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Építõanyagok nedvességfelvételének vizsgálata
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Abstract

1. Bevezetés

Currently thermal insulating of the buildings is sorely
needed from the point of view of energy as well as money
savings. Isolations are mostly installed on the outer surface
of the buildings. Weather and other circumstances can
produce humidity that can affect the building structure
by changing its heat capacity and heat transfer value and
other factors. So this case this is important to measure the
sorption behaviors of the construction materials. For
measuring we are using a dryer (Venticell 111) to desiccate
our samples and a climate chamber (Climacell 111) for the
wetting process. With the climate chamber we can
measure the moisture content at different humidity levels
and can create sorption isotherm graph of the samples.

Napjainkban rendkívül fontos az energiatakarékosság, melynek egyik eszköze a hõszigetelések alkalmazása. Ily módon
egyrészt csökkenthetõk a hõszükségleti igények, másrészt
megtartható az épületek hõje. Emiatt új építésû házaknál,
illetve meglévõ épületek felújításakor elengedhetetlen a hõszigetelések használata. A téma jelentõségét hangsúlyozza az
Európai Unió 2020-as irányelve is, amely az alacsony energiaigény céljából a hõszigetelésekre is szigorú követelményeket határoz meg. Nedvesség hatására az építõanyagoknak
nemcsak hõvezetési tényezõje, hanem a hõtároló képessége is
változik. Emiatt fontos a szigetelõanyagok nedvességfelvevõ
tulajdonságainak a vizsgálata.
Tekintettel arra, hogy az építõanyagok többsége porózus
szerkezetû, összesített felületük nagyobb, mint az azonos térfogatú és tömegû simább anyagoké. A nagy porozitással rendelkezõ anyagoknak nagyobb a nedvességmegkötõ képességük, így a nedvesség hatására a külsõ felületen lévõ pórusok

A cikk a Magyar Épületgépészek Napja Oktatási nap PhD
szekciójában elhangzott elõadás alapján készült.

Magyar Épületgépészet, LXIII. évfolyam, 2014/1-2. szám

33

LEKTORÁLT CIKK

(amelyek építõanyagokban számottevõ százalékban jelentkezhetnek), nyomáskülönbség vagy kapilláris kondenzáció
következtében akár az anyag teljes térfogatában telítõdhetnek.
Az anyagoknak ezt a nedvességfelvevõ képességét szorpciós
izotermákkal jellemezhetjük. E tulajdonságok vizsgálata energetikai szempontból is indokolt, mivel nagymértékben módosítják a szerkezetek jellemzõit.
Vizsgálataink során a szorpciós izoterma meghatározására
egy szárítógépet (Venticell 111), egy klímakamrát (Climacell
111) és egy milligramm pontosságú mérleget kombinálunk.
A mintákat szárítás után adott hõfokon választott relatív páratartalom mellett meghatározott ideig kezeljük, és a tömegváltozásokból a felvett nedvesség mennyiségét számoljuk.

1.1. A nedvesség hatása
A nedvesség az épületszerkezetbe több módon is bejuthat. A
víz az építõanyagok elkészítésénél rendszerint nagy szerepet
játszik: legtöbbször alapanyagként jelenhet meg, de egyes
anyagoknál valamilyen kémiai folyamat során is termelõdhet.
Mivel az utóbbi esetben a technológia számára is fölösleges
nedvesség keletkezik, ezt valahogyan el kell távolítani az építõanyagokból.
A nedvesség meteorológiai jelenségek révén is bejuthat a
szerkezetbe. A nedvességterhelés valamilyen csapadék formájában léphet fel, és fõként a héjazatot terheli. Figyelemmel
arra, hogy ilyen behatások gyakran érintik ezeket a szerkezetek, fokozottan ügyelni kell a vízzárásra, hogy a csapadék ne
jusson be az épület szerkezetébe, ahol többféle hatást fejthet
ki. Amikor a csapadék szélhatással párosul, akkor az oldalsó
határoló felületeket is érheti nedvességterhelés. A szél változékonyságából adódóan viszont ezeken a felületeken az intenzitás kisebb mértékû, ezért ezeken a szerkezeteken nem
szükséges vízhatlan felületet kiképezni. Itt a csapadék okozta
nedvességterhelést követõen a felületen lévõ nedvesség megfelelõ feltételek mellett el tud párologni.
Az 1. ábrán látható, hogy a külsõ határoló szerkezetet jelentõs
nedvességterhelés érte a felsõ pontban. A nedvesség terjedése
két irányban halad: az egyik függõlegesen a gravitációs gradiens irányát követve, a másik pedig a páradiffúziós hatások
miatt a kisebb ellenállás irányában oldalsó mellékágakban
terjed tovább.
Megfigyelhetõ, hogy a nedvesség eloszlása a felületen nem
homogén, ebbõl következhet, hogy a folyadék a tetõ rétegrendjén lévõ repedéseken szivárog át. Ekkor a légállapottól
függõen a határoló szerkezetre való további rétegek felvitele
a megfelelõ mértékû száradásig nem javasolt, a kivitelezési
technológia betartása érdekében.
További réteg felvitele esetén nem garantált a teljes száradási folyamat, belsõ nedvesség maradhat a szerkezetben,
valamint a további réteg felviteléhez elõírt mûszaki elõírások sem tarthatók be. Függõleges felületeknél, például
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1. ábra. Oldalfali nedvesség
vakolási munkálatok esetében, a nedves homlokzatra felvitt
vakolat nem tud megfelelõ tapadási szilárdságot elérni. Vízszintes felületeknél például az aljzatok magas nedvességtartalma a burkolatok károsodását idézheti elõ, különösen
parkettaburkolatok esetében.
A csapadék közvetetten többféleképpen terhelheti az épületet:
Nagyobb esõzésnél torlaszvíz léphet fel, amely azonban
megfelelõen méretezett és telepített esõvíz-elvezetõ rendszernél nem jellemzõ. Itt ugyanis az oldalakat a torlaszvízszint
magasságáig hidrosztatikus nyomás terheli.
A talajvíz elsõsorban csapadékból vagy valamilyen egyéb
vízforrásból származó nedvességterhelés az épület alsó részeire. Mivel a jelenség oka fõként meteorológiai, lefolyási ideje,
mértéke és gyakorisága sztochasztikus több éves mérési átlag
alapján állapítható meg. Ennek megfelelõen az alsó épületelemeket vízzáróan szigetelik. Talajvíznél is fellép hidrosztatikus nyomás, mivel azonban itt ennek a terhelésnek a gyakorisága nagyobb, olyan szerkezetet kell kialakítani, ami ezt a
víznyomást képes felvenni. Talajnedvességnél már nem lép
fel hidrosztatikai terhelés, mivel a talajvízszint az épületet
nem fenyegeti, viszont páradiffúziós jelenségek lejátszódhatnak. Ezért ahol a talajvíz nem jellemzõ, ott is szükséges nedvesség elleni védelem, mert páradiffúzió alakulhat ki a
nedves talaj és az alapzat között.
Hasonlóan nagy nedvességterhelés léphet fel a belsõ oldalról, a helyiség funkciójából adódóan. Ilyen típusú helyiségek
lehetnek a fürdõk, ahol nagy párolgó felület található. A tárgyalt helyiségeknél nem elég csak a belsõ felület páradiffúzió
ellen való megfelelõ kiképzése, a belsõ nedvesség-koncentrációnak a csökkentésére, ködtelenítésére is szükség van.
Az építõanyagok fizikai tulajdonságait a nedvesség – halmazállapotától függõen – különbözõ módon befolyásolja.
Gõz halmazállapotban a nedvesség kisebb mértékben befolyásolja a hõvezetõ képességet és a sûrûségváltozást. Ez annak az eredménye, hogy itt a kondenzáció mértéke jóval
kisebb. Amikor a nedvesség az épületszerkezetben
folyadékállapotú, akkor növelheti a hõvezetési képességet, egyes anyagokra kémiai hatással lehet,
korróziós kárt okozhat, esztétikai szempontból is
rossz lehet. Nem megfelelõ feltételek mellett penész
is képzõdhet.
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1.2. Az anyagok nedvességfelvétele
Az építõanyagokat párafizikai szempontból is csoportosíthatjuk. Így lehetnek tömör anyagok, amik a nedvességgel legfeljebb kémiai kapcsolatot létesíthetnek, adszorpció csak a külsõ
felületen történhet. Ilyen tulajdonságú anyagok például a fémek, amelyek nedvesség hatására korrodálódnak. A zárt pórusú anyagok csupán külsõ felületükön tudnak adszorpcióval
nedvességet felvenni. Ide többnyire a habosított anyagok sorolhatók, mint például a habüveg vagy a mûanyag habok.
A nyitott pórusú anyagokat tovább is lehet csoportosítani,
mégpedig aszerint, hogy mely párafizikai jelenségek kombinációjával tudnak nedvességet felvenni. Például a bitumenkötésû
hõszigetelõkben adszorpció nincs, de kapilláris hatás és diffúzió is felléphet, a szálas szigetelõanyagoknál pedig csak diffúzió következik be. A legtöbb építõanyagnál, például a falazóeleméknél azonban mindhárom jelenség bekövetkezhet.
A pórusos anyagok fajlagos külsõ felülete nagyobb, mint a
tömör vagy zárt pórusú anyagoké, így ezeknek a nagy porozitással rendelkezõ anyagoknak nagyobb a nedvességfelvevõ
és -megkötõ képességük.
A telítõdési folyamathoz a nedvesség vándorlására van
szükség. A jelenség egyik fõ hajtóereje a parciális nyomáskülönbség. Ha az anyagban lévõ vízgõz parciális nyomása kisebb, mint az anyagot körülvevõ levegõben lévõ vízgõzé, az
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anyag nedvesedni fog (adszorpció). Ha az anyagban lévõ
nedvesség parciális nyomása nagyobb, mint a környezetben
lévõ vízgõzé, akkor szikkadás (deszorpció) lép fel.
A másik mozgásforma a kapilláris erõ által létrehozott
mozgás. Jellemzõen a gravitációs gradienssel ellentétes értelmû és a kapilláris csõ (vagy szabálytalan üreges rendszer) átmérõjének a nagyságával fordítottan arányos. A páradiffúzió
gáz és folyadék halmazállapotú nedvességre jellemzõ, míg a
kapilláris mozgás a folyadék halmazállapotra.

2. A szorpciós izoterma görbe
Nedvességterhelés hatására a külsõ felületen lévõ pórusok a
nyomáskülönbség vagy kapilláris kondenzáció hatására akár
az anyag teljes térfogatában telítõdhetnek.
4
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Ha az épületszerkezeteknél nem gondoskodunk megfelelõen
a kondenzáció kialakulásának a megelõzésérõl, és a külsõ
hõmérséklet túlságosan alacsony értéket ér el, a belsõ nedvességtartalom a szilárd fázisba történõ dermedéskor olyan térfogatváltozást idéz elõ, ami a szerkezetben irreverzibilis elváltozásokat okoz, így rongálja az anyagot.
A nedvesség hatására az építõanyagoknak nemcsak a hõvezetési tényezõje változik, hanem a hõtároló és páradiffúziós képessége is. Emellett anyagtól függõen szerkezeti és
fizikai tulajdonságuk is módosulhat. Emiatt fontos a szigetelõanyagok nedvességfelvevõ tulajdonságainak a vizsgálata.
A páradiffúzió kialakulásának veszélyét már a határoló
szerkezetek tervezésekor meg kell vizsgálni. Figyelembe kell
venni, hogy a rétegrenden belüli hõmérséklet ne csökkenjen
le arra a szintre, ahol a kapilláris kondenzáció bekövetkezhet.
Olyan esetben, ahol a kondenzáció valószínûsége fennáll,
módosítani kell a rétegrendet. Ez megoldható a hõszigetelés
vastagságának a növelésével vagy jobb hõvezetési tényezõvel rendelkezõ anyag használatával.
A másik módszer az, hogy átszellõztetett légrést alakítunk
ki a falszerkezet és a külsõ határoló réteg között. Így a belsõ
felületen keletkezõ nedvességet a természetes légáram el tudja szállítani. Kiemelt szerepe van a megfelelõ légáram kialakításának, ha ugyanis ez nem biztosított, a kondenzáció mellett a penészképzõdés is megindul.
Különleges, mûemlék jellegû épületeknél azonban a külsõ
homlokzaton nincs mód szigetelés elhelyezésére. Ekkor belsõ
hõszigetelést kell alkalmaznunk, amelynél azonban különösen nagy figyelmet kell fordítani a méretezésre. Nem lehet túl
kicsi a hõvezetési tényezõ, mert ellenkezõ esetben a harmatpont a belsõ szerkezeti részbe esik, és a nedvesség ott fejthet
ki károsító hatásokat. A belsõ hõszigetelés többnyire utólagos, átszellõztetett légrés kialakítása nem lehetséges.
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2. ábra. Szorpciós izoterma görbe
Az anyagok nedvességfelvevõ képességét szorpciós izotermáikkal jellemezhetjük (2. ábra). A függõleges tengelyen a
nedvességtartalom látható, amelyet a száraz és a nedvesített
tömeg ismeretében határozhatunk meg a következõ képlet
alapján:

w=

m -m
n
sz ´100 % ,
m
sz

(1)

ahol:
w
– a nedvességtartalom [%],
mn – a minta nedvesített tömege [kg],
msz – a minta száraz tömege [kg].
A diagram vízszintes tengelyén a környezet relatív páratartalma van feltüntetve:
j=

P
g
%,
P
s

(2)

ahol:
j – a nedves levegõ relatív nedvességtartalma,
Pg – a vízgõz parciális nyomása,
Ps – a gázkeverék hõmérsékletének megfelelõ telítési gõznyomás.
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A 2. ábrán látható az elõbb tárgyalt két jelenség, a deszorpció
és az adszorpció, a két görbe közötti terület pedig a szorpciós
hiszterézist adja. Ez azt jelenti, hogy relatív páratartalom-változáskor az egyes anyagok száradás vagy nedvesítés utáni
nedvességtartalma nem egyezik meg.
A Langmuir-izoterma görbéje azt jelzi, hogy a vizsgált
anyag rétegzõdés nélkül mennyi nedvességet tud felvenni.
Látható, hogy bizonyos relatív páratartalom fölött több nedvességet már nem tud megkötni, mert a pórusok (ha vannak),
illetve a felület telítõdik. Általában a zárt cellás, illetve kevés
és nagyon apró pórusokkal rendelkezõ anyagok viselkednek
így. A folytonos vonallal jelölt görbék a hiszterézis tulajdonságot mutató BET-izotermák adszorpciós és deszorpció vonalai. Ez a nagyszámú és nagyobb méretû pórusokkal rendelkezõ anyagokra jellemzõ.

2.1. A mérési módszer
Vizsgálataink során a szorpciós izoterma meghatározásához
egy szárítógépet, egy klímakamrát és egy milligramm pontosságú mérleget használtunk (3. ábra). A szárítógép (Venticell
111) belsõ terének hõmérsékletét 10 °C és 250 °C között változtathatjuk. A homogén hõmérséklet-eloszlást a szárítási folyamat közben légárammal biztosítjuk, így a szárítás a mérendõ anyag felületén egyenletes. A készülék szabályozása
processzorral vezérelt, a kamra ajtajának kinyitása után a
belsõ hõmérséklet hamar visszaáll, majd ezt minimális eltéréssel (a DIN 12880 szabvány szerint 0,4 °C pontossággal)
képes tartani. Ezért alkalmas a nagy nedvességtartalommal
rendelkezõ anyagok gyors kiszárítására.

3. Összegzés
Összefoglalásként ki kell emelni, hogy a szigetelõanyagok
nedvességfelvételének (szorpciójának) vizsgálata rendkívül
fontos. Ebben a cikkben egy általános példát mutatunk be ennek meghatározási lehetõségére.
Az anyag szorpciós izoterma görbéjének felvételénél
elsõ lépésként a próbatesteket a szárítógépben kezeljük
(kb. 70 °C-on) tömegállandóságig, majd megmérjük a tömegét. A mintákat szárítás után meghatározott ideig, adott
hõfokon (20 °C), választott relatív páratartalom (25, 50,
63, 75, 90%) mellett „nedvesítjük”, majd a tömegét ismételten lemérve az anyagmennyiség-változásokból a minta
víztartalmát kiszámolhatjuk. Ha a mintát a klímakamrában
egy adott páratartalom mellett hagyjuk, adott idõ után a
nedvességtartalma állandósul. Ha a mûveleteket megismételjük egy másik, általunk választott relatív páratartalom
mellett, más nedvesített tömeget kapunk. Így a mérések
alapján látható lesz, hogy különbözõ relatív páratartalom
mellett eltérõ a nedvességtartalom.
Ezeket az eredményeket diagramban ábrázolva megkaphatjuk a minta szorpciós izotermáját, a 2. ábrának megfelelõen.
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