
KÖRNYEZETI HATÁSOK 
OKOZTA KÁROSODÁSI 
JELENSÉGEK VIZSGÁLATA 
ZSOLNAY 
ÉPÜLETKERÁMIÁKON

Baricza Ágnes

Környezettudományi Doktori Iskola 1. évfolyam

Témavezetők:

Bajnóczi Bernadett, Ph.D.1  

Szabó Csaba, Ph.D.2

1MTA, CSFK, Földtani és Geokémiai Intézet
2ELTE TTK, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium



BEVEZETÉS
 Ember ↔ Környezet
 Légköri szennyező anyagok (pl. kén-dioxid, 
     nitrogén-oxidok, korom, por, stb.) kiülepednek
     mesterséges környezetünkön.
 Épített környezet: természetes alapú építőanyagokról (pl. 

édesvízi/forrásvízi mészkő, márvány, durva mészkő)  (pl. Smith et al., 
2003; Török et al., 2011) számos szakirodalom, azonban mesterséges 
építőanyagok (kerámia, máz) károsodásáról kevés ismeret!

 Szilikátos alapú termékek: mázas kerámiák → Zsolnay 
épületkerámiák

 CÉLOK: 
 A környezeti hatások okozta károsodási jelenségek 

beazonosítása
 A kerámia és máz anyagának megismerése
 Több információt szerezni a Zsolnay kerámiákról



 1852-ben alapította Zsolnay Miklós
 A magyar kerámiaipar egyik legismertebb és mai 

napig kiemelkedő tagja: háztartási kerámiák, ipari és 
épületkerámiák pl. tűzálló tégla, tetőcserép, 
pirogránit, stb.

 1880-90 között: ugrásszerűen megnőtt az ipari és 
építkezési kerámiák alkalmazása

 Budapesten 1875 és 1918 között több mint 150 épületen 
alkalmazta számos neves építész (pl. Lechner Ödön, Ybl 
Miklós, Hauszmann Alajos) a Zsolnay kerámiákat 
burkolóelemként

A ZSOLNAY-GYÁR

BME Könyvtár épületeMátyás templomPostatakarékpénztár



A VIZSGÁLT ÉPÜLETEK
Eddig 2 mintázott épület: 

Iparművészeti Múzeum
(forgalmas csomópont)

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
(kevésbé forgalmas, zöldebb övezet)



KÖRNYEZETI HATÁSOK

Természetes hatásokMesterséges hatások

•A legfőbb légszennyező gázok 
(pl. SO2, NOx, CO2) és a víz 
jelenléte a felületen könnyen 
savak képződéséhez vezet

    épület anyagát korrodálja

•Aeroszol részecskék, korom, por 

    „sötét lerakódásréteg” 
   megjelenése a felületen

•Ásvány- és sókiválások:
szulfátok (általában gipsz),  karbonátok 
(pl. kalcit), 
glauberit, weddellit,  thenardit

Megjelennek a felszínen és a 
pórusokban → pórusnyomás

•Víz jelenléte

       Ásványok létrejöttéhez, elemek         
oldódásához szükséges

•Biológiai életformák(pl. mikroorganizmusok)

Törések, repedések létrejötte, 
kioldódás a felületből



ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI 
MÓDSZEREK

● A kerámia ásványos 
összetétele, szöveti jellege, 
kerámia-máz kapcsolata.

● Minták felületi lerakódásának  
fázisösszetételét, előzetes 
leválasztást követően. 

● Kerámia mázas és mázatlan 
oldalának vizsgálatára felületi 
preparátumok.

● Kerámia szöveti, alaptest és 
máz kapcsolatának 
feltárásához, máz esetleges 
átalakulásának, lerakódások  
feltérképezéséhez, 
keresztmetszeti preparátumok. 

Sztereomikroszkóp 
(NIKON SMZ 800) és 
polarizációs mikroszkóppal - 
ráeső fény (NIKON E600).

Röntgen-pordiffrakció
(Philips PW-1730)

Pásztázó elektronmikroszkóp
(Amray 1830-I/T6)



EREDMÉNYEK
AZ ÉPÜLETKERÁMIÁK JELLEGZETESSÉGEI- XRD

      26 minta – 3 csoport
1)kvarc, mullit > krisztobalit, káliföldpát

2)kvarc, krisztobalit, mullit

3)kvarc, mullit  > krisztobalit, káliföldpát, plagioklász

 26 kerámia és pirogránit díszelem 30 kerámia és pirogránit díszelem

      30 minta – 4 csoport
1)kvarc ~ krisztobalit, mullit
2)kvarc > krisztobalit, mullit
3)kvarc >> krisztobalit, mullit
4)kvarc > krisztobalit, káliföldpát, 
plagioklász, mullit  
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Iparművészeti 
Múzeum

Cr, Fe, Co, Ni, Zn 
zárványok

földpát
zárvány

glaze

pórusok

megolvadt
szemcse kvarc

üveges 
részek

máz

földpát
zárvány

Pb-gazdag 
Ca-Al szilikát

Pb-tartalmú
káliföldpátok

kerámia anyaga

Pb-gazdag sáv

A máz átitatta a 
kerámia felső részét

1. 
csoport

2. 
csoport

3. 
csoport

EREDMÉNYEK 2.
AZ ÉPÜLETKERÁMIÁK JELLEGZETESSÉGEI- SEM



Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézet

1. 
csoport

2. 
csoport

3. 
csoport

4. 
csoport

pórusok

máz

pórusok

Sn-gazdag 
zárványok

kvarc

pórusok
káliföldpát 

Pb-dús 
Ca-Al szilikát sáv

vékony, 
egyenetlen máz

EREDMÉNYEK 3.
AZ ÉPÜLETKERÁMIÁK JELLEGZETESSÉGEI- SEM



EREDMÉNYEK 4.
KÖRNYEZETI SZENNYEZŐK OKOZTA HATÁSOK

•Különböző típusú szferulák → mesterséges eredet
•Fe-gazdag, nagy szén tartalmú, szilikátos  és vegyes 
összetételű Si, Ca, K, Al és S tartalmú szferulák

•Fekete lerakódás borítja a kerámiák mázas és máz nélküli hátoldalát 
  Ez a réteg korom, por és egyéb aeroszolok változó elegyét tartalmazza, 
illetve számos esetben weddellit és thenardit fázisokat
•Legnagyobb mennyiségben elsősorban az Iparművészeti Múzeumról 
származó mintákon figyelhető meg

 

Fekete lerakódás a kerámiánKülönböző típusú szferulák a felületen



•Nagy mennyiségű gipsz jelenléte a minták mázas és máz nélküli 
hátoldalán az Iparművészeti Múzeumi mintákon

Gipsz kristályok a kerámiák mázas és máz nélküli hátoldalán

•Egyéb ásványkiválás: glauberit, elsősorban a Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézetről származó mintákon
 

Glauberit kiválás a kerámiák mázas oldalán

•Biológiai életformák jelenlétére utaló nyomok → 
mikroorganizmusok (baktérium, zuzmó, gomba) 

 

Egykori életformák jelenlétére utaló nyomok

EREDMÉNYEK 5.
KÖRNYEZET TERMÉSZETES HATÁSAI



Néhány kerámia esetében a károsodás kezdeti jelei megfigyelhetők:
       - törések, mikro-repedések megjelenése a mázrétegen

Fe

Pb

Si

Al P Ca

K
Ti Cu Zn

máz

kiválás/lerakódás réteg
 mállott máz
  ép máz

- megfigyelhetőek az ún. „kráterszerű” korróziós jelenségek

- az Iparművészeti Múzeumról származó néhány minta esetében, a 
máz fő alkotóját adó ólom kioldódott a repedésekbe

- néhány esetben a máz is mállásnak indult…

EREDMÉNYEK 6.
A KÁROSODÁS KEZDETE…



ÖSSZEGZÉS
 Cél: környezeti hatások okozta károsodási jelenségek 

vizsgálata → 2 épület
 Kerámia anyagát a két épületen 3 ill. 4 csoportra 

különítettük összetételük alapján
 Fekete lerakódás réteg → elsősorban mesterséges eredet

közlekedés, fűtés, ipar
 Gipsz jelenléte a múzeumról származó mintákon → 

Budai-hegység közelsége
 Biológiai életformák jelenléte (gomba, zuzmó, 

baktérium) → 
a felületen talált weddelit (Ca-oxalát) is igazolja

 Megfigyelt károsodási jelenségek: törések, repedések, 
„kráterszerű” kiválási jelenség, máz Pb-tartalmának 
kioldódása

 Néhány múzeumi kerámia esetében a máz mállani 
kezdett

 Összefoglalva: Iparművészeti Múzeumról származó 
minták rosszabb állapotúak, mint a Földtani Intézeti 
kerámiaelemek → központi régió ↔ külső terület 



SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
2012 ŐSZ – 2013 TAVASZ

 Konferenciák:
 Földtudományi és Környezetvédelmi Vándorgyűlés és Kiállítás, 2012. 

szeptember 27-29., Miskolc, magyar nyelvű előadás (KDI támogatással)
 XLIV. Ifjú Szakemberek Ankétja, 2013. április 5-6., Békéscsaba, magyar 

nyelvű előadás (MFT támogatással)
 Goldschmidt2013, 2013. augusztus 25-30., Firenze, angol nyelvű poszter 

(elfogadott absztrakt) (Goldschmidt2013 és Campus Hungary 
támogatással) 

 EMAC2013, 2013. szeptember 19-21., Padova, angol nyelvű poszter 
(elfogadott absztrakt) (KDI támogatással)

 Konferencia kiadvány:
 Baricza, Á., Bajnóczi, B., Tóth, M. & Szabó, Cs. (2012) Deterioration of 

building ceramics by environmental factors – A case study of Zsolnay 
ceramics from the Museum of Applied Arts (Budapest) (in Hungarian). 
Conference and Exhibition on earth sciences and environmental protection, 
September 27-29, 2012, Miskolc (Hungary) (ISSN 2063-6997), 7-14.

 Ösztöndíj:
 Campus Hungary csoportos tanulmányút ösztöndíja, a Goldschmidt 2013 

(Firenze) konferencia megvalósítására
 Díjak:

 ELGOSCAR különdíj, XLIV. Ifjú Szakemberek Ankétja, 2013. április 5-6., 
Békéscsaba



TOVÁBBI TERVEK

 Több épület bevonása:
 Parlament, Zeneakadémia, 

Postatakarékpénztár épületei

 A mintázott kerámiák minél pontosabb korhoz 
kötése

 Máz alkotóinak kioldási kísérlete különböző 
koncentrációjú savakkal → savas eső szimulálása

 Az épületeken porminták gyűjtése → mi ülepedik 
ki a kerámiákra és mi alakul helyben át

 Egyéb vizsgálati műszerek bevonása → 
Raman spektroszkópia, FIB, ICP-MS



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!

Köszönettel tartozom:
Témavezetőimnek, Bajnóczi Bernadettnek Ph.D és Szabó Csabának 

Ph.D

Illetve az alábbi személyeknek:• Dr. Takács Imre, ig.
• Dr. Fancsik Tamás, ig.
• Tóth Mária
• Bendő Zsolt
• Balla Gabriella

• Hajtó Kornélia
• Csontos Katalin
• Dr. Maros Gyula
• Hála József
• LRG összes tagja
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