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Előadás vázlat 

• Bevezető (Tatai vár bemutatása, műemlékek mállási 

jelenségei, célkitűzések) 

• Vizsgálati falrészletek kiválasztása és mintavételi pontok 

• Vizsgálati módszerek 

• Mérések eredményei 

• Következtetések 

• Köszönetnyilvánítás 

 



A Tatai vár a történelem tükrében 

• A Vár építése valamikor a XIV. század második felében (Lackfi család)  

• 1397-1409 (Zsigmond császár)  

• 1440-1464 (Rozgonyiak)  

• 1464-1472 (Hunyadi Mátyás)  

• 1543-ban Törökök elfoglalták és felégették (folyamatos tulajdonos csere, rombolások és 

katonai célú hozzáépítések)    

• 1815-ben végzett építkezések meghatározták a mai vár jellegzetes külalakját 

• 1956-1968 Régészeti ásatások  

• 1972-1974 Teljes műemléki helyreállítás 

 

 

Zöld - építkezés 

Piros - leromlás 



A műemlékek mállási jelenségei 
Mállási jelenségek csoportosítása kiváltó ok szerint 

Mechanikai  

mállási jelenségek 

oka:  

•hőingadozás okozta 

tágulások/összehúzódások 

•jég repesztő hatása stb.)  

eredménye: 

fellevelesedések 

felhólyagosodások 

repedések 

kéreg leválások, …)  

 

Kémiai  

mállási jelenségek 

oka: 

•oldódási folyamatok 

•oxidációs folyamatok  

eredménye: 

mikrokarsztosodás 

elszíneződések (rozsda) 

 

Biológiai  

mállási jelenségek 

oka: 

•növények gyökereinek 

repesztő és savakkal oldó 

hatása 

•élőlények anyagcseréjének  

hatásai  

 

Együttes hatásukra  

kialakuló jelenségek:  

világos és sötét mállási kérgek 

porkérgek   

 

gipsz anyagú sötét mállási kéreg 

(Tatai Mészkő, 2. típus, B fal, TMMK 3. minta) 

gipszkéreg 

mészkő 



A vizsgált falrészletek bemutatása  

• Választási 

szempontok:  

- Építőanyagok 

változatossága 

- Mállási jelenségek 

jelenléte   

- Területi viszonyok 

(pl. kitettség a 

napnak, szélnek)  

- Akadályok 

(forgalom, zaj, 

megközelíthetőség)  

 

• Keleti vártorony 

• 4 falszakasz 

• ÉNY szélirány 

 

B A D 
C 



Mintavételi pontok és mintavétel 

    10 minta: 

 
        FMMK: Forrávízi mészkő 

mállási kéreggel 

 

       TMMK1.-2.: Tatai mészkő 
(1. típus mállási kéreggel) 

 

        BETH: Betonhabarcs 

 

        MHD: Mészhabarcs durva 

 

        MMH: Mállott  

 mészhabarcs 

 

        FJH: Fiatal javítóhabarcs 

 

        TMMK3.: Tatai mészkő 2. 
típus mállási kéreggel 

 

        HOMK: Homokkő 

 

        VMMK: Vörös mészkő 
mállási kéreggel 

 



Vizsgálati módszerek 

HYDROMETTE UNI1 nedvességmérő 

• Helyszíni roncsolásmentes vizsgálatok 
- Kőzet szilárdságmérések duroszkóppal 

- Fal nedvességmérések 

- Litológiai térképek elkészítése  

- Mállási térképek elkészítése  

 

 

 

• Laboratóriumi vizsgálatok: 
- Röntgen por-diffrakció (XRPD) 

- Pásztázó elektronmikroszkópos mérések (SEM) 

alkalmazott mintatípusok: 

–töret (9 db) 

–szárazon készített, műgyantás vastagcsiszolat (5 db) 

 
 



Röntgen por-diffrakció (XRPD) - habarcsok 

Azonosított ásványok: kalcit, kvarc, gipsz, dolomit, kaolinit, muszkovit, plagioklász földpát és káliföldpát 

 

beton 



Pásztázó elektronmikroszkópos mérések (SEM) 

Peték a mállási kéreg felületén Biofilm a mállási kéreg felületén 

3 μm átmérőjű pollenek Sókristályok a mállási kéreg felületén 

Szferula gipszes közegben 



Kőzetszilárdság mérések duroszkóppal 

23 vizsgált kőzetfelület 

 

Mérések száma: 

15 mért érték/kőzet 

Értékek átlagolása 

 

Szilárdsági sorrend 

 



Nedvességmérések 

 



A nedvességmérések értékei 



Litológiai és mállási térképek elkészítése 

- Terepen készített méretarányos 

fényképek 

- Saját digitalizálási eljárás (Corel Draw 12)  

- Többszörös terepi adatgyűjtés - finomítás 

- Információk színnel történő  

elkülönítése 

- Az elkészítéshez  szükséges  

idő kb. 300 munkaóra 

- Kiértékelés ImageJ programmal  



Azonosított  

kőzettípusok 1. típus (B,D) 

2B. típus (D) 

2. típus (B,D) 

4. Jura  

vörös mészkő (C) 

2. Forrásvízi  

mészkő (B,D) 

1. Tatai mészkő 

3. Homokkő (B) 



B fal litológiai térkép 

 



D fal litológiai térkép  

 



Litológiai adatok 

összehasonlítása 

B fal: 77% kőzet és 23% habarcs 

D fal: 58% kőzet és 42% habarcs 

 

B falon 4 kőzettípus (homokkő) 

D falon 4 kőzettípus (Tatai 2B.  

változata)  

 

B falon 4 habarcstípus (mész alapú  

habarcs 1. és 2.) 

D falon 3 habarcstípus (mész alapú  

habarcs 3.)  

 

Kőzettípusok közül mindkét falon a  

Tatai mészkő 1. típusa dominál 

 

A B falon mész alapú habarcsok 

a D falon pedig a betonhabarcs  

dominál  

 



B fal mállási térképe 

 



D fal mállási térképe 

 



Mállási adatok 

összehasonlítása 

A B fal erőteljesebben mállott mint a D fal  

 

A B falon a mállási kérgek leginkább a kőzetek 

felületén, a D-falnál pedig a habarcsokon  

(betonhabarcs) jelentek meg.  

 

B falon 9 mállási jelenség (porkéreg, moha, zuzmó) 

D falon 10 mállási jelenség (másodlagos  

fellevelesedés, mikrokarsztosodás) 

 

A gömbös fekete kéreg gyakrabban fordult elő a  

kőzeteken mint a sík fekete kéreg. 

 

B falon jelentősebb kéreg levállás és porkéreg képződés 

 

A D fal (kisebb porozitású) betonhabarcsán döntő  

mennyiségben sík fekete kéreg jelent meg. 

 

A porózusabb mészköveken és mész alapú  

habarcsokon a gömbös fekete kéreg keletkezett  

inkább. 

 



Következtetések 

• A B és D fal építőanyagai közül a helyi Tatai Mészkő a fő alkotó. A többi építőkő 
csökkenő gyakoriság szerint: édesvízi mészkő, homokkő, jura vörös mészkő. 

• A vár falain több habarcs típus lett elkülönítve, megerősítve, hogy a vár falai 
már átmentek műemlékvédelmi célú beavatkozásokon. Erre utal például a főleg 
a D falon jelentős mennyiségben jelen lévő, modernebb betonhabarcs, valamint 
a fiatal javító habarcs a B fal egyes forrásvízi mészkövein. 

• A mállási térképeim alapján a vár egyes falszakaszai erőteljesen mállottak (pl. B 
fal). 

• Nedvességméréseim alapján a B fal sokkal nedvesebb és valószínűleg emiatt 
mállottabb, mint a D fal, ehhez leginkább a B fal tájolása járul hozzá.   

• A B fal humid jellegű környezete tette lehetővé a mállási jelenségek erőteljesebb 
kialakulását ezen a falon. Ok lehet még a fal közvetlen közelében található 
forgalmas járda (porkéreg képződés csak itt tapasztalható). 

• A D fal kőzetei kevésbé mállottak, mint a B fal kőzetei. Ez a fal jobban ki van 
téve a szélnek, valamint a napsütésnek, ezáltal alapvetően szárazabb. 

• A D fal habarcsainak uralkodó mennyiségét a betonhabarcs adja. A betonhabarcs 
felületének döntő többsége, a jobb feltételek ellenére sík fekete kéreggel 
erőteljesen mállott (és körülötte is erőteljesebb a kőzetek mállása). 

•  Megfigyeléseim alapján a jövőben új, megfontoltabb, kőzetmegőrzési restaurációs 
beavatkozások ajánlottak, felmerülhet a mészhabarcs újbóli alkalmazása is. 
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Saját képek mállási jelenségekről 1.  

 
Anyaghiány 

habarcson B fal  

Másodlagos fellevelesedés 

Tatai mészkő D fal    

Mikrokarszt 

Forrásvízi mészkő 

D fal 

 Moha,zuzmó 

Homokkő B fal  



 

Saját képek mállási jelenségekről 2.  

Porkéreg  

Tatai mészkő B fal  
Repedés, sarok letörés 

Tatai mészkő B fal  

Fekete kéreg levállása 

Tatai mészkő B fal  
Sík fekete kéreg és 

anyaghiány 

Tatai mészkő D fal  


