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AGYAGÁSVÁNYOK

Az agyagszemcsék jelentős hányadát alkotó szilikátok, melyek Al-ból, Mg-ból és OH-ból
állnak a SiO3 mellett. Agyagásvány például a kaolinit, a klorit, az illit, a montmorillonit,
stb. (BÁLDY 2003).
AKRILSAV
CH2 = CHCOOH: a legegyszerűbb telítetlen karbonsav. Vízben, éterben, alkoholban jól
oldódik. Könnyen polimerizálódik üvegszerű poliakrilsavvá. Polimerizációs műanyagok,
lakkok alapanyaga (AK I. 1989).
ALAKTALAN (XENOMORF) Az alaktalan, nem sajátalakú kristályok felületét a szomszédos kristályok alakja határozza meg, vagyis legtöbbször a maradék teret töltik ki (SZAKMÁNY és JÓZSA 2008).
A kőzet vázát adó, azt áthálózó, finomszemcsés, általában homogén rész, amely a
ALAPANYAG
magma felszínre vagy felszín közelébe kerülésekor, annak gyors lehűlésekor szilárdul
kristályos és/vagy üveges anyaggá. Az alapanyagba ágyazódva jelennek meg a magma
feltörése előtti lassabb kristályosodás során képződött, nagyobb méretű ásványszemcsék, vagy korábban képződött, és a magma által bezárt kőzetszemcsék (SZAKMÁNY és
JÓZSA 2008).
Ld. ignimbrit
ÁRTUFA
Üledékes eredetű kőzetösszetevőkkel kevert, rétegzett tufa.
ÁTHALMOZOTT TUFA
BENTONIT
Kallóföld. Többnyire savanyú vulkáni tufák elmállásából származó agyagfajta. Magas
duzzadó agyagásvány-tartalmának (pl. montmorillonit) köszönhetően víz hatására térfogata az eredeti többszörösére növekszik. Hasznos nyersanyag (pl. mélyfúrási iszap,
gátak vízszigetelése, olajipari derítőföld, öntödei homokjavító, talajjavító szer, szappangyártás anyaga).
CEMENTÁCIÓ
Diagenetikus folyamat, amelynek során a kőzetszemcsék közötti térben (a pórusokban)
áramló felszín alatti vizes oldatból az oldott anyag egy része kiválik, és kitölti a pórusok
egy részét, összetapasztja a szemcséket, így hozzájárul a kőzet szilárdságának növeléséhez. A cement anyaga legtöbbször mész, kova (kalcedon), limonit (BÁLDY 2003).
Mindazon fizikai, kémiai, geológiai, stb. folyamatok gyűjtőneve, melyeknek révén a
DIAGENEZIS
lerakódott üledékek kőzetté alakulnak, pl. homok homokkő, kavicsból konglomerátum
képződik (BÁLDY 2003).
A kőzet keletkezése során kivált ásvány.
ELSŐDLEGES ÁSVÁNY
ÉSZTER
Alkoholokból és savakból víz lehasadásával keletkező, jellegzetes illatú, semleges kémhatású vegyület. A savak fajtájától függően az észterek lehetnek szervetlenek vagy
szervesek. Előfordulnak zsírokban, olajokban és viaszokban (PELLANT 2002).
FENOKRISTÁLY
Magmás kőzet alapanyagába ágyazott, porfiros szövetet adó, szabad szemmel jól látható, nagyobb méretű kristályok (PELLANT 2002).
FÉLIG SAJÁTALAKÚ (HIPIDIOMORF) Olyan ásvány, amely csak részben mutatja saját kristályformáját. Egyrészt saját
kristálylapokkal rendelkezik, másrészt a szomszédos ásványok alakjához idomult felületekkel határolt (SZAKMÁNY és JÓZSA 2008).
FOLIÁCIÓ
Egész kőzettestet átható réteges, sávos szerkezeti jelleg. Az elnevezés a latin levél
(folium) szóból ered.
A szilárd és folyékony halmazállapot közötti kolloid rendszer (AK I 1990).
GÉL
Bonyolult szerkezetű, polikondenzált, nagymolekulájú szintetikus anyagok (AK I 1989).
GYANTÁK
Az egész kőzet kizárólag kőzetüvegből áll. A különböző üveges riolitváltozatok (obsziHIALINOS
dián, perlit, szurokkő, horzsakő) szöveti típusa (SZAKMÁNY 2004).
Porózus, szálas szerkezetű, kovasavban gazdag vulkáni kőzet. Gyorsan lehűlő lávából
HORZSAKŐ
keletkezik, amelyből a gázok robbanásszerűen szabadulnak ki (AK I 1989).
IGNIMBRIT
Izzófelhős kitörés során keletkezett összesült vulkáni ártufa
FOGALOMJEGYZÉK
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INTERFERENCIA

Hullámok találkozásakor fellépő jelenség. Két azonos frekvenciájú és fázisú hullámerősíti, két ellentétes fázisú gyengíti egymást (AK I 1989).
Törmelékszemcse, mely tág értelemben a mikrométeres nagyságrendűtől egészen a
KLASZT
méteresig terjedhet. Már meglévő kőzetek aprózódásos mállása, gravitációs tömegmozgása, vulkáni tevékenység, stb. során keletkezik (BÁLDY 2003).
A konfokális mikroszkópban a nem fókuszsíkból eredő fénynyaláKONFOKÁLIS LÉZER PÁSZTÁZÓ MIKROSZKÓP
bokat kitakarva csupán a fókuszsíkból eredő nyalábok jutnak a fénydetektorba. A mintának nem a felszínét, hanem az annak belsejében kiválasztott síkokat képezzük le, így
pásztázva 3 dimenziós rekonstrukciót kaphatunk a vizsgált mintáról.
A szilícium vegyületei; az alkálifém oldatainak savanyításakor képződő, változatos öszKOVASAVAK
szetételű csapadékként vagy kolloidálisan kiváló vegyületek (AK I 1989).
Olyan folyamat, melynek során egyes kőzetek, ásványok vagy fosszíliák anyaga kovára,
KOVÁSODÁS
SiO2-re cserélődik ki. Főleg a meszes vázak, kavicsok, kötőanyagok kovásodnak el (Báldy
2003).
Magmás kőzeteknél, gyors lehűlés esetén jön létre (PELLANT 2002).
KŐZETÜVEG
Szilárd állapotban kivetett vulkáni törmelék, mely diónyi nagyságú vagy kisebb, nem
LAPILLI
koptatott, nem gömbölyített (BÁLDY 2003). Mérete 2-64 mm között változik.
LINEÁCIÓ
A nem izometrikus ásványok meghatározott irányba való rendeződése a kőzet alapanyagában.
MÁSODLAGOS ÁSVÁNY A kőzetben utólagosan, bármely másodlagos folyamat által képződött ásvány (PELLANT
2002).
Csak mikroszkópban észlelhető kis ásványméret (PELLANT 2002).
MIKROKRISTÁLYOS
A bazalt víztartalmú, üveges módosulata.
PALAGONIT
PIROKLASZT
Vulkáni törmelék, szétrobbant láva (AK II 1990).
Vulkáni csatornából kidobott, törmelékes vulkáni anyag (PELLANT 2002).
PIROKLASZTIT
Magmás kőzetszövet, alapanyagba ágyazott viszonylag nagy kristályokkal (PELLANT
PORFIROS
2002).
Visszaoldott
REZORBEÁLT
Röntgenes vizsgálati módszerrel kristályosnak nem látható ásvány.
RÖNTGENAMORF
SAJÁTALAKÚ (IDIOMORF) Jó kristálylapokat mutató kristály (PELLANT 2002).
Üreg üregekkel teli láva vagy egyéb vulkáni anyag (PELLANT 2002).
SALAKOS
SZTÖCHIOMETRIA
A kémiai folyamatok során tapasztalható súly- és térfogatváltozások törvényszerűségeivel foglalkozó tudományág
Szabálytalan alakot leíró ásványhabitus (PELLANT 2002).
TÖMEGES
Horzsaköves tufa, a cementgyártás adalékanyaga, hidraulikus pótlék.
TRASZ
Olyan 25-75%-ban vulkáni törmelékekből álló áthalmozott tufa, amely nem vulkáni
TUFIT
eredetű szemcsékkel keveredett. Nagyon gyakran képez szinteket más, üledékes kőzetekben, pl. konglomerátumban, breccsában, mészkőben, homokkőben, agyagosaleuritos kőzetsorozatokban.
VAS-MAGNÉZIUM ÁSVÁNY
Vasban és magnéziumban gazdag ásvány. Ezek sűrű, sötét szilikátok, mint az
olivinek, piroxének, amfibólok (PELLANT 2002).
Polarizációs mikroszkópiához használatos 30 μm vastagságú, üveglemezre ragasztott
VÉKONYCSISZOLAT
kőzetfilm.
VISSZAOLDOTT KRISTÁLYOK Lépcsős síkú bemélyedéseket tartalmazó kristályok, mint amilyen a kősónál gyakori
(PELLANT 2002).
VITROFIROS SZÖVET
A fenokristályok mellett az egész alapanyag kőzetüvegből áll (SZAKMÁNY 2004).
Vulkáni porból és lávadarabkákból képződött törmelékes kőzet (AK II 1990).
VULKÁNI TUFA
A bezáró kőzettől eltérő eredetű, attól éles határvonallal elkülönülő, felszakított kőzetXENOLIT
darab, zárvány (SZAKMÁNY és JÓZSA 2008).
Kristály vagy más anyagú töredék, melyet egy másik kristály vagy egy kőzet zár be
ZÁRVÁNY
(PELLANT 2002).
Víztartalmú, alumino-szilikát ásványcsoport. Jellemző rá, hogy vizét reverzibilis módon
ZEOLIT
elveszíti (PELLANT 2002).
FOGALOMJEGYZÉK
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2.1. ábra a, a törmelékanyag nagysága szerinti osztályozás FÜCHTBAUER & MÜLLER (1970) szerint,
b, a fő piroklasztok szerinti besorolás SCHMID (1981) szerint (vö. MSZ EN 12670: 2002).
2.2. ábra Vulkáni kőzetek ideiglenes QAPF osztályozása (LE MAITRE 2002).
(Q: kvarc, A: alkáli földpát, P: plagioklász, F: földpátpótló)
2.3. ábra a, Az agyagásványokat felépítő tetraéder- és oktaéder-rétegek (LAGALY & KÖSTER 1993 in LOTTMANN
2003) b, A sók és a víz hatása az agyagásványokra (SNETHLAGE 1990 nyomán WILLERS 2002).
2.4. ábra A fontosabb agyagásványok vízfelvétele (KLEB 1992).
2.5. ábra Pórustípusok alak és petrogenezis szerint (FITZNER & BASTEN 1994 nyomán).
2.6. ábra A nedvesség lecsapódási és áramlási módjai, valamint jellemző részecskeméretek a pórusátmérő
tükrében (KIEßL 1983, KLOPFER 1997 és VÖLKNER 2003 nyomán).
2.7. ábra Szorpciós izoterma vázlatos ábrája (KIEßL 1983 és VAN DEN ABEELE et al. 2004 nyomán).
2.8. ábra Kapilláris pórusokkal rendelkező kőzetek szorpciós állapotai és a meginduló páramegkötési,
pára- és vízáramlási folyamatok vázlatos ábrázolása növekvő víztartalom esetén (KLOPFER 1997 és
FRANZEN & MIRWALD 2004 nyomán).
3.1. ábra A szilikátásványok mállása: az elsődleges szilikátok szétesése és átalakulása másodlagos ásványokká (HINTERMAIER-ERHARD & ZECH 1997 nyomán).
4.1. ábra Természetes kőzetek szilárdsági profilja mállott állapotban, helyes és szakszerűtlen konzerválás
után (WEBER 1983, HORVÁTH és TÓTH 1999 nyomán).
4.2. ábra A felhasznált duzzadáscsökkentő anyag hatásmechanizmusa.
a, egy három rétegű agyagásvány a kezelés előtt: a köztes rétegek K+-, Na+-, Ca2+- és Mg2+ionokat tartalmaznak, amelyek hidratációjukkal duzzadást idézheznek elő.
b, a butildiammóniumklorid duzzadáscsökkentő szerkezeti képlete.
c, a negatív töltésű tetraéder-rétegek kapcsolata a kationos, bifunkcionális tenzidekkel, valamint a kicserélt kationok és a kloridionok pórusoldatba vándorlása (UTZ 2004).
4.3. ábra A kovasavészter keletkezése és a rugalmas kovasavészter felépítése
(CHIARI 1990, SNETHLAGE & WENDLER 2000 nyomán).
a, kovasavgél képződése tetraetil-ortoszilikátból hidrolízis útján. Mialatt egy vízmolekula leválik,
szilanol-csoport képződik és a keletkező alkohol elpárolog
b, kondenzáció során két szilanol-csoport összekapcsolódik, és egy vízmolekula leválik
c, a monomer és oligomer orto-kovasav molekulákból keletkező friss kovasavgél szabad szilanolés etil-gyököket is tartalmaz (a tiszta SiO2 kapcsolódás sztöchiometriai okokból évek múltán sem
jöhet létre)
d, a kovasavgél képződésének reakcióegyenlete
e, a rugalmas kovasavészterben a kovasavgél vázba oxigéntartalmú poliéter láncok, ún. lágy szegmensek épülnek be, és növelik a rugalmasságot
f, a polimetil-metakrilát akrilgyanta szerkezeti képlete.
5.1. ábra Az egri vár légifelvétele a vizsgált falazatokkal. 1. fal: a Tömlöcbástya XVI. századi, keleti falazata. 2.
fal: az utóbbi évtizedben restaurált (kőcsere és konzerválás) falazat, északnyugati lejtő.
5.2. ábra Az egri várból származó, műemléki kőzetanyagra vonatkozó kutatási terv.
5.3. ábra Az Érseki Kőfejtő az Eger közigazgatási területéhez tartozó Demjénben.
5.4. ábra A magyarországi és németországi bányákból származó tufa kőzetanyagra vonatkozó kutatási terv.
5.5. ábra A közvetett húzószilárdság-vizsgálat szemléltetése.
a, a kísérlet elvi elrendezése, terhelési irányok definiálása.
b, a vizsgált próbatest feszültségi állapotának vázlata (Ruedrich 2003 nyomán).
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c, A próbatestek helyzete a kőzetszövethez igazodó merőleges koordinátarendszerben
(Strohmeyer & Siegesmund 2002 nyomán).
5.6. ábra Dilatométer. A próbatestek helyét a narancsszínű nyilak jelzik. A kísérlet időtartamára a próbatesteket tartó szerkezetet a zöld nyíl irányában a zárt szekrénybe toljuk.
5.7. ábra Vákuummal telítő berendezés.
6.1. ábra Az értekezésben vizsgált tufák lelőhelyei.
6.2. ábra Az egri vár falazatai. 1. fal: a Tömlöcbástya XVI. századi, keleti falazata. 2. fal: az utóbbi évtizedben
restaurált (kőcsere és konzerválás) falazat, északnyugati lejtő.
6.3. ábra A egri vár vizsgált falazatainak kőzettípusai (Eger I-V), Eger környéki (Eger-Demjén és Eger-Tihamér)
és németországi bányák (Weibern, Habichtswald, Rochlitz) kőzettípusai.
6.4. ábra Vulkáni tufák jellegzetes mállási képei az egri vár kőzetein keresztül bemutatva.
a, a kevésbé ellenálló tufatípus az eredeti felszínhez képest visszahátrál szemcsekipergés és levelesedés következtében, egyes kőzetblokkok sarkai pedig lekerekednek.
b, differenciált mállás: az ellenállóbb horzsakövek reliefszerűen kipreparálódnak a málló kőzetszövetből.
c, a több cm vastag sötét mállási kéreg részleges letörése.
d, ásványok mobilizációja következtében létrejött színcsere.
e, sókicsapódás a kőzetfelszínen.
f, a kőzetfelszíntől elváló mállási kéreg.
g, felületi lerakódás: az emberi érintéstől származó zsíros bevonat elszíneződést okoz.
h, biogén bevonat.
i, darabos leválás és a kőzetszövetet nem követő repedések.
j, pikkelyesedés.
k, többszörös levelesedés.
l, a kőzetszövetet nem követő repedés.
6.5. ábra A 6.2. ábrán bemutatott falazatok mállási jelenségeinek statisztikus összehasonlítása (TÖRÖK et al.
2007a nyomán).
6.6. ábra Vékonycsiszolati felvételek az egri vár vizsgált falazatainak tufatípusairól (Eger I-V) és az elemzett 5
különböző bánya (Eger-Demjén, Eger-Tihamér, Weibern, Habichtswald, Rochlitz) tufáiról (1
nikollal).
6.7. ábra Friss (a,) és mállott (b,) riolittufa röntgendiffraktogramjai. Összevetve a friss eger-tihaméri tufa ásványait (Al: albit, Q: kvarc, An: anortit, M: montmorillonit, B: biotit, S: szaponit) a mállott tufáéval látható, hogy a mállott tufában másodlagos ásványok keletkeztek (G: gipsz, C: kalcit). Az ásványok
bomlásának hatására az intenzitás lecsökkent (a mállott minta maximális csúcsának intenzitása
mintegy harmada az üde mintáénak) (FORGÓ 2004 nyomán).
6.8. ábra A vizsgált tufák (vörös), a mállott tufák (narancs) és egyéb magyar tufák (zöld: EGLOFFSTEIN 1998,
kék: GÁLOS et al. 1967) teljes alkáli- és kovasavtartalmuk szerint ábrázolva (TAS-diagram LE BAS et al.
1986 nyomán).
6.9. ábra Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek.
a, Természetes állapotú habichtswaldi tufa: gázfelszabadulás következtében kialakult pórusok,
szmektites póruskitöltés zsugorodási repedésekkel, mikrorepedés.
b, Hagyományos kovasavészterrel kezelt rochlitzi tufa: a részlegesen kitöltött pórusban jól láthatók
a kovasavészter szilárdulás közben kialakult zsugorodási repedései.
c, Rugalmas kovasavészterrel kezelt weiberni tufa: a kezelőszer filmbevonatot és pórusokat összekötő kovasavgél hidakat képez, miközben kevesebb zsugorodási repedés látható.
d, Akrilgyantával kezelt eger-demjéni tufa: a kezelőszer apró különálló darabokban tapad meg a
kőzet felületén.
7.1. ábra A higroszkópos nedvességfelvétel izotermái nem konzervált (NK) és konzervált állapotokban
(KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta).
A relatív páratartalom 15 % és 95 % között változik.
7.2. ábra Kapilláris vízfelvétel nem konzervált (NK), és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos
kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) a foliáció irányában (x) és arra
merőlegesen (z).
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7.3. ábra Látszólagos porozitás természetes (NK) és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos
kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) (FORGÓ et al. 2006).
7.4. ábra Testsűrűség légszáraz (NK), vákuumos víztelített (VT) és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta).
7.5. ábra A vizsgált tufák póruseloszlása természetes (NK), és (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II:
rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) konzerválószerekkel kezelt állapotban
(részben FORGÓ et al. 2006 és TÖRÖK et al. 2007 nyomán).
7.6. ábra A vizsgált tufák ultrahang terjedési sebessége légszáraz (NK), vákuumos víztelített (VT) és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta).
7.7. ábra A vizsgált tufák közvetett húzószilárdsága [MPa] légszáraz (NK), vákuumos víztelített (VT) és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA:
akrilgyanta).
7.8. ábra Példák a közvetett húzószilárdság vizsgálatok során tönkrement próbatestek törésképeire. Balra:
eger-demjéni, jobbra: eger-tihaméri tufák. Az állapotonként (LSZ: légszáraz, VT: vákuumos víztelített, KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) és
kőzetfajtánként 18 db rendelkezésre álló próbatestből a legjellegzetesebb 3 szerepel.
7.9. ábra Példák a közvetett húzószilárdság vizsgálatok során tönkrement próbatestek törésképeire.
Balra: weiberni, középen: habichtswaldi, jobbra: rochlitzi minták. Az állapotonként (LSZ: légszáraz,
VT: vákuumos víztelített, KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA:
akrilgyanta) és kőzetfajtánként 18 db rendelkezésre álló próbatestből a legjellegzetesebb 2 szerepel.
7.10. ábra Közvetett húzószilárdság [MPa] légszáraz (LSZ), vákuumos víztelített (VT) és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) (részben FORGÓ et al. 2006 nyomán).
7.11. ábra Hőtágulás nem konzervált (NK), és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter,
KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) a foliáció irányában (x) és arra merőlegesen (z).
8.1. ábra A látszólagos porozitás összefüggése a közvetett húzószilárdsággal. Jelölések: N: légszáraz, V:
vákuum víztelített, K1: hagyományos kovasavészterrel kezelt, K2: rugalmas kovasavészterrel kezelt,
P: akrilgyantával kezelt állapot. Az ábra egyes pontjai 18 próbatest mérési átlagát reprezentálják.
8.2. ábra Az ultrahang terjedési sebesség összefüggése a közvetett húzószilárdsággal. Jelölések: N: légszáraz, V: vákuum víztelített, K1: hagyományos kovasavészterrel kezelt, K2: rugalmas kovasavészterrel
kezelt, P: akrilgyantával kezelt állapot. Az ábra egyes pontjai 18 próbatest mérési átlagát reprezentálják.
8.3. ábra Az ultrahang terjedési sebesség összefüggése a testsűrűséggel. Jelölések: N: légszáraz, V: vákuum
víztelített, K1: hagyományos kovasavészterrel kezelt, K2: rugalmas kovasavészterrel kezelt, P: akrilgyantával kezelt állapot. Az ábra egyes pontjai 18 próbatest mérési átlagát reprezentálják.
8.4. ábra A látszólagos porozitás összefüggése a testsűrűséggel. Jelölések: N: légszáraz, V: vákuum víztelített,
K1: hagyományos kovasavészterrel kezelt, K2: rugalmas kovasavészterrel kezelt, P: akrilgyantával
kezelt állapot. Az ábra egyes pontjai 18 próbatest mérési átlagát reprezentálják.
8.5. ábra A közvetett húzószilárdság összefüggése a testsűrűséggel. Jelölések: N: légszáraz, V: vákuum víztelített, K1: hagyományos kovasavészterrel kezelt, K2: rugalmas kovasavészterrel kezelt, P: akrilgyantával kezelt állapot. Az ábra egyes pontjai 18 próbatest mérési átlagát reprezentálják.
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TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE
2.1. táblázat Az agyagásványok szerkezeti típusai és a kristályon belüli duzzadóképességük
(RUEDRICH et al. 2005).
3.1. táblázat Mállási módok eredetük szerint (vö. TÖRÖK 2007).
3.2. táblázat Néhány kiválasztott só kristályosodási és hidratációs nyomása 20°C-on (WINKLER 1975 nyomán).
3.3. táblázat Biológiai szervezetek okozta változások építőanyagokon (GAYLARDE et al. 2003 alapján).
4.1. táblázat A kőkonzerváló szerek történeti áttekintése (SNETHLAGE 1984 nyomán; WEBER 1983, REINSCH 1991,
DÉRY 2000 és YOUNG et al. 2003 alapján kiegészítve).
5.1. táblázat Az egri vár területéről, továbbá a bányákból származótufafajták áttekintése [FORGÓ 2005 és
FORGÓ et al. 2006 nyomán].
5.2. táblázat Az alkalmazott vizsgálatok áttekintése.
5.3. táblázat A felhasznált konzerválószerek technikai adatai.
6.1. táblázat Az egri vár területéről, továbbá a vizsgált magyar és német bányákból származó kőzetfajták
makroszkópos jellemzése (FORGÓ 2005 és FORGÓ et al. 2006 nyomán).
6.2. táblázat A tufák mennyisége [%] és felületi keménysége az egyes falazatokon (TÖRÖK et al. 2007a
nyomán).
6.3. táblázat Ásványi összetétel a röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján.
6.4. táblázat A vizsgált magyar- és németországi tufák kémiai összetétele (TÖRÖK, FORGÓ & SIEGESMUND 2006).
6.5. táblázat A weiberni (EGLOFFSTEIN 1998), a rochlitzi (VPRB 2007) és a mállott magyarországi tufák kémiai
összetétele.
7.1. táblázat Párafelvétel [m%] 95% relatív páratartalomnál, nem konzervált (NK) és konzervált állapotokban
(KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta).
A kezelőszerek hatása a kezeletlen minták párafelvételére vonatkoztatva, %-ban kifejezve.
7.2. táblázat Kapilláris vízfelvételi tényezők [w, kg/m2 √h] nem konzervált (NK), és konzervált állapotokban
(KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) a
foliáció irányában (x) és arra merőlegesen (z) (STÜCK et al. 2008).
7.3. táblázat Látszólagos porozitás természetes (NK) és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos
kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) (STÜCK et al. 2008).
7.4. táblázat Testsűrűség légszáraz (nem konzervált, NK), vákuumos víztelített (VT) és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta)
(STÜCK et al. 2008).
7.5. táblázat Az egri vár kőzetmintáinak, valamint a magyar- és németországi bányákból származó minták
átlagos pórussugár-mérete és a pórusok belső felülete.
7.6. táblázat A vizsgált minták póruseloszlásának jellemző adatai.
7.7. táblázat Ultrahang terjedési sebesség [km/s] légszáraz (NK), vákuumos víztelített (VT) és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA:
akrilgyanta) (STÜCK et al. 2008).
7.8. táblázat Közvetett húzószilárdsági értékek légszáraz (NK), vákuumos víztelített (VT) és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta).
A táblázat 1-1 értéke 18 kísérlet eredményének átlagát mutatja (STÜCK et al. 2008).
7.9. táblázat A közvetett húzószilárdsági vizsgálatok eredményeinek irányonkénti összehasonlítása. Az
egyes kőzeteknél az x irány szilárdságát állapotonként megfelelően 100%-nak tekintve,
az y és z irány szilárdságai [%] légszáraz (nem konzervált, NK), vákuumos víztelített (VT) és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA:
akrilgyanta).
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7.10. táblázat Hőtágulási együtthatók [α, 10-6 K-1] nem konzervált (NK), és konzervált állapotokban (KSE I:
hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) a foliáció
irányában (x) és arra merőlegesen (z) (részben STÜCK et al. 2008).
7.11. táblázat Fajlagos hőtágulás, kontrakció és azok különbsége nem konzervált (NK), és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) a foliáció irányában (x) és arra merőlegesen (z).
8.1. táblázat Regressziós egyenletek. A közvetett húzószilárdság és a testsűrűség kapcsolata a látszólagos
porozitással és az ultrahang terjedési sebességgel.
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NYILATKOZAT
Jelen értekezés bírálatai és a védésről készült jegyzőkönyv az eljárás lezárultával a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának Dékáni Hivatalában elérhetőek.
Alulírott Forgó Lea Zamfira kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem
és abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó
szerint vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.
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1. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI ÉS CÉLKITŰZÉSEK
A műemléki kőanyagok védelme és megóvása régóta foglalkoztatja a tudományt,
és heves vitákat okozva meg is osztja a szakembereket. A hazai gyakorlat számos módszert ismer és használ a műemléki kőanyagok védelmére, de ezek egy része inkább hagyományok alapján, mint tudományos megalapozottsággal került a szakma látókörébe.
A korábbi rossz tapasztalatok tanulsága alapján célszerű, hogy alkalmazásuk előtt a kezelendő kőzetre vonatkozóan, tudományos igénnyel vizsgáljuk a kőkonzerváló szerek
hatását. Ennek szellemében készült el a jelen értekezés, amely a vulkáni tufák tulajdonságainak mállás hatására bekövetkező változását írja le és különböző kezelőszerek hatását elemzi.
A kőkonzerváló szerek vizsgálatára a homokkövek mellett a vulkáni tufák a legalkalmasabbak (WEBER 1983). A magyarországi kőzettani adottságok és éghajlati viszonyok
mellett eredményesen alkalmazható kezelőszerek kiválasztására KERTÉSZ és MAREK (1978)
a Keszthely környéki homokkőn és a sóskúti durva mészkőn kívül az Eger környéki tufák
vizsgálatát javasolja.
Az értekezés célja a következő kérdések megválaszolása volt:
• Kőzettanilag milyen eredetűek az egri vár műemléki területén található vulkáni
tufák és melyek a legjellemzőbb mállási jelenségeik?
• Megváltoztatják-e a vulkáni tufák nedvesség- és vízháztartását a kőszilárdító
szerek? Ha igen, hogyan / milyen mértékben?
• A vizsgált kezelőszerek esetében mekkora a laboratóriumi körülmények között
elérhető maximális szilárdító hatás, azaz kőzetszilárdítási szempontból milyen
mértékű az egyes kezelőszerek hatékonysága?
• Hogyan befolyásolják a kőszilárdító szerek a tufák szöveti irányítottságtól függő
tulajdonságait?
• Helyettesíthető-e roncsolásmentes vizsgálattal a közvetett húzószilárdságvizsgálat?
• Befolyásolják-e a kezelőszerek a vizsgált tufák hőtágulási viselkedését? Milyenek
az Eger környéki tufák hőtágulási paraméterei?
• Vannak-e speciális (jellegzetes) tulajdonságai az Eger környéki tufáknak?
• Tufák esetén mely kezelőszerek alkalmasak műemléki helyszíneken, illetve műtárgyakon való felhasználásra?
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2. A VULKÁNI TUFÁK ÉS TULAJDONSÁGAIK
2.1. A VULKÁNI TUFÁK TÍPUSAI
Kitöréses vulkáni tevékenység során a nyomás alól felszabaduló gőzök és gázok az útjukba kerülő kőzeteket szétroncsolják, a kráterből feltörő lávát szétporlasztják, majd az így
keletkezett változó méretű és állagú összletet a levegőbe repítik. A megszilárdult vulkáni
törmelékanyag tufát, üledékkel keveredve pedig tufitot képez. A törmelékanyag mérete
nagyon változatos, a vulkáni hamutól a lapillin keresztül a kőzettömbökig és bombákig
terjedhet. A tufákat nemcsak a piroklasztok mérete alapján osztályozhatjuk (pl. vulkáni
breccsa, lapilli tufa, portufa, ld. 2.1.a, ábra), de az uralkodó mennyiségű összetevőjük szerint is megkülönböztethetjük őket. Aszerint, hogy a kőzetüveg, a kikristályosodott ásványok törmeléke vagy a kőzettörmelék mennyisége dominál, üvegtufáról, kristálytufáról és
kőzettörmelékes tufáról beszélhetünk (2.1.b, ábra). Kémiai összetétele (kovasavtartalma)
alapján egy tufa lehet túltelített vagy savanyú riolit- és dácit- (63% < SiO2), telített vagy
semleges trachit- és andezit- (52% < SiO2 < 63%), illetve telítetlen vagy bázikus bazalt- és
diabáztufa (45% < SiO2 < 52%) (vö. 6.10. ábra). A vulkáni eredetű kőzeteket ásványi összetételük alapján is osztályozhatjuk. A Streckeisen-diagram a négy fő kőzetalkotó ásvány arányát veszi alapul (2.2. ábra). A figyelembe vett fázisok a kvarc (Q), az alkáli földpátok, melybe a káliföldpátok mellett az albit is beleszámít (A), a plagioklász földpátok az albit kivételével (P) és a földpátpótlók (F). A kovasavtartalmon alapuló osztályozáshoz képest itt a ritkábban előforduló, földpátpótlókat is tartalmazó kőzetek is megjelennek.

2.1. ábra a, a törmelékanyag nagysága szerinti osztályozás FÜCHTBAUER & MÜLLER (1970) szerint,
b, a fő piroklasztok szerinti besorolás SCHMID (1981) szerint (vö. MSZ EN 12670: 2002).
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2.2. ábra Vulkáni kőzetek ideiglenes QAPF osztályozása (LE MAITRE 2002).
(Q: kvarc, A: alkáli földpát, P: plagioklász, F: földpátpótló)

2.2. A VULKÁNI TUFÁK ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSA
A vulkáni tufák közös jellemzője a nagy porozitás, a nedvességre, gyakran a fagyra való érzékenység, a jó hőszigetelő képesség és az eredendően csekély szilárdság. A tufa
mindezek okán főképp helyi jelentőségű. Hátránya azonban egyben előnye is; könnyű
megmunkálhatósága miatt – hiszen akár kézi eszközökkel is faragható –, népszerűsége
messze korokig visszanyúlik (DOMONKOS 1991).
A vulkáni tufák révén olyan nagyszabású emlékek maradhattak ránk, mint a világörökség részeként számon tartott Kappadókia (Törökország) kőbe vájt barlanglakásai, ókeresztény templomai és sírkamrái (DEMIR 1997, ULUSAY et al. 2006), vagy a Húsvét-szigetek
(Chile) monumentális ’moai’ szobrai, melyek korát és eredetét napjainkig rejtély fedi (ROTH
1987, van TILBURG 1995, WENDLER 2005). A római kultúra egykor népszerű kőzetét a Forum
Romanum egyes részei (de CASA et al. 1994) és a szintén védettség alatt álló Pompeii városa őrzik (de CAROLIS & PATRICELLI 2003). A világörökség részét képező kölni dómot (KERTÉSZ
1987, KRAUS 1985) és a berlini Kaiser-Wilhelm emlékezés temploma tufáit már évtizedek óta
kőzetkonzerválási módszerekkel védik (WEBER 1993). Kassa központját jellegzetesen orsós
szerkezete világörökségi várományos rangra emelte. Ennek történeti magját a gótikus dóm
képezi, amely riolittufa felhasználásával épült (KRCHO & SZEKÉR 1994).
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Hazánk területén is számos vulkáni tufából készült műemléket láthatunk. Míg Somló
várához sötétszürke színű (TÖRÖK et al. 2007b), a szigligeti várhoz pedig egészében barna
bakonyi bazalttufát használtak fel, addig a nagyvázsonyi Kinizsi vár csupán helyenként tufa
falazatú (EGLOFFSTEIN 1998, GERE 2003, FÜLÖP 2006). A Tihanyi-félsziget jellegzetesen egyedi,
szürkésbarna bazalttufa lakóházait világörökségi listára jelölték. Visegrádon a környékbeli
bányákból kitermelt andezittufa és -agglomerátum falazókőként és egyszerűbb faragványok anyagaként egyaránt megtalálható a fellegvárban (BOZÓKI 2006; TÖRÖK 2006), a királyi
palotában (BUZÁS 1990, KERTÉSZ 1990) és a ferences kolostorban is (HALÁSZ és MORDOVIN
2002). A siroki várrom alatt máig járható az a kazamatarendszer, amelyet a várhegy könynyen faragható dácittufábája vájtak (EGLOFFSTEIN 1998, FÜLÖP 2004). A maga nemében páratlan, 11. századi feldebrői altemplom zömök oszlopkötegei a mátrai és bükki tufafelhasználás történeti hagyományáról tanúskodnak (SZEBÉNYI 2006b), mint ahogyan leglátogatottabb vidéki műemlékünk, az egri vár és Európa legészakibb minaretje is (KLEB 1978,
GÁLOS 2005). A bükkaljai kőkultúra máig vitatott funkciójú emlékei a riolittufába vájt kaptárkövek, amelyek szolgálhatták a méhészkedést, de ősi szakrális helyek is lehettek (BARÁZ
1999, HARANGI 2004, SZEBÉNYI 2006a). A Tokaji-hegység riolitos vulkanizmushoz köthető tufája a füzéri várrom és a sárospataki Rákóczi vár (FELD 1980, EGLOFFSTEIN 1998, DÉTSHY 2002,
SIMON 2005) építőköve is.
A vulkanikus és posztvulkanikus tevékenység során keletkezett mállékony, vulkáni
törmelékes kőzetek hazánk olyan termő talajtípusait adják, amelyek hagyományos történelmi borvidékeinket messze földön híressé teszik. Gondoljunk itt a badacsonyi, somlói,
egri vagy a világhírű tokaji borokra.
A mérnöki alkalmazások területén a Bodrogkeresztúron bányászott riolittufa emelhető ki (KERTÉSZ 1959, FODOR és KLEB 1986). Őrölve könnyűbeton adalékanyagként, illetve a
mély- és vízépítésben traszként használják fel (KLEB 1992). A Római Birodalomban puzzolánként ismert anyag hidak, vízvezetékek építésénél, a Pantheon kupolájának habarcsában
és Aquincumban is megjelent (VITRUVIUS 1988, DÉRY 2000, SZENTKIRÁLYI és DÉTSHY 2002,
MÜLLER 2005). A zeolitosodott riolittufát bentonit formájában a finomkerámia-, papír-, festékgyártás mellett az építőipar és a mezőgazdaság is hasznosítja (KLEB 1992).
A Yucca-hegységet (USA, Nevada) alkotó miocén riolittufát a geológusok mintegy 20
évi tanulmányozás után alkalmasnak ítélik rá, hogy nukleáris hulladék befogadó kőzete
legyen (SINGH & TATTERSON 1991, EVANS & BRADBURY 2004). Ha a világ legmagasabb költségén
és legrészletesebben kutatott geológiai területének felderítő munkálatai eredményesen
zárulnak, és a lerakó megépítését politikailag is sikerül keresztülvinni, akkor 2017-től az
Egyesült Államok szinte teljes, hetvenezer tonnát meghaladó radioaktív hulladékát helyezik benne el (TAKÁCS 2003).

2.3. A VIZSGÁLT TUFÁK MŰEMLÉKI VONATKOZÁSAI
A magyarországi tufafelhasználás egyik legismertebb helyszíne Eger. Az egri vár eredetileg fából készült. Lampert püspök 1248-ban kezdeményezte a kővár építésének megkezdését. Az erődítményt az 1552-es török ostrom visszaverése után olasz hadmérnökök
A VULKÁNI TUFÁK ÉS TULAJDONSÁGAIK

4. OLDAL

VULKÁNI TUFÁK KONZERVÁLÁSA

FORGÓ LEA ZAMFIRA

vezetésével építették újra. Történeti forrásokból ismeretes, hogy az építés során az egertihaméri bánya köveit is felhasználták (KLEB 1978). Később, részben a várból származó kőtömbök újrahasznosításával, Eger városának barokk építészetéhez használtak fel helyi tufákat (KLEB 1978). Az Eger alatt húzódó, 135 km hosszú pincerendszer jelentős hányada
szintén riolit- és riodácittufa (KLEB 1979, 1988, 1990).
Rajnai tufát már az ókorban is bányásztak (SCHUBERT et al. 1992, AURAS 2006). A weiberni tufát a középkor óta alkalmazzák építési célokra. Felhasználták a neussi későromán
Quirinus székesegyház (FITZNER 1994), a berlini Gedächtniskirche (WEBER 1993), a koblenzi
és a kölni városháza (GRIMM 1990), a düsseldorfi Sankt Rochius templom és Landeshaus, a
frankfurt am maini Bernardus templom, az oberwinteri katolikus templom építése során, és
az aacheni Technische Hochschule épületeihez is (MÜLLER 1987). A legismertebb műemlékek, amelyekhez habichtswaldi tufát használtak, a kassel-wilhelmshöhei Herkules és a
Löwenburg (STEINDLBERGER 2003). Rochlitzi porfírt használtak fel a XII. századi wechselburgi
bazilikához, a drezdai Altes Rathaushoz, a szintén drezdai Grassimuseumhoz (SIEDEL 2006),
a rochlitzi Kunigundenkirchéhez (SIEDEL 1998) és kastélyhoz, a niedercrosseni Pfarrkirchéhez, a mittweidai templomhoz, és Augustusburg kastélyához is.

2.3. AGYAGÁSVÁNYOK JELLEMZŐI
Az agyagásványok hidrotermális folyamatokban, részecskék közötti és részecskén belüli oldatáramlások során válnak ki, és a vulkáni tufák üveges alapanyagában a kötőanyag
szerepét töltik be. Ekkor a kőzetanyag oldásával párhuzamosan egyben annak diagenetikus szilárdítása is megtörténik (EGLOFFSTEIN 1998, TOPAL 2002, STEINDLBERGER 2003, 2004).
Másrészt az agyagásványok a vulkáni tufák klasszikus mállástermékei (vö. TÜRKMEN &
BÖLÜCEK 1998), amelyek képződhetnek a kőzetüveg, a szilikátos ásványok és a kőzettörmelék bomlása folyamán is.
Az eredendően rétegrácsos felépítésű agyagásványok (2.3. a, ábra) nyílt rendszereknek tekinthetők, hiszen állandó kölcsönhatásban állnak a környezetükkel. Az elektromos
kiegyenlítetlenség következtében a tetraéder- és oktaéder rácshelyeken is történhetnek
helyettesítések (egyes kationok vagy anionok kicserélődnek), továbbá a rétegrácsok közé is
kapcsolódhatnak kationok (K+, Ca2+, Na+, Mg2+). Mivel a rétegrácsok egy irányban gyengébben kötöttek, nagy mennyiségű vizet is képesek felvenni a rétegek közé (2.3.b, és 2.4. ábra).
Az agyagásványok duzzadása és zsugorodása nagymértékben függ a kristályformától, a
cserélhető ionoktól és a szemcseméret eloszlásától. Az egyes agyagásvány-típusok így különböző kristályközi duzzadóképességgel rendelkeznek (2.1. táblázat). A maximális rétegközi duzzadás HEIM (1990) szerint elérheti a 20 Ǻ-t (vö. 2.6. ábra).
STEINDLBERGER (2003) szerint a németországi vulkáni tufákban leginkább szmektites
agyagásványok (elsősorban montmorillonit és nontronit), valamint illit és illit-szmektit kevert szerkezetű agyagásványok képződnek. EGLOFFSTEIN (1998) földpátok mállása során kialakult kaolinitot, SCHUBERT és munkatársai (1992) kloritot is leírtak tufákban. Riolitos piroklasztitokban TOPAL (1996) és TOPAL és DOYURAN (1998) szmektites agyagásványokat talált.
Szintén savanyú tufákban TOPAL (2002) és TOPAL és SÖZMEN (2003) a szmektitek mellett illit
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és kaolinit, TÖRÖK és munkatársai (2004) pedig illit és klorit jelenlétéről is beszámolnak. Bazaltos tufákban GARCÍA-ROMERO és munkatársai (2005) szintén főképp szmektiteket találtak,
némi klorit, klorit-szmektit és talk mellett.

2.3. ábra a, Az agyagásványokat felépítő tetraéder- és oktaéder-rétegek (LAGALY & KÖSTER 1993 in LOTTMANN 2003)
b, A sók és a víz hatása az agyagásványokra (SNETHLAGE 1990 nyomán WILLERS 2002).

2.4. ábra A fontosabb agyagásványok vízfelvétele (KLEB 1992).

2.1. táblázat Az agyagásványok szerkezeti típusai és a kristályon belüli duzzadóképességük
(RUEDRICH et al. 2005).
Fő típus

Osztályozás

Kristályon belüli duzzadóképesség

Példák

I

2 rétegű ásványok

IIa

3 rétegű ásványok

IIb

3 rétegű ásványok

kaolinit, halloysit, dickit, nakrit,
greenalit
vermikulit, szmektit,
montmorillonit, nontronit,
szaponit, beidellit
muszkovit, illit, glaukonit, talk

III
IV

4 rétegű ásványok
Közberétegzett
ásványok
Rétegszilikátok

A halloysit korlátozott duzzadási képességű / nincs duzzadóképesség
Az össztelítés bizonyos határértékei
alatt, duzzadóképesség a jótól a nagyon jóig
Az össztelítés bizonyos határértékei
felett nincs duzzadóképesség
Nincs duzzadóképesség
Az illitesedés fokától függően duzzadóképesség a korlátozottól a jóig
Nincs duzzadóképesség

V
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2.4. A TUFÁK POROZITÁSA
A porozitás a műemléki kőzetek időállósága szempontjából meghatározó jelentőségű. A pórusok térfogata, nagysága, alakja és egymással való kapcsolata, továbbá a pórusfelület nagymértékben befolyásolja a kapilláris vízfelvételt, illetve a kőzet nedvességre és
fagyra való érzékenységét (CAMUFFO 1993, EGERER és KERTÉSZ 1993, FITZNER & BASTEN 1994). A
pórustérfogat mállási szempontból nem meghatározó, inkább a pórusok eloszlása és a
pórustér jellemzői a meghatározóak (SHADMON 1989, WEISS 1992). A különböző eredetű, de
hasonló porozitási tulajdonságokkal rendelkező kőzeteknél gyakran hasonló mállási jelenségek jelentkeznek (FITZNER & BASTEN 1994).
A porozitás mértékét és jellegét a kőzet keletkezési módja, a láva- és iszapfolyások
gázexpanziója, a töredezettség, a különböző eredetű repedések, a kőzetalkotók mérete,
alakja és illeszkedése, az oldódás, az átkristályosodás és a mállás határozza meg.
A pórusok kommunikációképessége alapján nyitott, közlekedő, nem közlekedő, valamint zárt pórusokat különböztetünk meg. A pórusalakító folyamatok alapján beszélhetünk a leggyakoribb, ásványszemcsék közötti porozitásról, illetve ásványszemcsén belüli és
kristályon belüli porozitásról. A porozitás lehet a kőzetté válás során létrejött elsődleges,
kristályosodás és lerakódás okozta másodlagos, és mállási folyamatok során képződött
mállási porozitás. Petrogenezis alapján beszélhetünk mechanikai hatásra keletkezett réspórusokról, a kőzetalkotók különböző mértékű oldódása következtében létrejött oldódási
pórusokról, továbbá gázok eltávozása során fellépő összehúzódás vagy kihűlés során jelentkező dehidratáció miatti zsugorodási pórusokról is. A pórusok alakja alapján gömb-,
henger-, lemez-, üvegnyak-, ék-, valamint zsákpórusokat különböztetünk meg (2.5. ábra,
VÖLKNER 2003).
Épületfizikai szempontok szerint, a víz szállítási módjai alapján osztályozva a pórusok
méretük szerint 0,1μm alatt mikro-, 0,1μm és 1mm között kapilláris-, 1mm felett pedig
makropórusok (KLOPFER 1997, vö. 2.6. ábra).
A vulkáni tufák törmelékes üledékes keletkezési módjukból eredően nagyon porózusak. Pórusrendszerük összetett, pórusaik mérettartománya széles spektrumot ölel fel.

2.5. ábra Pórustípusok alak és petrogenezis szerint (FITZNER & BASTEN 1994 nyomán).
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2.5. VÍZHÁZTARTÁS ÉS NEDVESSÉGGEL SZEMBENI VISELKEDÉS
A pórustérfogat és a pórusgeometria határozza meg a kőzetek által felvett, leadott és
tárolt víz mennyiségét és a vízszállítás sebességét (SCHUBERT et al. 1992). A 2.6. ábra a víz
tárolódási és szállítási módjai és a pórusok mérete közötti összefüggést, továbbá az elemi
részecskék és egyes csapadékformák részecskeméreteit szemlélteti.

2.6. ábra A nedvesség lecsapódási és áramlási módjai, valamint jellemző részecskeméretek a pórusátmérő
tükrében (KIEßL 1983, KLOPFER 1997 és VÖLKNER 2003 nyomán).

A szorpció a kőzetek higroszkópos nedvességfelvételét jellemzi, amely a vulkáni tufák
időállósága szempontjából fontos (különösképp az adszorpció és a deszorpció). A szorpció
ismeretében következtethetünk arra, hogy a meglévő nedvességtartamhoz milyen mértékben járult hozzá a környezet nedvességváltozása vagy egyes higroszkópos sók jelenléte. A szorpció szoros összefüggésben áll a kőzet fajtájával, pórusjellemzőivel (belső pórusfelület, pórustérfogat és látszólagos porozitás, póruseloszlás) és kapilláris vízfelvételi tulajdonságaival (FRANZEN & MIRWALD 2004). Egyes kőkonzerválási módok alkalmazásánál a
szorpció előzetes mérésével határozzák meg, hogy a kőzet mely nedvességtartományában
végezhető el a kezelés (SNETHLAGE 2005b).
A szorpció az abszorpció és adszorpció közös neve. Az abszorpció gázok, gőzök és oldott anyagok folyadék vagy szilárd anyag felszínén történő kémiai megkötése elnyeléssel.
Adszorpció esetén a megkötés fizikai, a megkötő anyag felülete nem változik, és a gyenge
Van-der-Waals kötések könnyen felszakadnak. Míg az abszorpció magasabb hőmérsékleten, az adszorpció szobahőmérsékleten reverzibilis folyamat. A deszorpció a megkötött
molekula vagy ion felszabadítása az anyag felszínéről. A deszorpció gyakran lassabb folyamat, mint a szorpció, ezért az izotermáik között hiszterézis hurok alakulhat ki (2.7. ábra).
KÜNZEL (1994) szerint az építőanyagok többségére jellemző, hogy a hiszterézis hurok nagyon csekély, ezért az izotermák átlaga általában elégséges közelítést ad.

A VULKÁNI TUFÁK ÉS TULAJDONSÁGAIK

8. OLDAL

VULKÁNI TUFÁK KONZERVÁLÁSA

FORGÓ LEA ZAMFIRA

2.7. ábra Szorpciós izoterma vázlatos ábrája (KIEßL 1983 és VAN DEN ABEELE et al. 2004 nyomán).

Minden olyan szállítási folyamat páradiffúzió, amely koncentráció- vagy hőmérsékletkülönbség hatására a vízgőzmolekulákat irányított részecskemozgásra készteti. A páradiffúziót okozhatja a páranyomás (effúzió és gázdiffúzió) és a víz koncentrációja (oldatdiffúzió).

2.8. ábra Kapilláris pórusokkal rendelkező kőzetek szorpciós állapotai és a meginduló páramegkötési,
pára- és vízáramlási folyamatok vázlatos ábrázolása növekvő víztartalom esetén (KLOPFER 1997 és FRANZEN &
MIRWALD 2004 nyomán).

A vízfelvétel építőkövek szempontjából fontosabb módjai a felületi diffúzió és a kapilláris áramlás. Ha elég higroszkópos nedvesség áll rendelkezésre, hogy a szorpciós film a
pórusfalakról mozgósítható legyen – azaz a relatív páratartalom meghaladja a 60 százaléA VULKÁNI TUFÁK ÉS TULAJDONSÁGAIK
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kot (GERTIS & WERNER 1976 és KLOPFER 1997) –, a páradiffúzió mellett felületi diffúzió is fellép.
A higroszkópos nedvesség mértékének túllépésekor (pl. esőzés) kapilláris vízfelvétel történik, és a víz a kőzet hajszálcsőrendszerében a gravitációs vízfelszín fölé emelkedik. Ez főként a kapilláris nyomás hatására játszódik le, de a relatív páratartalom és a hidraulikus
gradiens is szerepet játszhat a folyamatban. A kapilláris vízfelvétel függ a kőzet irányítottságától, a pórusok méretétől, alakjától és eloszlásától, a víz kémiai összetételétől és hőmérsékletétől. Végül a makropórusokban telítetlen, illetve telített vízáramlás indul be, melyet a
nehézségi erő szabályoz (2.8. ábra).
A vulkáni tufák alapvíztartalma magasabb a megfelelő kiömlési kőzeteknél (KLEB és
TÖRÖK 1992). A tufák többsége vízre érzékeny. Mint arra számos példát mutat be a piroklasztitokkal foglalkozó szakirodalom (KLEB 1978, 1988, 1990, SCHUBERT et al. 1992, EGLOFFSTEIN 1998, KLEB & VÁSÁRHELYI 2003, FORGÓ & TÖRÖK 2004, VÁSÁRHELYI & GÁLOS 2004, FORGÓ et al.
2006, VÁSÁRHELYI 2002, 2006), jelentős szilárdságvesztés léphet fel a megnövekedett víztartalom hatására. Ennek oka a porózus tufák összefüggő pórusrendszere és gyakori duzzadó
agyagásvány-tartalma (FORGÓ 2005).

2.6. FAGYÁLLÓSÁG
Fagyra leginkább azok a kőzetek veszélyeztetettek, amiknek magas a kapilláris pórusés a mikropórus-tartalmuk. A durvább pórusokban lezajló elsődleges jégkristályosodás
után a még folyékony halmazállapotú víz a finomabb pórusokból a jégkristályokra diffundál, ami végső soron jégnövekedéshez vezet.
A fagyállóság jellemzésére általánosan elterjedt a pórustér részarányát jellemző S telítési érték használata (2.1. egyenlet). Több szerző szerint (pl. POSCHLOD 1990, KOWNATZKI
1997) a fagytűrés határértéke S < 0,91, a német szabvány (DIN 52104) szerint ugyanez S <
0,75. Az előbbiek 9 %, illetve 25 % levegővel telt pórusnak felelnek meg. GRUNERT (1986) az
előző határértékek közé eső kőzetek faggyal szembeni viselkedését sókristályosítási vizsgálattal dönti el, mérsékelten fagyálló és nem fagyálló kategóriákba sorolva a kőzeteket.
SNETHLAGE (2005b) szerint az S telítési értéknek mindig kevesebbnek kellene lennie 0,7-nél.
LARSEN és CADY (1969 in TOPAL & DOYURAN 1998) szerint az 5 μm az a kritikus pórusátmérő,
ami alatt a víz nem tud eltávozni a kőzetből. Ezért ők azokat a kőzeteket tartják fagyra érzékenynek, amiknek 5 μm-nél kisebb az átlagos pórusmérete.
S = WATM/WVAK
ahol S
telítési érték []
WATM vízfelvétel légnyomáson [Vol.%]
WVAK vízfelvétel vákuum alatt [Vol.%]

(2.1.)

A fagy kőzetroncsoló hatását leginkább a kőzetben tárolódó víztartalom, továbbá a
fagyás-olvadási ciklusok váltakozásának gyakorisága és sebessége befolyásolja (FITZNER
1970). Az eger-tihaméri tufák fagyállóság szerint a mérsékelten fagyálló és a nem fagyálló
kategóriákba sorolhatók (FORGÓ 2004, 2005). SCHUBERT és munkatársai (1992) nyolcféle tufamintából az összeset fagyérzékenynek találták. STEINDLBERGER (2004) tízféle németországi
tufát vizsgálva 0,79 és 0,98 közötti S telítési értékeket mért. Vulkáni tufák fagyállóságát
vizsgálták még többek között FITZNER (1994), EGLOFFSTEIN (1998), TOPAL és SÖZMEN (2003) és
van HEES és munkatársai (2004).
A VULKÁNI TUFÁK ÉS TULAJDONSÁGAIK
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3. KŐZETKÁROSODÁS
3.1. A MÁLLÁS JELENSÉGE ÉS EREDETE
A mállás fogalma alatt a kőzeteknek a külső földövekkel (légkör, vízburok, bioszféra)
való érintkezési felületén létrejövő elváltozásait értjük. A kívülről a kőzet belseje felé irányuló hatások csökkentik a kőzet szilárdságát, gyengítik az állékonyságát, és módosítják
számos más tulajdonságát (BÁLDY 2003). A természetes folyamatot antropogén hatások is
gyorsíthatják. Energiaelven közelítve a jelenséget, mállás akkor következik be, ha a kőzet és
a környezete közötti termodinamikai egyensúly megbomlik, és a kőzet (itt a kőzetalkotók
és a közöttük húzódó határfelületek rendszere) kezdeti belső (kohéziós) energiája a külső
elemi hatások összegével csökken (EGERER és KERTÉSZ 1993, 3.1. egyenlet). A kőzet mállása
során megváltoznak a kőzetfelszín szöveti tulajdonságai, ásványos és kémiai összetétele,
továbbá a pórustér jellege. Míg az ellenállóbb kövek inkább csak a felületükön mállanak, a
porózusabb kövek akár 10–15 cm vagy méteres mélységig is károsodhatnak (ROTH 1997).
ei = e0 – ckh ∫h(t)dt
(3.1.)
ahol
e0 a kőzet kezdeti belső energiatartalma
ei a kőzet h mállási hatásra változott energiatartalma a ti iőpontban
h(t) a kőzetet érő időjárási hatásenergia függvénye (fagyra, savtartalmú vízre, stb.
külön-külön vonatkoztatva)
ckh a kőzet adott időjárási hatásra való érzékenységi tényezője.

A kőzetmállás eredete alapján a tudomány kémiai, fizikai és biológiai mállást különböztet meg (3.1. táblázat). A mállási módok a természetben sohasem elkülönülten zajlanak,
hanem a litoszféra, hidroszféra, atmoszféra és bioszféra rendszerek kölcsönhatásainak
eredményeképp. Az építőkövek mállása függ a kőzet tulajdonságaitól, így a kőzetfajta lelőhelyétől, a bánya kitermelési rétegétől, a tagoltságtól és a kőzettani jellemzőktől. A külső
tényezők, úgymint földrajzi fekvés, tengerszint feletti magasság, éghajlat, évszak, építmény
fekvése, esetleges légszennyezés vagy sóterhelés mellett a kőzetfelület kialakítása (vastagság, kiválasztott faragási irány, érdesség) és a beépítés módja (a kitettség, a hőmérséklet
ingadozása, a kőzetben tárolódó víztartalom mennyisége és annak ingadozása) is meghatározza a mállás mértékét (LÁCZAY 1944).
3.1. táblázat Mállási módok eredetük szerint (vö. TÖRÖK 2007).
Kémiai mállás

Fizikai mállás

Biológiai mállás

Karsztosodás
Szilikátok mállása
→ hidratáció
→ hidrolízis (allitos,
sziallitos)
Oxidációs mállás

Fagyhatás
Sók hatása
Hő okozta mállás
Nedvesség okozta mállás

Biomechanikai mállás
Biokémiai mállás
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Hazánk egyes tájain az évi középhőmérséklet 8,8–11,5 °C között változik (ANTAL 1997).
Eger évi középhőmérséklete 9,6 °C, átlagos évi csapadékmennyisége 590 mm. A városra az
évi és a napi hőmérséklet jelentős ingása jellemző, az abszolút hőmérsékleti ingás 67,3 °C
(RONCZ 1984, AMBRÓZY et al. 2002). Németországban az átlagos évi csapadékmennyiség 790
mm, a hőmérséklet 9,0 °C körüli (MÜLLER-WESTERMEIER & RIECKE 2005). Az alacsony átlagos évi
középhőmérséklet a fizikai mállás dominanciájának kedvez, de a kőzetpusztulás jellege a
hőmérsékleti átlag növekedésével fokozatosan egyre inkább a kémiai mállás felé tolódik.
500 mm évi csapadékmennyiség felett, ha az 10 °C átlagos évi középhőmérséklettel párosul, a mérsékelt kémiai mállás mellett már a fagy okozta kőzetpusztulás veszélyével is számolnunk kell (SKINNER et al. 2003).

3.2. FIZIKAI MÁLLÁS
Fizikai málláson a kőzetek hőingadozás, fagy- és sóterhelés, csapadék (csapóeső és lefolyó, átáramló víz), szélmozgások és szerves aktivitás (pl. növényi gyökerek feszítő ereje)
hatására bekövetkező aprózódását értjük (CAMUFFO 1995, TÖRÖK 2007). Ennek során a kőzet
kémiai összetétele nem változik meg. FITZNER és KOWNATZKI (1991) a kőzetmállás fő okaiként
a sókat és a jég támadását jelölik meg. Bár több szerző szerint (pl. MÖLLER 1993) a hőtágulás
és a nedvesség hatására bekövetkező duzzadás nem feltétlenül okoz repedéseket, az
agyagásványban gazdag kőzeteknél ezek mégis fontos szerepet játszanak (WEISS et al.
2004a, FORGÓ et al. 2006).

3.2.1. FAGYHATÁS
A fagyhatás a mérsékelt égövi területek fagypont körüli hőmérséklet-ingadozásánál,
azaz a fagyás és olvadás ciklikus váltakozása során a legjelentősebb. Az évenkénti fagyos
napok száma Magyarországon a 130-at is meghaladhatja (ANTAL 1997).
Ha a víz megfagy, a sűrűsége 0,9999 g/cm3-ről 0,9168 g/cm3-re csökken, a térfogata pedig egyidejűleg 9,06 százalékkal megnő (STEINDLBERGER 2002). Ha ez a folyamat nem tud
levegővel telt pórusokban lezajlani, akkor nyomás nehezedik a pórusfalakra, és a kőzetben
feszültség keletkezik. FITZNER (1970) szerint a kőzetkárosodás mértéke a kőzet tulajdonságaitól, a kihűlés sebességétől, a fagyás-olvadás váltakozásának gyakoriságától, a víz
ásványianyag-tartalmától és a pórusok belső nyomásától függ. Alacsony szilárdságú, porózus kőzetek esetén a pórusterek ismétlődő fagyás-olvadás hatására tágulni kezdenek, és
így egyre több vizet beengedve a kőzetnek egyre nagyobb nyomást kell elviselniük
(GRASSEGGER 1999).
A tufák fagy iránti érzékenységét többek között EGLOFFSTEIN (1998), FITZNER (1970, 1994),
FORGÓ (2005), TOPAL & SÖZMEN (2000) és VAN HEES és munkatársai (2004) vizsgálták. Az Eger
környéki tufák fagyállóságát a BME Ásvány- és Földtani Tanszéke már évtizedekkel ezelőtt
is tanulmányozta. KERTÉSZ Pál és munkatársai (1984) időállósági vizsgálatokat végeztek,
amelyek során az egyes tufatípusokat 5/15/25 fagyasztási ciklusnak tették ki. Különféle
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tönkremeneteli formákkal találkoztak, úgymint a tufa szerkezeti rendszerének teljes fellazulása és ennek következtében a kőzet szétmorzsolhatósága, a kőzetfelület fellevelesedése, a horzsakő kiporlása, korongosodás (a próbatestek enyhe felületi mállás mellett a
hossztengelyükre merőlegesen kettéváltak), határfelület mentén létrejövő repedés mentén nagyobb darabok elválása.

3.2.2. SÓK HATÁSA
A sók porózus kőzetekre gyakorolt károsító hatása már HERODOTUS (n.a.) óta ismert.
Mivel a sók többsége higroszkópos, nedvesség hatására könnyen oldódnak és kölcsönhatásba lépnek egyéb anyagokkal. A sók kiválhatnak a kőzet felületén, illetve a kőzet pórusaiban is felhalmozódhatnak. Ezen módozatokból az utóbbi megjelenése a veszélyesebb.
A sók lehetnek antropogén eredetűek, származhatnak légszennyezésből, savas esőből, talajvízből, vagy keletkezhetnek az utóbbiak reakciói folytán (CHAROLA 2000). A kőzetek
természetes sótartalma mellett (HEINRICHS 2005, WEDEKIND 2005) a sók jelentkezhetnek kémiai mállási termékekként, de ki is oldódhatnak habarcsokból, vagy képződhetnek különböző tisztító- és konzerválószerek alkalmazása során is (PRICE 1996).
Az építményeket veszélyeztető sóknak mintegy 50 fajtáját ismerjük. Az épületkárosító
sókat a karbonátok (pl. kalcit, nátrit), a szulfátok (gipsz, epsomit, thenardit, mirabilit), a kloridok (bishofit, halit, szilvin) és a nitrátok (Ca-, Mg-, Na-, K-nitrát) csoportjába soroljuk (ARNOLD 1981, RUEDRICH et al. 2005).
FITZNER és BASTEN (1994) szerint a kőzetek sóval szembeni viselkedése a pórustérfogat
és a póruseloszlás ismeretében megjósolható. FITZNER és SNETHLAGE (1982) szerint a kisebb
kapilláris pórusok és a mikropórusok túlsúlya jelentősen csökkenti a kőzetek sókkal szembeni ellenálló-képességét. A kis húzószilárdságú kőzetek szintén érzékenyebbek a sókkal
szemben (RUEDRICH et al. 2005).
Sókiválás általában párolgási felületeken, azaz a kőzet felszínén tapasztalható. A
sóterhelés okozta fontosabb mállási jelenségek a fellazult kőzetszövet, a szemcsekipergés,
a pikkelyeződés és a levelesedés (WINKLER 1973, KNÖFEL 1980, WENDLER 1991). A lyukacsos,
méhsejtes szerkezetet létrehozó alveoláris mállásért szintén a sóterhelés a felelős (RUEDRICH
et al. 2005, TÖRÖK 2007). Műemléki falazatokon helytelenül megválasztott habarcs vagy
kőpótlás alkalmazásakor sók jelenhetnek meg (CHAROLA 2000). A vulkáni tufákból készült
építmények azon részein, ahol a víz kapilláris módon felszívódik, a nedvesség állandósulhat és a sók könnyen feldúsulhatnak.
A különböző oldhatóságú sók elválnak egymástól, és gyakran zónákat alkotnak a falazatokon (ARNOLD & ZEHNDER 1990). Sók azonosításánál a térbeli eloszlás meghatározása és
a sótlanítás esélyének felmérése miatt mindig mélységi profil mentén kell mintát vételezni
a falazatból.(SNETHLAGE 2005b). A sók károsító hatása közül a sókristályok képződésekor
fellépő hidratációs nyomás az egyik legfontosabb (3.2. táblázat).
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3.2. táblázat Néhány kiválasztott só kristályosodási és hidratációs nyomása 20°C-on (WINKLER 1975 nyomán).
Kristályosodási nyomás [N/mm2]
túltelítettségi fok
kétszeres
ötszörös

50%

nátrit

8,5

19,7

0

gipsz

22,5

52,3

57,5

epsomit

11,5

26,7

1,9

halit

60,3

140,1

n.a.

Sófajta

Hidratációs nyomás [N/mm2]
relatív páratartalom
80%
100%
16,0
52,2
Na2CO3·7H2O → Na2CO3·10H2O
137,2
175,5
CaSO4·½ H2O → CaSO4·2H2O
8,7
11,7
MgSO4·6H2O → MgSO4·7H2O
n.a.
n.a.

3.2.3. HŐ OKOZTA MÁLLÁS
A hőmérséklet napi ingadozása az ásványok térfogat-változását eredményezi. Mivel a
vulkáni tufák heterogén összetételűek, a különböző hőtágulási együtthatójú és irányú öszszetevők eltérően reagálnak a hőmérsékletváltozásra. Feszültség lép fel a világos- és sötét
ásványok, a napsütötte és árnyékban lévő kőzetrészek, valamint a kőzetfelszín és -belső
között (MCGREEVY et al. 2000). A hőtágulást alapvetően a kőzetek ásványos fázisai, valamint
a szöveti- és pórustulajdonságok befolyásolják (SIEGESMUND et al. 2000). A nagyobb sűrűségű kőzetekben (pl. a mélységi magmás kőzetek) a szemcsék közvetlen érintkezése folytán
a kristályokban jelentős húzó- és nyírófeszültségek keletkezhetnek (TÖRÖK 2004). Több
szerző mégis azt vallja (pl. MÖLLER 1993), hogy önmagában a hőingadozás nem feltétlenül
okoz repedéseket. Ezt a megállapítást kiegészítheti WEISS és munkatársainak (2004b) vizsgálati eredménye. Többféle kőzetet (gránit, granodiorit, gabbró, piroklasztit, homokkő,
mészkő, gneisz, márvány, kvarcit, szerpentinit és pala) vizsgálva a tufákat és márványokat
hőhatással szemben különösen érzékenynek találták. Kimutatták továbbá, hogy porózus
kőzeteknél a víztartalom jelentős hatást gyakorol a hőtágulás mértékére.

3.2.4. NEDVESSÉG OKOZTA MÁLLÁS
A porózus kőzetekben a nedvesség mennyiségének változása tágulási és zsugorodási
folyamatokkal jár, ami leginkább a duzzadó agyagásványok jelenlétére vezethető vissza. Itt
két fő hatást különíthetünk el; a rétegszilikátok rétegközi vízfelvételét és az agyagásványrészecskék között ható ozmotikus nyomást. A kőzetek mikro-porozitása és a pórustérben
tárolt víz közötti kölcsönhatások is okoznak tágulást, de ennek mértéke egy nagyságrenddel elmarad az ozmotikus hatástól (UTZ 2004, WEISS et al. 2004b, RUEDRICH et al. 2005).
Míg a hő hatása leginkább az egyes kristályok határfelületein, addig a nedvesség a
pórusfalakon okoz felületi feszültséget (vö. VAN DEN ABEELE et al. 2002). A nedves és száraz
viszonyok váltakozása miatt bekövetkező ciklikus tágulás és zsugorodás az anyag kifáradását eredményezheti (SNETHLAGE & WENDLER 1997). HÖRENBAUM (2004) úgy véli, hogy ez viszonylag lassan bekövetkező szöveti fellazulást eredményezhet, de levelesedéshez szintén
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vezethet (van HEES et al. 2004, WENDLER 1991). WEISS és munkatársai (2004b) szerint a nedvesség hatására bekövetkező tágulás és összehúzódás leginkább a homokkövekre és tufákra jellemző jelenség. A tufáknál ez olyannyira számottevő, hogy dehidratáció formájában a hőtágulás mértékére is kihat. Az agyagásvány-tartalmú tufák térfogatváltozása jelentős lehet.

3.3. KÉMIAI MÁLLÁS
Kémiai mállás során, felszíni körülmények között, a kőzet ásványai vagy egyéb komponensei instabillá válnak és víz jelenlétében oldódnak. Az oldódás kötési felületeken vagy
pórusok által határolt felületeken kezdődik el, mint ahogy a szilikátok hidratációja is többnyire a kristálytanilag nem határozott felületeken indul meg. A kémiai mállás során átalakult kőzetalkotók kötési energiája lecsökken (EGERER és KERTÉSZ 1993). A kémiai mállás nedves és meleg klimatikus viszonyok között sokkal erőteljesebb, mint száraz és hideg éghajlaton (SKINNER et al. 2003, TÖRÖK 2007).

3.3.1. KARSZTOSODÁS
A karsztosodás leginkább a karbonátos térszíneken és területeken dominál. A levegő
széndioxidja vízzel érintkezve szénsavat képez, ami a kőzetek könnyen oldódó karbonáttartalmát hidrogén-karbonáttá alakítja. A karsztosodást leginkább az éghajlati viszonyok
befolyásolják. Az oldás mértékét a külső és belső kőzetfelszín jellege és állapota, az oldó
közeg hőmérséklete, vegyi összetétele, pH-ja, áramlási sebessége, valamint az oldott közeg
szennyezettsége, szemcsemérete, stb. befolyásolja. A folyamat eltérő hőmérsékleteknél és
ionkoncentrációknál különböző egyensúlyi egyenletekkel írható le. A leggyakoribb reakciók (SCHELLMANN 2002):
CO2 + H2O → H2CO3 ↔ H+ + HCO3széndioxid + víz → kalcium-karbonát ↔ szénsav

(3.2.)

CaCO3 + H2CO3 ↔ Ca(HCO3)2
kalcit + szénsav ↔ kalcium-hidrogénkarbonát (vízben oldódó)

(3.3.)

3.3.2. SZILIKÁTOK MÁLLÁSA
A szilikátok mállása az egyik legfontosabb mállási folyamat, hiszen a Föld felszínének
leggyakoribb kőzetei a szilikátos kőzetek. A legfontosabb kőzetalkotó ásványok mállási
hajlamát jellemzi a 3.2. ábra. Általában minél alacsonyabb hőmérsékleten válik ki egy ásvány a vulkanikus tevékenység során, annál ellenállóbb lesz. A szilikátásványok közül az
olivin és a Ca-dús plagioklász így kevésbé, a muszkovit csillám viszont jobban ellenálló.
A szilikátos mállás fő folyamatai a hidrolízis és a hidratáció. A hidratáció során a víz
dipólus molekulái a kőzetalkotó ásványok ionjaihoz kapcsolódva azok eredeti kötését
gyengítik, elősegítve a kőzet aprózódását. A hidrolízis során a víz szilikátos ásványokkal lép
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reakcióba, így megkezdődik az ásványok lebomlása. Ekkor elsődleges ásványokból másodlagos ásványok keletkeznek. A mállás jellegét a közeg kémhatása szabja meg.

3.1. ábra A szilikátásványok mállása: az elsődleges szilikátok szétesése és átalakulása másodlagos ásványokká
(HINTERMAIER-ERHARD & ZECH 1997 nyomán).

Allitos mállás (lateritesedés) során lúgos környezet (pH=89) hatására a SiO2 oldódik,
és oldott formában elszállítódhat, az Al2O3 pedig kicsapódik, és hidroxidok formájában feldúsul (pl. 3.4. egyenlet, HARTAI 2003 nyomán). A további földpátoldódás során agyagásványok (pl. Si-dús montmorillonit) keletkeznek (EGLOFFSTEIN 1998).
Al2Si2O5(OH)4 + 3 H2O ↔ 2 Al(OH)3 + 2 SiO2·H2O
kaolinit + víz ↔ gibbsit + víztartalmú kova

(3.4.)

Sziallitos mállás (agyagásványosodás) során savanyú közegben (pH=45) a bomlásnak indult szilikátásványokból nátrium, kalcium vagy kálium távozik el. A kőzetekben a
biotit, muszkovit- és a káliföldpát mennyisége lecsökken, a SiO2-tartalom pedig feldúsul.
Mivel egyes szilikátásványok rácsa nem esik szét teljesen a mállás során, a földpátok és a
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csillámok agyagásványokká (pl. kaolinittá) alakulhatnak át (pl. 3.5. egyenlet, SCHELLMANN
2002). Az enyhén savanyú közeg kálium jelenlétében a hidrocsillámok és az illitek képződésének kedvez (BALOGH 1991).
2 KAlSi3O8 + 11 H2O → 2 Al2Si2O5(OH)4 + 4 H2SiO4 + 2 K(OH)
káliföldpát + víz → kaolinit + kovasav+ oldott kálilúg

(3.5.)

3.3.3. OXIDÁCIÓ
Az oxidációs mállás már előzetesen lezajlott aprózódási és egyéb mállási folyamatokat követ. A légkörben, a talajlevegőben, vagy a vízben oldva rendelkezésre álló oxigén
jelenlétében a kőzetalkotó ásványok egyes ionjainak vegyértéke megváltozhat, és további
vízzel reagálhat.
A kőzetalkotó ásványok közül a biotit, a piroxének, az amfibólok és az olivin is tartalmaznak ferrovasat (Fe2+). Ha a ferrovas hidrolízis folyamán ferrivassá (Fe3+) oxidálódik, végül
hematit (Fe2O3), limonit (amorf Fe2O3·nH2O / FeOOH) vagy goethit (FeOOH) képződik (pl.
3.6. egyenlet, SCHELLMANN 2002). Az így kicsapódott vasoxidok és -hidroxidok elősegítik a
szilikátok mállását.
4 FeO + 2 H2O + O2 → 4 FeO(OH)
vasoxid + víz + oxigén → goethit

(3.6.)

Az oxidáció általában térfogatnövekedéssel jár, ami az ásványok és a kőzetek felületének fellazulásához vezethet.

3.4. BIOLÓGIAI MÁLLÁS
A biológiai mállás során a kőzet- és ásványszerkezet megbomlását, a különböző
anyagok oldódását, kiválását, vagy felhalmozódását az adott objektum környezetében élő
növények és állatok igényei, életritmusuk, és fiziológiai folyamataik határozzák meg. Míg a
kőzetek biológiai mállás iránti érzékenysége a saját szerkezetüktől és kémiai összetételüktől függ, a mállás intenzitását az éghajlati körülmények és a levegő emberi tevékenységből
adódó eutrofizációja határozza meg (WARSCHEID & BRAAMS 2000). A porózus tufák kedvező
környezetet nyújtanak az élő organizmusok megtelepedésére.
Biomechanikai mállás alatt a biológiai eredetű hatásokra fellépő kőzetszövet fellazulást, meglévő repedések, illetve üregek megnagyobbodását értjük. Míg a különböző gombafonalak, növényi szárak, gyökerek a növekedésük folytán gyakorolnak feszítő hatást a
kőzetre, addig az állatok járatokat hoznak létre, mélyedéseket, üregeket kaparnak maguknak. A biokémiai mállás fő tényezői az anyagcseretermékek. A növényi organizmusok a
szervetlen tápanyagok felvétele céljából szerves savakat termelnek, gyökérlégzésük során
pedig széndioxid keletkezik. Komplexképző szerves vegyületeik aktiválhatják az alumínium- és vasoxidokat, továbbá humuszos anyagokat képeznek. Az állatok anyagcseretermékei közül a nitrátok a legkárosabbak.
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Az élő szervezetek miatt építményeinken tapasztalható elváltozásokat a 3.3. táblázat
foglalja össze. KRUMBEIN (2004) egy másféle csoportosítást közöl; leírja a hatásmechanizmusokat és a mállási jelenségeket, valamint vonatkozó irodalmat is ajánl.
3.3. táblázat Biológiai szervezetek okozta változások építőanyagokon (GAYLARDE et al. 2003 alapján).
Biológiai szervezet

Változás

Autotróf baktériumok
Heterotróf baktériumok
Cianobaktériumok v. kékmoszatok
Gombák
Algák (moszatok)
Zuzmók
Magasabbrendű növények

Fekete kéreg, feketés-barna patina, lemezes elválás, porlás
Fekete kéreg, feketés-barna patina, lemezes elválás, színcsere
Patina, a különböző színek váltakozása
Színes foltok, lemezes elválás, gödrösödés
Patina, színvesztés, zöldes-szürkés foltok
Kérgek, foltok, gödrösödés
Törés, leomlás, anyagleválás

WARSCHEID (2003) és WARSCHEID és munkatársai (1988) szerint a mikroorganizmusok kolonizációi önmagukban főként esztétikai hatást gyakorolnak, és általában csak egyéb negatív tényezők (kéregképződés, sókristályosodás, ásványok oxidációja) jelenlétében fejtenek
ki káros hatást. WARSCHEID és BRAAMS (2000) azt állapították meg, hogy durva szemcséjű,
porózus anyagokon (pl. tufa) a biológiai támadás következtében felületi korrózió (szelektív
mállás, szemcsekipergés, és kőzetvesztés) jelei mutatkozhatnak, amiket a leginkább baktériumok okoznak. A nedvesség változása az ilyen falazatokban gyakori, és a mikroorganizmusok akár 5 cm-nél mélyebbre is behatolhatnak a kőzetbe. A biológiai mállás tipikus
megjelenési formája a kőzet pórusait szűkítő biofilm, amely növelheti a kapilláris vízfelszívás mértékét, és a mikrobiológiailag kiválasztott savak okozta biokorróziót.
A biológiai bevonat hatásait műemlékeken és egyéb építményeken építéstechnikai
és anyagtudományi szempontból többek között KRUMBEIN (2002) és YOUNG (2005) vizsgálták. A növényi szervezetek által okozott károsodásokat tufákon WILLIMZIG és BOCK (1995),
valamint GARCIA-VALLÈS és munkatársai (2003) tanulmányozták. A különböző konzerválószerek biológiai támadással szembeni ellenálló-képességéről KUMAR & KUMAR (1999), Von
PLEHWE-LEISEN és munkatársai (1996), valamint WARSCHEID és BRAAMS (2000) adnak összefoglaló áttekintést.
Említésre méltó, hogy a történelmi habarcsok gyakran tartalmaznak szerves eredetű
összetevőket (borjúszőr, szalmatörek, kenderkóc, sovány tej, kazein, túró stb.). Ez érzékenyebbé teszik őket, és közvetve a kőfalazatokat a biológiai hatásokkal szemben (DÉRI 2000).
A cementes javítás szilikátos alapanyagú kőzeteken szintén kedvez a mikrobiológiai rendszerek megjelenésének (ARINO & SAIZ-JIMENEZ 1996).

3.5. A MÁLLÁSI FORMÁK LEÍRÁSA
A mállási jelenségeket a FITZNER-féle német rendszert (FITZNER et al. 1996, FITZNER 2004)
használva, eredetük és megjelenési formáik alapján osztályozhatjuk. A rendszer szerint
négy fő csoportot különböztetünk meg, és azon belül is 75-féle károsodási jelenséget
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diagnosztizálhatunk (FITZNER & HEINRICHS 2002, 2005). A fő csoportok (TÖRÖK 2004, 2005,
SNETHLAGE 2005b):
•
•

•

•

a felületi kőzetanyag elvesztésével járó kőzetpusztulás
pl. hátrálás, relief, letörés;
a kőzetanyag oldásával járó mállási formák
pl. elszíneződés (színvesztés, színcsere), sókiválás, kérgesedés, felületi
lerakódás, biogén bevonat;
a kőzet felületének fellazulási és leválási formái
pl. szelektív mállás, darabos leválás, pikkelyesedés, levelesedés,
szemcsekipergés;
repedések és kőzet-deformációk
pl. elhajlás.

A mállás vulkáni tufákon keletkező főbb megjelenési formái a FITZNER-féle rendszer
szerint a következők:
Felület ”hátrálása”
A kőzetfelületnek az eredeti felszínnel párhuzamos, egységes lepusztulása mmcm nagyságrendben. Itt együttesen tüntetik fel a mállási állapotot és kőzetvesztés okát, pl. hátrálás szemcsekipergés következtében, hátrálás kéregvesztés miatt.
Relief
A kőzetfelület morfológiája megváltozik részleges vagy szelektív mállás következtében, mmcm-es nagyságrendben. Vulkáni tufák esetében a kőzet szöveténél ellenállóbb lapillik, stb. kiemelkednek, kipreparálódnak a hátráló kőzetfelszínből. Az alveoláris mállás és a kőzettömbök sarkainak és éleinek lekerekedése
is a relief egy-egy módozata.
Letörés
Nagyobb kőzetdarabok ki-, vagy letörése mechanikai hatás következtében. Az
ok lehet antropogén (pl. vandalizmus), szerkezeti vagy természeti (pl. gyökerek).
Elszíneződés
Színváltozás Fe-, Mn-, Cr-tartalmú ásványok (pl. biotit, hornblende, magnetit)
oxidációja során jön létre (EGLOFFSTEIN 1998). A fémtartalmú (vas, bronz, réz) épület-kiegészítőkből kioldott anyagok lerakódása zöldes vagy barnás színt okozhat.
Elszíneződés bekövetkezhet tűz hatására is (HAJPÁL 2006).
”Sókiválás”
A sókristályok kiválása a kőzet felszínén vagy a kőzetszövet fellazult zónáiban
jelentkezhet. Intenzitásától függően megjelenhet apró kristályok formájában, a
kőzetfelületet borító foltként, vagy nagyobb kristálycsomók formájában. A sók
vegyi folyamatok során kerülnek oldatba (csapadékból, talajvízből, a kőzet
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szövetéből vagy habarcsból), majd az oldószer (víz) elpárolgása során kicsapódnak. A folyamatot főként a nedvesség kontrollálja (KOWNATZKI 1997).
Kérgesedés
A mállási kérgek a kőzet felszínéhez erősen kötődő ”tömör” lerakódások, amelyek többnyire az ásványok mobilizációjával keletkeznek. Vastagságuk a mm-től
a több cm-ig terjedhet (ROTH 1997). A sötét színű kérgek a kőzetfelületen felhalmozódó szennyeződések kémiai megkötődése révén, általában csapóesőtől
védett helyeken jelennek meg. Fehér mállási kérgekkel esőmosta, kitett falazatokon találkozhatunk (vö. TÖRÖK 2003).
Felületi lerakódás
Lehet antropogén eredetű, pl. firkálás, zsírosodás a gyakori érintéstől, vagy állati
eredetű, pl. madárürülék, csiganyál. Származhat a levegőből leülepedő porból is,
amely fekete porkérget képezhet a kőzet felületén (TÖRÖK 2003).
Biogén bevonat
Az alacsonyabb rendű élőlények ún. biofilmet alkotnak, amely a falazatok patináját adja. A magasabb rendű növények általában a nedvesebb helyeken vernek
tanyát.
Differenciált mállás
Ha a kőzetalkotók mállással szembeni ellenálló-képessége eltér, a kőzetfelület
érdessé (mélységi magmás kőzetek) vagy egyenetlenné válhat (tömött mészkő,
márvány). A szelektív mállás történhet réteglemezek (laminák) mentén is (üledékes kőzetek) (TÖRÖK 2004).
Darabos leválás
Nagyobb szöveti elemek rendszertelen leválása, lehullása, amely cm3-es vagy
dm3-es nagyságrendű elváltozást okoz.
Pikkelyesedés
Apró, vékony kőzetlemezkék kőzetfelszíntől való elválása. A pikkelyesedett rétegek jelentkezhetnek egymás mellett, vagy egymáson, többszörösen átlapolva.
Levelesedés
Általában nagyobb felületű, a kőzetfelszínnel párhuzamosan elváló kőzetlemezkék. Vastagságuk a mm-től a cm-es nagyságrendig terjedhet. Többszörösen,
halmozott formában is jelentkezhet.
Szemcsekipergés
A kőzet szövete a kőzetfelszín közelében szemcsékre hullik szét. A kötőanyag
vagy a szemszerkezet gyengülése, illetve bomlása okozza (EGLOFFSTEIN 1998).
Repedés
A meggyengült kőzetszövetben jelentkezik. Lehet a kőzetszövettől független,
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vagy a kőzet genetikáját követő. Önmagában nem jár anyagvesztéssel. Okozhatja szerkezeti hiba és természeti jelenség is.
Az elváltozások különböző intenzitással jelennek meg. Egy adott kőzetfelületen átfedve, együttesen is előfordulhatnak. A műemléki kőzetek állapotfelvétele során kőzettani
és mállási térképet készítenek. A mállási térképen a szemrevételezéssel tapasztalható mállási jelenségeket határozzuk meg és írjuk le, valamint feltűntethetjük a károsodás mértékét
(KOWNATZKI 1997, FITZNER et al. 2002).
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4. KŐVÉDELEM
A műemlékvédelemben működő hivatalokra, valamint tervezőkre és kivitelezőkre
nagy felelősség hárul. Ezt támasztja alá az, hogy számos műemlékünk éppen korábbi hibás
restaurálások következtében károsodott. A műemlékvédelem nemzetközi és nemzeti
irányelveit, továbbá a műemlékvédelemmel kapcsolatos magyar törvényeket ROMÁN András (2002) gyűjtötte csokorba. A védendő falazatokon, kőzeteken és műtárgyakon többféle
kezelési módszer és anyag is alkalmazható, de csakis előzetes próbatisztítást vagy kezelést
követően (ROTH 1997). Ez a kővédelem egyik legfontosabb fázisa, hiszen a laboratóriumban
és a műemléki helyszínen folytatott vizsgálatok eredményei gyakran eltérőek (SATTLER &
WENDLER 1989, TÖRÖK et al. 2004).

4.1. KŐTISZTÍTÁS
A kőzetfelületek rendszeres tisztítása és karbantartása az aktív kővédelem egyik alappillére. A kímélő módon tisztított kőzetfelület nemcsak esztétikusabb, de a károsodási folyamatokat is lassíthatja. Ennek az ellenkezője is igaz; helytelenül megválasztott tisztítóeljárás alkalmazása következtében a kőzetfelület feldurvulhat, védtelenebbé válhat pl. a légszennyezés és porlerakódás ellen. A porózus kőzeteknél kerülendő a túl intenzív vizes tisztítás, mivel eláztathatja a kőzetet.
A kőtisztítás a kőkonzerválás előzetes velejárója. A kőtisztítási módszerek 4 fő csoportját különböztetjük meg. A vizes, vegyi, mechanikus és különleges tisztító eljárásokról
magyar nyelven HORVÁTH (1998) írása nyújt részletes tájékoztatást.

4.2. A KŐVÉDŐ SZEREK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE
A konzerválási elvek kidolgozásával és kísérletek végzésével a BME Építészettörténeti
és Elméleti Intézete és a BME Ásvány- és Földtani Tanszéke már az 1960-as évektől megteremtette a kőkonzerválás magyarországi iskoláját (KERTÉSZ 2007). Erről tanúskodik például a
Lánchíd 1973-as kővédő kezelése is (ZÁDOR et al. 1980).
A konzerválás európai történetéről GOETZ (1999) tollából olvashatunk. HERM és munkatársai (1998) a témához kapcsolódóan száz év történetét dolgozták fel, a II. világháborúval bezárólag. Az utóbbi 30 év fejlesztéseiről SNETHLAGE (2005a), a közelmúltról AURAS (2000)
számol be. A kőkonzerválásról számos összegző jellegű mű jelent meg (CLIFTON 1980, WEBER
1983b, ZÁDOR 1983, HORIE 1992, AMOROSO & FASSINA 1993, GORETZKY 1993a, 1993b, GRISSOM
1994, PRICE 1996, DIMES & ASHURST 1998, YOUNG et al. 2003, SNETHLAGE 1984, 2005b, ALISON
2006).
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A kővédő szereket két nagy csoportra oszthatjuk; a kőszilárdító és a víztaszítóvá tevő
(hidrofóbizáló) szerekre. A kőszilárdító szerek feladata a mállás során károsodott, fellazult
kőzetszövet kötőanyagának pótlása. A kőzetfelületek és a szerkezetek víz elleni védelmére
önállóan, vagy előzetes kőzetszilárdító kezelést követően hidrofóbizálást alkalmazhatunk.
Az ókortól a XIX. század második feléig eltelt időszakban kevés változás tapasztalható a kőkonzerválás területén (SNETHLAGE 1984). A történeti anyagokkal, habár némelyikük
már nem használatos, a műemlékvédelmi munkálatok során újra és újra találkozhatunk. Az
4.1. táblázat történeti áttekintést nyújt a kőkonzerváló szerekről.
A természetes eredetű szerves anyagok közül az enyv csupán történeti jelentőséggel
bír. Régebben színezett felületek ragasztására, kiegészítésére és hézagok kitöltésére használták. A viaszokat korábban víztaszítóvá tételre, politúrozásra és színezékek kötőanyagaként alkalmazták. Belső terekben a mai napig használatosak. Az olajok kőszilárdító és víztaszító hatásuk miatt egészen az 1960-as évekig népszerűek voltak. A mésztejet az 1950-es
évekig ígéretes kőszilárdító szernek tartották, de nem volt elég hatékony és elszürkítette a
kezelt felületet. A vízüvegek a kovasav alkálisói (nátronvízüveg és kálivízüveg), amelyekből
a kőzet pórusaiban kovasavgél (SiO2) és alkáli-karbonát (K2CO3, Na2CO3) keletkezik. Az
1960-as évekig gyakran használták kőszilárdításra. A fluátok a hexafluorokovasav (H2SiF6)
sói, amelyektől csak karbonátos kőzeteken és betonon várható siker. Számos negatív tapasztalat ismeretes velük kapcsolatban. A baritvizet kőszilárdítóként próbálták alkalmazni,
de hátrányos tulajdonságai miatt (4.1. táblázat) nemigen terjedt el (WEBER 1983, SNETHLAGE
1984, REINSCH 1991).
A szerves gyanták közül a poliésztergyantákat a kőkonzerválás területén főleg ragasztásokhoz használták, de előnytelen tulajdonságaik miatt (4.1. táblázat) már az 1980-as
évekre jelentőségüket vesztették. A poliuretángyanták korlátozott körben, leginkább fugák átitatására és üregek kitöltésére alkalmazhatók (SNETHLAGE 1984, AURAS 1993). Az akrilgyantát ugyan szintén behatárolt keretek között, de mindmáig használják (részletesen
kifejtve ld. 4.3.4. fejezet). Az epoxidgyanták (MAY 1988, SELWITZ 1992) napjainkban is repedések injektálására és kőzetelemek összeragasztására szolgálnak, illetve restaurálóhabarcsok anyagaként is használatosak. A szintetikus epoxi kötőanyagok két vagy több
anyag kémiai reakciója útján jönnek létre. Fő komponensük a gyanta, ami szilárdító adalék
vagy katalizátor hatására polimerizálódik. Főként mészkőre, márványra és homokkövekre
ajánlják (CLIFTON 1980).
A szilícium-alapú kezelőszerek közül a kőszilárdító és esetenként hidrofób hatású
kovasavészter részletes jellemzése a 4.3.2. és 4.3.3. fejezetekben található. A víztaszító hatású szilánok, sziloxánok és szilikongyanták az említett sorrendben növekvő polimerizációs fokú, szerves oldószeres szilikonok. A rendelkezésre álló bőséges szakirodalomra tekintettel (pl. WEBER 1983, REINSCH 1991, CHAROLA 1995, S. ASZTALOS 1999, TIMÁR 1999, YOUNG et
al. 2003, LESKÓ és NAGY 2005) jelen munkában nem kerülnek részletes bemutatásra.
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4.1. táblázat A kőkonzerváló szerek történeti áttekintése (SNETHLAGE 1984 nyomán; WEBER 1983, REINSCH 1991,
DÉRY 2000 és YOUNG et al. 2003 alapján kiegészítve).
Konzerválószer

Hatásmechanizmus

Kockázatok

Enyv
Csontenyv (zselatin), állati zsigerek
Színes festék (Ókor)
Teljes vakolat
(18-19.sz)
Viasz (Középkor)
Paraffin
Méhviasz
Olajok
Len- és mákolaj
(XVIII-XIX. sz-tól a
60-as évekig)
Mésztej

Száradás (dehidratáció)

Vízben oldható, filmképződés,
kis beszívódási mélység

Vízüveg
(1830-as évektől
a XX. sz. elejéig)
Fluátok
Mg, Zn, Na, Al-fluát
(XIX. sz közepétől)
Baritvíz (70-es évek
közepéig)
Szerves gyanták
Akrilgyanták
(Fejl.: kb. 1912.)

Száradás (dehidratáció)
Száradás (dehidratáció)
Száradás (dehidratáció)

Kis beszívódási mélység, filmképződés,
ragadósság, elöregedés

Megszilárdulás

Kis beszívódási mélység, kéregképződés,
káros mellékanyagok, sárgulás, okker,
barna, zöld elszíneződés

Kémiai reakció
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
K2O · (SiO2)x + CO2
→ x SiO2,aq + K2CO3
… Kovasavgél kiválása
Kémiai reakció
CaCO3 + MgSiF6 →
2 CaF2 + MgF2 + SiO2 + 2 CO2
Kémiai reakció
Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O
Oldószer rendszer: száradás
Reaktív rendszer: polimerizáció

Csak 18g/l Ca(OH)2 oldódik, szürkülés,
kéregképződés, átnedvesedés
Kis beszívódási mélység, kéregképződés,
sókivirágzás, szürkülés, akadályozott nedvességtávozás
Szürkülés, kis beszívódási mélység,
kéregképződés

Poliésztergyanták
(Fejl.: 1932.)

Reaktív rendszer: polimerizáció

Poliuretángyanták
(Fejl.: 1937.)
Epoxidgyanták
(Fejl.: 1948.)
Szilikonok
Kovasavészter
(1. felh: kb. 1920.)

Reaktív rendszer: polimerizáció

Szilikonátok

Szilánok
Sziloxánok

Szilikongyanták

KŐVÉDELEM

Reaktív rendszer: polimerizáció
Hidrolízis + polikondenzáció
Kovasavgél kiválás
Si(OR)4 + 4 HOH → Si(OH)4 + 4 ROH
Si(OH)4 → SiO2,aq + 2 H2O
Hidrolízis + polikondenzáció
Szilikongyanta bevonat kiválása
N R-Si(OH)2OK + H2CO3 →
(R-Si-O)0 + n H2O + K2CO3
Monomer ill. oligomer
Hidrolízis + polikondenzáció
N R-Si(OR)3 + n H2O →
(R-Si-O)n + n ROH + n H2O
Oldott szilikongyanta száradása

Erős szürkülés, kéregképződés
Kifényesedés, kis beszívódási mélység,
felszín közeli póruselzáródás
Akrilgyantás elárasztás: teljes póruskitöltés, sötétedés
Kifényesedés, póruselzáródás, kis beszívódási mélység, tartósság, a felület feldurvulása, kevéssé UV-, sav- és alkáliálló
Kifényesedés, póruselzáródás, beszívódási
mélység, a felület feldurvulása
Kifényesedés, póruselzáródás, kis
beszívódási mélység, sárgulás
Zsugorodás a kovasavgélből távozó víz
miatt

Mellékreakció Ca-só képződésével
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4.3. KŐSZILÁRDÍTÓ SZEREK NAPJAINKBAN
A kőzetszilárdítással szemben támasztott általános követelmények közül a legfontosabbak (WEBER 1983, SASSE et al. 1993, VON PLEHWE-LEISEN et al. 1994, ROTH 1997, DÉRY 2000,
ROMÁN 2002, YOUNG et al. 2003 és nyomán):
•

a képződött kötőanyag ásványi jellegű legyen (lehetőleg a kőzet anyagához hasonló),

•

a mállással szembeni ellenálló-képessége hasonló legyen, mint a leépült
kőzet eredeti kőzetanyaga,

•

a szer ne zárja el a pórusokat és ne módosítsa a porozitást úgy, hogy a kőzet
a fagyhatással szemben érzékenyebbé váljon,

•

a kéregképződés elkerülése érdekében a kőzet szilárdsági profilja legyen
minél egyenletesebb (4.1. ábra),

•

a kőzet jellemző tulajdonságait a szer nem ronthatja, illetve csupán csekély
mértékben módosíthatja,

•

a szilárdító szer ne legyen érzékeny a kőzetanyag meglévő nedvesség- és
sótartalmára, a savas esőre, a légszennyezésre és a biológiai hatásokra,

•

a kezelés ne akadályozza a további kezeléseket és felújításokat, pl. a kezelt
felület ne legyen víztaszító, ha utána még vizes rendszerű anyag (kőpótló
habarcs, festék) felhordása szükséges,

•

lehetőleg toxikus anyagok és oldószerek, valamint tűzveszélyes anyagok
felhasználása nélkül folyjon a kezelés,

•

a kezelés során ne keletkezzenek az építményre vagy a környezetre káros
melléktermékek (pl. sók)

•

a felület maradjon matt és fénytelen, és a kőzet eredeti színe ne változzék a
kezelés után,

•

legyen UV-álló, azaz a szilárdító szer színe az idő múltával se változzon
(ne sárguljon)

•

szükség esetén legyen eltávolítható,

•

legyen gazdaságos és hatékony,

•

rögzítsék a tevékenységi sort pontos dokumentációval (a tervezéstől és
anyagvizsgálattól a kivitelezés végéig).

A kőszilárdításnál fokozott figyelmet kell annak szentelni, hogy a kőzet elvesztett szilárdságának visszapótlásán túl ne következzen be ”túlszilárdítás”, amely idővel mállási kéreg képződéséhez vezet. A 4.1. ábra egy mállott terméskő szilárdsági profilját mutatja be és
hasonlítja össze a helyes és a szakszerűtlen konzerválás utáni profilokkal.
A 4.3.1.4.3.4. fejezetek a jelenleg a kőszilárdítás során használatos, és a jelen munka
vizsgálataihoz használt kezelőszereket mutatják be.
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4.1. ábra Természetes kőzetek szilárdsági profilja mállott állapotban, helyes és szakszerűtlen konzerválás után
(WEBER 1983, HORVÁTH és TÓTH 1999 nyomán).

4.3.1. DUZZADÁSCSÖKKENTŐ SZER
Az agyagos kötőanyagú kőzetek jellegzetes problémája az agyagásványok nedvesség
hatására fellépő duzzadása (vö. 2.3. fejezet), és az ennek kapcsán jelentkező pikkelyesedés
és levelesedés (HILBERT 1999).

4.2. ábra A felhasznált duzzadáscsökkentő anyag hatásmechanizmusa.
a, egy három rétegű agyagásvány a kezelés előtt: a köztes rétegek K+-, Na+-, Ca2+- és Mg2+-ionokat
tartalmaznak, amelyek hidratációjukkal duzzadást idézheznek elő.
b, a butildiammóniumklorid duzzadáscsökkentő szerkezeti képlete.
c, a negatív töltésű tetraéder-rétegek kapcsolata a kationos, bifunkcionális tenzidekkel, valamint
a kicserélt kationok és a kloridionok pórusoldatba vándorlása (UTZ 2004).
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Német kutatók a duzzadás mérséklésére bifunkcionális alkil-ammónium molekulákat
tartalmazó anyagot (4.2.b, ábra) fejlesztettek ki (S. ASZTALOS 2001). Az ammónium-csoportok hidrolízis útján elfoglalják az agyagásványok cserélhető negatív kötéscentrumait. Molekulaláncokat képeznek a szemben lévő tetraéder-rétegek között, helyettesítik az alkáli- és
mészalkáli ionokat, és megakadályozzák a hidrátburkok kialakulását (4.2. ábra) (SNETHLAGE
et al. 1996).
A duzzadáscsökkentő a szilárdságra, a vízfelvételi tulajdonságokra és a diffúziós tulajdonságokra nincs hatással. Hátránya viszont, hogy erősen sós környezetben nem alkalmazható (HILBERT 1999).
Duzzadáscsökkentőt alkalmaztak pl. a szikszói református templom riolittufa kőkapuján (S. ASZTALOS 2001) és a kínai agyaghadsereg (UTZ 2004) konzerválásánál.

4.3.2. KOVASAVÉSZTER
Kovasavészter alapú szereket már több mint 30 éve sikerrel alkalmaznak kőszilárdításra (BOOS 2004). Felhasználásuk elsősorban szilikátos alapanyagú kőzetekre (pl. homokövek,
vulkanitok) javasolt. Nagyobb pórusméret, mállás során keletkezett mikro-repedések és
mállási kéreg alatti fellazult zónák esetén a hatékonyságuk behatárolt (HILBERT 1999).
A kovasavészter [Si(OC2H5)4] egyéb elnevezései az ortokovasav-tetraetilészter és a
tetraetil-ortoszilikát (TEOS). Ezek a kőszilárdító folyadékok tartalmaznak monomer (Si(OR)4)
és oligomer ([SiO(OR)2]n) kovasav molekulákat is, szerves etilalkohol (CH3CH2) és szervetlen
kovasav (Si(OH)4) alkotórészekkel.
A kovasavgél képződése több lépésben történik. Először a tetraetil-ortoszilikátból a
kőzet pórusaiban rendelkezésre álló vagy a levegőből felvett nedvesség hatására hidrolízis
útján etilalkohol (H-O-CH2CH3) válik ki, és elillan. Eközben a negatív töltésű Si-O részhez
hozzákapcsolódik egy hidrogénion, és így szilanol-csoportot alkotnak. Folyamatos hidrolízis következtében mono-orto-kovasav (Si(OH)4) képződik (4.3.a, ábra). A továbbiakban egyegy szilanol-csoport kondenzáció útján, vízkilépéssel polimerizálódik, és stabil sziloxánkötéseket képez (Si-O-Si) (4.3.b, ábra). Végül a láncszerűen kapcsolódó kovasav molekulák
a fennmaradó hidroxi-csoportokkal polikondenzáció útján térbeli hálózatot alkotnak, és
kovasavgél keletkezik. Ez a röntgenamorf gélszerkezet a fennmaradó szilanol-csoportok
hidrolízise útján az ásványok felületén található (pl. kvarc) szilanol-csoportokkal kémiai
kötést képez (4.3.c, és 4.3.d, ábra) (SNETHLAGE & WENDLER 2000, UTZ 2004). A pórustérben kiváló kovasavgél hozzávetőleg 10 μm nagyságú lapocskákból áll. A kovasavgél szilárdulása
közben apró, jellegzetes zsugorodási repedések keletkeznek. A páraáteresztő képesség
fennmaradását a kovasav gélvázának másodlagos porozitása biztosítja (HILBERT 2001, S.
ASZTALOS 2001, BOOS 2004).
Kovasavészter-rendszert használtak többek között a padovai Loggia Cornaro (FASSINA
et al. 2004), a bécsi Stephansdom (HILBERT 1999), a berlini Brandenburgi kapu és KaiserWilhelm emlékezés temploma (WEBER 1993), a drezdai Zwinger és a kölni dóm konzerválásához (VON PLEHWE-LEISEN et al. 2004). A világörökségi Moai szobrok (Húsvét-szigetek)
kovasavészteres kezelése hosszú távon is sikeresnek mondható (LAZZARINI et al. 1996).
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4.3. ábra A kovasavészter keletkezése és a rugalmas kovasavészter felépítése
(CHIARI 1990, SNETHLAGE & WENDLER 2000 nyomán).
a, kovasavgél képződése tetraetil-ortoszilikátból hidrolízis útján. Mialatt egy vízmolekula leválik, szilanolcsoport képződik és a keletkező alkohol elpárolog
b, kondenzáció során két szilanol-csoport összekapcsolódik, és egy vízmolekula leválik
c, a monomer és oligomer orto-kovasav molekulákból keletkező friss kovasavgél szabad szilanol- és etilgyököket is tartalmaz (a tiszta SiO2 kapcsolódás sztöchiometriai okokból évek múltán sem jöhet létre)
d, a kovasavgél képződésének reakcióegyenlete
e, a rugalmas kovasavészterben a kovasavgél vázba oxigéntartalmú poliéter láncok, ún. lágy szegmensek
épülnek be, és növelik a rugalmasságot
f, a polimetil-metakrilát akrilgyanta szerkezeti képlete.
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4.3.3. RUGALMAS KOVASAVÉSZTER
A rugalmas kovasavésztert német kutatók együttműködése során fejlesztették ki, és
1995-től kezdve használják (BOOS et al. 1996, WOLKE 1999, GROBE et al. 2001, S. ASZTALOS
2001, WENDLER 2001). A rugalmas kovasavészter kiválása során nagyobb géllapocskák keletkeznek, mint a hagyományos kovasavészterek esetében. Ezek a szerek jól alkalmazhatók
nagyobb, 300 μm-ig terjedő mikrorepedésekkel átjárt, fellazult zónák, tágabb pórusterek
és durvább szövetrészek áthidalására is (BOOS 2004).
A rugalmas kovasavészter oligomer és monomer keverék. Abban különbözik a hagyományos kovasavésztertől (4.3.c, ábra), hogy a molekuláiba poliéter anyagú rugalmas
hidak ([O(CH2)2]n), úgynevezett lágy szegmensek is beépülnek (4.3.e, ábra). Az előnyös rugalmassági tulajdonságokkal javul a filmképződés, az elhanyagolható másodlagos porozitás miatt nem keletkeznek géllapocskák, és a hagyományoshoz képest sokkal kevesebb
zsugorodási repedés jelentkezik (HILBERT 2001).
Rugalmas kovasavésztert alkalmaztak pl. a kínai agyaghadsereg (UTZ 2004) konzerválásánál. PFEFFERKORN és SIEDEL (2001) azt mutatták ki, hogy bár a drezdai kastélykápolna homokkövén a hagyományos kovasavészterek hatása nem volt elfogadható, a rugalmas
kovasavészter megfelelőnek bizonyult.

4.3.4. AKRILGYANTA
Az akrilok főbb típusai az akrilsav, a metil-akrilát, az etil-akrilát, a meta-akrilsav, a metil-metakrilát és a butil-akrilát. Polimerizáció során poliakrilátok és polimeta-akrilátok keletkeznek belőlük (LUSKIN & MEYERS 1964, AMOROSO & FASSINA 1993). A legismertebb és kémiailag legstabilabb akrilgyanta a polimetilmetaakrilát (PMMA, plexiüveg, 4.3.f, ábra). Oldószeres rendszerként 5-15 százalékos hígítással alkalmazzák. Az akrilát szilárdító hatását az oldószer elpárolgása után fejti ki, filmet képezve a kezelt felületen (SNETHLAGE 1984). Elsősorban mészbázisú kőzetekre (mészkő és márvány) ajánlják, kisebb hiányhelyek vagy rések
kitöltésére és lezárására (SNETHLAGE 2005b).
Az akrilgyanta a kezelt felület sötétedését okozhatja (AURAS 2000). SNETHLAGE (1984)
arra hívja fel a figyelmet, hogy bár az oldószeres akrilgyanta-kezelés elméletileg reverzibilis
folyamat, gyakorlatilag nem lehet a pórusfalra kötött akrilgyantafilmet eltávolítani. WEBER
(1983) és ROTH (1997) víztaszító hatást tulajdonítanak az akrilgyantáknak.
Akrilgyantás kezelést alkalmaztak többek között a kölni tanácsháza portáljának szobrain (MÖLLENKAMP 1996). Eredményes konzerválásra a lausanne-i katedrális példa (FURLAN &
FÉLIX 2000), a világörökségi Angkor Vat (Kambodzsa) templomain viszont helyre kell hozni
a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat (LEISEN & VON PLEHWE-LEISEN 2005). OPREANU
(2002) arról számol be, hogy Romániában újabban általánosan kerülik az akrilgyanta alkalmazását. AURAS (2000) a mühlhauseni Marienkirche kapcsán megemlíti, hogy a kovasavészterek az akrilgyantáknál hatékonyabbnak mutatkoztak a mészkövön. ETTL és munkatársai (2006) viszont márvány próbafelületen sikeresebb szilárdítást értek el akrilgyantával,
mint kovasavészterrel.
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Az akrilgyantás átitatás módszere (SNETHLAGE 2005b) mozgatható szobrok és műtárgyak esetén alkalmazható (GRASSEGGER 2002). Az IBACH-féle eljárás (IBACH & IBACH 2005,
LORENZ & IBACH 1999) értékes, ugyanakkor erőteljesen károsodott kőzetanyagok gyakran
egyetlen megmentési módja GRIMM (2005).

4.4. KŐKIEGÉSZÍTŐ, FUGÁZÓ ÉS VAKOLÓANYAGOK
A történeti habarcsokról és vakolatokról magyar nyelven DÁVID (1977) és DÉRY (2000)
írtak részletesebben. A napjainkban használatos kőkiegészítő, fugázó- és vakolóanyagok a
mészpép, a mészhidrát, a hidraulikus mész, az erősen hidraulikus mész, a dolomitmész, a
cement, a gipsz, az akrilgyanta, a kovasavgél és az epoxidgyanta (ASHURST 2002, SNETHLAGE
2005b). Megjegyzendő, hogy a cement és a szerves anyagok alkalmazását fenntartásokkal
kell kezelnünk (ROTH 1997, GRASSEGGER 1999).
A kővédő szerek alkalmazásának technikai kérdéseiről és a restaurátori tevékenységről BELK (2006), továbbá MICHINA és PIASZCZYNSKI (2006) nyújtanak összefoglaló áttekintést.
Ezek az írások a valós élet példái mellett módszertani referencia-felvételekkel is szolgálnak.
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5. A VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE
5.1. KUTATÁSI TERV
A kutatásaim az egri vár területén, helyszíni vizsgálatokkal kezdődtek (5.1. ábra). A vár
területéről öt különböző tufatípust tanulmányoztam (Eger I-V, 5.1. táblázat). A mintavétel
mennyisége itt – tekintettel a műemléki környezetre – korlátozott volt, és behatárolta a
további, laboratóriumi körülmények között elvégezhető kőzetfizikai vizsgálatok körét. A
vár területén roncsolásmentes vizsgálatokat folytattam, majd laboratóriumi körülmények
között ásványtani-, kémiai és kőzetfizikai vizsgálatokat végeztem (5.2. ábra).
A kőzetfizikai tulajdonságok elemzését különböző bányákból származó, eltérő összetételű és időállóságú vulkáni tufákon végeztem el. A kőszilárdítási kísérletekhez a hazai,
miocén korú eger-demjéni (5.3. ábra) és eger-tihaméri dácittufa mellett összehasonlításként németországi tufákat is elemeztem. Ezek közül negyedidőszaki, fonolitos összetételű
weiberni tufa, Habichtswald területéről származó miocén bazaltlapilli és perm időszaki,
rochlitzi riolittufa mintákat vizsgáltam (5.1. táblázat.). A megvalósult kísérleti tervről az 5.4.
ábra nyújt áttekintést.
Az alkalmazott vizsgálati módszerek, szabványok és műszerek felsorolását, a felhasznált minták, illetve próbatestek számát és méretét, valamint a tufák kőzettani irányítottságához igazodó merőleges koordinátarendszer szerint (5.5.c, ábra) vizsgált irányait az 5.2.
táblázat foglalja össze.

5.1. táblázat Az egri vár területéről, továbbá a bányákból származótufafajták áttekintése
[FORGÓ 2005 és FORGÓ et al. 2006 nyomán].
Típus

Jellemzők

Eger I
Eger II
Eger III
Eger IV
Eger V
Eger-Demjén
Eger-Tihamér
Weibern
Habichstwald
Rochlitz

Világosszürke, horzsakőben gazdag, mállásra hajlamos tufa
Középszürke – rózsaszín, időálló tufa
Szürke – vörös, krémszínű, biotitban gazdag, időálló tufa
Krémszínű – barna, mállásra hajlamos tufit litoklasztokkal
Fehér – krémszínű, mállásra hajlamos tufa
Szürke – krémszínű, időálló tufa
Szürke – krémszínű, mállásra hajlamos tufa
Világosbarna – krémszínű, mállásra hajlamos tufa
Sötétzöld – szürkésbarna, időálló tufa
Vörös, porfíros, időálló tufa
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5.1. ábra Az egri vár légifelvétele a vizsgált falazatokkal. 1. fal: a Tömlöcbástya XVI. századi, keleti falazata. 2. fal:
az utóbbi évtizedben restaurált (kőcsere és konzerválás) falazat, északnyugati lejtő.

I. EREDETI TÖRTÉNETI ÉS RESTAURÁLT (KŐCSERE, KONZERVÁLÁS) FALAZATOK TUFÁI
Helyszíni vizsgálatok: egri vár
• Makroszkópos vizsgálatok
• Felületi keménység vizsgálata
• Mállási jelenségek leírása Fitzner-féle rendszer szerint (3.5. fejezet). Az egri
vár területén (5.1. ábra) egy XVI. századi történeti falazat és egy restaurált falazat (5.2. ábra) mállási jelenségeit hasonlítottam össze. A közel azonos méretű falfelületeken (12m2) látható mállási jelenségek gyakoriságát statisztikai
alapon hasonlítottam össze.
• Mintavételezés: 5 kőzettípus (Eger I-V)
Laboratóriumi vizsgálatok
Minták előkészítése
Ásványtani és kémiai vizsgálatok
• Polarizációs mikroszkópia
• Pásztázó elektronmikroszkópia
• Röntgen-diffrakció
• Röntgen-fluoreszcencia
Próbatestek kialakítása
Kőzetfizikai vizsgálatok
• Látszólagos porozitás (higanyos porozimetria)
• Póruseloszlás

5.2. ábra Az egri várból származó, műemléki kőzetanyagra vonatkozó kutatási terv.
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5.3. ábra Az Érseki Kőfejtő az Eger közigazgatási területéhez tartozó Demjénben.

II. BÁNYÁKBÓL SZÁRMAZÓ TUFÁK
(EGER-DEMJÉN, EGER-TIHAMÉR, WEIBERN, HABICHTSWALD, ROCHLITZ)
•
•

Makroszkópos vizsgálatok
Felületi keménység vizsgálata

Laboratóriumi vizsgálatok
Minták előkészítése
Ásványtani és kémiai vizsgálatok
• Polarizációs mikroszkópia
• Pásztázó elektronmikroszkópia
• Röntgendiffrakció
• Röntgen-fluoreszcencia
Próbatestek kialakítása, vizsgálati csoportok képzése minőségi szintjelző alapján
Konzerválás (vákuum-impregnálás)
1, Duzzadáscsökkentő szer (AH)
2, Hagyományos kovasavészter (KSE I)
Rugalmas kovasavészter (KSE II)
Akrilgyanta (PMMA)
Kőzetfizikai vizsgálatok
Természetes, légszáraz (N) és
konzervált, légszáraz (KSE I, KSE II, PMMA) állapotok
• Látszólagos porozitás
• Póruseloszlás
• Higroszkópos nedvességfelvétel
• Kapilláris vízfelvétel
• Hőtágulás
Természetes, légszáraz (N), természetes, vákuum víztelített (V) és
konzervált, légszáraz (KSE I, KSE II, PMMA) állapotok
• Testsűrűség
• Ultrahang terjedési sebesség
• Közvetett húzószilárdság
5.4. ábra A magyarországi és németországi bányákból származó tufa kőzetanyagra vonatkozó kutatási terv.
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5.2. táblázat Az alkalmazott vizsgálatok áttekintése.
Vizsgálat

Műszer / Szabvány /
Módszer
Makroszkópos leírás
Szemrevételezés
Mállási jelenségek leírása
Fitzner rendszere
Felületi keménység
MSZ EN 12504-2:2001
Polarizációs mikroszkópia
Leica DMRX
Pásztázó elektronmikroszkópia Hitachi S 2300, LEO 1530
Röntgen-diffrakció
Phillips PW 1800
Röntgen-fluoreszcencia
Philips PW 1480
Higroszkópos nedvességfelvétel Feutron KPK 400
Kapilláris vízfelvétel
MSZ EN 13755:2002
Minőségi szintjelző
MSZ 18282-4:1988
Látszólagos porozitás
MSZ EN 1936:2000
Testsűrűség
MSZ EN 1936:2000
Póruseloszlás
Carlo Erba 2000
Ultrahang terjedési sebesség
MSZ EN 14579:2005
Közvetett húzószilárdság
DIN 22024:1989
Hőtágulás
MSZ EN 14581:2005

Minták / Próbatestek [db]
10
2 falazat
> 10
> 20
> 30
> 12
14
10
20
450
150
20
> 26
450
450
20

Próbatestek
mérete [mm]
változó
nem értelmezett
változó
25 • 40 • 0,03
változó
nem értelmezett
nem értelmezett
Ø 15 • 50
65 • 65 • 65
Ø 40 • 20
Ø 40 • 20
65 • 65 • 65
~ Ø 10 • 15
Ø 40 • 20
Ø 40 • 20
Ø 15 • 50

Vizsgált
irányok

x, y, z

x
x, z
x, y, z
x, y, z

x, y, z
x, y, z
x, z

5.2. ÁSVÁNYTANI ÉS KÉMIAI VIZSGÁLATOK
5.2.1. POLARIZÁCIÓS MIKROSZKÓPIA
A polarizációs mikroszkópia a kőzetek szöveti jellemzőinek gyors minőségi leírását teszi lehetővé. A vizsgálat során a kőzetet alkotó komponensek típusát, a szemcsék és kristályok méretét, formáját és állapotát, a kötőanyag jellegét és arányát jellemezzük. Információt kaphatunk egyes kristályok kialakulási módjáról és az ásványok mállottsági fokáról.
Olyan részleteket figyelhetünk meg, mint például a kőzetek feszültség-mentesülése során
keletkezett repedések, a részbeni vagy teljes ásványos repedéskitöltések, és deformációs
szerkezetek. Ezek külső befolyás hatására aktiválódhatnak, illetve lehetővé tehetik a folyadékok és gázok áramlását.
A bányákból származó üde kőzettömbökből a tufák kőzettani irányítottságához igazodó merőleges koordinátarendszerhez igazodva vettünk mintákat (5.2. táblázat). Az egri
vár területéről származó apróbb tufadarabok esetén erre nem nyílt mód. Itt a kőzettani
irányítottságot figyelmen kívül hagyva, üde felületeket mintáztunk. A polarizációs mikroszkópos vizsgálat folyamán az ún. vékonycsiszolatot a polárszűrők párhuzamos és keresztezett állásával (1 nikol és X nikol), rendszerint 2,5-, 5- és 10-szeres nagyítással vizsgálhatjuk. A vizsgálatok elvégzéséhez Leica DMRX típusú polarizációs mikroszkópot, a felvételek
rögzítéséhez Olympus Camedia C-3040 Zoom digitális fényképezőgépet és az analySIS 3.2
számítógépes programot használtam.
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5.2.2. PÁSZTÁZÓ ELEKTRONMIKROSZKÓPIA
A pásztázó elektronmikroszkópia segítségével üde, mállott és konzervált kőzetminták
(5.2. táblázat) mikroszerkezetét elemeztem nagy felbontásban.
A pásztázó elektronmikroszkóp segítségével nagy felbontásban, akár több ezerszeres
nagyításban szemlélhetjük a vizsgálandó kőzetmintát. A friss és mállott kőzet szerkezetének különbözőségéről, a szemcsék morfológiájáról, az ásványok megváltozásáról, másodlagos ásványok megjelenéséről, a fellazult kőzetszövetről, illetve konzerválószerek esetében a pórusrendszer kitöltésének mértékéről és módjáról tájékozódhatunk.
A vizsgálathoz a mintegy 1cm2 felületű kőzetdarabkákat kiszárított állapotukban
kétoldalon tapadó papír segítségével üveg tárgylemezekre ragasztottam. A minták felszínét arany vákuumgőzölésével – a Cressington cég Sputter Coater 108 auto és MTM 10 típusú készülékeinek segítségével – vezetővé tettem. A felvételek Hitachi S 2300 asztali készüléken, a DIPS nevű szoftver segítségével, illetve a LEO 1530 Gemini típusú tér-emissziós
pásztázó elektronmikroszkóppal készítettem.

5.2.3. RÖNTGENDIFFRAKTOMETRIA
A röntgendiffrakciós vizsgálat olyan fázisanalitikai módszer, amellyel a szilárd anyagok kristályos ásványfázisai mutathatók ki. Ha a forgatható tárgylemezre helyezett porított
mintát monokromatikus sugárzásnak tesszük ki, a röntgenhullámok eltérülnek. A hullámok
interferenciáját diffraktogramon ábrázolhatjuk. A sugárerősítés csúcsok formájában jelenik
meg, amelyek szögéből a kristály rácsállandójára, intenzitásából pedig a kristály koncentrációjára következtethetünk. Ha a kőzetben a rendezettség alacsony foka vagy hiánya esetén amorf fázisok is előfordulnak, az utóbbiak az alapvonal egyenetlen megemelkedését
okozzák, és ún. amorf gyűrűt hoznak létre. Vulkáni tufák esetén mindig számolnunk kell az
amorf ásványi fázisok (pl. kőzetüveg) jelenlétével is.
A vizsgálatokat 100 mg tömegű porított mintákon (5.2. táblázat), Phillips PW 1800 típusú diffraktométerrel, a következő paraméterekkel végeztem: 15 kV generátor feszültség,
10 mA generátor áramerősség, Cu röntgencső anód, 1,54060 Å hullámhossz, beépített
monokromátor, 2Θ szög: 5–70°. Az adatgyűjtéshez az X'Pert Quantify, a kiértékeléshez az
X’Pert Highscore Plus szoftvereket használtam.

5.2.4. RÖNTGEN-FLUORESZCENCIA ANALÍZIS
A röntgen-fluoreszcencia analízis kémiai elemek meghatározására szolgáló anyagvizsgálati módszer. Mint a kémiai vizsgálatoknál általában, az eredményeket itt nem elemszázalékban, hanem az elemek oxidjainak százalékos összetételében kapjuk meg.
A vizsgálathoz 10 μm alatti szemcseméretűre őrölt pormintából olvadékot készítettünk, majd hozzávetőleg 2 g tömegű, pasztilla alakú mintákat öntöttünk ki (5.2. táblázat),
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ezáltal a szemcseméretből adódó és ásványtani hatások kiküszöbölődtek. A vizsgálatok
Philips PW 1480 típusú szekvenciális röntgen-spektrométer használatával készültek.

5.3. KŐZETFIZIKAI VIZSGÁLATOK
5.3.1. FELÜLETI KEMÉNYSÉG
A felületi keménység vizsgálatát az MSZ EN 12504-2:2001 szabványnak megfelelően,
DigiSchmidt2000 típusú Schmidt kalapáccsal folytattam. A rugalmas visszapattanások
számát az egri vár területén található Eger I-V kőzettípusokon vízszintes helyzetű, a bányákból (Eger-Demjén, Eger-Tihamér, Weibern, Habichtswald, Rochlitz) származó kőzettömbökön függőleges helyzetű műszerrel mértem, kőzettípusonként legalább 25 ponton.

5.3.2. PÁRAFELVÉTEL
A párafelvételi kísérletek hengeres próbatesteken (Ø 15 mm · 50 mm) folytak, a
foliáció irányában mérve (x irány). A próbatesteket 72 órára klímakamrába (típus: Feutron
KPK 400) helyeztük, hogy 30 °C és 15 % páratartalom mellett egyensúlyi állapotot vegyenek fel. Ezután 24 óránként 10 százalékkal növeltük a páratartalmat 95 százalékig, majd
azonos lépésekkel csökkentettük a kiinduló állapotig. Mindezen kísérletsorozat során a
minták tömegét a páratartalom függvényében, lépésenként rögzítettük. A párafelvétel
mértékét az eredeti egyensúlyi állapothoz viszonyítva értékeltük ki.

5.3.3. KAPILLÁRIS VÍZFELVÉTEL
A kapilláris vízemelkedés a műemléki falazatok átnedvesedését okozhatja és a kőzetek fagykárához vezethet. Amikor a kapillárisok falát víz nedvesíti, a víz a kőzetek hajszálcsőrendszerében emelkedni kezd, azaz kapilláris vízszintemelkedés tapasztalható. A kapilláris vízfelvétel függ a kőzet irányítottságától, a pórusok méretétől, alakjától és eloszlásától,
a víz kémiai összetételétől és hőmérsékletétől. A kapilláris pórusok sugarának tartománya
0.1 μm és 1 mm közé esik.
A kapilláris vízfelvétel vizsgálatához egy 65 mm élhosszúságú, felfüggesztett kocka alját 10 mm mélyen desztillált vízbe merítettem. A mérleget és a próbatestet zárt térben helyeztem el, ezáltal csökkentve a külső hatások befolyását. A mérleg által 0,1 g pontossággal
mért tömegnövekedést a vízbe merítés kezdetétől 20 másodpercenként számítógép rögzítette. Az ilyen módon nyert adatsor segítségével a vízfelvételi együttható kiszámítható. A
vízfelvételi együttható megmutatja, hogy egy meghatározott felületen mekkora a kőzet
vízfelszívó képessége (5.1. egyenlet).
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w [kg/m2√h] vízfelvételi együttható
mfv [kg/m2] felvett vízmennyiség
t [h] idő
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(5.1.)

5.3.4. POROZITÁS ÉS PÓRUSELOSZLÁS
A porozitás fizikai értelemben a testsűrűség és az anyagsűrűség viszonyát adja meg.
A látszólagos porozitás a porozitásnak azon része, amely a folyadékok, illetve gázok áramlását teszi lehetővé a kőzetben. A kiszárított, majd vízzel telített kőzet tömegkülönbségéből következtethetünk az összeköttetésben lévő, nyitott pórusok térfogatára. Ha mesterséges körülmények között, vákuum alatt telítjük vízzel a pórusokat, a pórusfalakon fellépő
belső többletnyomás hatására olyan pórusok is megnyílnak, amelyek eredetileg nem tartoznak a közlekedő pórusokhoz.
A látszólagos porozitást (Ф) a kiszárított tömeg (msz), a desztillált vízzel vákuumosan
telített tömeg (mvt) és a vízzel telített, hidrosztatikus nyomás alatt mért tömeg (mvf) megmérése után a 5.2. egyenlet (POSCHLOD 1990) segítségével számítottam ki. A mérést 40 mm
átmérőjű, 20 mm magasságú hengeres próbatesteken végeztem el (5.2. táblázat).
Φ = (mvt – msz) / (mvt – mvf)
Φ [%]
porozitás
kiszárított tömeg
msz [g]
vákuumosan vízzel telített tömeg
mvt [g]
hidrosztatikus nyomás alatti tömeg
mvf [g]

(5.2.)

A próbatest-tömegek ismeretében számítható a testsűrűség (ρt) és az anyagsűrűség
(ρa) is (5.3. és 5.4. egyenletek).
ρt = msz / mn – mvf
ρt [g/cm3] testsűrűség

(5.3.)

ρa = msz / msz – mvf
ρa [g/cm3] anyagsűrűség

(5.4.)

A pórusok eloszlása a higanyos porozitás-mérés segítségével határozható meg
(BRAKEL et al. 1981). A módszer a Washburn-egyenleten alapul (5.5. egyenlet, WASHBURN
1921). Eszerint nemnedvesítő folyadékok esetében minden kapilláris sugárhoz hozzárendelhető egy bizonyos nyomás, amivel a folyadék a kapillárison átpréselhető. A mérés során
idealizált henger alakú pórusok sugarait (torokméretét) határozzuk meg (POSCHLOD 1990,
SCHUBERT 1982), ennek megfelelően összetett pórusok, mikrorepedések esetében az eredmény a legkisebb keresztmetszet lesz.
r = 2 σhg cos θ / p
r [μm] pórussugár
σhg [mn/m] a higany felületi feszültsége (480)
θ [°] higany és levegő illeszkedési szög (141,3)
p [kPa] nyomás
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A pórusok eloszlása Carlo Erba 2000 (GFZ Potsdam, jelenleg POROTEC) típusú higanyos
porozitás-mérő berendezés segítségével 3,8 nm–50 μm pórussugár tartományban határozható meg. A vizsgálat elvégzéséhez a próbatest össz-pórustérfogatának hozzávetőlegesen 400mm3–t kell kitennie, ezért porózus tufák esetén apró, henger alakú próbatestet (Ø
10 mm / 15 mm) alkalmaztunk. A mintába vákuum alatt 2000 bar nyomásig fokozatos nyomásnövelés mellett higanyt sajtoltunk, így először a makro-, majd a mikropórusok telítődtek. Az adatokat számítógép rögzítette, amelyeket a POROTEC cég Miles W számítógépes
programjának segítségével értékeltünk ki.

5.3.5. ULTRAHANG TERJEDÉSI SEBESSÉG
Az ultrahang kőzetben való terjedési sebessége olyan anyagjellemző, amelyet a mállási állapot jelentősen befolyásol. Előnye, hogy egyszerűen, gyorsan és roncsolásmentes
módon megállapíthatjuk a kőzet anyagi minőségét, illetve információt gyűjthetünk a test
inhomogenitásáról, belső szerkezeti hibahelyeiről. A fenti módszer ezért védett műemléki
kőzetanyagok vizsgálata során gyakran kiemelt fontossággal bír (DÜRRAST et al. 1999).
A mérés során a longitudinális kompresszió-hullámok (vp) érkezési idejét vizsgáljuk
(5.6. egyenlet). A hullámok terjedése a kőzet inhomogenitásától függően módosulhat. Ennek okozói lehetnek a kőzetben található piroklasztok, fenokristályok, pórusok, repedések,
stb. A durva szemcsés kőzetek, így a tufák gyakran nehezen vizsgálhatók ultrahangos vizsgálattal, mivel a nagy szemcsék jelentős háttérzajt okoznak. Laboratóriumi vizsgálatok során reprezentatív mérés eléréséhez ügyelni kell a megfelelő próbatest méretekre (FORGÓ
2003).
vp = s / t
vp [km/s] kompresszióhullám terjedési sebessége
s [mm] próbatest hossz
t [μs] átbocsátási idő

(5.6.)

Az átbocsátásos ultrahang vizsgálat kísérleti elrendezését a GeoTron UKS 12 rendszere alapján állítottam össze. Az USG 40 ultrahang-generátor által képzett jel a piezokerámia
jeladótól (UPG-250) a próbatesten áthaladva érkezett a jelvevőig (UPE), miközben az érzékelők és a próbatest közötti levegő ultrahang-módosító hatását a berendezéshez tartozó,
transzmissziós anyagként használt agyagos massza csökkentette. Az ultrahang-hullám egy
jelerősítőn (GeoTron VV41) keresztül jutott az oszcilloszkópba (Fluke 192). Az ultrahang
terjedési sebességének meghatározása a LightHouse 2000-SM nevű szoftverrel történt. A
vizsgálatokat az MSZ EN 14579:2005 szerint végeztem.

5.3.6. KÖZVETETT HÚZÓSZILÁRDSÁG
A kőzetek szilárdsága a mechanikai hatásokkal szembeni ellenállóképességüket jellemzi. A fizikai mállási folyamatok okozta feszültségeknek el kell érniük a kőzetszilárdságot
ahhoz, hogy a kőzetanyag feszültség-mentesüljön.
VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
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A húzószilárdságot közvetett módon határozhatjuk meg. A közvetett húzószilárdságvizsgálat során a hengeres próbatest palástjának két egymással szemben lévő sávját a törés pillanatáig egyenletesen növekvő nyomással terheljük. A kísérlet során a húzó igénybevétel a nyomás által meghatározott síkra merőlegesen lép fel. A terhelés síkjában az F
nyomóerő hatására egyenletes eloszlású nyomófeszültség (σny) keletkezik, amely a próbatest átmérőjének több mint 70 százalékán egyenletesen átadódik húzófeszültséggé (σh).
Kísérleti tapasztalatok szerint a próbatest akkor törik szét, ha a húzófeszültség értéke eléri a
kőzet törőfeszültségét (5.5. ábra).

5.5. ábra A közvetett húzószilárdság-vizsgálat szemléltetése.
a, a kísérlet elvi elrendezése, terhelési irányok definiálása.
b, a vizsgált próbatest feszültségi állapotának vázlata (RUEDRICH 2003 nyomán).
c, A próbatestek helyzete a kőzetszövethez igazodó merőleges koordinátarendszerben (STROHMEYER &
SIEGESMUND 2002 nyomán).

A lineárisan rugalmas anyagmodell összefüggéseit alkalmazva a törőfeszültség a
5.7. egyenlet segítségével meghatározható.
(5.7.)

σz = 2 F / (d h π)
σz [MPa] törőfeszültség
F [kN] törőerő
h [cm] próbatest magasság
d [cm] próbatest átmérő
VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
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Az erőt 50 kN-os erőmérővel (Típus: Walter & Bai AG, Löhningen), ±0,5 % pontossággal mértük. A terhelési sebesség 30 N/s volt, ami a választott dimenzió szerint 0,024 MPa/s
egyenletes feszültségnövekedésnek felel meg.
A vizsgálatokat 450 db hengeres próbatesten (Ø 40 mm · 20 mm), a DIN 22024:1989
szabvány szerint hajtottuk végre. A kísérleteket légszáraz és vákuum víztelített állapotban,
valamint 3 különböző konzerválószerrel történő kezelést követően, a merőleges koordinátarendszer mindhárom irányában (5.5.c, ábra) elvégeztük. A húzószilárdsági értékeket 4-6
próbatest mérési átlaga adja.

5.3.7. HŐTÁGULÁS
A hőtágulási kísérleteket egy egyedi építésű, 6 csatornás, induktív útfelvevős dilatométer segítségével végeztem (5.6. ábra). A készülékről STROHMEYER (2003) részletes leírással
szolgál.
A kísérletekhez a szöveti tulajdonságokhoz igazodó merőleges koordinátarendszer
szerinti x és z irányban készült hengeres próbatestek (50 mm, Ø 15 mm) készültek (5.5.c,
ábra). A mérés során az egyenletes hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező hőtágulást
vizsgáltam. A vizsgált anyagot 20 °C-ról 99 °C-ra hevítettem, majd visszatértem a kiinduló
hőmérsékletre. A hőmérsékletváltozás 0,75 °C/min, a pontosság 1 μm volt. A mérések folyamán mindig alkalmaztam egy ismert hőtágulású tufa ”referenciamintát” is. A hosszváltozást a mérés ideje alatt számítógép regisztrálta.

5.6. ábra Dilatométer. A próbatestek helyét a narancsszínű nyilak jelzik. A kísérlet időtartamára a próbatesteket
tartó szerkezetet a zöld nyíl irányában a zárt szekrénybe toljuk.
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Az α hőtágulási együtthatót a következő egyenlet szerint számítjuk ki:
(5.8.)

α = ∆l / l ∆T
α [K-1] lineáris hőtágulási együttható
∆l [mm] hosszváltozás
l [mm] próbatest hossza
∆T [K-1] hőmérsékletváltozás

Az ε fajlagos hosszváltozás szemléletesebb az α hőtágulási együtthatónál. A ∆l hosszváltozás értékét itt mm-ben adjuk meg:
(5.9.)

ε = ∆l / l
ε [mm/m] hosszváltozás méterben
∆l [mm] hosszváltozás
l [m] próbatest hossza

5.4. KONZERVÁLÁS
A kőkonzerválás első lépéseként a duzzadó agyagásvány-tartalom miatti térfogatváltozás csökkentésére a próbatesteket előzetesen duzzadáscsökkentő szerrel (ld. 4.3.1. fejezet
és 5.3. táblázat) itattuk át tömegállandóságig, majd szárítottuk ki szintén tömegállandóságig. A kőszilárdítási kísérleteknél egy hagyományos kovasavészter (KSE I), egy rugalmas
kovasavészter (KSE II) és egy akrilgyanta kőszilárdító szer (PMMA) (5.3. táblázat) hatását
hasonlítottam össze. A kőszilárdító szereket vákuumos impregnáló berendezés segítségével préseltük a próbatestekbe (5.7. ábra). Ezáltal egzaktul összehasonlítható állapotot hoztunk létre, kiküszöbölve a vulkáni tufák heterogenitásából és a különböző mértékű beszívódásból eredő esetleges hibaforrásokat, továbbá így a kőszilárdító szerek által kiváltható
legszélsőségesebb hatást vizsgálhattam.

5.7. ábra Vákuummal telítő berendezés.
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5.3. táblázat A felhasznált konzerválószerek technikai adatai.
Kezelőszer

Duzzadáscsökkentő

Jelölés

AH

Hatóanyag
Oldószer
Sűrűség [g/cm3]
Szín

0,2 mol/l tenzid
(butildiammóniumklorid)
víz
1 (20 °C)
színtelen

Katalizátor [pH]
Molekulaméret

6+1 / 8,3
nem ismert

Környezetre
káros melléktermék
Száradási idő
Megjegyzések

Nincs

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

2 hét
duzzadáscsökkentő

Kőszilárdító
Hagyományos
kovasavészter
KSE I

Kőszilárdító
Rugalmas
kovasavészter
KSE II

75 m% ortokovasavészter
25 m% etanol
0,94
színtelen vagy
enyhén sárgás
természetes
1,2–6 nm
(átlagosan 3 nm)
Nincs

~ 40 m% ortokovasavészter
~ 60 m% etanol
0,92 (20 °C)
színtelen vagy
enyhén sárgás
természetes
1,2–6 nm

25 % polimetilmetaakrilát
75 % xilol
0,95 (20 °C)
enyhén sárgás

Nincs

n.a.

3 hét
egykomponensű
nem hidrofób
rugalmas
~ 30 % gélkiválási
arány

n.a.
Kétkomponensű
hatóanyag:
~5%

2-3 hét
egykomponensű
nem hidrofób

Kőszilárdító
Akrilgyanta
PMMA

n.a.
24 nm
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6. ÁSVÁNY- ÉS KŐZETTANI EREDMÉNYEK
6.1. FÖLDTANI EREDET ÉS HELYSZÍNEK
Hazánk számos területén találhatunk vulkáni törmelékes kőzeteket. Míg a földtörténeti harmadidőszak alsó és középső miocén szakaszában keletkezett riolitos-andezites vulkáni koszorú a Tokaji-hegységtől a Visegrádi-hegységig terjed, a Bakony és a Balatonfelvidék vulkáni törmelékes kőzetei a pliocén bazaltos vulkanizmusa során jöttek létre
(TRUNKÓ 1996).
Az értekezésben vizsgált Eger környéki kőzetek a mai Bükkalja területéhez tartoznak
(8.4. ábra). A Bükkalja savanyú kőzetei 21–13,5 millió évesek (MÁRTON és PÉCSKAY 1998). A
robbanásos vulkáni aktivitáshoz köthető alsó riolittufa és felső riolittufa szint között húzódik a középső, mintegy 17 millió évvel ezelőtt keletkezett Tari Dácittufa Formáció. A vizsgált piroklasztitok ez utóbbi részét képezik. Vastagságuk 220 m között változik (HÁMOR
2001, ZELENKA et al. 2004). LUKÁCS és munkatársai (2002) cikke részletes geológiai jellemzést
ad a bükkaljai vulkanikus kőzetekről. A tufák kőzetminőségével kapcsolatban értékes ismeretanyaghoz juthatunk az Eger környékét, mint kőfejtő és kőfaragó központot és a
bükkaljai kőkultúrát tárgyaló művekből is (KLEB 1978, DOMONKOS 1991).

6.1. ábra Az értekezésben vizsgált tufák lelőhelyei.

A vizsgált németországi tufafajtákat (6.1. ábra) a német nyelvű szakirodalomban
weiberni selbergit- vagy fonolittufaként (pl. GRIMM 1990, SCHUBERT et al. 1992), habichtsÁSVÁNY- ÉS KŐZETTANI EREDMÉNYEK
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waldi lapillitufaként (pl. AURAS 1998) és rochlitzi porfírtufaként (pl. SIEDEL 2006) tartják számon.
A weiberni tufa a negyedidőszaki Osteifel vulkáni területe három kitörési központjának (Rieden, Wehr, Laach) legidősebbjében, a riedeni völgyben lelhető fel. Kora 450.000 és
350.000 év közé tehető, rétegvastagsága a 100 m-t is meghaladhatja (WINDHEUSER 1977,
VIERECK 1984, MEYER 1994, AURAS 2006).
Az Eifeltől Sziléziáig húzódó vulkáni koszorú a középső és felső miocén (kb. 257 millió év) során jött létre. A vulkanikus tevékenység pár mm-től több 10 méterig terjedő vastagságú bázikus összetételű tufaréteget hozott itt létre. A habichtswaldi tufa a Hessenidombvidék közelében található meg (MEYER 1994, STEINDLBERGER & AURAS 1999, STEINDLBERGER
2005).
A rochlitzi tufa különleges, egyedi kőzetfajta, melynek kizárólagos lelőhelye a perm
időszaki, túlnyomórészt savanyú lávák, ignimbritek és tufák alkotta Északnyugatszász vulkáni komplexum szélén, a Zwickau folyó völgye mellett fekvő Rochlitzi-hegy. A kőzettípus
rétegvastagsága mintegy 80 m-t tesz ki (PIETZSCH 1962, SIEDEL 2006).

6.3. KŐZETTANI JELLEG
Az egri vár területén kiválasztott mintafelületek (5.1. és 6.2. ábra) kőzettípusait, és a
bányákból származó kőzettömbök tufatípusait a 6.1. táblázat és a 6.3. ábra mutatja be.

6.2. ábra Az egri vár falazatai. 1. fal: a Tömlöcbástya XVI. századi, keleti falazata. 2. fal: az utóbbi évtizedben restaurált (kőcsere és konzerválás) falazat, északnyugati lejtő.
ÁSVÁNY- ÉS KŐZETTANI EREDMÉNYEK
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6.3. ábra A egri vár vizsgált falazatainak kőzettípusai (Eger I-V), Eger környéki (Eger-Demjén és Eger-Tihamér) és
németországi bányák (Weibern, Habichtswald, Rochlitz) kőzettípusai.

A vizsgált mintákat a különböző kristályosodási fokú vulkáni üveg alapanyag jellemzi.
Az Eger I kőzettípus világosszürke, horzsakőben gazdag, mállásra hajlamos lapillitufa.
A kőzet alapszíne nedvesség hatására sötétedik. A horzsakövek a kőzetszövet mintegy 35
százalékát teszik ki, akár 10 cm nagyságú bombák is lehetnek. Sötétszürke vagy fekete vulkáni klasztok is előfordulnak, amelyek szabad szemmel megfigyelve a horzsaköveknél kevésbé porózusak. Méretük 3 mm és 5 cm között változik. A litoklasztok általában 12 cmesek. A kőzetbe ágyazva gömbölyű, 1 cm körüli kvarc kavicsokat és kis, fekete metamorf
paladarabok is megfigyelhetők. Az ásványok sorában az apró, maximum 1mm nagyságú
ÁSVÁNY- ÉS KŐZETTANI EREDMÉNYEK
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kvarc kristályok ritkák és áttetszőek. Elvétve kicsiny (maximum 1mm méretű) biotitok fordulnak elő. A szemrevételezéssel megfigyelhető pórusok a horzsakövekben találhatók.
Magában a kőzetszövetben alig vehetők észre. Az ásványok és egyéb összetevők nem irányítottak (6.3. ábra, 6.1. táblázat).
Az Eger II kőzettípus időálló, középszürke tufa, amelynek a vár területén rózsaszínes
változata is fellelhető. Horzsakőben szegény, de horzsakövei különlegesek, mivel legtöbbjükben gyakoriak a fenokristályok. Az alapanyagban kisebb, sötét vulkanogén kőzettörmelékek és elvétve lekerekedett kvarcszemcsék találhatóak. Sok kicsiny biotit jellemzi. Pórusok csupán nagyítóval láthatóak, irányítottság szabad szemmel nem érzékelhető (6.3. ábra,
6.1. táblázat).
Az Eger III kőzettípus színe a középszürkétől a krémszínűn át a vörösesig változik. Időálló tufának mondható, bár mállással szemben kevésbé ellenálló, mint az Eger II típus. A
több mm és 5 cm között változó nagyságú horzsakövek a kőzetnek mintegy 20 százalékát
teszik ki. Horzsakövei nagyok, gyakran sárgás vagy szürkés színbe hajlók, biotit fenokristályokban gazdagok, és kvarcot is tartalmaznak. Sötétszürke-fekete piroklasztjai kisebbek,
maximum 1 cm-esek és kb. 2 százalékot tesznek ki. Elvétve 56 mm méretű kvarc kavicsok,
és ennél is kisebb metamorf paladarabkák láthatók. A fekete biotit fenokristályok az alapanyagban is gyakoriak. A kvarc kristályok ritkábbak és kisebbek. Apró pórusok szemmel is
érzékelhetőek, de irányítottság, vagy a litoklasztok osztályozottsága nem figyelhető meg
(6.3. ábra, 6.1. táblázat).
Az Eger IV kőzettípus finom szemcséjű, barnás krémszínű, mállásra hajlamos tufit. A
színe nedvesség hatására erősen sötétedik. Sötét színű andezit piroklasztjai keményebbek
az üveges alapszövetnél. Helyenként (< 1 %) vöröses, maximum 5 mm-es litoklasztok jelennek meg. A horzsakövek kisebbek és ritkábban fordulnak elő a sötét társaiknál. A biotit
fenokristályok akár 3 mm nagyságúak is lehetnek. Kerekded, maximum 2 mm kvarc szemcsék szintén fellelhetők benne. A finomszemcsés, krémszerű alapanyagban szabálytalanul
eloszló, viszonylag nagy, akár 3 mm nagyságú makropórusok is láthatók. Jellemző az irányítottság és az andezit-törmelékek méret szerinti osztályozottsága (6.3. ábra, 6.1. táblázat).
Az Eger V kőzettípus sima felületű, fehér, esetleg sárgás vagy halvány krémszínű, mállásra hajlamos, hullott portufa. Horzsakőben és egyéb kőzettörmelékben szegény kőzet.
Míg a szövetébe ágyazott kőzetdarabok igen picik, biotit és kvarc fenokristályai 2 mm-esek
is lehetnek. Nagyobb pórusai szabad szemmel is láthatók. Irányítottság nem figyelhető
meg, de a komponensei osztályozottak (6.3. ábra, 6.1. táblázat).
Az eger-demjéni bányából származó ártufa világosszürke színű. Horzsakövei világosszürke színűek, nyújtottak, maximum 2 cm hosszúak. Kőzetdarabot alig találni benne. Fekete biotitjainak mérete igen változatos. Az üveges alapanyagban található pórusai szabad
szemmel is láthatók. Szövete enyhén irányított (6.3. ábra, 6.1. táblázat).
Az eger-tihaméri tufa világosszürke, néhol sárgás, mállásra hajlamos alapanyagú. A
színe nedvesség hatására sötétedik. Szálas horzsakő lapillijeinek alakja és mérete változatos, színük többnyire fehér, elvétve sárga. Szövetében kis, fehér színű földpátok lelhetők
fel. Biotitban dús. A biotitok mérete az apró, pontszerűtől 2 mm-ig változik. A tufa kvarctarÁSVÁNY- ÉS KŐZETTANI EREDMÉNYEK
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talma is jelentős, jól fejlett, sajátalakú és félig sajátalakú szemcséi 2 mm-ig fordulnak elő.
Pórusai jól láthatóak. A kőzetre nem jellemző az irányítottság, sem az osztályozottság. Olyannyira puha, hogy szabad kézzel is morzsolható (6.3. ábra, 6.1. táblázat).
6.1. táblázat Az egri vár területéről, továbbá a vizsgált magyar és német bányákból származó kőzetfajták makroszkópos jellemzése (FORGÓ 2005 és FORGÓ et al. 2006 nyomán).
Típus
Eger
I
Eger II

Jellemzők
Világosszürke, horzsakőben
gazdag, mállásra hajlamos
tufa
Középszürke – rózsaszín,
időálló tufa
Szürke – vörös, krémszínű,
biotitban gazdag, időálló
tufa
Krémszínű – barnás, mállásra
hajlamos tufit litoklasztokkal
Fehér – krémszínű,
mállásra hajlamos tufa
Szürke – krémszínű,
időálló tufa
Szürke – krémszínű,
mállásra hajlamos tufa
Világosbarna – krémszínű,
mállásra hajlamos tufa

Horzsakő
35 %-ig
10 cm-ig

Litoklaszt
sötét, 5 %
5 cm-ig

‹1%
2-3 %,
5-10 mm
2mm-ig
sötét, 2 % 5 %
több mm- 3 mmtől 3 cm-ig ig
3-4 %
‹ 1 %, 3
3 cm-ig
mm-ig
1%
2 %, 2
5 mm-ig
mm-ig
1%
3 %, 3
mm-ig
2 %, barna, 3 %, 3
szürke
mm-ig
12 %, 2-15 3 %
mm, barna,
szürke
> 60 %, 4
–
cm-ig,
sötét, zöld
Riolit elő‹‹ 1 %
fordulhat
elvétve

Habichstwald

Sötétzöld – szürkésbarna,
időálló tufa

5 %-ig
3 cm-ig
20 %, 5 cmig, biotitgazdag
2 %-ig
2 cm-ig
3 %-ig
1 cm-ig
12 %-ig
2 cm-ig
20 %
6 cm-ig
10 %, ‹ 7
mm, többnyire sárga
7 %, 1,5 cmig, sárga

Rochlitz

Vörös, porfíros, időálló tufa

–

Eger III

Eger IV
Eger V
EgerDemjén
EgerTihamér
Weibern

Biotit
‹ 1 %, 1
mm-ig

Kvarc
1-2 %, 1
mm-ig

Keletkezés
Elsődleges

1%

Elsődleges

1%
6 mm-ig

Elsődleges

‹ 1 %, 1
mm-ig
1 %, 2
mm-ig
1 %, 2
mm-ig
2 %, 2
mm-ig
homokkőklasztokban
–

Másodlagos,
áthalmozott
Elsődleges

> 30 %,
3 mm-ig

Elsődleges
Elsődleges
Elsődleges

Elsődleges

Elsődleges

A weiberni tufa mállásra hajlamos, sárgás krémszínű, finomszemcsés szövetű kőzet.
Kicsiny horzsakövei többnyire sárgásak. Sötét kvarchomokkő és agyagpala xenolitok is előfordulnak benne. Piroklasztjai többnyire szürkék és barnák, alakjuk és méretük változatos
(mmcm nagyságrend). Gyakoriak benne a csillám fenokristályok, de előfordulnak földpátok is. Pórusai láthatóak, kőzettani irányítottság vagy osztályozottság szabad szemmel nem
észlelhető (6.3. ábra, 6.1. táblázat).
A habichtswaldi lapillitufa bazaltos összetételű, szürkés-zöldes színű, időálló kőzet. A
vitrofiros palagonitos vulkáni por alapanyagban sárga horzsakődarabok, és szürkésbarna
piroklasztok húzódnak. A változatos megjelenésű piroklasztok és xenolitok akár 4 cm méretűek is lehetnek. Fenokristályok formájában gyakoriak az olivincsomók és a piroxének.
Különböző méretű pórusai szabad szemmel is érzékelhetőek, a kőzetben irányítottság nem
tapasztalható (6.3. ábra, 6.1. táblázat).
A rochlitzi kőzet a hús- és a tégla színeihez hasonlatos, jellegzetesen vörös színű, főként kvarcszemcsékből álló, porfiros szövetű ignimbrit. Az alapanyag vörös árnyalata mellett a földpátok enyhén vörös színe is hozzájárul a kőzet különös árnyalatához. A finomÁSVÁNY- ÉS KŐZETTANI EREDMÉNYEK
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szemcsés alapanyagban irányított, üveges összetevők vehetők ki, melyek mérete 10 mm-ig
terjed. A kőzet maximum 1,5 cm-es lapilliket tartalmaz. A kvarc fenokristályok akár 3 mmesek is lehetnek. Opak ásványok elvétve észlelhetők. Pórusai szabad szemmel is láthatóak,
a kőzetszövetre jellemző az enyhe irányítottság (6.3. ábra, 6.1. táblázat).

6.3. MÁLLÁSI FORMÁK
Az egri vár területén egy eredeti, XVI. századi történeti falfelület mállását vizsgáltam
és vetettem össze egy restaurált falfelület mállási jelenségeivel (6.2. ábra). Míg a Tömlöcbástya falazata keleti fekvésű, a restaurált szakasz a külső védőfal része, és a vár északnyugati lejtőjén helyezkedik el (5.1. ábra). A restaurált falazaton az utóbbi évtizedben kőcserét
végeztek, és az eredeti kőzetanyagnak csupán 7 százaléka maradt meg. Az utóbbi falfelület
védelmére konzerválószert is alkalmaztak.
A történeti falazaton azonosított kőzettípusok (Eger IV, 6.2. fejezet) mennyiségi eloszlását a 6.2. táblázat tartalmazza. A restaurált falazaton ezekből csupán két típus lelhető
fel (Eger I és V). A kőtömbök cseréjéhez részben az eger-demjéni tufabánya kőzeteit használták fel (6.2. táblázat).
A helyszíni felületi keménység mérések az Eger II és III kőzettípusokat a többi tufaváltozatnál időállóbbnak, az Eger IV tufitot ellenben mállásra hajlamosabbnak mutatták. A
friss bányakövek felületi keménysége meghaladja a műemléki környezet mállott tufáin
mért értékeket (6.2. táblázat).
6.2. táblázat A tufák mennyisége [%] és felületi keménysége az egyes falazatokon (TÖRÖK et al. 2007a nyomán).
Kőzettípus
Eger I
Eger II
Eger III
Eger IV
Eger V
Eger-Demjén
Eger-Tihamér
Egyéb tufák

Történeti falazat
[%]

Restaurált falazat
[%]

Felületi keménység
átlaga

46
25
21
6
2

4

14,3
21,4
23,0
8,2
16,5
50,9
37,9
n.a.

3
52
41

Az egri vár tufáin tapasztalható legjellegzetesebb elváltozásokat a Fitzner-féle rendszernek megfelelően (FITZNER & HEINRICHS 2002) a 6.4. ábra mutatja be.
A közel azonos méretű falfelületeken (12 m2) látható mállási jelenségek gyakoriságát
statisztikai alapon hasonlítottam össze (6.5. ábra). A differenciált mállás, a szemcsekipergés,
a pikkelyesedés és a levelesedés mellett a történeti falazaton a kéregképződés különböző
formáinak, a sókiválásnak és a biogén bevonatoknak a megjelenése is jellemző. A konzervált felületeken elszíneződés mutatkozik.
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6.4. ábra Vulkáni tufák jellegzetes mállási képei az egri vár kőzetein keresztül bemutatva.
a, a kevésbé ellenálló tufatípus az eredeti felszínhez képest visszahátrál szemcsekipergés és levelesedés
következtében, egyes kőzetblokkok sarkai pedig lekerekednek.
b, differenciált mállás: az ellenállóbb horzsakövek reliefszerűen kipreparálódnak a málló kőzetszövetből.
c, a több cm vastag sötét mállási kéreg részleges letörése.
d, ásványok mobilizációja következtében létrejött színcsere.
e, sókicsapódás a kőzetfelszínen.
f, a kőzetfelszíntől elváló mállási kéreg.
g, felületi lerakódás: az emberi érintéstől származó zsíros bevonat elszíneződést okoz.
h, biogén bevonat.
i, darabos leválás és a kőzetszövetet nem követő repedések.
j, pikkelyesedés.
k, többszörös levelesedés.
l, a kőzetszövetet nem követő repedés.

6.5. ábra A 6.2. ábrán bemutatott falazatok mállási jelenségeinek statisztikus összehasonlítása
(TÖRÖK et al. 2007a nyomán).
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6.4. SZÖVETI JELLEMZŐK
A vizsgált kőzettípusok makroszkópos leírását (6.2. fejezet) polarizációs mikroszkópos
vizsgálatok alapján egészíthetjük ki. A mikroszkópos felvételeket a 6.6. ábra mutatja be.
Az Eger I kőzettípus mikroszkópi képe szögletes kvarc és hajlított biotit fenokristályokat mutat folyásos, néhol agyagásványosodott, üveges szövetben. A horzsakőtörmelékek szálas, gömbös szövetűek, vitrofirosak és irányítottak. Az Eger II ártufa fő tömegét öszszesült üvegtörmelék adja. Az alapanyag az előző kőzettípusnál sötétebb árnyalatú szürke.
Kvarc, biotit és földpát fenokristályokat tartalmaz. A rombos piroxén kristálytörmelék mállási szegéllyel rendelkezik. Az Eger III ártufa sötéten színezett szövetében vulkáni üvegszilánkokat, rezorbeált kvarcot, mállott (kloritosodott) biotitot, amfibolt és törmelékes
plagioklászt tartalmaz. Az Eger IV típusú áthalmozott tufa plagioklászt, zárványos biotitot,
amfibolt és szögletes kvarc kristályokat tartalmaz agyagásványos, hialinos szövetben. Az
Eger V típusú hullott portufa málló (a röntgenelemzések alapján zeolitos, ld. 6.3. táblázat)
szövetében kicsi és részben limonitosodó, mállási szegéllyel rendelkező biotitok és törmelékes kvarc kristályok lelhetők fel (6.6. ábra).
Az eger-demjéni ártufa kovásodott, üveges alapanyagában üvegszilánkok, apróbb
plagioklászok, idiomorf és hipidiomorf kvarc és üde, méretes, némileg irányított biotitok
láthatók. A felvételen a lineáció iránya vízszintes (6.6. ábra).
Az eger-tihaméri dácittufa alapanyaga üveges vulkáni hamu. A kvarc kristályok sajátalakúak vagy félig sajátalakúak. A kép felső részén található kvarc kristály szegélye rezorbeált. Az apró földpátok és biotitok mellett egy sötét színű, zárványos kőzetdarab is megfigyelhető. A felvételen nem állapítható meg irányítottság (6.6. ábra).
A weiberni tufa mikrokristályos mátrixát a röntgenelemzések alapján zeolitok cementálják (6.3. táblázat). A vékonycsiszolati felvételen kvarchomokkő xenolit és sötét, bazaltos
piroklaszt látható. Xenomorf plagioklászok és fehér, idiomorf, kerekded, izometrikus leucitkristályok is megfigyelhetők. A színtelen, prizmás és ikres nefelint intragranuláris repedések
hálózzák át, szegélye rojtos. A mintában augit, biotit, alkáli piroxének és titanit is előfordulnak. A kőzet szövete enyhén irányított (6.6. ábra).
A habichtswaldi tufa finomszemű, bazaltos vulkáni üvege agyagásványosodott. Sötét
színű, zárványos bazalt kőzetdarabjai olivineket tartalmaznak, valamint klinopiroxén kristálytöredékeket. A peridotit xenolitban az olivin dominál, de emellett piroxén és ércásvány
is található benne. A kőzet szövetében xenomorf, zárványos plagioklász fedezhető még fel,
valamint egirin, augit, biotit és hornblende is előfordul benne (6.6. ábra).
A rochlitzi piroklasztit enyhén irányított, mikrokristályos, folyásos szövetében finoman eloszló vasoxidos, -hidroxidos komponensek (hematitos vagy limonitos) és hosszúkás
kőzetüveg-szilánkok láthatók. Az ásványok gyakran törmelékesek. A kvarcszemcsék többnyire idiomorfak és hipidiomorfak. A földpátok kaolinitos átalakulást mutatnak, a csillámok
kifakultak, kilúgozódottak. A mikroszkópos megfigyelés alapján a kőzet összesült ártufa
(6.6. ábra).
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6.6. ábra Vékonycsiszolati felvételek az egri vár vizsgált falazatainak tufatípusairól (Eger I-V) és az elemzett 5
különböző bánya (Eger-Demjén, Eger-Tihamér, Weibern, Habichtswald, Rochlitz) tufáiról (1 nikollal).
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6.5. ÁSVÁNYI ÖSSZETÉTEL
A vizsgált kőzetek röntgendiffrakció segítségével meghatározott ásványi összetételét
a 6.3. táblázat foglalja össze. Minden tufára jellemző az üveges alapanyag. Gyakori az
agyagásványok jelenléte, egyes változatoknál zeolitok is kimutathatók.
A 6.7. ábra az üde eger-tihaméri tufa röntgendiffraktogramját hasonlítja össze az egri
vár egy mállott mintájával. A megemelkedett alapvonal és az ún. amorf púp mutatja a mintákban a kőzetüveg magas részarányát. A mállott tufa esetében az intenzitás az ásványok
bomlása miatt a harmadára csökkent, valamint másodlagos ásványok – gipsz és kalcit –
keletkeztek.
6.3. táblázat Ásványi összetétel a röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján.
Típus

Fő komponensek; uralkodó (++), gyakori (+)

Eger I
Eger II
Eger III
Eger IV
Eger V
Eger-Demjén
Eger-Tihamér
Weibern
Habichtswald
Rochlitz

kőzetüveg (++), kvarc (+), albit (+), biotit, szmektit
kőzetüveg (++), anortit-albit (+), ensztatit-hipersztén (+)
kőzetüveg (++), anortit-albit (++),ensztatit-hipersztén (+), illit
kőzetüveg (++), anortit-albit (++),ensztatit-hipersztén (+), illit
kőzetüveg (++), kvarc (+), szanidin (+), albit (+), zeolit
kőzetüveg (++), albit-anortit (+), szanidin (+), kvarc, biotit
kőzetüveg (++), albit-anortit (+), kvarc (+), biotit (+), szmektit
kőzetüveg (+), szanidin (+), albit, csillám, zeolit
kőzetüveg (+), olivin (+), klinopiroxén (+), szmektit
kőzetüveg, kvarc (++), kaolinit (+), hematit

6.7. ábra Friss (a,) és mállott (b,) riolittufa röntgendiffraktogramjai. Összevetve a friss eger-tihaméri tufa ásványait
(Al: albit, Q: kvarc, An: anortit, M: montmorillonit, B: biotit, S: szaponit) a mállott tufáéval látható, hogy a mállott
tufában másodlagos ásványok keletkeztek (G: gipsz, C: kalcit). Az ásványok bomlásának hatására az
intenzitás lecsökkent (a mállott minta maximális csúcsának intenzitása mintegy harmada az üde mintáénak)
(FORGÓ 2004 nyomán).
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6.6. KÉMIAI ÖSSZETÉTEL
A vizsgált kőzetek kémiai összetételét a 6.4. és 6.5. táblázat mutatja be.
Az egri vár Eger I litotípusának kémiai összetétele igen hasonlít Eger-Demjén és EgerTihamér tufáinak komponenseihez. Hasonlóképp az Eger IV és Eger V litotípusokhoz,
dácitos összetételről árulkodnak. Az Eger II és Eger III típusok titán-, vas-, magnézium- és
foszfortartalma, továbbá króm és cirkon nyomelem-tartalma jóval magasabb, kova- és alkáli-tartalma viszont alacsonyabb a társaiénál. Alumínium- és mangántartalmuk is kissé
emelkedett (6.4. táblázat).
A magas SiO2-tartalom a rochlitzi tufánál alacsony alkáli-tartalommal párosul (6.8. ábra). A kőzet alapanyagát az igen csekély mennyiségben jelen lévő hematit színezheti el (6.3.
táblázat), hiszen a százalékosos röntgen-fluoreszcenciás adatok nem mutatnak emelkedett
vastartalmat (6.5. táblázat). Összevetve a röntgen-diffraktometria vizsgálat eredményével,
ez részben tulajdonítható a kvarc dominanciájának is. A kaolinittá elbomló földpátok is
csak nyomokban lelhetők fel.
Az Eger I kőzettípus mállása során annak SiO2-tartalma csökken, alkálitartalma nő. Az
Eger V kőzettípus mállása során jelentősen megnőtt a SiO2-tartalma. Az Eger II litotípus
mállott mintájában az alkáli- és kovatartalom nem változott, viszont a kalciumtartalma jelentősen megnőtt. Ez feltehetően gipszképződésre utal. A karbonát-tartalom változása az
Eger I-m2 minta esetében is számottevő. Az Eger I-m3 emelkedett káliumtartalma
illitesedésre utalhat (6.5. táblázat).

6.8. ábra A vizsgált tufák (vörös), a mállott tufák (narancs) és egyéb magyar tufák (zöld: EGLOFFSTEIN 1998, kék:
GÁLOS et al. 1967) teljes alkáli- és kovasavtartalmuk szerint ábrázolva (TAS-diagram LE BAS et al. 1986 nyomán).
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6.4. táblázat A vizsgált magyar- és németországi tufák kémiai összetétele (TÖRÖK, FORGÓ & SIEGESMUND 2006).

SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2 O
P2O5
Cr
Ni
Zn
Zr

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)

Eger I

Eger II

Eger III

Eger IV

Eger V

69.4
0.169
13.3
1.83
0.064
0.50
2.65
2.77
3.71
0.041
10
2
34
107

60.8
0.800
16.4
5.18
0.077
2.15
3.85
2.23
2.72
0.156
33
8
75
293

58.8
0.886
16.4
5.82
0.081
2.17
3.62
1.81
2.64
0.179
37
10
91
376

65.8
0.264
14.7
2.56
0.046
0.70
3.52
2.47
4.23
0.061
5
9
35
151

67.3
0.166
13.0
1.28
0.01
0.50
1.90
2.07
4.94
0.029
8
4
36
112

EgerTihamér
69.7
0.210
14.1
2.08
0.037
0.50
2.48
2.53
3.99
0.046
7
6
37
122

EgerDemjén
67.7
0.265
14.8
2.01
0.042
0.62
2.97
2.62
3.43
0.063
10
3
42
148

6.5. táblázat A weiberni (EGLOFFSTEIN 1998), a rochlitzi (VPRB 2007) és a mállott magyarországi tufák kémiai
összetétele.

SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2 O
P2O5
Cr
Ni
Zn
Zr

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)

Weibern

Rochlitz

Eger I-m1

Eger I-m2

Eger I-m3

Eger II-m

Eger V-m

57.4
0.59
18.8
4.55
n.a.
1.10
1.10
4.16
7.06
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

74.4
0.2
17.7
1.5
0.02
0.15
0.38
0.07
0.18
0.04
3.8
7.2
16
n.a.

66.4
0.182
12.6
2.13
0.044
0.72
2.64
2.77
3.80
0.076
10
6
32
99

59.0
0.177
11.2
1.70
0.047
0.58
4.74
3.52
3.60
0.063
5
7
30
90

58.1
0.181
11.3
1.80
0.041
0.93
2.79
3.79
7.97
0.077
30
9
30
88

60.8
0.653
15.5

83.7
0.204

5.32
0.059
2.01
9.47
1.94
2.95
0.142
26
8
72
279

16.2
1.72
0.047
0.38
2.52
3.13
4.98
0.050
7
4
35
120

6.7. A KEZELŐSZEREK KIVÁLÁSI FORMÁI A TUFÁKBAN
A vizsgált kőzetek természetes állapotát és az egyes kezelőszerek kőzeten belüli kiválásának és megtapadásának módját pásztázó elektronmikroszkóppal lehetett legjobban
jellemezni.
A 6.9.a, ábra természetes állapotú, konzerválószerrel nem kezelt habichtswaldi tufamintát mutat. A képen gázfelszabadulás következtében kialakult pórusokat, szmektites
póruskitöltést zsugorodási repedésekkel és egy mikrorepedést láthatunk.

ÁSVÁNY- ÉS KŐZETTANI EREDMÉNYEK

55. OLDAL

VULKÁNI TUFÁK KONZERVÁLÁSA

FORGÓ LEA ZAMFIRA

A hagyományos kovasavészterrel kezelt rochlitzi tufaminta részlegesen kitöltött pórusaiban jól láthatók a kovasavészter szilárdulás közben kialakult zsugorodási repedései
(6.9.b, ábra). A rugalmas kovasavészteres kezelés hatását mutatja be a weiberni tufa pásztázó elektronmikroszkópos képe (6.9.c, ábra). A kezelőszer itt filmbevonatot és pórusokat
összekötő kovasavgél hidakat képez. Mindemellett kevesebb zsugorodási repedést láthatunk, mint a hagyományos kovasavészternél (6.9.b, ábra). Az akrilgyantás kezelésre példa
az eger-demjéni tufa képe (6.9.d, ábra), ahol a PMMA apró, különálló darabokat képez a
kőzet felületén.

6.9. ábra Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek.
a, Természetes állapotú habichtswaldi tufa: gázfelszabadulás következtében kialakult pórusok,
szmektites póruskitöltés zsugorodási repedésekkel, mikrorepedés.
b, Hagyományos kovasavészterrel kezelt rochlitzi tufa: a részlegesen kitöltött pórusban jól láthatók a
kovasavészter szilárdulás közben kialakult zsugorodási repedései.
c, Rugalmas kovasavészterrel kezelt weiberni tufa: a kezelőszer filmbevonatot és pórusokat összekötő
kovasavgél hidakat képez, miközben kevesebb zsugorodási repedés látható.
d, Akrilgyantával kezelt eger-demjéni tufa: a kezelőszer apró különálló darabokban tapad meg a kőzet felületén.
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7. KŐZETFIZIKAI VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK
7.1. HIGROSZKÓPOS NEDVESSÉGFELVÉTEL
A természetes kőzetek és a kezelt tufák higroszkópos nedvesség-felvételi vizsgálati
eredményeit a 7.1. táblázat és a 7.1. ábra mutatja. A kezeletlen eger-demjéni, eger-tihaméri
és rochlitzi minták párafelvétele 95% relatív páratartalomnál közel 1,5 tömegszázalékot
tett ki. A weiberni és habichtswaldi tufák higroszkópos nedvességfelvétele ennek mintegy
3,5-szerese volt.
A konzerválószerek a habichtswaldi bazalttufa kivételével minden tufa esetében
megnövelték a higroszkópos nedvességfelvétel mértékét. A habichtswaldi tufa párafelvételét a rugalmas kovasavészter (KSE II) nem változtatta meg, a hagyományos kovasavészter
(KSE I) 20 százalékkal, az akrilgyanta (PMMA) 10 százalékkal csökkentette azt. A többi minta
párafelvétele a KSE II-vel való kezelés után növekedett meg a legszámottevőbben, és a
PMMA konzerválástól a legkevésbé. Az Eger környéki tufák sokkal érzékenyebben reagáltak a kezelőszerekre, mint a németországi piroklasztitok. Esetükben a kezeletlen tufák párafelvétele a kőkonzerválás elvégzése után megtöbbszöröződött, és a kezelőszerek hatása
közötti szórás is itt a legjelentősebb. Az eger-tihaméri tufa párafelvétele a KSE II konzerválás miatt a kezeletlen állapotban mért érték 4,6-szeresére emelkedett! Az eredendően nagy
párafelvételű weiberni és habichtswaldi tufáknál a PMMA módosító hatása alig különbözik
a KSE II-étől (7.1. táblázat, 7.1. ábra).

7.1. ábra A higroszkópos nedvességfelvétel izotermái nem konzervált (NK) és konzervált állapotokban
(KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta).
A relatív páratartalom 15 % és 95 % között változik.
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7.1. táblázat Párafelvétel [m%] 95% relatív páratartalomnál, nem konzervált (NK) és konzervált állapotokban
(KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta).
A kezelőszerek hatása a kezeletlen minták párafelvételére vonatkoztatva, %-ban kifejezve.
Kezelőszer
Lelőhely / Páraf.

NK

KSE I

KSE II

[m%]

[%]

[m%]

[%]

[m%]

[%]

PMMA
[m%]
[%]

Eger-Demjén
Eger-Tihamér
Weibern
Habichtswald
Rochlitz

1,56
1,41
5,31
5,19
1,52

100
100
100
100
100

4,77
5,13
7,45
4,31
2,43

310
360
140
80
160

5,79
6,50
9,53
5,01
3,48

370
460
180
100
230

3,84
4,53
9,15
4,80
1,93

250
320
170
90
130

7.2. KAPILLÁRIS VÍZFELVÉTEL
A kezeletlen tufák x és z irányú vízfelvételi tényezői igen hasonlóak egymáshoz (7.2.
táblázat). Míg a weiberni tufa kapilláris vízfelvétele volt a leggyorsabb, a leglassabban a
habichtswaldi tufa próbatest szívta magába a vizet. A tufák eltérő viselkedését jól jellemzi,
hogy a weiberni tufa vízfelvételi tényezője (w-érték) a rochlitzinak mintegy 5-szöröse, a
habichtswaldiénak mintegy 8-szorosa. Az eger-demjéni tufa w-értéke az eger-tihamériének
mintegy 3/4-e lett, azaz a magyarországi tufák közül a kisebb szilárdságú eger-tihaméri
tufa vízfelszívása volt gyorsabb (7.2. táblázat).
A kőkonzerváló szerek közül a legkisebb változást a rugalmas kovasavészter (KSE II)
idézte elő a kapilláris vízfelvételben. Hatására a habichtswaldi tufa vízfelvételi tényezője
mintegy 4/5-ére, az eger-tihaméri tufáé mintegy 2/3-ára, a rochlitzi kőzeté bő 1/2-ére, az
eger-demjéni és weiberni tufáké kevesebb, mint 1/2-ére csökkent. A hagyományos
kovasavészter (KSE I) hatására a habichtswaldi kőzet w-értéke bő 1/2-ére, az eger-tihaméri
és rochlitzi piroklasztitoké 1/2-ére, az eger-demjéni tufáé bő 1/3-ára, a weiberni tufáé
mintegy 1/4-ére csökkent. Az akrilgyanta (PMMA) a rochlitzi kőzet kivételével drámai mértékben lassította a kapilláris vízfelvételt (7.2. táblázat, 7.2. ábra).
A konzerválószerek a habichtswaldi tufa vízfelvételi tulajdonságait befolyásolták a
legkevésbé. Ezt követik az eger-tihaméri, majd a rochlitzi és az eger-demjéni piroklasztitok.
A legnagyobb változások a gyors kapilláris vízfelvételű weiberni tufa viselkedésében következtek be (7.2. ábra).
7.2. táblázat Kapilláris vízfelvételi tényezők [w, kg/m2 √h] nem konzervált (NK), és konzervált állapotokban (KSE I:
hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) a foliáció irányában (x) és arra
merőlegesen (z) (STÜCK et al. 2008).
Kezelőszer
Lelőhely / Irány
Eger-Demjén
Eger-Tihamér
Weibern
Habichtswald
Rochlitz

NK

KSE I

KSE II

PMMA

x

z

x

z

x

z

x

z

8,54
11,34
16,45
2,10
3,51

8,85
11,09
16,28
1,87
3,21

3,75
6,04
4,39
1,23
1,78

2,94
4,78
3,45
1,05
1,52

4,18
7,81
7,46
1,82
2,04

3,11
7,44
7,00
1,50
1,78

0,33
0,25
0,41
0,40
1,57

0,26
0,28
0,31
0,29
1,52
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7.2. ábra Kapilláris vízfelvétel nem konzervált (NK), és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos
kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) a foliáció irányában (x) és arra
merőlegesen (z).

7.3. LÁTSZÓLAGOS POROZITÁS ÉS TESTSŰRŰSÉG
A vulkáni tufák porozitása jelentős. A vizsgált piroklasztitok közül legkevésbé a habichtswaldi (22%), leginkább a weiberni tufa (43%) porózus. A magyarországi tufák látszólagos porozitása csaknem azonos (35% és 36%). A konzerválószerek csökkentették a kezelt
tufák látszólagos porozitását. A kezeletlen állapothoz viszonyítva a csökkenés mértéke – a
kezelőszerek KSE I, KSE II és PMMA sorrendjében – a következő: az eger-demjéni tufánál
26%, 19% és 21%, az eger-tihaméri tufánál 23%, 17% és 21%, a weiberni tufánál 27%, 16%
és 14%, a habichtswaldi tufánál 26%, 11% és 10%, valamint a rochlitzi piroklasztitnál 26%,
18% és 12% (7.3. táblázat, 7.3. ábra).
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7.3. táblázat Látszólagos porozitás természetes (NK) és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos
kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) (STÜCK et al. 2008).
NK

Lelőhely / Állapot
Eff.por. [V%]

átlag

szórás

Eger-Demjén
Eger-Tihamér
Weibern
Habichtswald
Rochlitz

34,76
36,00
43,08
22,01
28,27

0,1
0,2
0,4
1,3
0,5

KSE I
átlag
szórás

KSE II
átlag
szórás

PMMA
átlag
szórás

25,71
27,86
31,30
16,37
20,90

28,23
29,79
35,98
19,66
23,30

27,38
28,45
37,25
19,76
24,77

0,0
0,7
0,9
0,4
0,9

0,1
0,1
0,5
0,4
0,4

0,3
0,6
0,2
0,9
0,2

50

Látszólagos porozitás
[V%]
40

W eibern
Eger-Tihamér

30

Eger-Demjén
Rochlitz
Habichtswald

20

10
NK

KSE I

KSE II

PMMA

7.3. ábra Látszólagos porozitás természetes (NK) és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter,
KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) (FORGÓ et al. 2006).
7.4. táblázat Testsűrűség légszáraz (nem konzervált, NK), vákuumos víztelített (VT) és konzervált állapotokban
(KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) (STÜCK et al. 2008).
Kezelőszer
Lelőhely / Testsűr.

NK
ρ [g/cm3]

VT
ρ [g/cm3]

KSE I
ρ [g/cm3]

KSE II
ρ [g/cm3]

PMMA
ρ [g/cm3]

1,653
1,532
1,423
2,195
1,971

1,967
1,797
1,835
2,359
2,154

1,751
1,673
1,595
2,245
2,046

1,669
1,594
1,535
2,214
2,001

1,646
1,573
1,534
2,237
1,964

Eger-Demjén
Eger-Tihamér
Weibern
Habichtswald
Rochlitz
2,4

Testsűrűség
3
[g/cm ]
Habichtswald
Rochlitz

1,9

Eger-Demjén
Eger-Tihamér
Weibern

1,4

NK

VT

KSE I

KSE II

PMMA

7.4. ábra Testsűrűség légszáraz (NK), vákuumos víztelített (VT) és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos
kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta).
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A kisebb látszólagos porozitású tufák nagyobb testsűrűségűek, és fordítva. Ennek
megfelelően a habichtswaldi tufának a legnagyobb (2,2 g/cm3), a weiberninek a legkisebb
a sűrűsége (1,4 g/cm3). Míg az eger-demjéni tufa látszólagos porozitása csupán 3 százalékkal kisebb az eger-tihamériénél (7.3. táblázat), a sűrűsége 8 százalékkal nagyobb (7.4. táblázat).
A vákuumos víztelített állapotban (VT) a kőzetek testsűrűsége jelentősen megnövekedett a légszáraz állapothoz viszonyítva. A kőszilárdító szeres kezelések különböző mértékű testsűrűség-változást, többnyire növekedést okoztak. A kezeletlen állapothoz viszonyított változások VT, KSE I, KSE II és PMMA sorrendben az eger-demjéni tufánál 19%, 6%, 1%
és 0%, az eger-tihaméri tufánál 17%, 9%, 4% és 3%, a weiberni tufánál 29%, 12%, 8% és 8%,
a habichtswaldi tufánál 7%, 2%, 1% és 2%, valamint a rochlitzi piroklasztitnál 9%, 4%, 2% és
0% (7.4. táblázat).
A testsűrűség változása a konzerválás hatására a weiberni tufánál volt a legnagyobb,
ezt követte az eger-tihaméri, az eger-demjéni és a rochlitzi piroklasztit. A sort a habichtswaldi lapillikő zárta, ez utóbbi tufa testsűrűsége változott meg a legkevésbé a kezelést követően. A vízzel telített állapothoz viszonyítva a konzerválószerrel kezelt állapotban az
eger-demjéni kőzet testsűrűség-változása volt a legnagyobb. Ennél kisebb változás volt
tapasztalható a weiberni, az eger-tihamér, a rochlitzi, és végül a habichtswaldi kőzet testsűrűségében.

7.4. PÓRUSELOSZLÁS
A higany-porozimetriás mérések tanúsága szerint a vizsgált tufák porozitása széles
pórussugár-tartományt ölel fel (7.5. ábra).
Az Eger I kőzettípus üde és mállott mintáját összehasonlítva látható, hogy a kőzet porozitása mállás hatására több mint kétszeresére nőtt. Míg a mikropórusok mennyisége öszszességében nem változott, a kapilláris pórusok mennyiségi növekedése több mint háromszoros volt. Az üde kőzetben a mikro- és kapilláris pórusok aránya hasonló. Mállás hatására
a póruseloszlás a nagyobb pórusok irányába tolódott, és az átlagos pórussugár mérete is
ennek megfelelően megnőtt (7.5. táblázat, 7.5. ábra).
7.5. táblázat Az egri vár kőzetmintáinak, valamint a magyar- és németországi bányákból származó minták
átlagos pórussugár-mérete és a pórusok belső felülete.
Pórustul. / Kőzett.
Átl. pórussug. [μm]
Pórusfelület [m2/g]
Pórustul. / Kőzett.
Átl. pórussug. [μm]
Pórusfelület [m2/g]

Eger I
0,02
8,98

Eger I mállott
1,55
10,93

Eger-Demjén
0,50
7,63

Eger-Tihamér
2,29
4,94

Eger II
0,02
12,74

Eger III
2,29
6,11

Weibern
1,849
7,66

Eger IV
2,29
6,05

Habichtswald
0,004
11,68

Eger V
0,11
12,22
Rochlitz
2,28
5,66

Az egri vár területéről származó minták póruseloszlása változatosnak bizonyult. Az
Eger II és az Eger V típusoknál a mikropórusok, az Eger III és Eger IV kőzettípusoknál a
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kapilláris pórusok domináltak. A különböző bányákból származó kőzetek közül csupán a
habichtswaldi tufa volt mikroporózus, a többi kőzet esetében a kapilláris pórusok túlsúlya
volt tapasztalható (7.6. táblázat, 7.5. ábra).

7.5. ábra A vizsgált tufák póruseloszlása természetes (NK), és (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas
kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) konzerválószerekkel kezelt állapotban
(részben FORGÓ et al. 2006 és TÖRÖK et al. 2007 nyomán).
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7.6. táblázat A vizsgált minták póruseloszlásának jellemző adatai.
Pórustul.
Kőzettípus
Eger I
Eger I mállott
Eger II
Eger III
Eger IV
Eger V
Eger-Demjén
Eger-Tihamér
Weibern
Habichtswald
Rochlitz

Maximum
Tartomány
Érték
[μm]
[V%]
0,016-0,025
1,6-2,5
0,01-0,016
1,6-2,5
1,6-2,5
0,1-0,16
0,4-0,63
1,6-2,5
1,6-2,5
0,004-0,0063
0,063-0,1

3,90
7,57
3,55
4,48
9,18
7,87
9,40
7,62
8,19
4,63
2,27

Helyi maximum
Tartomány
Érték
[μm]
[V%]
0,16-0,25

3,01

0,4-0,63
0,016-0,025

2,43
1,74

0,0063-0,01

2,34

0,16-0,25
0,0063-0,01
10-11,6;12,5-14
1,6-2,5

2,62
1,46
1,07;1,07
2,18

Porozitás
Mikrop. Kapi. p.
[%]
[%]
52,7
24,9
63,7
29,2
21,1
60,6
23,8
21,0
17,6
72,7
32,3

47,3
75,1
36,3
70,8
78,9
39,4
76,2
79,0
82,4
27,3
67,7

Összp.
[V%]
21,2
44,2
22,2
24,9
39,3
31,1
38,6
38,0
41,8
21,0
26,0

7.5. ULTRAHANG TERJEDÉSI SEBESSÉG
A vákuumos víztelítés hatására az ultrahang terjedési sebessége megnőtt a légszáraz
állapothoz viszonyítva. A kőzetek kőszilárdító szerekkel való kezelése változó hatással volt
az ultrahang terjedési sebességére. A bekövetkezett változások a VT, KSE I, KSE II és PMMA
állapotok sorrendjében a következők voltak: az eger-demjéni tufánál 10%, 5%, 5% és 5%,
az eger-tihaméri tufánál 8%, 13%, 5% és 10%, a weiberni tufánál 8%, 0%, -1% és 4%, a
habichtswaldi tufánál 48%, 24%, 5% és 10%, valamint a rochlitzi piroklasztitnál 9%, 0%, -1%
és 2% (7.7. táblázat, 7.6. ábra).
A konzerválószerek közül a rugalmas kovasavészter (KSE II) okozta a legkisebb változást az ultrahang terjedési sebességében (-1–5%). Az akrilgyanta (PMMA) az ultrahang terjedési sebességének 210 százalékos növekedését idézte elő. A legnagyobb mértékű változás és a legnagyobb a szórás (024%) a hagyományos kovasavészteres kezelés (KSE I)
hatására jelentkezett (7.7. táblázat).
A vizsgált kőzetek többségénél az ultrahang terjedési sebesség vízzel telített állapotban átlagosan 810 százalékkal nőtt meg a légszáraz állapothoz képest. Kivételt képez a
habichtswaldi lapillikő, amelynél közel 1,5-szeres értéknövekedést lehetett mérni. Míg a
konzerválószerek a rochlitzi kőzet ultrahang terjedési sebességét gyakorlatilag nem változtatták meg, az eger-demjéni tufáét egységesen 5 százalékkal növelték. Noha a kovasavészter kezelőszerek hatása a weiberni tufa ultrahang terjedési sebességére szintén elhanyagolható volt, a PMMA okozott némi (4%) növekedést. Az eger-tihaméri és a habichtswaldi tufáknál a KSE II hatására 5 százalékkal, a PMMA hatására 10 százalékkal nőtt meg az
ultrahang terjedési sebesség. Az utóbbi két kőzetnél a KSE I okozta a legnagyobb növekedést (13% és 24%) a konzerválószerek közül. A legnagyobb szórás (548%) a habichtswaldi
tufánál volt tapasztalható (7.7. táblázat, 7.6. ábra).
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7.7. táblázat Ultrahang terjedési sebesség [km/s] légszáraz (NK), vákuumos víztelített (VT) és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) (STÜCK et al.
2008).
NK

VT

Lelőhely / Áll.
Uh.t.s. [km/s]

átlag

szórás

átlag

szórás

Eger-Demjén
Eger-Tiham.
Weibern
Habichtswald
Rochlitz

2,71
1,90
2,28
2,53
3,06

0,06
0,06
0,02
0,12
0,02

2,99
2,06
2,46
3,73
3,34

0,04
0,14
0,08
0,16
0,05

KSE I
átlag szórás

KSE II
átlag szórás

PMMA
átlag szórás

2,86
2,14
2,27
3,14
3,07

2,84
1,99
2,26
2,66
3,04

2,86
2,08
2,37
2,79
3,11

0,06
0,06
0,07
0,19
0,06

4,0

0,04
0,08
0,04
0,11
0,06

0,07
0,09
0,05
0,17
0,10

Ultrahang terjedési
sebesség [km/s]

3,5

Rochlitz
Eger-Demjén

3,0

Habichtswald
2,5

Weibern
Eger-Tihamér

2,0
1,5

NK

VT

KSE I

KSE II

PMMA

7.6. ábra A vizsgált tufák ultrahang terjedési sebessége légszáraz (NK), vákuumos víztelített (VT) és konzervált
állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta).

7.6. KÖZVETETT HÚZÓSZILÁRDSÁG
A természetes (NK), vákuumos víztelített (VT) és kőszilárdító szerekkel kezelt (KSE I:
hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) állapotokra vonatkozó közvetett húzószilárdsági kísérleti eredményeket a 7.8. táblázat és a 7.7.
ábra mutatja be. Minden egyes adat a koordinátarendszer 3 irányában kialakított 66 próbatest (azaz 18 minta) kísérleti eredményének átlagát reprezentálja (ld. 5.2.6. fejezet).
Légszáraz állapotban az eger-tihaméri tufa szilárdsága volt a legcsekélyebb. A weiberni tufa szilárdsága 2-szerese, a rochlitzi piroklasztité 3-szorosa, a habichtswaldi tufáé
3,3-szorosa, az eger-demjéni tufáé pedig 4-szerese volt a legkisebb szilárdságú egertihaméri tufának (7.7. ábra).
Vákuumosan vízzel telített állapotban a habichtswaldi és az eger-demjéni tufáknak
csökkent a legkevésbé a szilárdságuk (11, illetve 16 százalékkal). Míg a weiberni tufa a szilárdsága 1/4-ét, a rochlitzi kőzet több mint 1/3-át, az eger-tihaméri tufa pedig több mint
1/2-ét elveszítette (7.8. táblázat, 7.7. ábra).
Az eger-demjéni tufa fajlagos szilárdságnövekedése volt a legkisebb a kőkonzerváló
szerek hatására. Míg a KSE I bő 1/4-ével és a KSE II bő 1/6-ával növelte azt meg, a PMMA
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hatástalannak bizonyult. A habichtswaldi lapillikő szilárdságnövekedése nagyobb volt. A
KSE I bő 1/3-ával, a KSE II 1/4-ével, a PMMA pedig szűk 1/5-ével nőtt meg. A weiberni tufa
szilárdsága a KSE I hatására szűk 2/3-ával, a KSE II hatására 1/3-ával, a PMMA hatására 1/4ével nőtt. A rochlitzi kőzet szilárdsága a KSE I-től másfélszeresére, a KSE II-től 4/3-ára, a
PMMA-tól 7/5-ére nőtt. A kőszilárdító szerek az eger-tihaméri tufa szilárdságát növelték
meg a legjelentősebb mértékben. A kovasavészterek itt 90% körüli szilárdságnövekedést
eredményeztek, míg az akrilgyanta közel 50 százalékosat (7.8. táblázat, 7.7. ábra).
7.8. táblázat Közvetett húzószilárdsági értékek légszáraz (NK), vákuumos víztelített (VT) és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta). A táblázat 1-1 értéke
18 kísérlet eredményének átlagát mutatja (STÜCK et al. 2008).
NK

VT

Lelőhely / Áll.
Húzószil.[MPa]

átlag

szórás

átlag

szórás

Eger-Demjén
Eger-Tihamér
Weibern
Habichtswald
Rochlitz

3,30
0,81
1,64
2,68
2,42

0,57
0,14
0,22
0,91
0,28

2,78
0,31
1,23
2,37
1,47

0,36
0,08
0,14
0,60
0,26

KSE I
átlag szórás

KSE II
átlag szórás

PMMA
átlag szórás

4,21
1,56
2,62
3,68
3,58

3,85
1,54
2,18
3,28
3,26

3,21
1,20
2,07
3,15
3,37

0,72
0,34
0,41
0,96
0,61

5

0,75
0,33
0,40
0,90
0,65

0,51
0,14
0,19
0,66
0,57

Közvetett húzószilárdság [MPa]

4
Eger-Demjén
Habichtswald

3

Rochlitz
2

Weibern
Eger-Tihamér

1
0

NK

VT

KSE I

KSE II

PMMA

7.7. ábra A vizsgált tufák közvetett húzószilárdsága [MPa] légszáraz (NK), vákuumos víztelített (VT) és konzervált
állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta).

A 7.8. és 7.9. ábrák a közvetett húzószilárdsági kísérletek során tönkrement próbatestek jellegzetes törésképeit mutatják be. Az állapotonként és kőzetfajtánként 18 db rendelkezésre álló próbatestből a legjellegzetesebb példányok szerepelnek. A légszáraz minták
törésképét a vákuumos víztelítéses mintákkal összehasonlítva, jól látható a víztelítés kőzetet gyengítő, roncsoló hatása, mivel a próbatestek sok esetben több darabra estek szét.
Jellegzetesek még a háromszög alakú kitörések és a hosszanti irányban – a törésiránnyal
párhuzamosan – kitörő, valamint kimorzsolódó próbatest-darabok. A 7.8. ábra KSE I konzerválószerrel kezelt mintákat bemutató sorában látható első eger-demjéni példánál a horzsakő nem befolyásolta a töréskép kialakulását, viszont az ugyanabban a sorban található
első eger-tihaméri példánál a törés körülfutotta az alapanyagnál keményebb litoklasztot. A
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habichtswaldi lapillikőnél szintén találunk kőzettörmeléken átfutó és azt megkerülő törésvonalat is (7.9. ábra). Az eger-tihaméri tufa puha alapanyagába ágyazódott ásvány- és kőzettörmelékek rendre befolyásolták a törés útját (7.8. ábra), de a heterogenitástól erősen
függő törésképeket láthatunk a németországi próbatesteknél is (7.9. ábra). Mivel a konzerválószerek növelték a szemcsék kohézióját, mind a magyar-, mind a németországi tufáknál
találhatók olyan próbatestek, amelyek kevésbé látványosan mentek tönkre (7.8. és 7.9. ábra).

7.8. ábra Példák a közvetett húzószilárdság vizsgálatok során tönkrement próbatestek törésképeire. Balra: egerdemjéni, jobbra: eger-tihaméri tufák. Az állapotonként (LSZ: légszáraz, VT: vákuumos víztelített, KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) és kőzetfajtánként 18 db rendelkezésre
álló próbatestből a legjellegzetesebb 3 szerepel.
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7.9. ábra Példák a közvetett húzószilárdság vizsgálatok során tönkrement próbatestek törésképeire.
Balra: weiberni, középen: habichtswaldi, jobbra: rochlitzi minták. Az állapotonként (LSZ: légszáraz, VT: vákuumos
víztelített, KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) és
kőzetfajtánként 18 db rendelkezésre álló próbatestből a legjellegzetesebb 2 szerepel.

7.7. KŐZETTANI IRÁNYÍTOTTSÁG
Az elvégzett közvetett húzószilárdsági kísérletek a kőzet irányítottságát figyelembe
vevő merőleges koordinátarendszer 3 irányában mért szilárdságokat (”x”: foliáció iránya,
”y”: lineáció iránya, ”z”: foliációra merőleges irány, lásd 5.5.c, ábra) külön-külön elemezve is
eltéréseket találhatunk. Az eredményeket a 7.10. ábra grafikusan, a 7.9. táblázat arányszámokkal szemlélteti.
Az eger-demjéni tufa kőzettani irányítottsága a természetes és a kovasav-észterekkel
kezelt állapotokban is szembeötlő. Míg az ”x” irányú szilárdságnak a ”z” irányú 6875 százalékát tette ki, az ”y” irányú szilárdság rendszerint a két érték közé esett (7.9. táblázat). Az
akrilgyanta hatására a húzószilárdsági értékek az ”x” irányú húzószilárdsághoz viszonyítva
mintegy 10 százalékkal maradtak el az ”y” és ”z” irányokban. A PMMA szilárdító hatása
azonban alapvetően elhanyagolható (7.8. táblázat, 7.10. ábra).
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Az eger-tihaméri tufánál légszáraz és vákuumos víztelített állapotban az ”y” irányú
szilárdság volt a legkisebb, de a ”z” irányú szilárdság is elmaradt az ”x” irányútól. A konzerválószerek hatására az ”y” és ”z” irányú szilárdságok kiegyenlítődtek, és a KSE I hatására
mintegy 20 százalékkal, a KSE II és PMMA kezelés hatására pedig 10 százalékkal maradtak el
az ”x” irányútól (7.9. táblázat).
A weiberni tufa ”x” és ”y” irányú közvetett húzószilárdságai egymáshoz hasonlóak
voltak légszáraz és vákuumosan víztelített állapotban is. Számottevő eltérés csupán”z”
irányban, légszáraz állapotban volt kimutatható (17%). A konzerválószerek hatása a kőzet
irányítottsági tulajdonságaira egységes tendenciát mutatott. Kezelés után az ”y” irányú
húzószilárdsági értékek meghaladták az ”x” irányú értékeket, míg a ”z” irányú szilárdsági
értékek kisebbek voltak az ”x” irányúaknál (7.9. táblázat). Habár a kezelt mintákon így hasonló jellegű változások jelentkeztek, az intenzitásuk eltért. Leginkább a KSE I, legkevésbé
a PMMA kezelés módosította a kőzettani irányítottsággal összefüggően a szilárdsági tulajdonságokat.
A habichtswaldi tufa közvetett húzószilárdsága az ”x” irányban volt a legnagyobb,
amitől az ”y” és ”z” irányú szilárdsági értékek kisebbek voltak, és egymáshoz hasonlítottak.
Légszáraz állapotban az ”x” irányú húzószilárdság 3/4-ét, vízzel telítetten pedig 2/3-át tették ki. A kőszilárdítás hatására az ”y” és ”z” irányú húzószilárdságok az ”x” irányú értékektől
a KSE I hatására mintegy 10, a KSE II hatására 20, a PMMA hatására 30 százalékkal tértek el
(7.9. táblázat).
7.9. táblázat A közvetett húzószilárdsági vizsgálatok eredményeinek irányonkénti összehasonlítása. Az egyes
kőzeteknél az x irány szilárdságát állapotonként megfelelően 100%-nak tekintve, az y és z irány szilárdságai [%]
légszáraz (nem konzervált, NK), vákuumos víztelített (VT) és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos
kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta).
Lelőhely
Eger-Demjén
Eger-Tihamér
Weibern
Habichtswald
Rochlitz

Irány

NK

VT

KSE I

KSE II

PMMA

y
z
y
z
y
z
y
z
y
z

85
68
84
97
96
83
73
75
88
67

90
75
70
92
100
96
64
68
82
68

86
68
79
83
109
81
90
89
95
82

88
74
90
87
107
93
80
86
102
77

89
92
91
88
105
98
70
73
96
76

A rochlitzi mintáknál a légszáraz és a vákuumos víztelített állapotok ”z” irányban mért
szilárdságai voltak a legkisebbek, amelyek az ”x” irányból kialakított próbatestek szilárdságának közelítőleg 2/3-át tették ki. Az ”y” irányú húzószilárdságok ugyan kisebb mértékben,
de szintén elmaradtak az ”x” irányúaktól (12% és 18%). Megfigyelhető, hogy a konzerválószerek hatására a rochlitzi kőzet irányítottsága mérséklődött. Kezelés utáni állapotban az
”y” irányú húzószilárdsági értékek megközelítették az ”x” irányú értékeket. Bár a ”z” irányú
húzószilárdság elmaradt az előző irányokban mért értékektől, a különbség itt is mérséklőKŐZETFIZIKAI VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK
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dött a kezeletlen állapotokhoz képest (7.9. táblázat). Míg légszáraz és víztelített állapotokban a ”z” irányú húzószilárdság az ”x” irányúnak csupán a 2/3-át tette ki, addig a KSE I hatására ez az arány közel 4/5-ére, a KSE II és a PMMA hatására pedig közel 3/4-ére változott.

7.10. ábra Közvetett húzószilárdság [MPa] légszáraz (LSZ), vákuumos víztelített (VT) és konzervált állapotokban
(KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) (részben FORGÓ et al. 2006
nyomán).
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7.8. HŐTÁGULÁS
A vizsgált minták hőtágulási viselkedése kezeletlen és konzerválószerrel kezelt állapotban hasonló volt, intenzitásuk különbözött csupán (7.11. ábra). A lineáris hőtágulási
együtthatók értéke a kezelőszerek hatására megnőtt (7.10. táblázat). A 7.11. táblázat a tágulás maximum- és a kontrakció minimum-értékeit, valamint a fajlagos hőtágulást mutatja
be.
A konzerválószerek az eger-demjéni és a habichtswaldi tufa hőtágulását hasonló
mértékben módosították. Míg a kovasavészterek egymáshoz képest egyformán növelték a
hőtágulást (15% körüli mértékben), az akrilgyanta hatására az előzőnél nagyobb hőtágulást lehetett mérni (7.10. táblázat). A habichtswaldi tufa kontrakciója változott meg a kezelések hatására a legkevésbé (7.10. táblázat). A kovasavészterek hatását tanulmányozva az
eger-demjéni tufa fajlagos hőtágulás mértéke hasonló volt a kontrakció mértékéhez, az
akrilgyanta esetén viszont jelentősen különbözött a fajlagos hőtágulás a kontrakció abszolút értékétől (7.11. táblázat).
7.10. táblázat Hőtágulási együtthatók [α, 10-6 K-1] nem konzervált (NK), és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) a foliáció irányában (x) és arra
merőlegesen (z) (részben STÜCK et al. 2008).
Kezelőszer
Lelőhely / irány
Eger-Demjén
kontrakció
Eger-Tihamér
kontrakció
Weibern
kontrakció
Habichtswald
kontrakció
Rochlitz
kontrakció

NK

KSE I

KSE II

PMMA

x

z

x

z

x

z

x

z

4,64
6,01
3,65
5,12
4,88
5,93
5,64
7,06
7,53
8,92

4,89
5,23
3,70
5,44
4,99
6,30
6,34
7,13
7,22
9,02

5,52
6,81
5,85
6,34
6,45
6,85
6,86
7,43
9,70
10,04

5,48
6,45
6,15
6,36
6,49
6,67
6,87
6,93
8,13
9,54

5,46
6,71
3,68
6,57
6,49
6,33
6,86
7,54
8,14
9,26

5,40
6,38
3,34
6,64
5,48
6,29
7,15
7,18
8,88
9,99

6,62
6,01
7,67
6,82
6,36
7,20
7,37
7,44
9,88
10,60

6,51
6,39
5,75
6,96
5,01
7,04
7,93
7,83
8,46
9,36

A weiberni tufa hőtágulása az ”x” irányban kialakított próbatestek esetén egységesen,
mintegy 30 százalékkal növekedett a konzerválás hatására. A KSE II hatására a ”z” irányban
kialakított próbatestek hőtágulás-növekedése kisebb volt az ”x” irányúénál. A PMMA kezelés a természetes állapotú mintához képest nem változtatta meg a ”z” irányú hőtágulás
mértékét (7.10. táblázat).
A rochlitzi minta hőtágulását legkevésbé a KSE II, legjobban a PMMA konzerválószer
változtatta meg (7.10. és 7.11. táblázatok).
A konzerválószerek hőtágulás-módosító hatása az eger-tihaméri tufánál különbözött
egymástól a leginkább. Míg a KSE II hatására alig változott, addig a KSE I hatására mintegy
60 százalékkal nőtt a lineáris hőtágulási együttható értéke. A PMMA hatására az ”x” irányban kialakított mintánál 110 százalékkal, a ”z” irányban kialakított mintánál pedig 55 százalékkal nőtt a hőtágulás (7.10. táblázat). A kontrakció mértéke 2030% körül haladta meg a
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kezeletlen tufáét, és az ”x” és ”z” irányban kialakított minták értékeiben minimális eltérést
mutatott (7.10. táblázat).
Az irányítottság mértéke többnyire csekély volt, és csupán az eger-tihaméri tufa esetében lehetett következetesen minden állapotban kimutatni. Tekintettel azonban a piroklasztikus kőzetek heterogenitására és a próbatestek kis méretére az irányítottság részletes
elemzése ennél a méréssorozatnál elhagyható.

7.11. ábra Hőtágulás nem konzervált (NK), és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II:
rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) a foliáció irányában (x) és arra merőlegesen (z).
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7.11. táblázat Fajlagos hőtágulás, kontrakció és azok különbsége nem konzervált (NK), és konzervált állapotokban (KSE I: hagyományos kovasavészter, KSE II: rugalmas kovasavészter, PMMA: akrilgyanta) a foliáció irányában
(x) és arra merőlegesen (z).
Kezelőszer
Lelőhely /irány
Eger-Demjén
kontrakció
∆ különbség
Eger-Tihamér
kontrakció
∆ különbség
Weibern
kontrakció
∆ különbség
Habichtswald
kontrakció
∆ különbség
Rochlitz
kontrakció
∆ különbség

NK [mm/m]
x
z
0,28
-0,14
0,42
0,21
-0,12
0,33
0,10
-0,60
0,70
0,28
-0,36
0,61
0,31
-0,30
0,61

0,27
-0,15
0,42
0,16
-0,19
0,35
0,10
-0,70
0,80
0,33
-0,27
0,60
0,31
-0,28
0,59

KŐZETFIZIKAI VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

KSE I [mm/m]
x
z
0,29
-0,26
0,55
0,32
-0,11
0,43
0,14
-0,85
0,99
0,33
-0,34
0,67
0,46
-0,33
0,79

0,28
-0,26
0,54
0,26
-0,18
0,44
0,14
-0,87
1,01
0,40
-0,15
0,55
0,34
-0,39
0,73

KSE II [mm/m]
x
z
0,29
-0,23
0,52
0,33
-0,15
0,48
0,20
-0,66
0,86
0,36
-0,32
0,68
0,34
-0,38
0,72

0,28
-0,25
0,53
0,30
-0,18
0,48
0,07
-0,93
1,00
0,36
-0,32
0,68
0,35
-0,37
0,72

PMMA [mm/m]
x
z
0,36
-0,14
0,50
0,37
-0,10
0,47
0,19
-0,76
0,95
0,42
-0,28
0,70
0,52
-0,26
0,78

0,33
-0,20
0,52
0,27
-0,17
0,44
0,09
-0,85
0,94
0,45
-0,20
0,65
0,32
-0,32
0,64
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8. KÖVETKEZTETÉSEK
8.1. MÁLLÁSI JELENSÉGEK
Az egri vulkáni tufákra legjellemzőbb mállási jelenségeket történeti és restaurált falazatokon vizsgáltam, gyakoriságukat statisztikai alapon elemeztem. Megállapítottam, hogy
a leggyakoribb mállási formák a differenciált mállás, a szemcsekipergés, a pikkelyesedés és
a levelesedés. A történeti falazaton jellemző volt továbbá a kéregképződés különböző formáinak, a sókiválásnak és a biogén bevonatoknak a megjelenése. A konzervált felületeken
elszíneződés is mutatkozott. A történeti és a restaurált falazaton tapasztalható mállási jelenségeket összevetve (6.5. ábra) arra következtettem, hogy a mállási kéreg képződéséhez
az adott klimatikus viszonyok között évtizedek szükségesek. Ez a kőzet korához képest elenyésző idő, az emberöltőhöz viszonyítva viszont a tönkremenetel gyorsnak mondható.
Az egri vár nagy horzsakőtartalmú tufái intenzívebb (mélyebb) mállást és változatosabb mállási jelenségeket mutatnak, mint a cementáltabb típusok (TÖRÖK et al. 2005)
Németországi és magyarországi tufák vizsgálata alapján EGLOFFSTEIN és munkatársai
(1996) szerint a legtipikusabb mállási módozatok a szemcsekipergés, a szelektív mállás, a
pikkelyesedés és a levelesedés. Megemlítik, hogy a sók is roncsolják a tufák szövetszerkezetét, amiért a zeolittartalmú piroklasztitok esetében a zeolitok alkáli- és mészalkáli ionjai is
felelősek. A habichtswaldi tufák jellemző mállási képei a szemcsekipergés, különböző repedések képződése, a pikkelyesedés, a levelesedés és a darabos leválás (STEINDLBERGER
2002). Mindez összhangban van az egri vár tufáin észlelt mállási formákkal.

8.2. ÁSVÁNY- ÉS KŐZETTAN
Az Eger környékén fellelhető tufák riodácit- és dácittufák (KLEB 1976). Az egri vár területéről származó Eger II és III kőzettípusok kémiai elemzése mégis andezites összetételt
mutat (6.4. táblázat, 6.8. ábra). Ez összhangban áll az emelkedett vastartalommal és így a
kőzetek sötétebb árnyalatával (6.3. ábra), a röntgenvizsgálatok során kimutatott magas
plagioklász-tartalommal, a piroxén jelenlétével (6.3. táblázat) és a többi tufáénál nagyobb
felületi keménységgel (6.2. táblázat). Mivel Gyöngyös térségéből több korabeli andezittufabányát is ismerünk (SCHAFARZIK 1904), valószínűnek tartom, hogy közeli andezittufalelőhelyekről is építettek be kőzeteket az egri vár területére.
Bár irodalmi adatok szerint (SCHUBERT et al. 1992, FITZNER 1994, EGLOFFSTEIN 1998) a
weiberni tufa kismértékben karbonátot is tartalmazhat, ezt a röntgenvizsgálatokkal nem
sikerült alátámasztani.
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A rochlitzi tufa magas kvarc- és földpáttartalma savanyú piroklasztitra utal. Míg a kőzet BÖRNER és HILL (2007) szerint riolittufa, a rochlitzi bánya kémiai vizsgálatai (6.5. táblázat,
6.8. ábra) dácitos összetételről tanúskodnak. SZAKMÁNY és JÓZSA (2008) megkülönböztetik a
riolitos összetételű kvarcporfírt a dácitos összetételű kvarcporfirittől. A mikroszkópos vizsgálatok alapján a törmelékes ásványok és a földpátok mállott állapota miatt nem sikerült
megállapítani, hogy riolitos vagy dácitos összetételű a kőzet. A röntgenvizsgálatokkal igazolt magas kaolinit-tartalom az üveges vulkáni hamu és a földpátok bomlásának köszönhető.

8.3. A NEDVESSÉG- ÉS VÍZFELVÉTEL VÁLTOZÁSA
A konzerválószerekkel kezelt mikroporózus habichtswaldi tufa higroszkópos nedvességfelvétele nem különbözött jelentősen a kezeletlenétől (7.1. ábra). A többi  makroporózus tufa higroszkópos nedvességfelvételét leginkább a rugalmas kovasavészter növelte
meg, ezt követte a hagyományos kovasavészter, majd az akrilgyanta hatása. Az Eger környéki tufák reagáltak a legérzékenyebben a konzerválószerekre. A rochlitzi kőzet higroszkópos nedvességfelvételének fajlagos változása jelentősebb volt a kezelőszerek hatására,
mint a másik két németországi tufáé.
A KSE I és KSE II hatását egymással összevetve megállapítható, hogy jelentős eltérés
csak a weiberni tufánál volt tapasztalható. Általánosságban kimondható, hogy a KSE I némileg nagyobb változást okozott a kapilláris vízfelvételben, mint a KSE II. Az eger-demjéni
tufa kapilláris vízfelvételét a kovasavészterek jobban lassították, mint az eger-tihaméri tufáét. A PMMA a rochlitzi kőzet kivételével minden tufánál radikális vízfelvétel-csökkenést
okozott. Ez alátámasztja azt az állítást, amely szerint az akrilgyanta hidrofób hatású (WEBER
1983, ROTH 1997). Habár az akrilgyanta erőteljes vízháztartás-módosító hatása behatárolja a
kültéri alkalmazhatóságát, zárt térben elhelyezett vulkáni tufa kisműtárgyakat már restauráltak sikeresen akrilgyanta felhasználásával (OSGYÁNYI 2007).
A vizsgálati eredmények szerint a tufák foliáció irányában (x) mért vízfelvételi együtthatói rendszerint nagyobbak az arra merőleges irányban (z) mért értékeknél, ami összhangban áll STEINDLBERGER (2003) méréseivel. Bár a konzerválószerek lassították a vízfelvételt, sok esetben erősítették a kőzetszövet irányítottságának érvényesülését (7.2. ábra). Az
irányítottság módosulása a közvetett húzószilárdsági vizsgálatoknál is nyomon követhető
volt (8.8. fejezet).

8.4. A LÁTSZÓLAGOS POROZITÁS ÉS A TESTSŰRŰSÉG VÁLTOZÁSA
A weiberni tufa nagy látszólagos porozitású (43%). A mikropórusok összesen 7 százalékot tettek ki. A kőzet kapilláris pórusainak nagy aránya indokolja a többi kőzetnél gyorsabb kapilláris vízfelszívó képességét (7.6. táblázat).
A kísérletek szerint a hagyományos kovasavészter 2327 százalékkal csökkentette a
tufák látszólagos porozitását. A rugalmas kovasavészter a habichtswaldi tufánál 11 százaKÖVETKEZTETÉSEK
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lékkal, a többi kőzetnél 1619 százalékkal redukálta azt. Az akrilgyanta hatására a magyarországi tufák látszólagos porozitása jobban csökkent (21 százalékkal), mint a németországi
tufáké (1014 százalékkal). A kisebb porozitású tufák nagyobb sűrűségűek, Ennek megfelelően a habichtswaldi tufának volt a legnagyobb a sűrűsége és a weiberninek a legkisebb. A
sűrűség vízzel telített állapotban változott a leginkább. A konzerválószerek közül a hagyományos kovasavészter befolyása bizonyult a legerőteljesebbnek, ezt követte a rugalmas
kovasavészter, majd az akrilgyanta hatása (7.3. fejezet).

8.5. A PÓRUSELOSZLÁS VÁLTOZÁSA
A kőszilárdító szerek a mikropórusok számának csökkenését és növekedését is okozhatják. Ha a póruseloszlást higanyporozimetriával határozzák meg, gyakran mindkét jelenséget azonosan magyarázzák. Ha a mikroporozitás csökken, azt az eltűnő pórusok totális
elzáródásaként értelmezik. Ha a mikroporozitás növekszik, azt az eredetileg nagyobb pórusok részleges póruskitöltésével magyarázzák (ESBERT & DÍAZ-PACHE 1993).
ZOGHLAMI és GÓMEZ-GRAS (2004) a higanyos porozimetria módszerével nyert eredményeket konfokális lézer pásztázó mikroszkópos vizsgálatokkal vetették össze, és így három
dimenzióban tanulmányozták a kőzetek pórusrendszerét. Finom- és durvaszemű homokköveket vizsgálva kimutatták, hogy a 40 μm feletti (a higanyporozimetria mérési tartományát meghaladó) kapilláris- és makropórusokban csupán a pórusfalakon képződik filmréteg, és az oligomer etil-szilikát kezelőszerek a 40 μm-nél kisebb pórusokba koncentrálódnak. Megállapították továbbá, hogy a mikroporozitás növekedését nem a részleges póruskitöltések vagy a kezelőszerek által képzett filmbevonat pórusátmérőt csökkentő hatása,
hanem a konzerválószerek szilárdulása közben keletkező zsugorodási repedések okozzák.
A kezelőszerek hatására a mikropórusok tartományába eső pórusok mennyisége az
eger-tihaméri és a weiberni tufák esetében megnőtt, ami összhangban van a higroszkópos
nedvességfelvétel emelkedésével (7.1. és 7.5. ábra). Habár a higroszkópos nedvességfelvétel a kezelőszerek hatására az eger-demjéni és a rochlitzi kőzetek esetében is megnövekedett, a mikropórusok tartományában csupán csekély változás volt észlelhető, ami nem
elégséges a fenti összefüggés alátámasztására. A mikroporózus habichtswaldi tufa esetén a
mikropórusok mennyisége radikálisan csökkent, és a higroszkópos nedvességfelvétel alig
változott a kezelőszerek hatására (7.1. és 7.5. ábra).
A nagyobb kapilláris pórusok csökkentek, mivel a kezelőszerek részlegesen kitöltötték
a pórustereket, és el is zártak pórusokat. HILBERT (1999) kovasavészterek hidrolízise folytán
másodlagos porozitás keletkezését írta le. Ezek a mikron méretű másodlagos pórusok jól
nyomon követhetők a higanyos porozimetria mérés eredményeiben (7.11. ábra).

8.6. AZ ULTRAHANG TERJEDÉSI SEBESSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA
Az ultrahang terjedési sebesség növekedése a szemcsék kohéziójának erősődésére
utal. Ezért logikus, hogy a szilárdítószerekkel kezelt minták ultrahang terjedési sebessége
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nőtt. KRACKE és munkatársai (2007) kovasavésztert és akrilgyantát vizsgáltak homokköveken. Azt találták, hogy az akrilgyanta jobban növelte az ultrahang terjedési sebesség értékét, mint a kovasavészter. Azt feltételezték, hogy ez az akrilgyanta (PMMA) esetén a pórustér részleges kitöltésére és a szer szemcséket összetapasztó hatására vezethető vissza. A
vizsgált tufákon az ultrahang terjedési sebessége a kezelőszerek hatására jellemzően 10%
alatt változott meg (7.7. táblázat). Az ultrahang terjedési sebesség változásokból önmagukban nem lehetett tendenciát megfigyelni. A testsűrűségi és közvetett húzószilárdsági
értékekkel való egyettüs elemzés és következtetései a 8.9. fejezetben találhatók.

8.7. SZILÁRDSÁGVÁLTOZÁS
Légszáraz állapotban az eger-tihaméri dácittufa szilárdsága volt a legkisebb. A weiberni tufa szilárdsága az előző kétszeresét, a rochlitzi kőzeté a háromszorosát, a habichtswaldi mintáé a 3,3-szorosát, az eger-demjéni kőzeté pedig a négyszeresét tette ki (7.8. táblázat). Vízzel telített állapotban fajlagosan a legszilárdabb tufáknak csökkent a legkevésbé
a szilárdságuk (Habichtswald 11%, Eger-Demjén 16%). A weiberni tufa a szilárdsága egynegyedét, a rochlitzi kőzet több mint egyharmadát, az eger-tihaméri dácittufa pedig több
mint a felét elveszítette (7.8. táblázat). Az eger-demjéni és eger-tihaméri minták ragyogó
példái annak, mekkora különbségeket okozhat földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő,
hasonló eredetű és ásványi összetételű tufák szilárdságában a cementáltság eltérő értéke.
A konzerválószerek hatására arányaiban az eger-demjéni dácittufa szilárdságában
következett be a legkisebb változás. Míg a KSE I közelítőleg egynegyedével és KSE II közelítőleg egyhatodával növelte a szilárdságát, a PMMA hatástalannak bizonyult. A habichtswaldi lapillitufa esetén a KSE I közelítőleg egyharmadával, a KSE II egynegyedével, a PMMA
közelítőleg egyötödével növelte a szilárdsági értékeket. A weiberni vulkanit szilárdsága KSE
I hatására közelítőleg kétharmadával, KSE II hatására egyharmadával, PMMA hatására egynegyedével nőtt meg. A rochlitzi porfír szilárdsága a KSE I-től másfélszeresére, a KSE II-től
négyharmadára, a PMMA-tól hétötödére emelkedett. Az eger-tihaméri tufa szilárdságváltozása volt a legtekintélyesebb. Míg a kovasavészterek 90% körüli szilárdságnövekedést
eredményeztek, az akrilgyanta másfélszeresére növelte a szilárdságot (7.8. táblázat).
A törésképekből (7.8., 7.9. ábra) szemrevételezés útján is megállapítható, hogy az öszszes tufa közül az eger-demjéni kőzet szövete roncsolódott a legkevésbé légszáraz állapotban. A vízzel telített állapot kedvezett a kőzetanyag morzsolódásának, a tönkremenetel
itt erőteljesebb volt az egyéb állapotok törésképeinél. A háromszög alakú kitörések arra
utalnak, hogy a vulkáni tufák kevéssé rideg volta miatt a közvetett húzószilárdsági kísérletek során a nyomási tönkremenetel is szerepet játszott.

8.8. AZ IRÁNYÍTOTTSÁG SZEREPE
A tufák anizotróp tulajdonságai eredhetnek a különböző minőségű vulkáni eredetű
anyagok (alapanyag és litoklasztok) váltakozásából, a szemcsék irányítottságából, valamint
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az anyagváltakozás és a kristályok irányítottságának együttes hatásából. A lineáció oka lehet a szemcseirányítottság, az idiomorf-hipidiomorf ásványok irányítottsága és a különböző ”kristálycsoportok” hosszanti elnyúlása (STROHMEYER 2003).
A vizsgálatok alapján az eger-demjéni, a habichtswaldi és a rochlitzi piroklasztitok
anizotrópak, a szilárdsági értékek eltérése a különböző irányokban a 30 százalékot is elérte.
Az eger-tihaméri és a weiberni kőzetek anizotrópiája enyhébb, a maximális eltérés a különböző irányok között maximum 20% volt (7.9. táblázat).
A konzerválószerek a legnagyobb szilárdságú kőzetek, az eger-demjéni és a habichtswaldi tufák esetében nem változtattak a foliáció és a lineáció viszonyán. A rochlitzi tufában
a pórusokba juttatott anyagok a foliációs jelleg dominanciáját eredményezték, és a szemcseirányítottság felerősödése a háttérbe szorította az idiomorf és hipidiomorf ásványok
okozta lineációt. A weiberni kőzetnél az impregnálás hatására felerősödött az a tendencia,
hogy a folyásos jelleget mutató kőzetszövetben a szemcsék a lineáció szerint is irányítottak
voltak. A kezelőszerek az eger-tihaméri tufa szemcséinek enyhe irányítottságát emelték ki a
foliáció síkjában, és a lineáció elhanyagolhatóvá vált.
A vizsgált tufák kőzettani irányítottsága eltérő. Az eger-demjéni tufa kőzetszövete irányított, a foliáció és a lineáció is nyomon követhető. A rochlitzi minta tulajdonságai légszáraz és vízzel telített állapotban is hasonlóak az előzőhöz. A konzerválószerek viszont megváltoztatták a kőzet viselkedését, a foliáció síkjába eső értékek kiegyenlítődtek, és csupán a
foliációra merőleges irányban volt mérhető számottevő eltérés. A kezelőszerek ilyesfajta
módosító hatása az eger-tihaméri kőzetnél is tapasztalható volt, de ekkor a lineáció iránya
tért el a másik két irány egynemű értékeitől. A habichtswaldi tufánál a foliációhoz kapcsolódó eltéréseket figyelhettünk meg. Bár az eger-tihaméri és weiberni tufák légszáraz állapotban csupán egy irányban mutattak jelentős szilárdságkülönbséget, vízzel telített állapotban az eger-tihaméri tufa szilárdsága a koordinátarendszer mindhárom irányában jelentősen eltért, a weiberni tufa esetén pedig a három irányban kiegyenlítetté vált. Míg a
konzerválószerek az eger-tihaméri tufa esetében egységesen a foliációt mutatták dominánsnak, a weiberni tufánál minden irányban eltérő értékeket kaptunk. Az utóbbi kőzetnél
megjegyzendő, hogy bár az akrilgyanta esetében a tendencia megegyezett a kovasavészterek hatásával, a változás mértéke szinte elhanyagolható volt. Mindez feltételezhetően
magyarázható azzal, hogy a kőzetbe juttatott kezelőszerek molekulái részlegesen kitöltötték az irányított és eredetileg levegővel telt pórusokat a tufák összetett pórusrendszerében.

8.9. A SZILÁRDSÁG, A SŰRŰSÉG, A POROZITÁS ÉS AZ ULTRAHANG
TERJEDÉSI SEBESSÉG KAPCSOLATA
A természetes vagy légszáraz, a vákuum víztelített és a konzerválószerekkel kezelt állapotok között lineáris kapcsolat állítható fel (8.1. táblázat, 8.1.8.5. ábra).
A 8.1.a, ábrán jól látható, hogy minél kisebb egy kőzet porozitása, annál nagyobb a
szilárdsága. A németországi vulkanitokat összevetve megfigyelhető, hogy a rochlitzi és a
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habichtswaldi kőzetek kisebb mértékű porozitás-csökkenése is jelentős szilárdságnövekedést eredményez. Ezzel szemben a weiberni tufánál ugyanolyan mértékű szilárdságváltozás nagyobb porozitás-csökkenés mellett következik be. A magyarországi tufák eltérően
reagálnak a konzerválószerekre, és a regressziós egyenes kevésbé reprezentatív, mint az
előző vulkanitok esetén. A legnagyobb változást a hagyományos kovasavészter okozza. Az
akrilgyantával kezelt állapot kevésbé tér el a természetestől, mint a kovasavészterekkel kezelt, ami összhangban van a szernek a kovasavészterekhez képest kisebb szilárdító képességével.
Mint az általánosan ismert, a nagyobb szilárdság nagyobb ultrahang terjedési sebesség értékeket von maga után (8.2. ábra). A közvetett húzószilárdság a légszáraz állapothoz
képest vízzel telített állapotban csökken, ugyanakkor az ultrahang terjedési sebessége nő.
A magyarországi tufák ultrahang terjedési sebessége ingadozik a legkevésbé a szilárdság
megváltozásával. A weiberni és a rochlitzi piroklasztitok ultrahang terjedési sebessége
szintén kevéssé érzékeny a szilárdító szerekre. Itt a regressziós egyenesek nagyobb meredeksége mutat a magyar tufákétól eltérő tendenciát, de ez a vízzel telített állapotnak a
konzervált állapotokhoz való viszonyításából ered. A habichtswaldi tufa értékeinek szórása
rendkívül nagy. Az akrilgyanta kőzetről kőzetre változó mértékű befolyása szembetűnő.
A 8.3. ábrából kitűnik, hogy minél nagyobb a vulkanitok látszólagos porozitása, a
testsűrűségük annál kisebb. A tendencia minden tufánál hasonló. Csupán annyi jegyzendő
meg, hogy a habichtswaldi és az eger-demjéni kőzetek értékeinek nagyobb a szórása, mint
a többi tufáé. A legnagyobb változás a hagyományos kovasavészternek köszönhető, míg a
másik két kezelőszer hasonló tartományba tolja el a megfelelő sűrűségi és porozitási értékeket. Ez utóbbi alól a nagy szórást mutató habichtswaldi bazalt lapillikő kivételt képez.
Az az általános megállapítás, hogy minél kisebb sűrűségű egy kőzet, annál kisebb
benne az ultrahang-terjedési sebessége, a vulkáni tufák vizsgálata során beigazolódott
(8.4. ábra). A légszáraz állapot jár a legalacsonyabb, a vízzel telített állapot a legmagasabb
sűrűségi és ultrahang terjedési sebesség-értékkel. A sűrűség változása az ultrahang terjedési sebességet a magyarországi tufák és a weiberni tufa esetében alig befolyásolja. A
habichtswaldi tufa ultrahang terjedési sebességét erőteljesen érinti a sűrűség változása.
A konzervált tufáknál a testsűrűség növekedésével együtt a közvetett húzószilárdság
is növekszik (8.5. ábra). Vízzel telített állapotban a testsűrűség növekedése mellett a közvetett húzószilárdság csökkenése tapasztalható, hiszen a víz nem összenyomható és az erő
hatása egyenletesen terjed. Az eger-demjéni tufára a KSE II kedvezőbb hatást fejt ki a többi
kezelőszernél. A KSE I-hez képest ugyanakkora szilárdságnövekedési szint elérése kisebb
sűrűségváltozás mellett következik be. A PMMA az eger-demjéni tufa szilárdságát nem
növelte meg. Az eger-tihaméri kőzetet vizsgálva látható, hogy a KSE II csekélyebb sűrűségváltozás mellett majdnem azonos mértékű szilárdságnövekedést okoz, mint a KSE I. A
PMMA hatása a sűrűség és a közvetett húzószilárdság viszonyára a KSE I-hez hasonlatos,
viszont a változás mértéke jelentősen elmarad tőle. A weiberni tufára a konzerválószerek
megegyező hatást gyakorolnak. Míg a KSE II és a PMMA szilárdságnövelő hatása közelítőleg azonos, a KSE I-é jóval meghaladja azt. A habichtswaldi lapillikő mintáknál a KSE I a KSE
II-höz hasonló sűrűségnövekedés mellett sokkal nagyobb szilárdságváltozást eredményez.
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A PMMA hatása a sűrűség- és szilárdságváltozás viszonyában némileg kedvezőbb a KSE IIénél. A rochlitzi vulkanitot vizsgálva a PMMA és a KSE II a sűrűség elhanyagolható mértékű
változása mellett hasonló szilárdságnövekedést eredményez. A többi tufához hasonlóan a
KSE I hatására következik be a legnagyobb sűrűség- és szilárdságváltozás (8.5. ábra).
A habichtswaldi tufa szilárdsága, ultrahang terjedési sebessége, testsűrűsége és porozitása jóval nagyobb szórást mutat a többi vizsgált mintáénál. A magyarországi tufák
hasonló viselkedésűek, ha csak a fenti paraméterek tendenciáját vesszük figyelembe. A
fenti összefüggések alapján a habichtswaldi bazalt lapillikőhöz és a weiberni fonolittufához
hasonló kőzetek konzerválásakor mindkét kovasavészter változatai megvizsgálandók.

8.1. ábra A látszólagos porozitás összefüggése a közvetett húzószilárdsággal. Jelölések: N: légszáraz, V: vákuum
víztelített, K1: hagyományos kovasavészterrel kezelt, K2: rugalmas kovasavészterrel kezelt, P: akrilgyantával kezelt
állapot. Az ábra egyes pontjai 18 próbatest mérési átlagát reprezentálják.

8.2. ábra Az ultrahang terjedési sebesség összefüggése a közvetett húzószilárdsággal. Jelölések: N: légszáraz, V:
vákuum víztelített, K1: hagyományos kovasavészterrel kezelt, K2: rugalmas kovasavészterrel kezelt, P: akrilgyantával kezelt állapot. Az ábra egyes pontjai 18 próbatest mérési átlagát reprezentálják.
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8.3. ábra Az ultrahang terjedési sebesség összefüggése a testsűrűséggel. Jelölések: N: légszáraz, V: vákuum víztelített, K1: hagyományos kovasavészterrel kezelt, K2: rugalmas kovasavészterrel kezelt, P: akrilgyantával kezelt állapot. Az ábra egyes pontjai 18 próbatest mérési átlagát reprezentálják.

8.4. ábra A látszólagos porozitás összefüggése a testsűrűséggel. Jelölések: N: légszáraz, V: vákuum víztelített, K1:
hagyományos kovasavészterrel kezelt, K2: rugalmas kovasavészterrel kezelt, P: akrilgyantával kezelt állapot. Az
ábra egyes pontjai 18 próbatest mérési átlagát reprezentálják.

8.5. ábra A közvetett húzószilárdság összefüggése a testsűrűséggel. Jelölések: N: légszáraz, V: vákuum víztelített,
K1: hagyományos kovasavészterrel kezelt, K2: rugalmas kovasavészterrel kezelt, P: akrilgyantával kezelt állapot.
Az ábra egyes pontjai 18 próbatest mérési átlagát reprezentálják.
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8.1. táblázat Regressziós egyenletek. A közvetett húzószilárdság és a testsűrűség kapcsolata a látszólagos porozitással és az ultrahang terjedési sebességgel.
Lelőhely /
Regressziós
egyenes egy.
Eger-Demjén
Eger-Tihamér
Weibern
Habichtswald
Rochlitz

szil.– por.

szil.– uh t.s.

Ф = a σh + b
a
b

v p = a σh + b
a
b

-4,34
-9,03
-11,97
-5,67
-5,63

45,09
42,08
62,37
38,10
42,08

-0,06
0,05
-0,11
-0,32
-0,11

3,05
1,98
2,55
3,92
3,44

sűr. – por.
Ф=aρ+b
a
b
0,61
0,47
0,44
7,32
1,34

1,80
1,26
1,63
-13,50
0,41

sűr. – uh t.s.
vp = a ρ + b
a
b
-65,24
-80,72
-64,71
-43,86
-78,82

138,1
159,2
134,7
113,3
179,3

sűr. – szil.

σh = a ρ + b
a

b

8,86
5,00
5,49
15,38
7,89

-11,24
-6,69
-6,23
-31,00
-12,58

8.10. A HŐTÁGULÁS VÁLTOZÁSA
A tufa mintákat hevítve az agyagásványok 50 °C felett veszítettek a Si-rétegrácsok között tárolt víztartalmukból, aminek következtében a hőtágulás ideiglenesen mérséklődött.
A hőtágulási görbéknek ezeken a szakaszain törést figyelhetünk meg (7.11. ábra). A hőmérsékletcsökkenés és a tufák összehúzódása között lineáris kapcsolat mutatható ki. A hűtési
folyamat során a 25 °C-ot elérve a duzzadó agyagásványok újra vizet kezdtek el felvenni,
ami csökkentette az összehúzódás mértékét (7.11. ábra).
Részben az ásványos összetételnek köszönhetően (WEISS et al. 2004a) a habichtswaldi
és a rochlitzi tufák hőtágulása nagyobb a magyarokénál. A tufák hőtágulása a kezelőszerek
hatására jelentősen megnövekedett. A tufák a hőtágulási kísérletek során maradandó alakváltozást szenvedtek (7.11. ábra).
A kőszilárdító szerek részlegesen kitöltötték a pórustereket. A nedvességfelvétel és az
agyagásványok duzzadására kisebb szabad pórustér állt rendelkezésre, ami növelte a feszültségeket a kőzetben és a hőtágulás növekedéséhez vezetett. A megnövekedett kontrakció magyarázata abban rejlik, hogy a konzerválási eljárás során víz kötődött meg a pórusokban, ami aztán a hőmérsékleti befolyásra felszabadult.
A konzerválás okozta hőtágulás-növekedés fokozhatja a kezelt tufák hajlamát a fizikai
mállásra.
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9. ÖSSZEFOGLALÁS
Doktori értekezésemben a vulkáni tufák mállási jelenségeit jellemeztem és kőzetfizikai tulajdonságainak változását elemeztem különböző kezelőszerek hatására. Kutatásaim
részben helyszíni, részben laboratóriumi vizsgálatokon alapultak. Az egri vár területén, történeti és restaurált falazatokat vizsgálva öt tufatípust (Eger I-V) különböztettem meg, és
azok mállási jelenségeit tanulmányoztam. A műemléki környezet miatt csak korlátozott
mértékben lehetett helyszíni mintákat venni, ami behatárolta a további, laboratóriumi körülmények között elvégezhető kőzetfizikai vizsgálatok körét is.
A kőzetfizikai tulajdonságok meghatározásához és a kezelőszerek hatásának elemzéséhez bányákból származó kőzettömbök anyaga szolgált. Kőzetszilárdítási kísérleteim során eltérő összetételű és időállóságú vulkáni tufákat tanulmányoztam. A hazai miocén korú
eger-demjéni és eger-tihaméri dácittufa mellett összehasonlításként németországi tufákat
is elemeztem. Ezek közül negyedidőszaki, fonolitos összetételű weiberni tufa, Habichtswald területéről származó miocén bazaltos lapillikő és perm időszaki, rochlitzi riolittufa
mintákat vizsgáltam. Az agyagásványok duzzadását csökkentő szeres előkezelést követően
három különböző kőszilárdító szert (hagyományos kovasavészter, rugalmas kovasavészter,
polimetil metakrilát gyanta) alkalmaztam a mintákon.
A vizsgálatsor célja annak megválaszolása volt, hogy a különböző szövetű és ásványos összetételű tufák miképpen reagálnak a konzerválószerekre, milyen fizikai változások
mennek végbe a kezelések hatására, és végül melyek az adott tufára alkalmazható legmegfelelőbb kezelőszerek.

9.1. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1. TÉZIS Ásványtani és kémiai vizsgálatokkal kimutattam, hogy az egri vár eredeti, történeti falazatában mind a dácittufák, mind az andezittufák előfordulása jellemző. A hazai
klimatikus viszonyok között a tufák legjellemzőbb mállási formái  differenciált mállás,
szemcsekipergés, pikkelyesedés és levelesedés  mellett azonosíthatók a kéregképződés
különböző formái is, továbbá sókiválások és biogén bevonatok is megjelennek.

2. TÉZIS Kísérleti körülmények között igazoltam, hogy az alkalmazott kőszilárdító szerek hatására a vizsgált makroporózus tufák pára- és higroszkópos nedvességfelvétele jelentősen megnövekszik, és kapilláris vízfelvétele nagymértékben lelassul. Míg a párafelvételt a
rugalmas kovasavészter növeli a legnagyobb mértékben, addig a kapilláris vízfelvételi tulajdonságokat a hagyományos kovasavészter változtatja meg a leginkább. A víztaszító adalékok (szilán, sziloxán) nélküli kovasavésztereknél is számolnunk kell tehát a nedvesség
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felvételi tulajdonságok megváltozásával. A vizsgált szerek közül az akrilgyanta hatása a
legradikálisabb, ugyanis az elemzett tufák többségénél elhanyagolható mértékűvé csökkenti a kapilláris vízfelvételt.

3. TÉZIS Kísérletileg kimutattam, hogy a konzervált tufák közvetett húzószilárdságát,
látszólagos porozitását és testsűrűségét a hagyományos kovasavészter változtatja meg a
legnagyobb mértékben. A rugalmas kovasavészteres kezelés kisebb változást idéz elő,
mint a hagyományos kovasavészter. Az akrilgyanta kevésbé változtatja meg mindkét
kovasavészternél a vizsgált tufák fenti fizikai tulajdonságait.

4. TÉZIS Kimutattam, hogy a kőszilárdító szerek megváltoztathatják a vulkáni tufák kőzettani irányítottságával kapcsolatos tulajdonságait. A konzerválás hatására a kisebb szilárdságú kőzettípusoknál (eger-tihaméri, weiberni és rochlitzi tufák) anizotróp jellegű szilárdságnövekedést tapasztaltam. Azaz, a közvetett húzószilárdsági paraméterek különböző
mértékben nőttek meg a vizsgált irányokban a konzerválás hatására.

5. TÉZIS

Kísérletileg kimutattam, hogy az alkalmazott kőszilárdító szerek a vizsgált
makroporózus tufák ultrahang terjedési sebességét kismértékben befolyásolják. Ezen tufáknál a vákuum víztelítés és az alkalmazott kezelőszerek okozta szilárdság- és sűrűségváltozás, valamint az ultrahang terjedési sebesség változása között lineáris kapcsolat mutatható ki (8.2. és 8.3. ábrák).

6. TÉZIS Meghatároztam az Eger környéki tufák hőtágulási paramétereit. Kísérletileg
kimutattam, hogy a konzervált vulkáni tufák hőtágulása nagyobb a természetes állapotú
tufákénál.

7. TÉZIS

Kőzetfizikai vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy az eger-demjéni,
eger-tihaméri és rochlitzi tufákhoz hasonló jellegű (savanyú piroklasztikus, makroporózus)
kőzetek konzerválására a rugalmas kovasavészter a legalkalmasabb. Az akrilgyanta kültéri
alkalmazása vulkáni tufákra nem célszerű, mivel hajlamos filmréteget képezni a kőzetfelületen, és a kovasavészterekhez képest kisebb szilárdítóképessége mellett jelentősen megváltoztatja a kőzetek vízháztartását.

9.2. AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA
Az eger-demjéni, eger-tihaméri és rochlitzi tufákhoz hasonló savanyú piroklasztikus
műemléki kőanyagokon a rugalmas kovasavészter különböző változatait érdemes műemléki próbafelületeken kipróbálni. A mikroporózus habichtswaldi bazaltlapillihez és a
weiberni fonolittufához hasonló kőzetek esetén mindkét kovasavészter változatai megvizsgálandók. Az akrilgyanta alkalmazása vulkáni tufák esetén kültéren kerülendő.
Műemléki jellegű épületek, szobrok, műtárgyak állagmegóvásakor a kőkonzerváló
szerek nem csak pozitív hatást okozhatnak, ezért gyakorlati alkalmazásuk mindig gondos
elővizsgálatot (laboratóriumi kísérletek, helyszíni próbafelületek) igényel.
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9.3. JÖVŐBENI KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK
A vulkáni tufákon további kezelőszerek hatása is megvizsgálható, illetve a kezelőszerek laboratóriumi vizsgálata további kőzetekre is kiterjeszthető. Az időállósági viselkedés
változásának elemzése (sókristályosítási, fagyasztási kísérletek) további új információkkal
szolgálna.
A laboratóriumi vizsgálatok alapján kijelölt kezelőszerek hatását műemlékek teszt falfelületein is elemezni kell (pl. roncsolásmentes vizsgálatokkal), mert a beépített kőzetanyag
viselkedése eltérhet a laboratóriumi körülmények között kapott eredményektől.
A nemzetközi irodalomból ismertek olyan kísérletek és mérések, amelyek az egyes
konzerválószerek évtizedes távlatú hatását mutatják be. A magyar tudományos irodalomban kevés erre vonatkozó mérést publikáltak, ezért érdemesnek tartom ezt a munkát tovább folytatni.
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FORGÓ Lea Zamfira
PhD értekezés összefoglalója

A vulkáni tufák könnyű megmunkálhatóságuknál fogva széles körben alkalmazott építő- és
díszítőkövek. Piroklasztikus eredetükből eredően heterogén összetételűek, porózusak, továbbá gyakran víz- és fagyérzékenyek. Mállási hajlamukat az ásványtani összetétel és a
cementáció mértéke mellett a póruseloszlásuk befolyásolja leginkább.
Az egri vár területén, történeti és restaurált falazatokon azonosítottam a tufákra legjellemzőbb mállási jelenségeket. A helyszíni vizsgálatokat laboratóriumi kőzettani vizsgálatokkal
egészítettem ki, így meg tudtam határozni a tufaminták kőzettani eredetét, és információt
gyűjtöttem a mállás okozta tulajdonságváltozásokról.
A tufa felhasználásával készült műemlékek és műtárgyak védelmének egyik módja a konzerválószerek alkalmazása. Doktori kutatásaim fő célja annak meghatározása volt, hogy
miként változnak a tufák kőzetfizikai tulajdonságai a különböző kezelőszerek hatására. Bányákból származó, eltérő összetételű és időállóságú vulkáni tufákon, laboratóriumi körülmények között végeztem kőkonzerválási kísérleteket. A hazai, miocén korú eger-demjéni
és eger-tihaméri dácittufa mellett Németországból származó, negyedidőszaki, weiberni
fonolittufa, Habichtswald területéről származó miocén bazaltlapilli és perm időszaki,
rochlitzi riolittufa mintákat vizsgáltam. A kőzetmintákat előzetesen az agyagásványok higroszkópos duzzadását csökkentő szerrel kezeltem, majd három különböző kőszilárdító
szert (hagyományos kovasavészter, rugalmas kovasavészter, polimetil metakrilát gyanta)
alkalmaztam.
A minták ásvány- és kőzettani leírását polarizációs mikroszkópia, röntgendiffrakció és röntgen-fluoreszcencia vizsgálatok segítségével végeztem el. A kezelőszerek megkötődési
módját pásztázó elektronmikroszkóppal elemeztem. A rugalmas kovasavészter kevesebb
zsugorodási repedéssel szilárdult meg, mint a hagyományos kovasavészter. Az akrilgyanta
különálló lapocskákat képzett a pórusfalakon. A kőzetfizikai tulajdonságokban bekövetkezett változásokat testsűrűség, látszólagos porozitás, póruseloszlás, ultrahang terjedési sebesség mérésekkel határoztam meg. A szilárdsági paraméterek mellett a kőzettani irányítottsággal kapcsolatos tulajdonságok is módosulhatnak a konzerválás hatására. A tufák
vízzel szembeni viselkedése jelentősen megváltozhat a kőszilárdítás hatására. A kezelések
eredményeképp, a mérések szerint, növekszik a hőtágulás mértéke.
A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a vulkáni tufák konzerválására a kovasavészter
különböző változatainak használata célszerűbb az akrilgyantáénál. A kővédő anyagok gyakorlati alkalmazása esetén nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy előzetes laboratóriumi
vizsgálatok és minta próbafelületek segítségével, mindig az adott kőzetanyagra szabottan
válasszuk ki a védelemre leginkább alkalmas szert.
ÖSSZEFOGLALÓ
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Volcanic tuffs are widely used as building materials and very often they are prone to
weathering. Since being extrusive pyroclastic rocks, tuffs are very heterogeneous with respect to their physical properties and textural characteristics. Most tuffs are very sensitive
to water and show significant decreases in strength, when air-dry and water saturated
samples are compared. The pore-size distribution significantly influences these changes
and is considered as one of the key factors in influencing the durability of tuff besides
mineralogical composition.
Tuff weathering phenomena on a historical and a restored wall at Eger Castle, Hungary
were studied. Five tuff types from the castle area were collected and in-situ studies were
complemented with petrographical analyses in the laboratory to determine the composition of the stones and to assess the changes caused by weathering.
Five types of tuffs representing a large variety in lithology, rock fabrics and technical properties were treated and tested under laboratory conditions. Prior to consolidation a preservative was applied to reduce the swelling ability of clay minerals. Three types of stone
consolidants (silicic acid ester: SAE, elastic silicic acid ester: eSAE, polymethyl methacrylate
resin: PMMA) were tested on dacite tuffs from quarries Eger-Demjén, Eger-Tihamér (Hungary), on rhyolite tuff from Rochlitz (Germany), on a phonolitic tuff from the quarry of
Weibern (Germany) and on a basaltic tuff from Habichtswald (Germany). To aims of tests
were to provide data on the behaviour of consolidated tuffs and to understand how stone
consolidants affect the stone properties.
Mineralogical compositions (XRD) were determined and textural elements were described
by means of polarising microscopy. Scanning electron microscopy was used to visualize
the bond between the preserving agents and the stone components. Fewer shrinkage
cracks were seen in the eSAE than in the SAE, after consolidation, while PMMA has formed
separate plates. Changes in physical properties due to conservation such as bulk density,
effective porosity and pore-size distribution were also determined. Sorption and capillary
water uptake measurements have shown that stone strengtheners can significantly influence the water related behaviour. The increase in ultrasonic pulse velocity and indirect
tensile strength were significantly different for different tuff types. Thermal dilatation tests
have shown that thermal expansion coefficient is increased due to conservation.
These conservation trials have shown that the use of silicic acid esters and elastic silicic
acid esters is more appropriate for volcanic tuffs than that of the acrylic resin. Considering
the large variety in tuffs, it is particularly important to carry out preliminary laboratory tests
and to review in-situ test surfaces in case of practical applications.
SUMMARY
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THESIS 1 Volcanic tuffs from the area of Eger, Hungary are mainly referred as rhyolitic
and rhyodacitic tuffs. However, petrographical analyses of stones of a historical wall of
Eger Castle have shown that there are also andesite tuffs besides dacite tuffs. Thus it is very
likely that stones from surrounding andesite tuff quarries have been also used partly to
build the castle. The most characteristic tuff weathering forms on the studied wall surfaces
are: selective weathering, granular disintegration, single and multiple flaking and scaling.
Crusts, salt efflorescences and biological colonisation were also identified.
THESIS 2 Under laboratory conditions the stone consolidants significantly increased
the moisture sorption and reduced the capillary water uptake of the studied macroporous
tuffs. The moisture sorption has been increased the most when silicic acid ester was used.
The most significant changes in capillary water uptake were caused by the elastic silicic
acid ester. Consequently, silicic acid esters induce changes in water and moisture absorption properties, although silicic acid esters are considered as non hydrophobic compounds. The most dramatic effect was related to acrylic resin, since it almost entirely
blocked the capillary water uptake of most of the tuffs.
THESIS 3 Experiments have shown that indirect tensile strength, effective porosity
and bulk density of the examined tuffs have been changed the most by the traditional
silicic acid ester. Elastic silicic acid ester treatment caused less significant changes of the
above listed properties, while the acrylic resin has the least effect on physical properties of
the tuffs.
THESIS 4 Experiments have shown that stone consolidants can modify fabric related
anisotropy of physical properties of tuffs. In case of tuffs with lower strength (from EgerTihamér, Weibern and Rochlitz) increase in strength due to stone consolidants has shown
anisotropic characteristics. As a consequence, the indirect tensile strength increased in a
different extent in different orientations, when treated and non-treated samples were
compared.

THESIS 5 Ultrasonic pulse velocity experiments have shown that the effect on sound
propagation of the applied stone consolidants is minor on the macroporous volcanic tuffs.
Regarding these tuff types there is a linear relationship between the indirect tensile
strength, the bulk density and the ultrasonic pulse velocity of water saturated and treated
samples.
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THESIS 6 Thermal expansion coefficients analyses of tuffs have shown that consolidated volcanic tuffs have larger thermal expansion than that of the samples in natural
state.

THESIS 7 According to petrophysical analyses from the tested consolidants the elastic
silicic acid esters are the most appropriate agents for consolidation of macroporous pyroclastic rocks with high silica content. These include Eger-Demjén, Eger-Tihamér and Rochlitz tuffs. The use of acrylic resin as a consolidant of the tested volcanic tuffs is not recommended, since it has minor strengthening ability compared to silicic acid esters and it
has a substantial influence on water transport.
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Since volcanic tuffs are often prone to weathering, their preservation and the use of consolidants are key issues of monument protection. The weathering forms of volcanic tuffs
were studied at Eger Castle, Hungary. The effects of three stone consolidants (silicic acid
ester, elastic silicic acid ester and polymethyl methacrylate resin) were compared under
laboratory conditions. Five tuff types from different quarries were tested: two from Hungary (Eger-Demjén and Eger-Tihamér tuffs) and three from Germany (Weibern, Habichtswald and Rochlitz tuffs). Petrographical and petrophysical measurements were carried out
on non-treated and consolidated samples. According to these tests silicic acid esters are
the most proper agents for tuff consolidation, while acrylate resin has several adverse effects on tuffs.
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