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1. A KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS TUDOMÁNYOS 
ELŐZMÉNYEI 
Az elcsúszások, megbotlások és elesések gyakori és költséges események. Az ilyen típusú 
balesetek a munkahelyi sérülések vezető okai között a 2. helyen állnak, ezért a 
padlóburkolatok csúszásgátló hatása és ennek negatív irányú változása létező és fontos 
kérdés. 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 
padlószerkezetben való beépítés esetén bel- és kültéri felhasználásra egyaránt. A szabvány 
nem határoz meg követelményt, de kötelezővé teszi ezt a vizsgálatot a CE-jelölés 
folyamatában. 
A burkolatok tervezésének meghatározó pontja az anyagok kiválasztása, mivel lényegében 
ettől függ, hogy sikerül-e kielégíteni az építményekre vonatkozó biztonságos használat 
követelményeit. Hazánkban a csúszásgátló burkolat konkrét kvantitatív meghatározása 
jelenleg nem kidolgozott, pedig egy padozat kialakításánál a felületi tulajdonságok ismerete 
nélkülözhetetlen. 
A megcsúszásos balesetek egy vagy több tényezőből (1. 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). 

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

 
A felület különböző feltételek melletti csúszósságának meghatározásához szükséges, hogy ez 
a tulajdonság mérhető legyen. Grönqvist (1995) összefoglalója rávilágított, hogy a 
csúszásellenállás értékelése és megítélése a padló-lábbeli érintkezésénél jelentkező komplex 
tribológiai jelenség miatt nehézkes. 
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. Több mérőeszköz összehasonlításra vonatkozó kutatások eredményeképpen 
megfogalmazódott, hogy egyetlen eszköz vagy módszer sem alkalmas arra, hogy minden 
helyzetben értékelni tudja a súrlódási ellenállást (Rowland, 1997).  
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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). 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 a megfelelő ahhoz, hogy egy 
terméket kiválasszunk, vagy a padló csúszásgátlását megítélhessük (Bowman, 2004). 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).  
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 
ugyanúgy befolyásol. A mérési eredmények változékonysága kapcsolatban áll a burkolólapok 
felületi kialakításával (Chang et al., 2001; Bowman et al., 2002b). Az érdesség meghatározása 
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). 

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 kerámia 
burkolólapokon, az eredmények összehasonlító elemzését, valamint a szakértői, vizsgálati és 
kutatási tapasztalataim tudásanyagának összegyűjtését. 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. 
Vizsgálataimat így ezen elv köré építve a minták csúszásgátlási tulajdonságai és az azokat 
befolyásoló érdesség, valamint tisztíthatóság közötti összefüggéseket kerestem. 

A fentiekkel leírtakkal összhangban 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, 

csúszásellenállás és érdesség változása a tisztítás ismétlődésének függvényében; 
 csúszásellenállás, felületi érdesség és tisztíthatóság közötti kapcsolat 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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3. A KUTATÁS MÓDSZERE 
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.  
A vizsgálatok elvégzéséhez az MSZ EN 14411:2016 szabvány szerinti kül- és beltéri 
padlóburkolásra alkalmas 28 féle (14 mázatlan és 14 mázas) különböző típusú szárazon 
sajtolt kerámia burkolólapot választottam, hogy a sokszínűséget, a kereskedelmi 
forgalomban is kapható termékek változatosságát szemléltessem. A mintákat azonosítóval 
láttam el, amely UG esetén a mázatlan (unglazed), G esetén pedig a mázas (glazed) 
felületképzést jelenti. A minták fényképfelvételei a 2. ábrán láthatók. 

     
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  
  2. ábra. A kísérletben felhasznált kerámia burkolólapok felületéről készült, 50×50 mm-es területnek 

megfelelő fényképfelvételek 
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Vizsgálataim során a minták csúszásgátlását befolyásoló tulajdonságait határoztam meg több 
módszer alkalmazásával, azok összefüggéseinek és a rendelkezésre álló eszközök 
segítségével nyerhető eredmények kiértékelésével.  
A kísérleti terv ezért a csúszásellenállási vizsgálatok mellett a burkolólapok felületi 
érdességének és a burkolatok tisztíthatósági lehetőségeinek elemezését is magába foglalta.  

Csúszásellenállás vizsgálatok  

Lejtős vizsgálat: Az egyik legismertebb módszer. 
A berendezés (3. ábra) hajlásszöge 0° - 45°-ig 
emelhető. A mintákat a 1000×500 mm névleges 
méretű felületre rögzítettem. Azt vizsgáltam, 
hogy a burkolt felületen mozgó személy milyen 
hajlásszög mellett csúszik meg.  
Az olajos felületen munkacipőben mért 
értékeket a DIN 51130:2004 szabvány egy 
úgynevezett R számmal jelöli, és 5 csoportba 
sorolja: R9-R13 (1. táblázat). Az R9 osztályba sorolt minták a legalacsonyabb, míg az R13 
osztályba soroltak a legmagasabb követelményt elégítik ki. 

1. 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 (2. táblázat), ahol a csúszásgátlás követelményei 
A-tól C felé növekednek. 

2. 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) 

 

Ingás súrlódásvizsgálat: A vizsgálat a Charpy-féle 
inga (4. ábra) elvén alapszik, az inga végére 
rögzített csúszótest (slider 57) felülettel való 
érintkezését és átlendülését jelenti. A 
csúszásellenállás arányos azzal a potenciális 
energiaveszteséggel, amit a mérendő felületen 
végigcsúszó gumi a súrlódása miatt elszenved. A 
vizes felület PTV értéke szerinti osztályozásra a 
SA HB 198:2014 ad útmutatást (3. táblázat). 

 

3. ábra: Lejtős módszer állítható  
hajlásszögű berendezése 

 
4. ábra: Ingás súrlódásvizsgáló  

berendezés 
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3. táblázat: A vízzel nedvesített felületen mért PTV érték szerinti osztályozás 
PTV érték  

(Slider 57 esetén) Értékelési csoport 

0 - 19 T1 (nagyon gyenge) 
20 - 34 T2 (gyenge) 
35 - 44 T3 (közepes) 
45 - 54 T4 (jó) 

55 - 150 T5 (nagyon jó) 
 
Felületi súrlódásvizsgálat: A készülék (5. ábra) a 
felületen állandó sebességgel (0,2 m/s) 
végighaladva magával húzza a csúszótalpat, 
amire ható húzóerő az állandó (24 N) súly 
segítségével mérhető. Az érzékelő talp a 
nyúlásmérő bélyeget megfeszíti, ezt a műszer 
elektromos jellé alakítja és kiértékeli. A súrlódási 
együttható kiértékelésre a Wuppertal-i 
határértékek (Skiba et al., 1986) 4. táblázat 
szerinti osztályozását alkalmaztam. 

4. 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) 
 
A csúszásellenállás vizsgálataim során alkalmazott csúszótest és súrlódást csökkentő közeg 
variációit az 5. táblázat foglaltam össze. 

5. táblázat: Kísérleti mátrix a CEN/TS 16165:2012 szerinti csúszásellenállási vizsgálatokhoz 

Vizsgálat megnevezése Alkalmazott 
csúszótest Súrlódást csökkentő közeg  Elvégzett mérés [db] 

Lejtős vizsgálat 

emberi talp folyóvíz 28 × 3 mérés 
emberi talp 0,1 m/m%-os NaLS oldat 23 × 3 mérés 
munkacipő  
(Shore-A 72 ± 2) 

10W-40 típusú motorolaj 28 × 3 mérés 

Ingás súrlódás-vizsgálat 

széles csúszótest  
(Shore-A 55-61) 

- 28 × 5 × 5 mérés 
2 × 30 mérés 

folyóvíz 28 × 5 × 5 mérés 
0,1 m/m%-os NaLS oldat 6 × 5 × 5 mérés 
kb. 0,7 m/m%-os hypo oldat 6 × 5 × 5 mérés 

keskeny csúszótest 
(Shore-A 55-61) 

- 6 × 5 × 5 mérés 
2 × 30 mérés 

folyóvíz 6 × 5 × 5 mérés 
2 × 30 mérés 

Felületi súrlódás-vizsgálat műanyag  
(Shore-A 85± 2) 

folyóvíz 28 × 3 × 3 mérés 

 
5. ábra: FSC 2000 Print hordozható  

készülék a súrlódási együttható  
közvetlen meghatározásához 
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Felületi érdesség vizsgálata 

Metszettapintó eljárás: A függőleges helyzetű 
tapintócsúcs (6. ábra) egyenletes sebességgel 
halad a felületen, így tapogatja le az 
egyenetlenségeket. A mérőtapintó a burkolólap 
kiemelkedéseit és bemélyedéseit érzékeli. A 
felületi érdesség vizsgálatok részleteit a              
6. táblázat tartalmazza. 

 
6. táblázat: Kísérleti mátrix az MSZ EN ISO 4288:2000 szerinti felületi érdesség vizsgálatához 

Vizsgálat megnevezése Alkalmazott etalon Felület állapota Elvégzett mérés [db] 

Ra átlagos érdesség és Rz 
egyenetlenség magasság 
mérése 

Ra = 2,94 µm 

eredeti, kezeletlen 26 × 5 mérés 
2 × 30 mérés 

tömény hypo-val kezelve 6 × 5 mérés 
kb. 0,7 m/m%-os hypo 
oldattal kezelve 

6 × 5 mérés 

Az Ra átlagos érdesség az (1) és Rz egyenetlenség magasság a (2) egyenlettel számítással 
meghatározható az érdességi profil (7. ábra) alapján. 

dxxZRa 


 0

)(1
      (1) 





5

1

5

1 5
1

5
1

ii
ZvZpRz

     
(2) 

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

Tisztíthatóság vizsgálata 

A kerámia burkolólapok tisztíthatósága a különféle vegyszerekkel és foltképző anyagokkal 
szembeni ellenállóképesség meghatározását jelenti. A kerámia burkolólapok  
MSZ EN 14411:2016 szerinti kémiai tulajdonságai kiterjednek a különféle vegyszerekkel  
(7. táblázat) és foltképző anyagokkal (8. táblázat) szembeni ellenálló képesség 
meghatározására. 

 

 
6. ábra: Érdességmérő készülék 

mérőtapintója 
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7. táblázat: Kísérleti mátrix az MSZ EN ISO 10545-13:1999 szerinti vegyszerállósági vizsgálathoz 

Vizsgálat megnevezése Alkalmazott vizsgálóoldat Vizsgált próbatest 
mennyisége 

szemrevételezéses 
ellenőrzés 

ammónium-klorid-oldat, 100 g/l 28 × 5 darab 
nátrium-hipoklorit-oldat, 20 mg/l 28 × 5 darab 
sósavoldat, 3% (V/V) 28 × 5 darab 
sósavoldat, 18% (V/V) 28 × 5 darab 
citromsavoldat, 100 g/l 28 × 5 darab 
tejsavoldat, 5% (V/V) 28 × 5 darab 
kálium-hidroxid-oldat, 30 g/l 28 × 5 darab 
kálium-hidroxid-oldat, 100 g/l 28 × 5 darab 

 
8. táblázat: Kísérleti mátrix az MSZ EN ISO 10545-14:2016 szerinti foltosodási vizsgálathoz 

Vizsgálat megnevezése Alkalmazott foltképző anyag Vizsgált próbatest 
mennyisége 

szemrevételezéses 
ellenőrzés 

szabványos foltképző anyag 28 × 5 darab 
jód 28 × 5 darab 
olivaolaj 28 × 5 darab 

4. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI 
A vastagon szedett szövegrészek ismertetik az új tudományos megállapításokat, a nem vastagon szedett részek 
azok bevezetését és értelmezését adják. 

1. téziscsoport: Csúszásellenállás vizsgálatok módszereinek és mérési eredményeknek 
összehasonlítása [2, 5, 6, 7, 8, 9, 11] 
1.1. tézis 
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 8. ábra a súrlódási együttható sematikus rajzát és a vonatkozó számításokat mutatja. 

 
8. ábra: A súrlódásmérés alapelve (Wetzel, 2012) 
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A korábban ismertetett 1-3. táblázatokat kiegészítettem a fent megadott (3) és (4) 
egyenletek alapján a 8. ábra összefüggéseinek elfogadásával. Az egyes osztályok adott 
határértékeit átszámítottam a súrlódási együttható mérési tartományára értelmezve. 
A 9. 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. 

 
9. ábra: A csúszásellenállás vizsgálati módszereinek összefüggése a felületi súrlódásvizsgálattal 

meghatározott súrlódási együttható alapján 
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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 eredmények korrelációs vizsgálata során igazoltam, 
hogy az egyes módszerek eredményeinek átszámítása az értékek és osztályok eltérését 
eredményezi. A véletlenszerűen kiválasztott 28 különböző típusú mintánál a mérési 
adatpárok széles tartományban szabálytalanul elkülönülnek, ezért nem lehet egyértelmű 
következtetéseket levonni. 

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 súrlódás-vizsgálattal 
nyert súrlódási együtthatóval. 
 
1.2. tézis  
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 értékei közötti összefüggés a (3) egyenlet 
alkalmazásával vizes felületen a minták 25 %-ában, olajos felületen pedig a minták 10 %-
ában mutat egyezést ±5° tartományon belül.  

Kísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy a felületi súrlódásvizsgálattal 
meghatározott súrlódási együttható kapcsolata a lejtős vizsgálattal vizes felületen mért 
hajlásszöggel a μ = 1,6tgα összefüggéssel (10. ábra), az olajos felületen mért hajlásszöggel 
a μ = 1,8tgα összefüggéssel (11. ábra) 50 %-os valószínűséggel becsülhető α = ±5° 
tartományon belül. 

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. 

 
10. ábra: A súrlódási együttható és a vizes felületen mért hajlásszög közötti függvénykapcsolat 



Terjék Anita  
Kerámia burkolólapok csúszásellenállási tulajdonságainak vizsgálata  
 

12 
 

 

 

 
11. ábra: A súrlódási együttható és az olajos felületen mért hajlásszög közötti függvénykapcsolat 

 
2. téziscsoport: Az ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV érték összefüggése keskeny és 
széles csúszótest vonatkozásában [1] 
2.1. tézis 
Az ingás súrlódásvizsgálatot általában a széles csúszótest alkalmazásával végzik, a leolvasás 
alapja a C skála, ez közvetlenül a PTV értékét jelenti 0 - 150 értéktartományon. Inhomogén 
felület, vagy a széles csúszótest úthosszának nem megfelelő nagyságú minta esetén a 
keskeny csúszótest alkalmazható. A leolvasás alapja ebben az esetben a 0,00 - 1,00 közötti 
értéktartományú F skála.  
A kerámia burkolólap minták mért adatait figyelembe véve megvizsgáltam a C skálán és F 
skálán leolvasott PTV értékek összefüggését. Kimutattam a felület jellegének befolyásoló 
hatása szerinti kapcsolatot a vizes felületeken keskeny és széles csúszótesttel mért PTV 
értékek között. A kísérleti méréseimre alapozva meghatároztam az ingás súrlódásvizsgálattal 
vizes felületen mért PTV értékek C és F skálán való megadása közötti összefüggés közelítő 
függvénykapcsolatát. 

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. 

A vizes felületen mért C és F skálán leolvasott PTV értékek közötti összefüggést leíró közelítő 
függvénykapcsolat grafikus ábrázolása a 12. ábrán látható. Kimutattam, hogy 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. 
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12. ábra: Ingás súrlódásvizsgálattal vizes felületen mért PTV értékek közötti összefüggés 

 
2.2. tézis 
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) követeztében lekorlátozta. 
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 azonos-
ságát alapul vevő lineáris interpolációs számításaim alapján megnöveltem  
(0,00 - 1,20) és ábrázoltam az összetartozó értékeket (13. ábra). 

 
13. ábra: Az ingás súrlódásvizsgálattal száraz és vizes felületen mért C skálán és F skálán leolvasott 

PTV értékek összefüggése 
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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) szoros korrelációt mutatnak.  
Kísérleti eredményeim alapján a száraz felületen keskeny csúszótesttel végzett ingás 
súrlódásvizsgálat F skálájának tartományát kiterjesztettem 1,20 méréshatárig. 
 
3. tézis: Az ingás súrlódásvizsgálattal mért PTV érték (F skála) és a felületi 
súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható közötti összefüggés [1] 
A kerámia burkolólapokon ingás súrlódásvizsgálattal keskeny csúszótesttel mért, F skálán 
leolvasott PTV és a felületi súrlódásvizsgálattal meghatározott súrlódási együttható értékeit 
a mérési pontok eloszlása, a csoportosulás és az irányultság azonossága alapján tovább 
elemeztem. Meghatároztam az összetartozó értékek hányadosát az Ra átlagos érdesség 
függvényében (14. ábra).  

 
14. 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 

 
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 = (-0,80Ra + 5,0) × PTV (F) 
 
Kísérleti eredményeim alapján meghatározott átszámítási szorzó segítségével a két 
hordozható készülék helyszíni mérései közvetlenül összehasonlíthatók. 
 
4. tézis: Felületi érdesség mérőszámai közötti összefüggés [1, 2, 5] 
A burkolóanyagokon való megcsúszási hajlamot a felület érdessége nagymértékben 
befolyásolja. A kutatás során a felületi mikrogeometria jellemzésére az ún. érdességi 
paramétereket alkalmaztam. 
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Ra átlagos érdesség értéke  
 megadja a felület finomságát, gyártástechnológiai folyamatoktól függő változását, és 
 a megmunkált felület minősítésére szolgál.  

Rz egyenetlenség magasság értéke a kiugró érdességcsúcsok és völgyek különbségét 
szemlélteti. 
Kísérleti eredményeim rámutattak, hogy a kiválasztott kerámia burkolólap minták 
felületének Ra és Rz mérőszámai (15. ábra) szoros korrelációban vannak (R2 = 0,89). 

 
15. ábra: Kerámia burkolólap minták Ra átlagos érdesség és Rz egyenetlenség magasság értékei 

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: 
a) polírozott felületre: 

Rz ≈ 11 × Ra, ha Ra = 0,03 

b) 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 

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

 
5. tézis: Felületi érdesség és tisztíthatóság kapcsolata, érdességi mérőszámok változása 
tisztítási folyamat hatására [1, 2] 
A padlóburkolat minden esetben igénybevételnek és elhasználódásnak van kitéve, ezért 
rendszeres karbantartásra és hatékony védelemre van szükség. Magyarországon 
fertőtlenítésre a nátrium-hipoklorit (NaOCl) vizes oldatát, a hypo-t használják leggyakrabban. 
A kerámia burkolólapokon tömény hypos és kb. 0,7 m/m%-os hypo oldatos kezelést 
alkalmaztam és vizsgáltam 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 meghatároztam az Ra és Rz egyes értékeit a 
minta 5 különböző helyén. A tisztítási ciklusok a felületi mintázat geometriáját befolyásolják 
(16. és 17. ábra).  
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16. ábra: Ra átlagos érdesség növekedésének %-
os megoszlása 1, 2, 3, 4, 5, 10 és 15 alkalommal 

való hypo oldatos kezelés hatására 

17. ábra: Ra átlagos érdesség csökkenésének %-
os megoszlása 1, 2, 3, 4, 5, 10 és 15 alkalommal 

való hypo oldatos kezelés 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. 
Az eltérés kihatással van a kerámia burkolólapok felületének minőségére és élettartamára. 
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 vonatkozóan. 
 
6. tézis: Csúszásellenállás, felületi érdesség és tisztíthatóság kapcsolata; ingás 
súrlódásvizsgálattal vizes felületen mért PTV érték változása tisztítási folyamat hatására  
[2, 4, 10] 
A megfelelő és elvárt szintű csúszásgátlás fenntartható a hatásos tisztítószerekkel és 
eszközökkel végzett gyakori és hatékony tisztítással. A különböző anyagú burkolatok 
másképpen viselkednek különféle vegyszerekkel szemben, ezáltal a foltosodási hajlamuk és a 
tisztíthatóságuk is eltérő. A kerámia burkolólapokon tömény hypos és kb. 0,7 m/m%-os hypo 
oldatos kezelést alkalmaztam és ingás súrlódásvizsgálattal meghatároztam a PTV értékeket 
(18. ábra). 
 

 
a) 

 
b) 

18. ábra: Mintadarabok felületén vizes állapotban ingás súrlódásvizsgálattal mért, C skálán leolvasott PTV 
érték változása 5, 10 és 15 alkalommal  

a) hypo oldatos kezelés hatására, b) tömény hypo-s kezelés hatására 
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6.1. tézis 
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. tézis 
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 (19. és 20. ábra). 
 

 
19. 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) 

 

 
20. 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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7. tézis: Új osztályozási rendszer kidolgozása [3] 
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 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 (hajlásszög (0 - 45°), PTV érték (0 - 150), súrlódási együttható  
(0,00 - 1,00)) és emellett a besorolási osztályok jelentős eltérést mutatnak.  

Kísérleti eredményeim alapján olyan új kerámia padlóburkolat osztályozási rendszert 
dolgoztam ki CFSC (Ceramic Floor Slipperiness Classification: CFSC1 - CFSC5) néven, mely az 
ingás súrlódásvizsgálattal, a lejtős vizsgálattal, valamint a felületi súrlódásvizsgálattal 
egyidejűleg is értékelhető (21. ábra).  

 
21. ábra: CFSC (Ceramic Floor Slipperiness Classification) osztályozási rendszer 

 
A besorolás előnye, hogy az átszámítási bizonytalanság kiküszöbölhető, ugyanis a három 
eredmény együttesen jellemzi a felület csúszásgátlási képességét. A CFSC osztályok 
tartománya 0,00 – 3,00. A különféle súrlódást csökkentő közegek jelenlétében a burkolólap 
felülete eltérően viselkedik, ezért a CFSC osztályok tartományait két változatban (vizes és 
olajos) állítottam össze (9. és 10. táblázat). 
 

9. táblázat: Vizes felületre vonatkozó CFSC osztályok 
Besorolási osztály Tartomány 

CFSCw1 0,00 - 0,61 
CFSCw2 0,62 - 0,96 
CFSCw3 0,97 - 1,28 
CFSCw4 1,29 - 1,55 
CFSCw5 1,56 - 3,00 

 
10. táblázat: Olajos felületre vonatkozó CFSC osztályok 

Besorolási osztály Tartomány 
CFSCo1 0,00 - 0,59 
CFSCo2 0,60 – 1,00 
CFsCo3 1,01 - 1,36 
CFSCo4 1,37 - 1,83 
CFSCo5 1,84 - 3,00 
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A 22. ábra szemlélteti a kísérletben résztvevő kerámia burkolólapok csúszásgátlási 
tulajdonságának különbözőségét és vizes felületre vonatkozó CSFC osztályba sorolását. 
 

 
22. ábra: A kísérletben felhasznált kerámia burkolólapok CFSC osztályai 

 
A rendszer alkalmazhatóságának elősegítése érdekében a CFSC osztályokra vonatkoztatva 
definiáltam a használat, igénybevétel, tisztítás és szennyeződés kapcsán megengedhető 
szinteket (11. táblázat). Az új osztályozási rendszerrel lehetővé válik a felhasználási 
területnek megfelelő, előírásokat figyelembevevő és együttesen kezelendő termékcsoportok 
köre, besorolási kategorizálása. 
 

11. táblázat: CFSC osztályokra vonatkozó használati útmutató 

Besorolás Használat / Közlekedés Igénybevétel Tisztítás Szennyeződés 

CFSC1 ritka csekély nagyon ritka kevés 

CFSC2 átlagos  
(<10 személy/nap) kicsi néha enyhe 

CFSC3 gyakori  
(10-100 személy/nap) normál időszakos mérsékelt 

CFSC4 rendszeres  
(100-250 személy/nap) nagy naponta erős 

CFSC5 
hosszú időtartamon keresztül, 
rendszeres  
(>250 személy/nap) 

legnagyobb gyakori intenzív 

 
A 23. ábra mutatja a burkolólap és/vagy burkolat CFSC osztályba sorolásának algoritmusát. 
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23. ábra: A CFSC osztályba sorolás folyamatábrája 

5. AZ ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI 
A dolgozat gyakorlati hasznát tekintve a tervezők, kivitelezők, beruházók, forgalmazók, 
valamint 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.  
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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. 

6. KITEKINTÉS ÉS JÖVŐBELI 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. 

Az eredményeim alapján kijelölt új kutatási irányok: 
• burkolati réteget érintő padlószerkezeti károsodás lehetőségei, kifejezetten a 

biztonságos használat és tartósság vonatkozásában, 
• 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 anyagokra, 
• vízszigetelés hibáinak, vagy hiányosságainak kihatása a padlószerkezetre. 
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JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK 
 
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] 

R2 korrelációt mutató determinációs együttható 
 
Rövidítések 

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 

HSE: (Health and Safety Executive) Egészségért és Biztonságért felelős Hivatal Nagy-
Britanniában 

NaLS: nátrium-lauril-szulfát (kémiai képlete: 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 szolgáló osztályozási rendszer, ami egyidejűleg veszi 
figyelembe több módszerrel végzett vizsgálat eredményeit 
 
Fogalmak 

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 
 


