételi fokozatok meghatározásakor a szerkezetet érő hatások
pontos ismerete elengedhetetlen. A padlóburkolatok általános követelményei között épületszerkezeti szempontok szerint- a használatot meghatározó megfelelő kialakítás és az
építési technológia is mérvadó. A technológiai előírásokon túlmenően a teljes rétegrend
felépítése is kihat a tartósságra. Mivel a padlószerkezetek az épületen belül talajon fekvő
vagy általános födémszinti szerkezetként is elkészíthetők, nem szabad figyelmen kívül hagyni
a

nedvességterhelés

mértékét

sem.

A

szerkezetek

megengedettnél

magasabb

nedvességtartalma állagromláshoz is vezethet. A nedvesedési folyamatok megakadályozása,
illetve redukálása tehát a szerkezetek tartósságának és használati követelményeinek való
megfelelésének szükségessége.
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A tartósság a burkolatokkal szemben támasztott általános követelményeknél és felhasználói
oldalról is fontos elvárás. A lapok esetleges töredezettsége, mint az egyik gyakori
tönkremeneteli ok, befolyásolja a biztonságos használatot és a padló rétegrend
átnedvesedését jelentheti.

Az eredményeim alapján kijelölt új kutatási irányok:
• burkolati réteget érintő padlószerkezeti károsodás lehetőségei, kifejezetten a
biztonságos használat és tartósság vonatkozásában, akadálymentesség
• különleges padlószerkezetek, kimondottan műgyanta padlóbevonatok, valamint egyéb
burkolóanyagok (pl. természetes kövek) csúszásellenállás vizsgálata
• erős vegyi- és mechanikai hatásnak kitett padlóburkolatok és bevonatok tisztíthatósági
vonatkozásai
• kidolgozott csúszásellenállási osztályozás figyelembevétele és kiterjesztése a különféle
padlóburkoló anyagra
• vízszigetelés hibáinak, vagy hiányosságainak kihatása a padlószerkezetre
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9. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik az értekezés elkészítésében
segítségemre voltak:
-

-

-

Dr. Józsa Zsuzsannának, témavezetőmnek, aki iránymutatásával segítette munkámat,
türelemmel és megértéssel állt mellettem a kutatás során,
Törökné Horváth Évának, akitől 10 éven keresztül sokat tanultam az
anyagvizsgálatokról, az ő szakmai útmutatásával ismertem meg a kerámiák
viselkedését és irányította kezdeti lépéseimet,
Dr. Balázs L. György tanszékvezető úrnak a doktori képzés során nyújtott
támogatásáért és biztatásáért,
Dr. Dudás Annamáriának, aki segített a témához kapcsolódó kérdések
megválaszolásában és a nehéz időszakokban lökést adott a folytatáshoz,
Barcsai Leának, az ábrázolásban nyújtott informatikai támogatásáért és az ötletekért,
Boros Dánielnek, a vizsgálatokban való aktív részvételéért, a próbatestek
elkészítésében nyújtott segítségéért,
Juhász Péternek, a tisztítási kísérletben használt oldatok keveréséért és a vegyészeti
fogalmak tisztázásáért,
az ÉMI Nonprofit Kft. (ÉMI Kht.) mindenkori vezetőségének, hogy lehetővé tették a
kutatást anyagi és eszközhasználati támogatással,
munkatársaimnak, akik szakmai és erkölcsi példamutatásukkal bármilyen mértékben
és formában segítették munkámat,
a BME Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Magasépítés Tanszék (Építőanyagok és
Mérnökgeológia Tanszék) munkatársainak, akik szakmailag és emberileg mellettem
álltak a kutatás során,
barátaimnak, akik nélkülözték jelenlétemet az eltelt évek alatt és megértésükkel
támogattak,
a családomnak, akik nélkül ez a munka nem készülhetett volna el; édesapámnak,
akitől egész élete során a tudomány és az építőipar szeretetét tanulhattam meg;
édesanyámnak, aki mindenben támogatott, biztosította a testi és lelki táplálékot
számomra; testvéremnek, aki bátorított és a kilátástalannak tűnő helyzetekben
átvette a nagytesó szerepét.

„és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy
megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ 12:2
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10. IRODALOMJEGYZÉK
Hivatkozott szabványok, rendeletek és irányelvek
ASTM C1028-07e1 „Test Method for Determining the Static Coefficient of Friction of Ceramic
Tile and Other Like Surfaces by the Horizontal Dynamometer Pull-Meter Method”
(visszavonva 2014-ben)
CEN/TS 16165:2012 „Determination of slip resistance of pedestrian surfaces – Methods of
evaluation”
DIN 51097:1992 „Testing of floor coatings – determination of anti-slip properties, wetloaded barefoot areas. Walking method – Ramp test”
DIN 51130:2004 ”Testing of floor coverings – determination of anti-slip properties –
workrooms and field of activities with slip danger. Walking method – Ramp test”
MSZ CEN/TR 13548:2007 „A kerámiai burkolás tervezésének és kivitelezésének általános
szabályai”
MSZ EN 1341:2013 „Természetes kő burkolólapok kültéri elhelyezésre. Követelmények és
vizsgálati módszerek”
MSZ EN 1342:2013 „Természetes burkolókövek kültéri elhelyezésre. Követelmények és
vizsgálati módszerek”
MSZ EN 1344:2014 „Égetett agyag útburkoló elemek. Követelmények és vizsgálati
módszerek”
MSZ EN 13036-4:2012 „Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 4. rész: A
felület csúszási ellenállásának mérési módszere: ingás vizsgálat”
MSZ EN 14411:2016 „Kerámiai burkolólapok. Fogalommeghatározások, csoportosítás,
jellemzők, megfelelőségértékelés és megjelölés”
MSZ EN ISO 4287:2002 „Termékek geometriai követelményei (GPS). Felületminőség:
Metszettapintó eljárás. Fogalmak, meghatározások és felületminőségi jellemzők”
MSZ EN ISO 4288:2000 „Termékek geometriai követelményei (GPS). Felületminőség.
Metszettapintó eljárás. Szabályok és eljárások a felületminőség meghatározásához”
MSZ EN ISO 7345:1997 „Hőszigetelés. Fizikai mennyiségek és fogalommeghatározások”
MSZ EN ISO 10545-13:1999 „Kerámiai burkolólapok. 13. rész: A kémiai ellenálló képesség
meghatározása”
MSZ EN ISO 10545-14:2016 „Kerámiai burkolólapok. 14. rész: Foltosodással szembeni
ellenálló képesség meghatározása”
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
253/1997. (XII. 20.) Korm.
követelményekről (OTÉK)

rendelet az

országos településrendezési és építési

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
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305/2011/EU (2011. március 9.) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az építési
termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a
89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
BGR 181 (2003) Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr,
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
GUV-I 8527 (2010): Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche, Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung
Kerámiaburkolatok kialakítása – Műszaki Irányelv (2014), Magyar Építőkémia és Vakolat
Szövetség
SA HB 198:2014 „Guide to the specification and testing of slip resistance of pedestrian
surfaces”
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