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A pomsbetongyartas technologiajanak 
rovid ismertetese 

Az egetett mesz szerepe a p6rusbetongyartasban 
konnyebben ertheto, ha eloszor az YTONG Falaz6elem
gy3.r gyartastechnol6giajat tekintjiik at vazlatosan az 1. 
abra segitsegevel. 

I-Felad6garat. 2-Homoksil6. 3-Homokmalom. 4- Homokiszaptartaly. 
5-Cementsil6. 6--Cement napi tartaly. 7-Kalapacsos toro. 8-Serleges 
elevator. 9--Ti:irtmesztartaly. IO-Vibraci6s malom. 11-Mesz napi tar
taly. 12- Aluszuszpenzi6 keszitese es bemerese. 13-Homokiszapmer
Ieg. 14-Vizmerleg. 15-Ki:itoanyagmerleg. 16-Hulladekiszap-merleg. 
I7-Fc5keverc5. 18-ontoformak. 19--Daru 1. 20-vagogep. 21-Vagasi 
hulladek eliszapositasa. 22-Hulladekiszap-tartaly. 23-Autoklav. 24-
Billerioasztal. 25-Horonymar6. 26-Egysegrakatkepzes. 27-F6Iiaz6. 
28-Feliratoz6. 

1. <ibra. A p6rosbetongy<irt<is elvi folyamat<ibr<ija 

A p6rusbetongyartashoz hat alapanyagra (homok, 
gipszko, cement, egetett mesz, aluminiumpaszta es 
viz) van sziiksegiink. Ahhoz, hogy a homok, a gipszko 
es az egetett mesz felhasznalhat6 legyen a gyartastech
no16giaban, ezeket az alapanyagokat cementfinom
sagfua kell orolni. A homokot es a gipszkovet egykam
ras nedves goly6smalomban (3) oroljiik meg, es a ke
vereket homokiszap formajaban hasznaljuk: fel a gyar-
tas soran. , 

A darabos egetett meszet kalapacsos torOben (7) elo
apritjuk:, majd vibraci6s malomban (10) finomra oroljiik. 
(1999 janwirjat61 darabos egetett mesz helyett finomra 
orolt meszet vasarolunk Szloviliab61, igy meszelOkeszi
tesre jelenleg nines sziikseg.) 
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A duzzaszt6anyagkent hasznalt aluminiumpasztat 
koncentralt formciban vasaroljuk a pasztagy3.rt6kt61. Az 
aluminiumpasztat felhasznalas elott 1 :2 acinyban vizzel 
kell higitani, es az igy kapott aluminiumszuszpenzi6t le
het felhasznalni a gyartasi folyamatban. 

A p6rusbeton eloillitasa 7 m3 terfogatU, nyithat6 ol
dalu formakban ( 18) tortenik. Egyszerre mindig csak 
egy formaba (egy onteshez) elegendo alapanyag-meny
nyisegeket meriink be a merlegtartalyokba (12, 13, 14, 
15, 16). Az also iiritesii merlegtartalyokb61 meghataro
zott sorrendben iiritjiik le az alapanyagokat a fOkevero
be (17). Az alapanyagokat 3,5 - 4,5 percig intenziven 
kevertetjiik:, majd a p6rusbeton masszat a kiolajozott on
toformaba iiritjiik:. A keveres ideje alatt a merlegtarta
lyokba bemerjiik a k6vetkez6 6ntes alapanyagait, igy a 
fOkevero kiiiriilese utan azonnal el lehet kezdeni a k6-
vetkez6 6ntesi ciklust. Az ontoformakat vonszol6miivek 
mozgatjak a ket egymassal parhuzamos sinpalyan. A 
sinpalyak k6z6tt tol6padok szallitjak a formakat. fgy a 
formak tulajdonkeppen egy vegtelenitett palyan halad
nak k6rbe. 

Ontes utan a porusbeton masszat tartalmaz6 formak 
a 35-40 °C-os eloerlelo csarnokba keriilnek, ahol az 6n
resek megduzzadnak, majd 4,5-5 6ra alatt fokozatosan 
megszilardulnak. A reszlegesen megszilardult ontese
ket a formaoldalak segitsegevel egy dam (19) a vag6-
gepre (20) helyezi. Ezutan a dam leemeli a formaolda
lakat a p6rusbeton t6mbr61, majd visszaviszi a nyitott 
formahoz. 

A vag6gepen a t6mb6k feldarabolasa 1 mm atmerojii 
aceldr6tokkal tOrtenik. Az 6nteseket elosz6r kereszt-, 
majd hosszicinyban daraboljuk fel, mik6zben levagjuk a 
duzzadcisi fOlosleget is. Ezt vizzel eliszapositjuk (21, 22), 
es hulladekiszap formajaban visszavissziik a gyarrasi fo
lyamatba. 

A feldarabolt p6rusbeton t6mb6ket gozerlelessel (au
toklavolassal) megszilarditjuk. Az autoklavokban (23) 
1,2 MPa telitett vizgoz atmoszferaban 12 6ra alatt a p6-
rusbeton elemek elerik vegleges szilardsagukat es fel
hasznalasra alkalmassa valnak. Az autoklavolt termekek
bol egysegrakatokat kepziink, a homyos-eresztekes ter -
mekekbe belemarjuk: a megfog6homyokat (25), majd az 
egysegrakatokat zsugarf6liaba csomagoljuk (27) es fel
irattal latjuk el (28). 

Kicsomagolas k6zben a kesztermek min6seget vizua
lisan ellenorizziik, a seriilt elemeket kicsereljiik az egy
segrakatokban, ezaltal a vasarl6khoz csak a minden 
szempontb61 kifogastalan falaz6anyagok keriilhetnek. 

A p6rusbetongyartasnak van nehany olyan jellegze-
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tessege, amelyeket az eredmenyes termeles erdekeben 
mindig szem elott kell tartanunk: 

- A gyartas soran viszonylag nagy mennyisegii tobb
fajta alapanyagot hasznalunk fel, melyekb61 repre
zentativ mintavetel szinte kivitelezhetetlen. 

- A p6rusbetongyartas nagyon erzekeny gyartastech
nol6gia, az alapanyagok viszonylag jelentektelen 
minosegvaltatasa is komoly zavarokat okozhat a 
termelesi folyamatban. 

- A p6rusbetongyartas tipikusan negativ visszacsato
lasu technol6giai folyamat. Akeverek formakba tol
tese utan valtoztatasra mar nines lehetosegiink. A 
gyartasi rendellenessegek, illetve a kesztermek nem 
kivanatos minosegromlasa azok jelleget61 fiiggoen 
csak az 6ntest61 szamitott l, 5, 20, 72 6ra, esetleg 
csak tobb bet mulva jelentkeznek. A rendel
lenesseg( ek) eszleleseig pedig a kesztermekek el6-
allitasa valtoztatas nelkiil folytat6dik. 

A felsorolt negativ hatasok ugy keriilhetok el legered
menyesebben, ha a felhasznalt alapanyagok minosege a 
lehet6 legegyenletesebb. Emiatt csak azokt61 a cegekt61 
tudunk alapanyagokat vasarolni, amelyek a hazankban 
ma meg ml szigorunak tiin6 ,,YTONG minosegi kovetel
menyeknek" is meg tudnak felelni. 

A porusbetongyartas kemiaja 
az egetett mesz szempontjabol 

Az egetett mesz a p6rusbetongyartas majdnem minden 
reszfolyamataban nagyon lenyeges szerepet jatszik. A f6-
kever6ben es az eloerleles idejen az egetett mesz hid
rataci6ja jatsz6dik le: 

CaO + HzO = Ca(OH)z + Q 
[Q = 65 150,4 kJ (15 512 kcal)] (1) 

Ennek kovetkezteben: 
- megnovekszik a p6rusbeton massza viszkozitasa a 

viz megkotodese miatt; 
- lugos lesz a keverek pH-ja a OH--ionok koncentra

ci6janak novekedese miatt; 
- az erosen exoterm reakci6 soran felszabadul6 h6-

mennyiseg hatasara megnovekszik a p6rusbeton 
massza h6merseklete, aminek hatasara felgyoisul
nak a legkii16nfelebb kemiai reakci6k sebessegei 
(pl. gazfejlodes, a cement hidrataci6ja stb.). 

Lugos kozegben az aluminiumpaszta femtartalrna 
konnyebben tud reagalni a vizzel hidrogengaz (Hz) fej!O
dese kozben. A Iejatsz6d6 kemiai reakci6t ketfelekeppen 
szoktak megadni a szakirodalomban: 

! 

2 Al + 3 Ca(OH)z + 6 HzO = 3 Cao . Alz03 . 6 HzO + 3 H2-
(l) 

vagy 

2 Al+ Ca(OH)2 + 6 ttiO = Ca[Al(OH)4h + 3 lli-(2) 
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. A gazfejl6des sebesseget es a fejlodott gaz terfogatat 
a p6rusbeton massza homerseklete alapvetoen befolya
solja (2. ti.bra) [1]. 
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2. tibra. A hi5merseklet hattisa a Hrfejli5des sebessegere . 
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A p6rusbeton vegszilardsagat alapvetoen nem az 
eloallitas soran felhasznalt cement mennyisege hata
rozza meg, hanem a gozerleleskor a SiO:i - Cao -
H20 rendszerben keletkez6 szilardsaghordoz6 fazisok 
(elsosorban tobermoritok) mennyisege. Ezert a porus
betongyartas kemiaja szempontjab61 nagyon Ienyeges 
annak tisztazasa, hogy a CaO - Si02 - H20 rendszer
ben elvileg milyen kalcium-szilikat-hidrat fazisok ke
letkezhetnek; ezek koziil melyek azok, amelyek a ter
meszetben is elofordulnak, illetve melyek kepzodhet
nek a p6rusbeton-el6allitas termodinamikai koriilme-
nyei kozott. • 

A Si02 - CaO - H20 rendszerben kepzodo stabil 
fazisok a 3. ti.bran lathat6k [ 1]. A termeszetben el6-
fordul6 kalcium-szilikat-hidratokat a · szakirodalom 
alapjan az I. tablazatban foglaltuk ossze [ 1]. A kiilon
fele kalcium-szilikat-hidrat-fazisok keletkezese nem
csak a m6laranyokt61, hanem a homerseklettol is fiigg 
[1]. 

3. tihra. A CaO- Si01 - H20 rendszer ftizisdiagramja 
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t. 

1. ttibltizat Oltodtisi gorbe 
. Terrneszetes kalcium-szilikat-hidratok Vizsgalati m6dszer: MSZ 108-11: 1992. 

Sorszam Megnevezes Kemiai iisszetetel 
I . Okenit CS2H2 

• I Nekoit C3S6Hs 
2 Truscottit C6S10H3 
3 Gyro lit C2S3H2 

4-a Plombierit (14 A-Tobermorit) c;s6H9 
4-b II A-Tobermorit CsS6Hs 
4-c Riversideit (9 A-Tobermorit) C5S6Ho.2 

5 Xonotlit C6S6H 
6 Afwillit C3S2H3 
7 Foshagit C4S3H 
8 Hillebrandit C2SH 

A p6rusbetongyartasra alkalmas 
egetett mesz minosegi jellemzOi 

C/S 
0,50 
0,50 
0,60 
0,67 
0,83 
0,83 
0,83 
1,00 
1,50 
1,67 
2,00 

Az alkalmazand6 messzel szemben tamasztott kovetel
menyek a kovetkezok: 

Szemcsemeret-eloszltis 
Szitamaradek 90 µm-es szitan ~ 5% 
Szitamaradek 32 µm-es szita~ ~ 50% 
Vizsgalati m6dszer: szitalas; ajanlott eszk6z: ALPINE 
legsugarszita. 

CaO- es aktiv CaO-tartalom 

CaOaktiv ~ 90% 
Vizsgalati m6dszer: HCl-es titralassal vagy 
SCWARTZ - ALBERTI m6dszerevel. (A p6rusbe
tongyartas szempontjab6l az ut6bbi a jobb m6dszer, 
mert gyorsabb, egyszeriibb es az olt6dasi gorbe ered
menyeihez jobban illeszkedo eredmenyeket ad.) 

MgO-tartalom 
Mg0 ~ 2% 

Vizsgalati m6dszer: komplexometrias titralas. 

lzzittisi veszteseg 
Izzitasi veszteseg: 5% 
Vizsgalati m6dszer: MSZ EN 196-2; kiveve az izzita
si idot, atni ebben az esetben 30 perc. 
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4. abra. Oltodtisi gorbek hOmerseklet-tartomtinyai a HEB£L 
ii.s az YTONG technologia kOvetelmenyei alapjtin 
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Szedimentticios terfogat 
Szedimentaci6s terfogat: 450-580 ml. 
Vizsgalati m6dszer: az olt6dasi gorbe felvetele utan a 
mesztejet 2000 ml-es raz6hengerbe toltjiik; az elso 6ra
ban tizpercenkent osszerazzuk, majd 23 6ran keresztiil 
iilepedni hagyjuk, vegiil leolvassuk az iiledek terfogatat. 

Nedves szitamaradek 
Szitamaradek 90 µm-es szitan ~ 5 m% 
Vizsgalati m6dszer: a szedimentaci6s vizsgalat mara
dekat 90 µm-es szitan atmossuk, a szitamaradekot 
150 °C-on t6megalland6sagig szaritjuk. 

,, Grizesedesi hajlam" 
Az olt6dasi sebesseg valtozasat lehet vizsgalni a sol· 
hatasara. A mesz annal alkalmasabb p6rusbe
tongyartasra, mine! kisebb a grizesedesi hajlama. 
Vizsgalati m6dszer: megegyezik az olt6dasi gorbe fel
vetelevel, de 150 g mesz helyett 136,5 g meszet" es 13,5 
g orolt szulfathordoz6t (gipszkovet) kell bemerni. 15 
perc utan a szuszpenzi6t 90 µm-es szitan at kell mosni, 
es 150 °C-on torteno szaritas utan meg kell hatarozni a 
szitamaradekot. Ez 10 - 50 % kozott szokott lenni. 

Porusbetongyartas kiilOnf ele 
minosegii messzel 

A meszgyarakban eloallitott darabos vagy 6rolt egetett 
mesz min6segi jellemz6it befolyasolja: 

- a kibanyaszott meszk6 min6sege; 
- a meszegetes koriilmenyei; 
- az egetokemence tipusa; 
- az 6rl6malom es a hozza tartoz6 osztalyoz6 tipusa. 
P6rusbetongyartasra els6sorban a ,,kemenyre" egetett 

mesz alkalmas. A modem meszeget6 kemencekben 
azonban f6leg ,,lagyan" egetett meszet allitanak el6. fgy 
az ut6bbi id6ben a p6rusbetongyaraknak kompromisszu
mot kell kotni a meszel6allit6kkal abban, hogy minima
lisan milyen ,,kemenysegiinek" kell Jennie a p6rusbe
tongyartasra alkalmas mesznek. 

A kiilonfele p6rusbeton-gyartasi technol6giak nem 
egyforman erzekenyek az egetett mesz minosegi jellem
zoire. Az egyes technol6giak ugyanis eltero tipusu recep
turakat (meszbazisu, cementbazisu, cement-mesz-an
hidrit-bazisu stb.) hasznalnak. A tisztan meszalapu re
cepturaval (UNIPOL, BORSOD) dolgoz6 gyarak erze
kenyebbek a mesz min6segjellemz6ire, mint pl. a 
cement-mesz-anhidrit-bazisu recepturakkal (HEBEL, 
YTONG Falaz6elemgyar) dolgoz6 p6rusbetongyarak. 
Az ut6bbiak ugyanis t6bb-kevesebb cement vagy 
anhidrit felhasznalassal konnyebben tudjak kompenzalni 
a mesz nem kivanatos minosegjellemz6it. 
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A p6rusbetongyartas tipikusan olyan gyartastechnol6-
gia, amely egyenletes, vagy csak nagyon lassan valtoz6 
min6segii alapanyagokat igenyel. Az alapanyagok gyors 
min6segvaltozasa ugyanis a negativ visszacsatolasu 
gyartasi folyamat miatt egyaltalan nem, vagy csak nagy 
vesztesegek aran k6vethet6. 

Ezek a megfontolasok termeszetesen az egetett mesz
re is igazak. Nern lehet azonban egyertelmiien kijelente
ni, hogy a p6rusbetongyartasra egy es csak egy konkre
tan meghatarozott min6segii egetett mesz alkalmas. A 
p6rusbetongyartas gyartasi parametereinek valtoztatasa
val a tobbi alapanyag (homok, cement, aluminiumpasz
ta) min6segenek lenyeges megvaltoztatasaval a kevesbe 
alkalmas egetett meszet is fel Iehet hasznalni. 

A k6vetkez6kben szeretnenk kitemi arra, hogy a p6rus
betongyarak miert az el6z6 fejezetben felsorolt min6segi 
kovetelmenyeket tamasztjak az egetett messzel szemben. 

Szemcsemeret-eloszlas 
A szemcsemereteloszlas jelent6sen befolyasolja az 

egetett mesz fajlagos feliiletet, ami pedig az olt6dasi gor
be Iefutasara van hatassal (a heterogen kemiai reakci6k 
sebessege ugyanis a feliilettel aranyos ). A nagyobb mesz
szemcsek vagy meszagglomeratumok a 3,5 - 4,5 perces 
keveresi id6 alatt nem keverednek el egyenletesen a p6-
rusbeton masszaban, illetve nem vesznek reszt a p6rus
betongyartas folyamataban. A reagalatlan mesz vesztese
get jelent, mert ebb61 a meszb61 nem keletkeznek szi
lardsaghordoz6 fazisok, masreszt rontja a kesztermek 
min6seget. A p6rusbeton elemeken lev6 feher szinii, 
konnyen porl6d6 meszfoltok ugyanis bizalmatlansagot 
keltenek a kesztermekkel szemben. 

CaO-tartalom 
A p6rusbetongyartas gazdasagossaga miatt nagyon 

fontos az aktiv CaO-tartalom. A gyartas els6 fazisaban 
csak a CaO tud a vizzel reagalni es hOt fejleszteni. Ala
csony aktiv CaO-tartalmu meszb61 ezert nagyobb meny
nyiseget kell felhasznalni 1 m3 kesztermek el6-
allitasahoz. 

A CaC03 formajaban jelen lev6 CaO nem vesz reszt 
a p6rusbetongyartas folyamataban, ezert a gyartas 
szempontjab61 inert anyagnak tekinthet6. Az egetett 
meszben mindig jelen lev6 tobb-kevesebb Ca(OH)z a 
gyartas els6 szakaszaban inert anyagkent viselkedik, es 
csak az autoklavolas folyaman vesz reszt a hidro
termalis reakci6ban. 

MgO-tartalom 
A MgO lassabban - altalaban csak az autoklavban -

reagal a vizzel Mg(OH)z kepz6dese kozben. A Mg(OH)z 
es a magnezium-szilikat-hidratok kepz6dese jelent6s ter
fogat-novekedessel jar, aminek kovetkezteben a mar ki
alakult vagy kialakul6ban lev6 p6rusbeton-strukmraban 
mikrorepedesek keletkezhetnek. A mikrorepedesek pe
dig csokkentik a kesztermek nyom6szilardsagat. 

114 

Jzzitasi veszteseg 
Az izzitasi veszteseg es az aktiv CaO-tartalom alapjan 

meg lehet becsiilni, hogy az egetett meszben milyen 
aranyban fordul el6 a Ca(OH)2 es a CaC03. 

Olt6dasi gorbe 
Az olt6dasi g6rbeb61 tajekoztatast kapunk arr61, hogy 

az egetett mesz milyen gyorsan reagal a vizzel. Ez azert 
nagyon fontos, mert ennek alapjan lehet megbecsiilni, 
hogy milyen gyorsan novekszik majd a p6rusbeton 
massza h6merseklete, viszkozitasa, hogyan duzzad az 
ontes utan, es milyen gyorsan kezd kotni a cement. 

Sero a ml lagyan, sem a ml kemenyen egetett mesz 
nem alkalmas p6rusbetongyartasra. A kiil6nb6z6 gyar
tastechnol6giak (pl. YfONG, HEBEL) elter6 h6mersek
let-tartomanyil olt6dasig6rbe-intervallumokat tekintenek 
idealisnak (4. abra . .) 

Gyorsan olt6d6 meszb61 csak kiilonfele technol6giai 
nehezsegek aran gyarthat6 p6rusbeton. (Ontes utan zsu
gorodas lephet fel, hullamossa valhat a feliilet, duzzadasi 
repedesek keletkezhetnek a tombben stb.) Ezeket a rend
ellenessegeket a mesz mennyisegenek a csokkentesevel 
es a viz/szarazanyag Mnyad novelesevel lehet kompen
zalni. A tu! kemenyre egetett mesz azert alkalmatlan 
p6rusbetongyartasra, mert a mlegetett CaO - a MgO-hoz 
hasonl6an - csak az autoklavolas soran reaga! a vizzel. 

Szedimentaci6s terfogat 
Tulajdonkeppen a mesz szaporasaganak a meghataro

zasara szolgal6 YTONG eljaras. A p6rusbetongyartas 
szempontjab61 ennek a min6segjellemz6nek nines d6nt6 
fontossaga. 

Nedves szitamaradek 
A mesz 6rlesfinomsagara, illetve tisztasagara lehet 

kovetkeztetni ebb61 az ertekb61. 

.. Grizesedesi" hajlam 
A p6rusbeton masszaban mindig van jelen oldhat6 

soi-, ami a mesz olt6dasi sebesseget, valamint a masz
sza viszkozitasat lenyegesen megvaltoztatja. Az YTONG 
ceg fejlesztesi ki:izpontja szerint a mesznek ez a tulajdon
saga els6sorban a meszk6 min6seget61, illetve szarmaza
si helyet61 fiigg, ezert az egetett mesznek ezt a tulajdon
sagat a meszgyart6k sem tudjak erdemben befolyasolni. 

A p6rusbetongyartas gazdasagi 
vonatkozasai 

Azonkiviil, hogy a p6rusbetongyartas rendkiviil erdekes 
es szellemes miiszaki eljaras, mint minden gyartasi fo
lyamatnak, ugy ennek is gazdasagosnak kell lennie. Gya
runk 100%-ban a nemet YTONG ceg tulajdana. Az 
YTONG cegnek 24 p6rusbetongyara van Eur6paban, eb
b61 10 gyar talalhat6 a volt szocialista orszagok teriile-
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ten. A cegvezetes folyamatosan figyelemmel kiseri az 
egyes gy:irak tevekenyseget, rendszeres idokozonkent 
osszehasonlitja az egyes gy:irak alapanyagkoltsegeit, a 
fajlagos alapanyag es energia felhaszmilasi mutat6it stb. 
Ezek alapjan hataridohOz kotott feladatokat irnak elo a 
gy:irak szamara a termelesi folyamat koltsegeinek minel 
nagyobb mervii csokkentesere. 

igy kenyszeriiltiink mi is arra, hogy az 1998-ban na
gyon megemelkedett meszkoltsegeink miatt a BECEM 
Rt. mellett masik meszgyart6t is keressiink magunknak 
(5. abra). 1997 vegen-1998 elejen elOszor a hazai mesz
gyart6kkal targyaltunk. Mivel egyik magyarorszagi 
mesziizem sem tudott igenyeinknek megfelelO orolt ege
tett meszet szallitani, igy az egyik szlovak gyar ajanlatat 
kellett elfogadnunk. 
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5. abra. A meszkoltsegek es meszarak valtozasa 1997-1999 kOzott 

A szlovak mesz lenyegesen alacsonyabb ara miatt 
a BORSOD Falaz6elemgyar 1998-ban mar kb. 50-
60%-ban szlovak meszet hasznalt fel. A BORSOD 
Falaz6elemgyar termekei irant a kereslet az elmult 
ket evben annyira visszaesett, hogy termelese - az ol
cs6bb meszar ellenere is - veszteseges lett, ezert a 

cegvezetes ezt a gyarunkat 1998 decembereben be
zirta. 

v allalatunk. evi meszfelhasznalasa igy 1999-ben az 
1998. evi 18 950 t/ev-rol 7750 t/ev-re esett vissza. Mivel 
idokozben a BECEM Rt. mesziizemet is leallitottak, igy 
a fenti mennyiseget teljes egeszeben Szloviliab61 szerez
ziik be. Eddigi tapasztalataink alapjan ugy latjuk, hogy a 
szlovak' meszgyarban vegrehajtott folyamatos fejlesztes 
eredmenyekeppen a szlovak es a belapatfalvai mesz mi
nosegi jellemzoi kozott lenyeges elteres nines. 

Egyertelmiien elonynek tartjuk, hogy a szlovak mesz
gyar finomra orolt egetett meszet tud szallitani, igy 
meszelOkeszito iizemiinket ebben az evben megsziintet
hettiik. A szlovak meszgyar korszeriisitese most is folyik, 
igy remelhetoleg ajovoben megjobb, illetve meg egyen
letesebb minosegii meszet tudunk toliik. vasarolni. 

A 90-es evek elejen kiilonosen, de az elmllit evekben is 
nagyon sok meszajanlatot kaptunk a legkiilonfelebb ce
gektol. Az eddigiek alapjan lathat6, hogy az ajanlatok el
biralasanal rendkiviil koriiltekint6en es 6vatosan kell el
jarnunk, mert az egetett mesz egyik vagy masik minosegi 
pararneterenek nem megfelelO volta a teljes gyartasi fo
lyarnatunkat rnegzavarhatja. Hiaba olcs6 a mesz, ha abb61 
elorelathat6lag csak gyartastechnol6giai nehezsegek aran, 
magas selejtarannyal tudnank kesztermeket el6allitani, 
akkor meg nagyiizemi pr6bara sem vallalkozhatunk. 
Gyart6sorunk kialakitasa ugyanis olyan, hogy a rendszer
be bekeriilt alapanyagokat csak a technol6giai fOfolya
matban tudjuk felhasznalni. A fentiek figyelernbevetelevel 
azonban to'vabbra is szivesen fogadunk minden ajanlatot. 

Irodalom 

Dr.-Ing. H. Gundlach: Dampfgehatete Baustoffe. 1973. Bauverlag 
GmbH Wiesbaden und Berlin. 

A meszgyartas tortenete a belapatfalvi gyamal 

Bacso Laszlo 
BECEMRt. 

A mesziizem epitese 1949-ben kezdodott a Biikk DNy-i 
reszen levo, kiilonleges sziklatombjevel kiemelkedo Bel
ko-hegy aljan. A letesitmeny 850 m2 teriiletii, 35 m ma
gas, 9 emeletes vasbeton szerkezetii epitmeny volt, 
melyben 4 db kosargorbe keresztmetszetii, 8 mm-es vas
lemez kopenyii aknas kemence keriilt beepitesre. 1951 
janufiljaban keszen allt IH es IIN kemence, valamint a 
hozzajuk tartoz6 technol6gi_ai sor, mig a tobbi vonal fo
lyamatosan epiilt tovabb. 1951. februart61 juniusig tartott 
a kiserleti iizem az IN kemencen, illetve a generatorvo
nalon, majd fokozatosan a tobbin. 

A kemenceket generatorgaz-tiizelesre terveztek. A gene
ratorsort 406 m2 alapteriiletii, 19,8 rn rnagassagil vasbeton 
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szerkezetii epiiletben helyeztek el. Az iizembe helyezes 
idopontja 1951 jllniusa volt. 5 db Koller-rendszerii, 2,6 rn 
atmer6jii gazgeneratorb61, illetve technol6giai berendeze
seib61 allt. A generatorteljesitmeny 3000 nrn3/6ra/db volt. 

Az iizem nyersanyag-ellatasat a k6banyab61 kotelpa
lyarendszer biztositotta tor6-, szallit6-, osztalyoz6beren
dezeseken keresztiil egy iizemen beliili k6tarol6val, 
melyb61 darupalyan mozg6 1,5 m3-es daruputtonyon at 
jutott az anyag a kemencekbe. A meszkemencek 4,2/2,0 
m tengelytavolsagilak, 7,07 m2 keresztmetszetiiek, 147 
m3 terfogaruak voltak 0,65 m tiiza116 falazattal ellatva. 

1951-tol 1968-ig tartott a generatorgazzal t6rten6 ege
tesi m6d, meglehetosen nehez munkakoriilrnenyek ko-
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