
1. fejezet

50

A zsaluzóelemeket gyakran keverik a beton 
pincefalazó elemekkel.

Ez utóbbiak azonban járulékos betonkiön-
tés nélkül látják el feladatukat – ugyanúgy 
kell falazni velük, mint a „hagyományos” 
téglákkal. (Pincefalazók egyébként ma már 

téglából is készülnek.)

Mivel elmarad a „macerás” kibetonozási szakasz, így 
használatukkal idő takarítható meg. Ennek ára (szó 
szerint…) magasabb bekerülési költségük, valamint 
az, hogy – a zsalukövekkel ellentétben - nem helyezhe-
tő el bennük vasalat. (Vasalat híján például nem épít-
hető olyan pincefal, amely jelentős földnyomásnak van 
kitéve.)

Pincefalazók

1.50. ábra 

Egy pincefalazóelem (bal oldalon) és 
egy zsalukő (jobb oldalon). (Itt most 
egy olyan „univerzális” pincefalazót 
mutatunk, amelyből – elforgatva – 
akár 30, akár 38 cm-es fal építhető.)
Forrás: Leier Kft.

A zsaluelemek jelölése a „vastagságukra” utal:  
15, 20, 25, 30 és 40 cm lehet ez a méretük – a rájuk 
kerülő falszerkezethez igazodva. Hosszúságuk jel-
lemzően 50 cm, magasságuk 23 cm.
A pincefalazók tulajdonképpen „közönséges”, be-

tonból készült falazóelemek, melyekre a következő 
fejezetben még visszatérünk. 

A lényeg, hogy a pinceszintre csak olyan 
falazóelemek építhetők be, melyek pórusossága 
korlátozott – ezáltal nagyobb nyomószilárdsággal 
és kisebb „vizesedési hajlammal” bírnak, mint a fel-
szín felett alkalmazott társaik.

1.2. Az alap második funkciója: védelem a talajvizek ellen  –

kicsit bővebben a vízszigetelésről

Az alapozás második kulcskérdése a vízszigetelés – a 
házat alulról támadó nedvesség elleni védekezés.

Könyvünknek ebben az alfejezetében azonban kicsit 
előre is szaladunk. Áttekintjük az épületet érő nedves-
séghatásokat és azt, hogy ezek milyen veszélyt, milyen 

terhelést jelentenek az építőanyagokra, épületszerke-
zetekre. Évek tapasztalata alapján kijelenthetjük, hogy 
a nedvesség elleni védelem területén jóval nagyobb 
hiányosságok mutatkoznak a szakemberek körében is, 
mint például a hőszigetelés esetében.

Amikor erről a könyvről beszélgettem családi ház-

ban élő barátaimmal, ismerőseimmel, akkor arra a 

megdöbbentő tényre derült fény, hogy akinek pincé-

je van, minden második beázással küzd. Valaki elme-

sélte, hogy látogatóban járt egy olyan kivitelező saját 

házában, aki számos jó nevű lakópark építője volt – a 

pincéjében térdig állt a víz…

Ennyit bevezetőül a most következő fejezet fontos-

sága elé. Ne feledjék: a nedvesség a legkisebb rést is 

megtalálja, és ha az ilyen „rések” az alapban találha-

tók, akkor azok későbbi javítása szinte reménytelen! 

Egyszer kell jól megcsinálni!

1.51. ábra 

Két fotó elrettentésül 

– vizesedő lábazatokról

Forrás: Icopal Kft.
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Amikor a téglaiparban dolgoztam, mindig azt mondtuk az építkezőknek, hogy nagyon figyeljenek oda, mert 
a vízszigetelés és a falazat a háznak azon elemei, amelyek utóbb már csak akkor változtathatók meg, ha a 
házat visszabontják. Ha a falazatra nézve talán túlzó is a megállapítás (az ugyanis utólagos szigeteléssel, 
jelentős pluszköltséggel, később még javítható), az alap vízszigetelésére nézve feltétlenül igaz: egy életre 
szóló döntés!

Ezért különösen fájdalmas, hogy a legtöbb családi házon az alap szigetelését olyan szakmunkások végzik, akiknek 
egyébként más a szakmájuk (jellemzően a kőművesek). Márpedig ezen a területen is új és új módszerek, új és új anya-
gok jelennek meg, melyek felhasználása komoly szakértelmet kíván.

Egy életre 
szóló döntés

Maga a „vízszigetelés” szó – ha jól belegondolunk 
- kissé félreérthető: mi most a megszokott „víz ellen 
szigetelni” jelentésében használjuk. 

Először egy kis áttekintés – amit aztán nagyon jól fo-
gunk tudni használni a későbbi szerkezetek tanulmá-
nyozásakor is.

Az éltető víz az épületek, építmények, és építő-
anyagok egyik legnagyobb „ellensége”, hiszen 
bár víz nélkül nincs élet, de épített élettereinket 
(épületeinket és épületbelsőinket), azok alkotó 
elemeit, szeretnénk megóvni a víz kedvezőtlen ha-
tásaitól. 

1.2.1. Víz versus épület (víz az épület ellen) – azaz miért is kell vízszigetelni?

A H
2
O tiszta állapotban (desztillált víz, tiszta 

esővíz) savas kémhatású (pH értéke 5), ugyan-
akkor rendkívül aktív olyan vonatkozásban, 
hogy nagy „szeretettel” oldja az oldható anya-
gokat (például ásványi sók), valamint köti meg a 

gázokban előforduló szabad kémiai elemeket (például 
kén, szén-dioxid). Ezért a tisztának tartott folyó-, álló-, 
valamint vezetékes vizeink is tartalmaznak számtalan 
ásványi anyagot, szervetlen és szerves vegyületeket.

Az építőiparban a régi gyakorlat az volt, hogy azokat 
a „tiszta” vizeket használták például beton, habarcs 
készítése során, ami átesett a „ló-próbán”. Amit a ló 
megivott, azt nyugodtan lehetett használni. A mai épí-
tési helyeken általában nincsenek lovak, de van veze-
tékes víz, vagy ivásra is használt kút. (Esővíz haszná-
lata általában kerülendő – ez régebben túl tiszta volt, 
napjainkban ellenben túl szennyezett…)

1.2.1.1.Mi a víz és honnan „támad”?

A víz 
természete

A folyadékok semleges, savas, illetve lúgos tulajdonságait kémhatásnak nevezzük. A kémhatásnak mérték-
egysége is van, a pH, amely leegyszerűsítve a következő:
A pH-skála 0-tól 14-ig terjed, ahol a 7-es érték jelzi a semleges kémhatást. 7-től lefelé savas, felfelé lúgos (vagy 

bázikus) kémhatásról beszélünk. A semleges értéktől távolodva nő a savas, illetve a lúgos kémhatás erőssé-
ge, így a legerősebb sav pH=0, a legerősebb bázis pH=14.

Mivel jelen fejezetben a vízzel elsősorban mint „igénybevételi”, „terhelési” formával foglalkozunk, 
nézzük annak „támadási” irányait.

1.52. ábra 

A családi házakat érő vízterhelések összefoglalása
1.53. ábra 

Az épületszerkezeteket érő nedvességhatások áttekintése

Honnan 
támad 
a víz?
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A talajba felülről és alulról kerülhet nedves-
ség. Felülről jellemző módon csapadék formá-
jában (ez szivárog be a földbe), alulról felszín 
alatti vizek formájában - ezek törnek felszínre 
például a forrásokban, a kapillárisokban felfelé 

szivárgó vizekkel pedig már megismerkedtünk köny-
vünk I. kötetében (ÉAH I. 49.o.)

Minden talajban – különböző mélységben – található 
egy többé-kevésbé vízzárónak tekinthető talajréteg 
(ilyen például az agyag). A felülről lefelé szivárgó vizek 
ezen a rétegen óhatatlanul felgyűlnek.

Természetesen az sem mindegy, hogy a talaj felső ré-

tege mennyire kötött. A kötött talajok jó eséllyel meg-
felelő teherbíró képességgel rendelkeznek, többnyire 
azonban – éppen kötöttségüknél, tömörségüknél fog-
va - gátolják a felszíni vizek mélybe jutását.

Ezen túl alulról felfelé minden talaj folyamatosan 
nedvesedik.

A talajba érő szerkezetek vízterhelése ezen szem-
pontok összessége alapján ítélhető meg. Általánosság-
ban elmondható, hogy az itt használt anyagoknak el 
kell viselniük a vizet, mint „anyagot” (esetleg a benne 
levő szennyeződésekkel együtt!), ezen kívül pedig sok 
esetben a felhalmozódó vízből adódó nyomást is.

1.2.1.2. Kívülről érkező vizek:

Felülro”  l és 
alulról

!

1.54. ábra 

Ha mind a talaj, mind a visszatöltésre szolgáló 
anyag jó vízáteresztő (például homok vagy ka-
vics), akkor elég az alapot egy „egyszerű” víz-
szigeteléssel ellátni (bal oldali ábra). Kötöttebb 
talaj esetén azonban felgyűlhet a víz az alap 
közelében – ilyenkor célszerű valamiféle szivá-
rogtató rétegről gondoskodni (a drénlemezek 
különböző fajtáiról lesz szó – 1.56. ábra), és az 
alul összegyűlt vizet elvezetni az épület közelé-
ből (jobb oldali ábra).

A/ Talajvíz 
(bővebben ÉAH I. 48. o.)
A talajvíz a talajszemcsék közötti réseket ki-

töltő ún. „szabad” (azaz nem kötött) víz, amely 
egy-egy kevésbé vízáteresztő, vízzáró talajré-
teg fölött gyűlhet össze, s így az épületszerke-
zetekre - azok mélységétől függően – nyomást 

gyakorol. (1.55. ábra)
Ha a talajvíz a felszín alatt csak 1-2 méter mélységben 

van, akkor épített szerkezetünk alapozása, vagy pince-
szintje könnyen elérheti azt. Ha így van, akkor már az 
építéskor figyelembe kell venni, átmenetileg távol kell 

tartani. Ennek legegyszerűbb módja az ún. nyílt víztar-
tásos technológia: az építési gödörbe jutott vizet ár-
kokban vagy szivárgókban gyűjtik össze, ezekből egy 
gyűjtő aknába juttatják (ezt szaknyelven „zsompnak” 
is nevezik), ahonnan kiszivattyúzzák.

Mivel a talajvíz esetében a vizesedésen kívül a víz 
nyomásával is számolni kell, így a vízszint alá kerülő 
szerkezeteket (pl.: pincepadlókat, pincefalakat) nem 
csak vízszigetelni kell, de úgy is kell méretezni, hogy a 
jelentkező víznyomásnak képesek legyenek ellenállni. 
(Például: pincepadlóknál méretezett födém, ún. ellen-
födém, pincefalaknál vasbeton-, vagy vasalt falak.)

Víz-
szigetelni és 

méretezni

B/ Talajnedvesség és talajpára
A talajnedvesség azt jelenti, hogy felszín alat-

ti talajrétegeink gyakorlatilag sosem szárazak, 
hanem „földnedvesek” –  ha másért nem azért, 
mert a talajvízből a kapilláris erők hatására fel-
szivárog nedvesség és ez megtapad a talajszem-
csék felületén (bővebben ÉAH I. 49.o.). Ez a „víz-

filmet” képező „kötött” víz – ellentétben a talajvízzel 

– nem fejt ki nyomást a szerkezetekre, de nedvességé-
vel számolni kell - például az anyagválasztáskor.

A talajpára a talajban, a szemcsék közötti üregekben 
pára formájában jelen lévő víz. Ez a talajvíz illetve a ta-
lajnedvesség párolgásából származik. Nyomást ez sem 
fejt ki, de az épületszerkezeteken kicsapódhat, és a 
talajnedvességhez hasonló „nedvesség-hatást” jelent-
het az anyagokra nézve.

A talaj 
(szinte) 
mindig 
nedves

C/ Torlaszvizek, rétegvizek
A felszín alatt időszakos vagy állandó áram-

ló vizekkel is lehet találkozni, amelyek az épít-
mény föld alá kerülő részének ütközve fel-
torlódnak, s így – a vizesedésen túl – jelentős 
nyomást fejtenek ki az alaptestre.

Ezek a vizek mind felülről (csapadékvizek), 

mind alulról érkezhetnek, és a talaj felső vízzáró rétegén 
mozognak. Ebből következően az építési gödörben, ha a 
termett talaj vízáteresztő képessége kisebb, mint a visz-
szatöltött talajé (lejtős terepen, vagy ha sík terep alatt 
lejtős vízzáró réteg húzódik), akkor bizton számíthatunk 
a megjelenésükre. Fajtái a rétegvíz és a szivárgó víz. Egy-
egy nagyobb esőzés után jelentősen megnő a jelenléte.

Az áramló 
talajvíz
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1.55. ábra 

A bal oldali ábra a (felülről a talajba) szivárgó 
vizeket mutatja. Egy magas, függőleges falfelü-
let nagyon sok vizet „gyűjthet össze” a lábainál, 
ezen kívül a talaj kötöttsége befolyásolja, meny-
nyi víz tud ilyen módon felgyűlni a föld alatti 
szerkezetek mellett. Ha sok, akkor ezeket el kell 
vezetni, hogy ne terheljék túlzottan a szerkeze-
teket. A jobb oldali ábra a felszín alatt, a lejtős 
altalajon mozgóvizeket szemlélteti.

A torlaszvizeket úgy kell figyelembe venni, mint a ta-
lajvizeket. Tehát amikor rétegvíz éri épületünk terep-

szint alatti részét, akkor az „vízben áll”, víznyomásnak 
van kitéve, erre méretezni kell.

A talajba kerülő, vagy ott jelen lévő víz jelentősen befolyásol-
ja a talaj állékonyságát, terhelhetőségét. Amíg a viszonylag 
száraz talajok általában jól terhelhetőek, bennük függőleges-, 
vagy meredek falú munkagödrök képezhetőek, addig minél vi-
zesebb egy talaj, annál kisebb az ún. belső súrlódási szög, azaz 

a vízszintessel bezárt azon szög, amely mentén a talaj minden-
féle megtámasztás nélkül, biztonságban állékony. Ezt az árok-
ásásnál, az árok megtámasztásánál mindenképpen figyelembe 
kell venni. (Nedves talajban eleve bonyolultabban megtámasz-
tott gödröket kell létrehozni – ami természetesen drágább.)

Az épületek terepszint alatti hasznos tereinek kialakítása a torlaszvizes építési területen elengedhetetlenné 
teszi a pincefalak melletti szivárgó építést. !

1.56. ábra 

Így működnek a szivárgók. A pincefal mellett 
összegyűlő vizet egy, a vízszigetelés külső ol-
dalára ragasztott speciális szivárogtató lemez 
vezeti az alap aljához, ahol egy szivárgócsővel 
(dréncsővel) elvezetik. Bár a jobb oldali ábra 
egy támfalat ábrázol, de ezen találtuk a leg-
jobban szemléltethetőnek a folyamatot. A 
drénlemezek készülhetnek műanyagból, de 
funkciójukat elláthatják akár speciális poliszti-
rolból készült táblák is (1.83. ábra).
Forrás: Dörken Kft. 

A víz elleni védekezés valójában nem csak a 

„hagyományos” vízszigetelést jelenti. Jelentő-

sen megkönnyíthetjük a vízszigetelő anyagok 

és a föld alá kerülő szerkezetek „dolgát” (és így 

persze spórolhatunk is), ha megteszünk még 

két dolgot: 
● gondoskodunk a felszíni (csapadék)vizek elvezetéséről, 

hogy ezek nagy mennyiségben a földbe beszivárogva ne 

terheljék a talajban levő szerkezeteket,
● gondoskodunk arról, hogy az ennek ellenére a felszín alá 

beszivárgó vizeket a vízszigetelés előtt – felület-szivárgóval 

– elvezessük, hogy ezáltal a talajba kerülő szerkezeteket ne 

kelljen feleslegesen nagy torlónyomásra méretezni.

Gondos-
kodjunk
 az elve-
zetésro”  l!
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A lényeg: az állandóan vízszint alá (vízbe) kerülő szer-
kezetek anyagát úgy kell megválasztani, hogy a víznek 
ellenálljanak, vagy ha erre önmagukban (anyagukban) 

nem képesek, akkor el kell szigetelni őket a víztől – ez 
a vízszigetelés feladata. 

A kifogástalan műszaki megoldásokban megbízó építtetők magabiztosan terveztetnek talajvízbe süllyesztett hasz-
nos tereket is (mondván a Duna és a La Manche csatorna alatt is átfúrtak), de ritkán mérlegelik egy-egy ilyen építési 
megoldás kiugróan magas költségét, valamint a nem kellően felkészült kivitelezők „esetleges” hibáit. 
Nem ritka a túlzott optimizmust követően az állandóan, vagy időszakosan vízzel elöntött pince, és/vagy a használha-
tóságot biztosító, szükség szerinti vízszintsüllyesztés (például a padlósík alatti zsomp és abban búvárszivattyú – az 
ehhez tartozó állandó energiaköltséggel és a szivattyú amortizálódásával, karbantartási igényével együtt…)

!

D/ Csapadékvizek 
A csapadékvizek nem alulról, hanem felülről 

támadnak.
Megjelenésükre nézve különbözőek lehet-

nek. Leggyakrabban eső formájában jelent-
keznek, de szinte mindennapos a páralecsa-
pódás (harmat, és nem ritka a köd). Télen a víz 

lehet hó, dér, zúzmara, jég. 

A csapadékvizek várható kémiai összetétele 
is fontos szempont lehet a tervezésnél (pláne 
napjaink szennyezett levegőjének ismereté-
ben): savas és/vagy lúgos kémhatásuk már a 
tervezés során (építészeti- és épületszerkezeti 
kialakítások formájában) és az anyagok megvá-
lasztásakor (kellő ellenállás biztosításával) mér-
legelendő.

Ami 
felülro”  l
 támad

Szóljunk ezen a helyen az eső egy különösen 

veszélyes formájáról, az ún. csapóesőről – bár 

ez nem az alapnál, hanem majd más, későbbi 

épületszerkezeteknél lesz odafigyelést igénylő 

szempont.

Csapóeső esetében a csapadék erős széllel ér-

kezik, és szinte vízszintesen esik. A torlónyomás 

következtében nem csak lefelé folyik a falon, ha-

nem esetenként felfelé is torlódik. A csapóeső 

képes benyomulni eresz alá, párkány-lefedések 

és más bádogozások alá is!

Ráadásul ez a csapadék a falon előbb-utóbb 

lefolyik, és ha nem gondoskodunk az elvezeté-

séről, akkor összegyűlhet az alap melletti talaj-

szakasz lazább szerkezetű talajszemcséi között, 

s víznyomás alá helyezheti a szigetelés egyes 

részeit.

1.57. ábra 

A szél hatására a 
vízszintesen érkező 
csapóeső felfelé is 
torlódhat a falon, 
bejutva olyan épü-
letszerkezetekbe 
(vagy azok mögé), 
amelyekre nem is 
gondoltunk.

A csapadékvíz nem csak épületszerkezeti eleme-
ket terhelhet, de azokban az esetekben, amikor az 
alápincézett, vagy részben terepsík alá süllyesztett 
épületrészek külső lejárókkal készülnek (pincelejáró, 

járműlehajtó), egyszersmind olyan vízgyűjtő felüle-
tek kerülnek kialakításra, ahonnan az összegyűlő vi-
zek ártalommentes elvezetését gondosan meg kell 
tervezni!

1.58. ábra 

A lejtő végére elhelyezett garázsbejárók tipikus „vízgyűjtő” helyek. 
Az ide felgyűlő víz elvezetéséről célszerű gondoskodni – erre a célra 
szolgálnak az ún. folyókák. (Az így összegyűjtött vizet aztán később 
akár öntözésre is fel lehet használni egy víztároló közbeiktatásával.)
Forrás: ACO Kft.
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A csapadékvízhez sorolhatjuk a felcsapódó 
vizet is, de annak mennyisége, terhelő hatása 
nagyságrenddel kisebb, mint a pusztán esőből 
származó csapadéknak. Ez az épület melletti 
járdákról, teraszokról csapódik fel, és legalább 

30 cm magasságig külön figyelembe veendő a terve-
zéskor – tipikus „védekezés” ellene a lábazat, amelyről 
az 1.4. fejezetben esik szó bővebben.

Az ún. csapadékvizek ellen általában 
nem csak az alkalmazott anyagok el-
lenálló-képességével védekezünk, ha-
nem az épületszerkezeti kialakítások 
mikéntjével is (párkányok, ereszkinyú-
lások, árnyékolók, vízköpők, vízvetők, 

vízcseppentők, réteges szerkezetek, előtétfalak, bur-
kolatok, stb.)

Felcsapódó 
víz

Védekezés: 
anyag- 

választás + 
szerkezet- 
kialakítás

1.59. ábra 

A csapadékvizek távoltartását a faltól sokfé-
le építészeti- és szerkezeti megoldás szolgál-
hatja. A bal oldali egy párkány vízorrát mu-
tatja (amelyen „legördül” a víz és nem folyik 
vissza falra), a jobb oldali ábra pedig a kicsit 
megnövelt tető-túlnyúlás hasznosságát 
szemlélteti (ami árnyékolási szempontból is 
jól jön majd).

Az ebbe a csoportba sorolt nedvesség a ház bel-
sejéből, a belső terekből származik.

A vizek e csoportját három fő kategóriába lehet 

sorolni: építési nedvesség, üzemi vizek és kon-
denzvizek. 

Megjelenési formája jellemzően a pára. 

1.2.1.3. Belülről támadó vizek:

A/ Építési nedvesség
Építési nedvességnek nevezzük a vizes technológiá-

val készülő szerkezetek (betonok, habarcsok, falazott 
szerkezetek, ragasztott burkolatok, festések) megépí-
tése, az ezekhez kapcsolódó munkafolyamatok vég-
rehajtása során természetszerűleg bevitelre kerülő 
vizet. Ennek egy része az érintett anyagok kiszáradá-
sát, kötését követően elpárolog, de amíg jelen van (és 
a száradás alatt) hatással van az anyagok viselkedésé-
re. (Márpedig a száradás igen hosszú folyamat lehet!) 

Ezen időszakban az anyagok fagyveszélynek, folto-
sodásnak, sókivirágzásnak vannak kitéve – az utób-
bi kettőt a vízben oldott anyagok okozhatják.

Ebbe a kategóriába lehet sorolni az építés során, a 
még meg nem védett épületrészeket érő csapadék-
ból származó vizeket is – ezért célszerű gondoskod-
ni arról, hogy a már elkészült épületszerkezeteket 
megvédjük az esőtől, hogy legalább ezzel ne növel-
jük a szerkezetekben „eltárolt” nedvesség-mennyi-
séget!

Egy átlagos, hagyományos technológiával ké-

szült, új építésű családi házba akár több száz liter 

építési nedvesség is bekerülhet! (Főként a beto-

nozás és a vakolás a fő nedvesség-felhalmozók, 

de a habarccsal is sok építési nedvesség kerül az 

épületbe.) Az ún. száraz technológiák – könnyűszerkezetek, 

gipszkarton építőelemek – egyik előnye éppen a „vízmen-

tesség”. A manapság habarcs helyett alkalmazott vékony-

ragasztókkal is kevesebb nedvesség kerül falszerkezetbe.

A vízmentesítés legjobb ellenszere azonban – mint ahogy 

erre könyvünk I. kötetében utaltunk – az idő: hagyjunk időt a 

párolgásra és a pára eltávozására még a beköltözés előtt!

Maga a párolgás persze fokozható is: a fűtés beindításával, 

vagy éppen intenzív szellőztetéssel. (Ezért nem biztos, hogy 

sietni kell az ablakok beépítésével!) Ne felejtsük el azonban, 

hogy a szellőztetés télen nem csodaszer: ekkor csak mini-

mális pára képes a nyirkos, hideg külső térbe jutni. A forszí-

rozott páramentesítésre léteznek bérelhető elektromos pá-

ramentesítő berendezések is (20-50 l/nap teljesítménnyel). 

Ezek a „hűtve szárítás” elvén működnek: a nedves levegőből 

kicsapatják a vizet, tartályban gyűjtik össze, majd száraz le-

vegőt fújnak vissza.

Az építési 
nedvesség 
eltávolítása
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B/ Üzemi vizek
Üzemi vizek az épület rendeltetésszerű használa-

tából eredő, tervezett nedvességterhelések. A vizes-
technológiás helyiségek esetében (fürdők, konyhák, 
mosodák, szauna, stb.) például fokozott vízterhe-
léssel kell számolni, de a rendszeres takarításokból 

eredő vizekre is érdemes figyelemmel lenni (lábazati 
szegélyek, mosható burkolatok, mázolások, mosha-
tó szerkezetek, stb.).

Az üzemi vizek elleni védekezésről még bőségesen 
esik szó a későbbiekben – leginkább könyvünk III. 
kötetében.

C/ Kondenzvizek
A helyiségek „normális” páratartalma hideg felüle-

tekhez érve lecsapódhat – az így keletkező nedvessé-
get nevezzük kondenzvíznek. Ilyen hideg felület lehet 
egy lokális hőhíd (ÉAH I. 112.o.), de akár egy nem meg-
felelően szigetelt hidegvíz-vezeték is!

Természetesen állagvédelmi alapkövetelmény, hogy 
sem belső felületeken (padlón, falon, mennyezeten), 
sem térelhatároló szerkezeten belül (födémben, 
falban, tetőben) nem keletkezhet párakicsapódás 
(kondenzáció), de a biztonság javára célszerű - a gaz-
daságosság határain belül- olyan épületszerkezeti 
megoldásokat tervezni és megvalósítani, olyan anya-
gokat beépíteni, amelyek az ilyen irányú kockázato-
kat a lehető legnagyobb mértékben kizárják (például 
hőhídmentes szerkezetek).

Fontos tudni, ahhoz, hogy a belső felületeken pené-
szesedés induljon meg, nem szükséges látható vize-
sedés vagy 100%-os relatív páratartalmú (azaz direkt 
vizes) vakolat, festés, burkolat, vagy tapéta. Ha már 
75%-os a felületalkotó páratartalma és ez az állapot 
meghaladja a 72 órát, akkor már elégséges nedvesség 
van a mikropórusokban, kapillárisokban ahhoz, hogy 
a penészgombák képesek legyenek vegetálni, azaz él-
jenek és szaporodjanak. (A penészedésről bővebben 
ÉAH I. 192.o.)

A belülről érkező víz, pára nem csak a szerkezeti 
elemekre lehet káros hatással, hanem a bentlakók-
ra is. A párás levegő hőérzetre gyakorolt hatásá-
ról könyvünk első kötetében részletesen szóltunk 
(ÉAH. I. 192.o.).

Foglaljuk össze, mit kezdjünk a belül-
ről érkező vizekkel, párával!

- A házon belül keletkező nedvességet 
minél gyorsabban és minél nagyobb 
mértékben ki kell vezetni az épületből! 

Ennek eszköze a „hagyományos” szellőztetés vagy 
(energiatakarékosabb formában) modern, lehetőleg 
hővisszanyerős szellőztető rendszerek alkalmazása. 
Segíthet a helyzeten az is, ha olyan szerkezeti eleme-
ket alkalmazunk, amelyek pórusos szerkezetük révén 
valamennyi „felesleges” víz tárolására képesek, illetve 
viszonylag jó páraáteresztő képességgel bírnak. Erről a 
témáról még lesz szó a falaknál, fontos azonban meg-
említeni, hogy a megfelelő szellőztetést egyik utóbbi 
megoldás sem pótolja!

- A nedvességre érzékeny szerkezeteket belülről is 
minél teljesebben meg kell óvni a víztől. Vizes helyisé-
gekbe nem biztos, hogy a fa nyílászáró a jó megoldás 
és oda kell figyelni például a belső lábazatok kialakítá-
sára is, hogy felmosáskor ne a falat „mossuk”.

Összefoglalás: 

mit kezdjünk 

a belülro”  l jövo”   

vizekkel?

!

A víz különleges, de közismert tulajdonsága, 
hogy – a többi folyadékkal ellentétben - +4 oC 
alatt nő a térfogata. 

Ha tehát az építőanyagokba bekerült víz télen 
meg tud fagyni (azaz környezetében a hőmér-
séklet 0 oC alá csökken), akkor a kitáguló jég 

szétfeszítheti maga körül az anyagot. (Ennek a térfo-
gatváltozással járó fagyási folyamatnak „köszönhet-
jük” egyébként a kőzetek mállását, és a jégtáblák is 
azért tudnak úszni a vízen, mert sűrűségük – a térfo-
gat-növekedés miatt - fagyáskor lecsökken.) 

Egyik legnagyobb igénybevétel a szabad térrel és a 
külső klímával érintkező szerkezeteinknél és anyagaik-
nál a fagyás-kiolvadás és az ezzel járó térfogatváltozás 
- az anyagban ezzel párhuzamosan megjelenő belső fe-
szültségekkel. Hazánkban télen ez akár 100-150 hasonló 
ciklust is eredményezhet, ami igen megterhelő, fárasz-

tó hatású. Elég csak a télen megjelenő kátyú-tö-
megre utalni hazánk útjain…

A víz másik „különleges” halmazállapota a 
vízgőz. Igaz, hogy a víz forráspontja +100oC, 
de a hőmérséklet emelkedésével a párolgás in-

tenzitása fokozódik, és a páratartalom növekedésével 
emelkedik annak nyomása. Sok szerkezeti problémát 
okoz az ún. „gőznyomás”, amikor nem a forrásban 
lévő víz gőzére kell gondolni, hanem a magas páratar-
talmú anyagból kilépő vízpára idéz elő hólyagosodáso-
kat (például vízszigeteléseknél, vékonyvakolatoknál), 
vagy elválásokat (többrétegű szerkezetekben). A víz-
gőzről, páráról bővebben ÉAH I.192.o.

1.2.1.4. A víz halmazállapot-változásaiból eredő igénybevételek

A fagyás-
kiolvadás 
jelentette 

igénybevétel

A vízgo”  z

A magyarországi téli időjárási körülményeknek „kö-

szönhetően” gyakran károsodnak olyan skandináv 

országokból származó építőkövek, amelyek ott „fagy-

állónak” számítanak és ott évszázadokig kiválóan al-

kalmazhatóak.

Tudni kell azonban, hogy amíg Észak-Európában álta-

lában késő ősszel beáll a fagy, és késő tavaszig minden 

fagyott állapotban van, addig a Kárpát-medencében az 

ún. fagyasztási (fagyás - kiolvadási) igénybevétel akár 

százszorosa lehet a nálunk lényegesen hidegebb orszá-

gokban szokásosnak. Ezek után talán megértőbbek le-

hetünk a felfagyott, kátyús úttestekkel szemben is… 
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Foglaljuk össze, hogy milyen igénybevételeket je-
lent a víz házunkra nézve! 

Épületünk anyagait úgy kell megválasztani, az épület-
szerkezeteket úgy kell méretezni, hogy ezen igénybe-
vételeknek ellenálljanak!

1.2.1.5. Összefoglalás: a víztől származó igénybevételek 

1.60. ábra 

A víz igen sokféleképpen terheli házunk építőanyagait és szerkezeteit. Ezek megválasztásánál, 
kialakításánál mindig tekintettel kell lenni az ilyen jellegű igénybevételekre is! 

!

A víz elleni védekezéskor két szempontot kell figye-
lembe venni:
● a helyiségek belső légszáraz állapotának biztosítását, 

és
● azt, hogy a nedvesség hatására ne változzanak meg 

lényegesen a beépített anyagok fizikai tulajdonsá-
gai.

Épületek tervezése során mindig mér-
legelni kell az adott épület-, vagy épület-
rész rendeltetését, az épülettől, helyiség-
től elvárt szárazsági követelményeket. 

Belátható, hogy más a szárazsági kö-
vetelmény egy zöldségtárolóban, egy 

szaunában, vagy éppen egy lakószobában. Mivel je-
len műben jellemzően a lakóépületeket járjuk körül, 
ezért általános alapkövetelményként a belső terek-
ben és a helyiségek belső felületein az ún. légszá-

raz állapotot tételezzük fel. Ez természetes fa ese-
tén 10-20%, míg vakolatok, burkolatok esetén 2-5%.  
(Figyelem, sok porózus szerkezetű építőanyag azzal 
az egyébként dicséretes tulajdonsággal bír, hogy ké-
pes magában eltárolni a helyiség felesleges, túlzott 
páratartalmát. Légszáraz belső követelmény esetén 
ezt az időlegesen eltárolt vízmennyiséget is figye-
lembe kell venni!) 

Az építőanyag-gyártók megadják az 
általuk előállított termékek megenge-
dett nedvességtartalmát, amely mellett 
az adott anyag képes biztosítani a tőle 
elvárt műszaki teljesítményeket. Ha a 

nedvességtartalom ezt meghaladja, akkor számolni 
kell azzal, hogy az illető építőanyag már nem képes 
„produkálni” a tőle elvárt műszaki paramétereket.

1.2.2. Szempontok a víz elleni védekezésben 

!
Ne felejtsük el, hogy a víz elleni védekezésnek két módja van: 

● megfelelő vízelvezetéssel minél inkább távol tartani a vizet a szerkezetektől,
● ha mégis odakerül nedvesség, akkor megfelelő vízszigeteléssel megvédeni az erre érzékeny szerkezeteket a 

víztől.

Általános alap-

követelmény: 

légszáraz 

állapot

!

Építo”  anyagok 

megengedett 

nedvesség- 

tartalma
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Természetesen nem mindegy, hogy egy anyag ned-
vesség hatására szilárdságát, tartósságát veszti el 
(például a vályog), vagy valamilyen egyéb fizikai para-

métere, például hőszigetelő-képessége romlik le (ez 
történik nedvesség hatására a legtöbb hőszigetelő 
anyaggal).

Szoros összefüggés van az anyagok testsű-

rűsége – tömörsége (pórusossága) – fagyál-

lósága – hővezető képessége között. (Ezzel 

is bővebben foglalkoztunk az I. kötet utolsó 

fejezetében!)

Nagyobb tömörségű anyagok nehezebbek, kisebb a 

pórustartalmuk, kisebb a vízfelvételük, jobb a hőveze-

tő képességük, azaz rosszabb hőszigetelők! 

Ennek oka, hogy az építőanyagok - néhány kivételtől 

eltekintve (például fémek, üveg) - sosem tömörek. Az 

alkotóelemek között mindig vannak olyan pórusok, 

amiben általában levegő van. (Az I. kötetben utaltunk 

rá, hogy néha ezt a levegőt a gyártás során juttatják be a 

pórusokba, ezzel is növelve a hőszigetelő-képességet.) 

Ha pórusos anyag vízzel, vízgőzzel érintkezik, akkor 

legtöbbször a pórusokba kerül víz, kiszorítva onnan a 

levegőt. Mivel a víz jobb hővezető, mint a levegő, így nő 

a hővezetés, csökken a hőszigetelő-képesség, ráadásul 

fagy hatására a jég feszíti a részecskéket, fárasztja az 

anyagot. (Ezért van az, hogy a pórusos falazóelemek 

nem fagyállóak, erre a célra csak a nagyon tömör anyag-

szerkezettel bíró ún. klinkertéglák alkalmasak.)

Be kell látni, hogy a vízszigetelés és a vízszigetelő ké-

pesség számtalan más fizikai tulajdonsággal függ össze 

és van kölcsönhatásban.

A 
porózusság 

elo” nyei és 
hátrányai

Röviden áttekintve:
● A fagynak kitett vizes falak, lábazatok kifagy(hat)

nak, ami statikai bizonytalanságot, épületállékonysá-
gi kockázatot eredményez(het). 

● A tartósan nyirkos szerkezetek penészesek lesznek. 

● A nedves helyiségek dohosak, egészségtelenek. 
● A vizes térelhatárolók rossz hőszigetelők, ezért nagy-

ságrenddel megnövelik a fűtési költségeket. 
● A nedves falak hidegek, húznak, rossz hőérzetet nyújta-

nak. (Ezekről mind esett szó az I. kötet 7. fejezetében.)

!

A vízszigetelés kapcsán fontos megismerkedni két fo-
galommal: mást jelent, ha valami „vízhatlan” és mást, 

ha „vízzáró”!
Vízzáró az az anyag, vagy szerkezeti meg-

oldás, amely biztosítja, hogy a nedves tér fe-
lől csak annyi nedvesség jusson át a szerke-
zeten, ami a védett oldalon nem változtatja 
meg a klimatikus és használati viszonyokat. 

Úgy is mondhatjuk, hogy a vízzáró szigetelések „vi-
szonylagos szárazságot” biztosítanak: csak annyi ned-
vesség jut át a szerkezeten, amennyi a másik oldalon 
képes elpárologni.

Ezzel szemben vízhatlan az az anyag, vagy 
szerkezeti megoldás, amelynek alkalmazása 
esetén a nedves tér felöl egyáltalán nem 
juthat nedvesség a védett oldalra.

Építőanyagaink és épületszerkezeteink túl-
nyomó többsége (beton, tégla, habarcs, va-

kolat, stb.) „csak” vízzáró, ezért vízszigetelési célra nem, 
vagy csak korlátozott mértékben alkalmazhatóak. 

Az „igazi” vízszigetelő anyagok vízhatlanok. Csak 
ezek képesek a mögöttük levő anyagokat teljesen 
megvédeni a nedvességtől!

1.2.3. Vízzáró, vagy vízhatlan?

Vízzárás

Vízhatlan-
ság

Vannak olyan anyagok, amelyek be-

építhetők vizes környezetbe, de nem 

tekinthetők vízszigetelőnek – ilyenek 

például az extrudált polisztirol hőszigetelők (XPS), 

amelyekről később még lesz szó. Ezek az anyagok 

– tömör anyagszerkezetükből adódóan – minimális 

vízfelvételi képességgel rendelkeznek, így a víz nem 

képes érdemben megváltoztatni fizikai tulajdonsá-

gaikat – de nem vízhatlanok. Az ilyen anyagokat a 

későbbiekben (kissé pongyolán) „vízállónak” fog-

juk nevezni.

Az építőanyagok legnagyobb része viszont nem-

csak hogy nem vízszigetelő, de nem is építhető be 

nedves környezetbe! (Mivel képesek több-kevesebb 

víz felvételére, így – az előbb elmondottak szerint – 

megváltoznának fizikai tulajdonságaik.)

Ha már mindenképpen ilyen környezetbe kell he-

lyezni őket, akkor megfelelő vízszigeteléssel meg 

kell óvni őket a nedvességtől!)

1.61. ábra 

Az ábra bal oldali részén 
több belső pórust láthatunk, 
mint a tömörebb anyag-
szerkezettel bíró jobb oldali 
részen. Ha ezek a pórusok 
viszonylag jó hőszigetelő-
képességű levegővel vannak 
megtöltve, akkor az anyag 
maga is jó hőszigetelő. Ha 
viszont ezekbe a pórusokba 
víz kerül, akkor ez lényege-
sen lerontja a hőszigetelő-
képességet (a víz viszonylag 
jó hővezető).

„Vízálló” 
anyagok

!

!


