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1. Célkitűzések 

• Műemlékvédelmi munkát segítő anyagvizsgálat: 

műemlék jellegű épületek vakolatának 

állapotfelmérése 

• Célcsoport: két világháború között épült (70-80 éves), 

építészeti szempontból kiemelt, építéstörténetet 

tekintve is jól dokumentált épületek Budapesten és 

Szabadkán 

• Ismeretszerzés (anyagismeret) a korábban 

anyagvizsgálati szempontból korábban nem dokumentált 

építőanyagokról 

• Légszennyezettség vakolatkárosító hatásának 

összehasonlítása eltérő légszennyezettségű városokban 

 

 



2/a. Szabadkai épületek 

elhelyezkedése 

VN3 

VN8 

VN4 

BN 

1 km 



2/b. Budapesti épületek 

elhelyezkedése 

 

OH 

EU 

MZ 

5 km 



3. Mintavétel 

Példa: VN4 – Vladimira Nazora 4., Szabadka 



3. Mintavétel 

Mintavétel előtt Mintavétel után 

Teljes minta mérete: 

3 x 5 cm 

Részminta: 

2 x 3 cm Példa: EU04VS – Fadrusz utca, Budapest 



4. Vizsgálati módszerek  

• Sztereomikroszkópos vizsgálat (24 db minta) 

• Röntgen-pordiffrakciós vizsgálat (47 db minta) 

• Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat  

 5 db szárazon készített vastagcsiszolat  

 1 db felszíni töretminta) 

EU04VS 

Fadrusz utca 

VN801F 

Vladimira Nazora 8. 
MZ02VS 

Vásárhelyi Pál utca 

OH01 

Október 23-a. utca 



5. Eredmények 

 



Szabadka Épületek 

  VN3 VN8 VN4 BN 

Mállási kéreg  Nincs 

Felületen nincs, de a 

javítórétegek 

között van 

Nincs 

1 mm vastag, sötét színű 

mállási kéreg (BN04VS 

és BN05) csak az 

eredeti vakolaton 

(javítón nincs) 

Szálak Nincs Nincs 

műkőből vett VN404 

mintán és a VN401Z 

mintán, felszínen 

(szerves)  

BN02-es minta felszínén sok 

(szerves szálak) 

Vakolat 

adalékanyaga 

(szemcsék) 

Háromrétegű 

Kvarcszemcsés alsó és felső 

réteg és kalcitos 

(mészkőtörmelékes) 

középső réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelék

es); + kvarcos 

adalékú, sötét 

alapanyagú 

javítóvakolat 

Kétrétegű 

Kvarcos felső réteg és 

ősmaradványos alsó 

réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelékes) + 

gipsz (adalék) 

Ősmaradványok 

Van (középső rétegben) 

bryozoa, foraminifera, 

tengeri süntüske 

Van, bryozoa, 

foraminifera, 

tengeri 

süntüske 

 

Van, kivéve VN404 minta 

(dolomitszemcsés 

műkő) 

Az eredeti vakolatban vannak 

ősmaradványok 

Javító rétegek Nincs 

Halványsárga 

festékréteg,  

alatta dolomitos-

baritos réteg 

Nincs 

Van (BN01VS, BN02 és 

BN03), csak kvarcos 

adalék 

Potenciális 

környezeti 

hatás 

Kvarcszemcsék(szilikózis) Kvarc, azbesztszerű 

szálak (ha 

tényleg azbeszt) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 



Szabadka Épületek 

  VN3 VN8 VN4 BN 

Mállási kéreg  Nincs 

Felületen nincs, de a 

javítórétegek 

között van 

Nincs 

1 mm vastag, sötét színű 

mállási kéreg (BN04VS 

és BN05) csak az 

eredeti vakolaton 

(javítón nincs) 

Szálak Nincs Nincs 

műkőből vett VN404 

mintán és a VN401Z 

mintán, felszínen 

(szerves)  

BN02-es minta felszínén sok 

(szerves szálak) 

Vakolat 

adalékanyaga 

(szemcsék) 

Háromrétegű 

Kvarcszemcsés alsó és felső 

réteg és kalcitos 

(mészkőtörmelékes) 

középső réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelék

es); + kvarcos 

adalékú, sötét 

alapanyagú 

javítóvakolat 

Kétrétegű 

Kvarcos felső réteg és 

ősmaradványos alsó 

réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelékes) + 

gipsz (adalék) 

Ősmaradványok 

Van (középső rétegben) 

bryozoa, foraminifera, 

tengeri süntüske 

Van, bryozoa, 

foraminifera, 

tengeri 

süntüske 

 

Van, kivéve VN404 minta 

(dolomitszemcsés 

műkő) 

Az eredeti vakolatban vannak 

ősmaradványok 

Javító rétegek Nincs 

Halványsárga 

festékréteg,  

alatta dolomitos-

baritos réteg 

Nincs 

Van (BN01VS, BN02 és 

BN03), csak kvarcos 

adalék 

Potenciális 

környezeti 

hatás 

Kvarcszemcsék(szilikózis) Kvarc, azbesztszerű 

szálak (ha 

tényleg azbeszt) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 



Szabadka Épületek 

  VN3 VN8 VN4 BN 

Mállási kéreg  Nincs 

Felületen nincs, de a 

javítórétegek 

között van 

Nincs 

1 mm vastag, sötét színű 

mállási kéreg (BN04VS 

és BN05) csak az 

eredeti vakolaton 

(javítón nincs) 

Szálak Nincs Nincs 

műkőből vett VN404 

mintán és a VN401Z 

mintán, felszínen 

(szerves)  

BN02-es minta felszínén sok 

(szerves szálak) 

Vakolat 

adalékanyaga 

(szemcsék) 

Háromrétegű 

Kvarcszemcsés alsó és felső 

réteg és kalcitos 

(mészkőtörmelékes) 

középső réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelék

es); + kvarcos 

adalékú, sötét 

alapanyagú 

javítóvakolat 

Kétrétegű 

Kvarcos felső réteg és 

ősmaradványos alsó 

réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelékes) + 

gipsz (adalék) 

Ősmaradványok 

Van (középső rétegben) 

bryozoa, foraminifera, 

tengeri süntüske 

Van, bryozoa, 

foraminifera, 

tengeri 

süntüske 

 

Van, kivéve VN404 minta 

(dolomitszemcsés 

műkő) 

Az eredeti vakolatban vannak 

ősmaradványok 

Javító rétegek Nincs 

Halványsárga 

festékréteg,  

alatta dolomitos-

baritos réteg 

Nincs 

Van (BN01VS, BN02 és 

BN03), csak kvarcos 

adalék 

Potenciális 

környezeti 

hatás 

Kvarcszemcsék(szilikózis) Kvarc, azbesztszerű 

szálak (ha 

tényleg azbeszt) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 

2 mm 

2 mm 



Szabadka Épületek 

  VN3 VN8 VN4 BN 

Mállási kéreg  Nincs 

Felületen nincs, de a 

javítórétegek 

között van 

Nincs 

1 mm vastag, sötét színű 

mállási kéreg (BN04VS 

és BN05) csak az 

eredeti vakolaton 

(javítón nincs) 

Szálak Nincs Nincs 

műkőből vett VN404 

mintán és a VN401Z 

mintán, felszínen 

(szerves)  

BN02-es minta felszínén sok 

(szerves szálak) 

Vakolat 

adalékanyaga 

(szemcsék) 

Háromrétegű 

Kvarcszemcsés alsó és felső 

réteg és kalcitos 

(mészkőtörmelékes) 

középső réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelék

es); + kvarcos 

adalékú, sötét 

alapanyagú 

javítóvakolat 

Kétrétegű 

Kvarcos felső réteg és 

ősmaradványos alsó 

réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelékes) + 

gipsz (adalék) 

Ősmaradványok 

Van (középső rétegben) 

bryozoa, foraminifera, 

tengeri süntüske 

Van, bryozoa, 

foraminifera, 

tengeri 

süntüske 

 

Van, kivéve VN404 minta 

(dolomitszemcsés 

műkő) 

Az eredeti vakolatban vannak 

ősmaradványok 

Javító rétegek Nincs 

Halványsárga 

festékréteg,  

alatta dolomitos-

baritos réteg 

Nincs 

Van (BN01VS, BN02 és 

BN03), csak kvarcos 

adalék 

Potenciális 

környezeti 

hatás 

Kvarcszemcsék(szilikózis) Kvarc, azbesztszerű 

szálak (ha 

tényleg azbeszt) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 



Szabadka Épületek 

  VN3 VN8 VN4 BN 

Mállási kéreg  Nincs 

Felületen nincs, de a 

javítórétegek 

között van 

Nincs 

1 mm vastag, sötét színű 

mállási kéreg (BN04VS 

és BN05) csak az 

eredeti vakolaton 

(javítón nincs) 

Szálak Nincs Nincs 

műkőből vett VN404 

mintán és a VN401Z 

mintán, felszínen 

(szerves)  

BN02-es minta felszínén sok 

(szerves szálak) 

Vakolat 

adalékanyaga 

(szemcsék) 

Háromrétegű 

Kvarcszemcsés alsó és felső 

réteg és kalcitos 

(mészkőtörmelékes) 

középső réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelék

es); + kvarcos 

adalékú, sötét 

alapanyagú 

javítóvakolat 

Kétrétegű 

Kvarcos felső réteg és 

ősmaradványos alsó 

réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelékes) + 

gipsz (adalék) 

Ősmaradványok 

Van (középső rétegben) 

bryozoa, foraminifera, 

tengeri süntüske 

Van, bryozoa, 

foraminifera, 

tengeri 

süntüske 

 

Van, kivéve VN404 minta 

(dolomitszemcsés 

műkő) 

Az eredeti vakolatban vannak 

ősmaradványok 

Javító rétegek Nincs 

Halványsárga 

festékréteg,  

alatta dolomitos-

baritos réteg 

Nincs 

Van (BN01VS, BN02 és 

BN03), csak kvarcos 

adalék 

Potenciális 

környezeti 

hatás 

Kvarcszemcsék(szilikózis) Kvarc, azbesztszerű 

szálak (ha 

tényleg azbeszt) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 



Szabadka Épületek 

  VN3 VN8 VN4 BN 

Mállási kéreg  Nincs 

Felületen nincs, de a 

javítórétegek 

között van 

Nincs 

1 mm vastag, sötét színű 

mállási kéreg (BN04VS 

és BN05) csak az 

eredeti vakolaton 

(javítón nincs) 

Szálak Nincs Nincs 

műkőből vett VN404 

mintán és a VN401Z 

mintán, felszínen 

(szerves)  

BN02-es minta felszínén sok 

(szerves szálak) 

Vakolat 

adalékanyaga 

(szemcsék) 

Háromrétegű 

Kvarcszemcsés alsó és felső 

réteg és kalcitos 

(mészkőtörmelékes) 

középső réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelék

es); + kvarcos 

adalékú, sötét 

alapanyagú 

javítóvakolat 

Kétrétegű 

Kvarcos felső réteg és 

ősmaradványos alsó 

réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelékes) + 

gipsz (adalék) 

Ősmaradványok 

Van (középső rétegben) 

bryozoa, foraminifera, 

tengeri süntüske 

Van, bryozoa, 

foraminifera, 

tengeri 

süntüske 

 

Van, kivéve VN404 minta 

(dolomitszemcsés 

műkő) 

Az eredeti vakolatban vannak 

ősmaradványok 

Javító rétegek Nincs 

Halványsárga 

festékréteg,  

alatta dolomitos-

baritos réteg 

Nincs 

Van (BN01VS, BN02 és 

BN03), csak kvarcos 

adalék 

Potenciális 

környezeti 

hatás 

Kvarcszemcsék(szilikózis) Kvarc, azbesztszerű 

szálak (ha 

tényleg azbeszt) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 



Szabadka Épületek 

  VN3 VN8 VN4 BN 

Mállási kéreg  Nincs 

Felületen nincs, de a 

javítórétegek 

között van 

Nincs 

1 mm vastag, sötét színű 

mállási kéreg (BN04VS 

és BN05) csak az 

eredeti vakolaton 

(javítón nincs) 

Szálak Nincs Nincs 

műkőből vett VN404 

mintán és a VN401Z 

mintán, felszínen 

(szerves)  

BN02-es minta felszínén sok 

(szerves szálak) 

Vakolat 

adalékanyaga 

(szemcsék) 

Háromrétegű 

Kvarcszemcsés alsó és felső 

réteg és kalcitos 

(mészkőtörmelékes) 

középső réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelék

es); + kvarcos 

adalékú, sötét 

alapanyagú 

javítóvakolat 

Kétrétegű 

Kvarcos felső réteg és 

ősmaradványos alsó 

réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelékes) + 

gipsz (adalék) 

Ősmaradványok 

Van (középső rétegben) 

bryozoa, foraminifera, 

tengeri süntüske 

Van, bryozoa, 

foraminifera, 

tengeri 

süntüske 

 

Van, kivéve VN404 minta 

(dolomitszemcsés 

műkő) 

Az eredeti vakolatban vannak 

ősmaradványok 

Javító rétegek Nincs 

Halványsárga 

festékréteg,  

alatta dolomitos-

baritos réteg 

Nincs 

Van (BN01VS, BN02 és 

BN03), csak kvarcos 

adalék 

Potenciális 

környezeti 

hatás 

Kvarcszemcsék(szilikózis) Kvarc, azbesztszerű 

szálak (ha 

tényleg azbeszt) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 



Szabadka Épületek 

  VN3 VN8 VN4 BN 

Mállási kéreg  Nincs 

Felületen nincs, de a 

javítórétegek 

között van 

Nincs 

1 mm vastag, sötét színű 

mállási kéreg (BN04VS 

és BN05) csak az 

eredeti vakolaton 

(javítón nincs) 

Szálak Nincs Nincs 

műkőből vett VN404 

mintán és a VN401Z 

mintán, felszínen 

(szerves)  

BN02-es minta felszínén sok 

(szerves szálak) 

Vakolat 

adalékanyaga 

(szemcsék) 

Háromrétegű 

Kvarcszemcsés alsó és felső 

réteg és kalcitos 

(mészkőtörmelékes) 

középső réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelék

es); + kvarcos 

adalékú, sötét 

alapanyagú 

javítóvakolat 

Kétrétegű 

Kvarcos felső réteg és 

ősmaradványos alsó 

réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelékes) + 

gipsz (adalék) 

Ősmaradványok 

Van (középső rétegben) 

bryozoa, foraminifera, 

tengeri süntüske 

Van, bryozoa, 

foraminifera, 

tengeri 

süntüske 

 

Van, kivéve VN404 minta 

(dolomitszemcsés 

műkő) 

Az eredeti vakolatban vannak 

ősmaradványok 

Javító rétegek Nincs 

Halványsárga 

festékréteg,  

alatta dolomitos-

baritos réteg 

Nincs 

Van (BN01VS, BN02 és 

BN03), csak kvarcos 

adalék 

Potenciális 

környezeti 

hatás 

Kvarcszemcsék(szilikózis) Kvarc, azbesztszerű 

szálak (ha 

tényleg azbeszt) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 



Szabadka Épületek 

  VN3 VN8 VN4 BN 

Mállási kéreg  Nincs 

Felületen nincs, de a 

javítórétegek 

között van 

Nincs 

1 mm vastag, sötét színű 

mállási kéreg (BN04VS 

és BN05) csak az 

eredeti vakolaton 

(javítón nincs) 

Szálak Nincs Nincs 

műkőből vett VN404 

mintán és a VN401Z 

mintán, felszínen 

(szerves)  

BN02-es minta felszínén sok 

(szerves szálak) 

Vakolat 

adalékanyaga 

(szemcsék) 

Háromrétegű 

Kvarcszemcsés alsó és felső 

réteg és kalcitos 

(mészkőtörmelékes) 

középső réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelék

es); + kvarcos 

adalékú, sötét 

alapanyagú 

javítóvakolat 

Kétrétegű 

Kvarcos felső réteg és 

ősmaradványos alsó 

réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelékes) + 

gipsz (adalék) 

Ősmaradványok 

Van (középső rétegben) 

bryozoa, foraminifera, 

tengeri süntüske 

Van, bryozoa, 

foraminifera, 

tengeri 

süntüske 

 

Van, kivéve VN404 minta 

(dolomitszemcsés 

műkő) 

Az eredeti vakolatban vannak 

ősmaradványok 

Javító rétegek Nincs 

Halványsárga 

festékréteg,  

alatta dolomitos-

baritos réteg 

Nincs 

Van (BN01VS, BN02 és 

BN03), csak kvarcos 

adalék 

Potenciális 

környezeti 

hatás 

Kvarcszemcsék(szilikózis) Kvarc, azbesztszerű 

szálak (ha 

tényleg azbeszt) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 

Kvarcszemcsék 

(szilikózis) 



Szabadka Épületek 

  VN3 VN8 VN4 BN 

Mállási kéreg  Nincs 

Felületen nincs, de a 

javítórétegek 

között van 

Nincs 

1 mm vastag, sötét színű 

mállási kéreg (BN04VS 

és BN05) csak az 

eredeti vakolaton 

(javítón nincs) 

Szálak Nincs Nincs 

műkőből vett VN404 

mintán és a VN401Z 

mintán, felszínen 

(szerves)  

BN02-es minta felszínén sok 

(szerves szálak) 

Vakolat 

adalékanyaga 

(szemcsék) 

Háromrétegű 

Kvarcszemcsés alsó és felső 

réteg és kalcitos 

(mészkőtörmelékes) 

középső réteg 

Alapvakolat: 

egyrétegű kvarcos-

ősmaradványos 

(mészkőtörmelék

es); + kvarcos 

adalékú, sötét 

alapanyagú 
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Budapest Épületek 

  MZ EU OH 

Mállási kéreg 
Felületen nincs, 

de a rétegek között igen 
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Hidratált klinkerek = a portland cement 

nyomai az alapanyagban 

VN801F_CaSi1-> Ca/Si =3 

alit ->3CaO·SiO2(röviden C3S, 

hidratálatlan), vagy 

jaffeit ->Ca6Si2O7(OH)6  

(hidratált) 

OH01_CaSi1-> Ca/Si =2 

belit ->2CaO·SiO2(röviden C2S, hidratálatlan), vagy  

dellait ->Ca6(SiO4)(Si2O7)(OH)2(hidratált), vagy  

vagy hillebrandit ->Ca2SiO4·H2O/2CaO·SiO2·H2O 

(hidratált) 

 

• minden, pásztázó elektronmikroszkóppal is vizsgált mintában kimutattuk 

• (hidratált) klinker szemcsecsoportok mérettartománya: 10-200 µm 

• VN301: XRPD xonotlitot (hidratált Ca-szilikát) és vateritet (CaCO3
hex) mutatott ki 



 

5773  VN301

01-074-1867 (C) - Vaterite, syn - mue-CaCO3 - Y: 24.32 % - d x by: 1. - 

01-072-2396 (C) - Xonotlite - Ca6Si6O17(OH)2 - Y: 16.95 % - d x by: 1. 

01-076-0825 (C) - Orthoclase - (K.88Na.10Ca.009Ba.012)(Al1.005Si2.9

01-083-1466 (C) - Albite low - Na0.986(Al1.005Si2.995O8) - Y: 12.69 % 

01-089-5862 (C) - Dolomite - CaMg(CO3)2 - Y: 56.77 % - d x by: 1. - WL

03-065-0466 (C) - Quartz low, syn - SiO2 - Y: 141.52 % - d x by: 1. - WL:

01-074-1433 (C) - Gypsum - Ca(SO4)(H2O)2 - Y: 35.64 % - d x by: 1. - 

01-086-2334 (A) - Calcite - Ca(CO3) - Y: 320.49 % - d x by: 1. - WL: 1.5

Operations: Y Scale Add 5000 | Import

5771  VN304E - File: 5771_VN304E.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2

Operations: Y Scale Add 4000 | Import

5770  VN303 - File: 5770_VN303.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.00

Operations: Y Scale Add 3000 | Import

5772  VN302 - File: 5772_VN302.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.00

Operations: Y Scale Add 2000 | Import

6300  VN301(S) - File: 6300_VN301_S.raw - Type: 2Th/Th locked - Start

Operations: Y Scale Add 1000 | Y Scale Add -1000 | Y Scale Add 1000 |

6402  VN301Feh - File: 6402_VN301Feh.raw - Type: 2Th/Th locked - St

Operations: Import

5773  VN301 - File: 5773_VN301.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.00
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6. Következtetések 
 Mivel az összes megvizsgált minta alapanyagában kalcit mellett találtunk 

hidratált klinker szemcsecsoportokat, ezért következtethetünk arra, hogy az 

akkoriban használt habarcsokba nem csupán építési meszet, hanem 

portlandcementet is adagoltak a habarcsokhoz gyártási folyamata során. A nem 

kizárólag mésztartalmú habarcsokat javított mészhabarcsnak nevezzük.  

A szabadkai épületek homlokzatának kialakításához adalékanyagként Mutalj-

kőfejtőből származó bádeni lajta mészkőport és homokot alkalmaztak, a 

budapestieknél pedig adalékanyagként dunai homokot és helyenként ipari 

terméket (cristobalit).  

A szabadkai és budapesti homlokzatot kialakító vakolóhabarcsai, szerkezeti 

felépítésben, szemcse összetételben is nagymértékben különböznek 

egymástól.  

Mállási jelenségként a kötőanyag rovására kialakuló gipszkérget és a mállást 

valószínűleg elősegítő sókiválást tapasztaltunk. A gipszkéreg vastagsága 

öszhangban van a légszennyezetség mértékével. 

Önmagában az XRPD alkalmatlan arra, hogy eldöntsük, egy habarcs 

mészhabarcs vagy javított mészhabarcs. Ez csak a SEM vizsgálat során, a 

hidratált klinkercsoportok jelenlétéből / hiányából derül ki. 
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Köszönöm szépen a figyelmet! 



 


