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Szerdán, 2014. április 30-án, 19-órakor a Bruder Klaus Kirche nagytermében,
Stuttgart, Albert-Schäffle-Str. 30.
1.Beimel Rudolf: Az építészeti technikák fejlődése a gyakorlatban

2.Ackermann Attila: Építésbiológia, avagy hogyan érezzük magunkat jól a négy fal között
Előadók: Beimel Rudolf és Ackermann Attila
Rövid 15-30perces referátumok, majd a hallottak megbeszélése, 5-15 perc.
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Beimel Rudolf: Az építészeti technikák fejlődése a gyakorlatban

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,

Az építészet az utolsó 65 évben eltelt technikai és anyagi fejlődéséről szeretném
önöket tájékoztatni kőműves kézműipari szempontból. Azért mondom a 65 évet, mert
én 5 éves koromban ismerkedtem meg a kőműves kézművességgel, amikor
édesapámnak az egyik munkahelyére vittem hozzá az ebédet. 12-es falat falazott és a
falra fel volt terítve a malter, amikor odaértem, apám megkérdezte, hogy le akarok-e
egy téglát a falra rakni? Én nagy örömmel igent mondtam, és a zsinór mellé a falra
leraktam életem első tégláját, és apám megdicsért, hogy milyen jól raktam oda a
téglát. Amíg élek, ezt a pillanatot nem felejtem el soha.
A mai előadásom célja az, hogy felhívjam a figyelmüket az anyagismeret rendkívüli
fontosságára! A házfelújítási ill. átalakítási munkáknál nagyon fontos, hogy az az anyag
legyen felhasználva, amelyik arra a célra van, amelyik munkanemet akarjuk elvégezni!
Ha valaki nem ismeri az elvégzendő munkához megfelelő anyagot, akkor nagyon fontos
egy szakembert megkérdezni, nehogy kárbaveszett munka legyen elvégezve!
Az itt jelenlévők közül mindenki lakásban vagy házban lakik. Mindegy, hogy ki milyen
körülmények között lakik, egy idő után előjönnek felújítási, vagy modernizálási
elvárások. Mivel nekem több mint 60 éves építőipari gyakorlatom és tapasztalatom
van, arra gondoltam, hogy ebből kiindulva tudok talán önöknek egy pár jó ötletet, vagy
tanácsot adni pár dologban. Egy kicsit visszamegyek a 60-65 évvel ezelőtti építési
technológiához.
1947 augusztusában leállamosítottak bennünket. 1952-ben a szüleimnek sikerült egy
igen öreg házat venni amelyik vertfalas technikával készült valamikor 1880-ban
alapozás nélkül, zsupfedéllel. A zsupfedél rozsszalmából készült tetőfedés, ugyanolyan
technológiával készül, mint a nádfedél, csak ez rozsszalmából. Ennek a háznak az
újjáépítésekor 1953-ban ismerkedtem meg a vályogvetés technikájával és a vályoggal
történő falazással. A következő lépésben a ház második felének az építését már
vertfalas technikával csináltuk, mert a vályogvetés után a nyári zápor többször
szétmosta a frissen kivetett vályogokat. Természetesen a tetőfedés után elkészült a
külső-belső bepucolás is, ami akkor még polyvás sárral készült.
Ilyen előzmények után megszerettem a kőműves szakmát olyannyira, hogy 1956-ban
az egész nyári szünetet végigdolgoztam az apámmal és kezdő kőműves szakmunkás
órabért számolt fel értem, mivel már annyit tudtam teljesíteni, mint egy kezdő
kőműves szakmunkás.

1958-ban elkezdtem a Pécsi Polláck Mihály Építőipari technikumot, amit 1962-ben el is
végeztem. Ezután sokat tanultam az építőiparban és annak fejlődésében.
A hétvégeken továbbra is sokat dolgoztam az apámmal a kőműves szakma minden
vonalán ide értem a falazási, vakolási, kőfaragó és hidegburkoló munkákat. Kisebb
melléképületeknél a tetőszerkezetet is és a cserépfedést is mi készítettük el.
1973-tól 3 éven keresztül építési vállalkozó voltam, majd utána 75 végétől 1981-ig
építésvezető voltam több vállalatnál. 1981-ben jöttünk Németországba. Itt láttam,
hogy mekkora különbség volt akkor a két ország építőipari technológiája között. Az
első 8 évben kőművesként dolgoztam, hogy megismerjem az itteni technológiát olyan
szinten, hogy technikusi feladatokat tudjak ellátni. Ez sikerült is, mert amikor 1989-ben
elkezdtem dolgozni irodában, 4 hónap után kineveztek Konstruktörnek. 1984 óta
nyugdíjba menetelemig, 2007-ig volt Nebenberufliche Gewerbe-m.
Ahhoz, hogy egy vállalkozónak legyen munkája, igen jó anyagismerettel kell
rendelkeznie. Elmondok egy rövid kis esetet, egyik alkalommal láttam egy cégtáblát
Dettingenben, amire rá volt írva a név Márföldi Miklós csőhőszigetelő. Megálltam,
mert láttam, hogy ott dolgozik 2 ember. Kiderült, hogy magyarok, és eljöttek a
Márföldi úrhoz 1-2 javítási munkát elvégezni. Be volt keverve nekik egy 90 l-es edénybe
vakológipsz. Megkérdeztem, hogy mit csinálnak vele? Elmondták, hogy a kerítés
lábazatát vakolják majd be vele. Én elmondtam nekik, hogy ez a gipsz belső vakolásra
való száraz helyiségbe. Tájékoztattam őket, hogy a lábazatvakoláshoz van külön
lábazati vakoló anyag, amit úgy hívnak, hogy Sockelputz. Röviddel utána találkoztam a
Márföldi úrral, aki nagyon megköszönte a segítségemet.
Közben itt és az egész világban jelentősen felemelkedtek az energiaárak, aminek a
hatására elkezdődött, úgy is lehet mondani, egy új szakma. Ez lett az ún. épület
hőszigetelő.
Ez a szakma ma igen fontos és jelentős, meg kell jegyezni, hogy egy technikai és
anyagipar szempontjából igen sokat fejlődött iparág lett.
Ezután a kis kitérő után szeretnék visszatérni az átalakítási, illetve felújítási munkákra.
A legfontosabb bármilyen munka megkezdése előtt, hogy tisztában legyen az ember,
hogy milyen anyagokat kell felhasználni a tervezett munkához? Az építővegyiipar igen
nagy fejlődésen ment keresztül. Régen volt 1-2 mondás, ami letette a kőműves
szakmát. Egyik mondás: egy kis cement egy kis mész, kőművesnek nem kell ész. A
második: a kőműves szakma nagyon egyszerű, mert ha a téglát egymásra rakják, akkor
fal lesz belőle, ha egymás mellé akkor járda. Ennyire azéért nem egyszerű ez az
évezredes szakma.
Pár példát szeretnék elmondani a szakmai változásokról:
- A falazás úgy történt, hogy a téglasorokra maltert, habarcsot terítettek, és rá az új
téglasor került, ma a hőszigetelt lyukacsos téglákat vékony, mondhatni 1 mm vastag

ragasztóval ragasztják egymásra, a téglát belemártják a ragasztóba.
- A csempéket régebben 1,5-2 cm-es malterba rakták a falra, a csempét előtte való nap
be kellett tenni víz alá, hogy ne a malterból szívja el a nedvességet, mert akkor leesett
a csempe egy idő után a falról. Ma az előre elkészített vakolatra ragasztóval ragasztják
fel a csempéket. Sokan leverik a régi csempét, ha úgy döntenek, hogy új csempét
kellene beépíteni. A régebbi csempére pedig kitalálták azt a ragasztót, amivel a régi
csempére fel lehet az új csempét ragasztani, tehát a régi csempe leverése feleslegessé
vált, ha nem kopog a régi csempe.
- A PVC padlóburkolatokat eddig fel kellett szedni, ha valaki lapburkolatot akart a
padlóra tenni. Ma az eddigi PVC burkolatot nem kell felszedni, hanem egy anyaggal le
kell kenni, és másnap rá lehet ragasztani a padlóburkoló lapokat, ha nincs
felhólyagosodva a PVC padló.
- Az átalakítási munkáknál az esztrik padlóbeton helyett feltalálták a száraz esztriket. El
kell mondanom, hogy a beton esztrikre legközelebb csak 3 hét után lehetett
lapburkolatot, a parkettát 4 hét múlva ráragasztani, a száraz esztrikre másnap lehet
lapburkolatot, vagy parkettát-szőnyeget ráragasztani.
- A hőszigeteléssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy aki többlakásos házban
lakik, és a ház külső hőszigetelését nem akarja a többi tulajdonos még megcsináltatni,
lehet a lakás külső falait belülről is hőszigetelni.
Még egy nagyon fontos dologra szeretném figyelmüket felhívni! Az ablakok cseréjére
ma nagy súlyt fektetnek. El kell mondjam, hogy addig, amíg az épület hőszigetelése
nincs a mai igényeknek megfelelően megoldva, addig az ablakok cseréje nem sokat
változtat az épület hőszigetelési értékén, ezért elég, ha az ablakokba utólagos
gumitömítést építenek be. Ez nem nagy összeg és mégis hang- és hőszigetelés
tekintetében 50 %-os értéknövekedést hoz. Sok ablaknál egyrétegű gumitömítés van a
tokban és egyszerűen az ablakszárnyba is be tudnak építeni még egy gumitömítést.
Sorolhatnám még tovább a technikai újdonságokat, de nem akarom önöket terhelni
ezekkel a dolgokkal. Akiknek kérdéseik vannak felújítási, vagy átalakítási munkákkal
kapcsolatban, szívesen állok rendelkezésükre. Névjegykártyám az önök rendelkezésére
áll, a szakmai felvilágosítást ingyen és bérmentve adom egyszerűen segítés céljából.
Köszönöm a szíves türelmüket és várom a kérdéseiket.

Német

Magyar tornácos parasztház

Modern passzív ház

gének
addig ért hatások
pszichikai
Ízlés:
képes (ideiglenesen)
káros hatásokat
befolyásolja a lakókörnyezet pozitív vagy negatív érzékelésében

Egészséges páratartalom: 40-65(70)%

légkondicionálás nyáron
4.2.2. Túl magas páratartalom:
kondenzvíz
penészveszély

ság

4.4. Egészségre nem káros anyagok (lásd 2. fejezet) használata

a DIN szerint: átlagos lakóhelyiség
központi

óránként 40% légcsere
nélkül

gyakorlata új épületeknél:
a. masszív házakban:
Oka:
b.

házakban: gyakrabban kínálják (passzív házak gazdaságosan
szinte csak így lehetségesek)

: csak nagyrenoválás keretében
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Bad-EG

Arbeitszimmer
425
0

Flur-EG
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0

nélkül)

Wohnzimmer

KCiohe

szabályozása csak télen igényel beavatkozást
néhány szobanövény jó szolgálatot tehet
vakolat kiegyenlíti az ingadozásokat

vagy meleg

5.4.1. Falburkolat:

5.4.2. Padlóburkolat:

5.4.3. Lakberendezési tárgyak:

lásd 5.4 fejezet

évente 6-8 hónapig szükséges

Régen: központi szerep a házépítésben

A

exponált helyen a házban/szobában

fizikája:
érintéssel (pl. ölelés)

a gyakorlatban nem alkalmas
konvekció)
mellékhatásai miatt kellemetlen
sugárzással (pl. napsütés)

hosszútávon

legtermészetesebb/kellemesebb

Hátrányai:
a rendszerben (energetikailag hátrányos) Jobb megoldás:
fal felmelegszik és sugároz
-60°
Konvekció: 80%
(leveg f tés)

Sugárzás: 20%

°C

5.1.2. Padló-

Hátrányai:
a felszálló meleg port mozgat
hátrányos),
kicsi testfelületet fed le

Jobb megoldás: cserépkályha vagy falf tés

5.1.3. Cserépkályha (hagyományos, betét nélküli)
kellemesebb közérzet

színek/formák a tulajdonos ízlése szerint választhatók
Hátrányai:
helyigény
nem automatizálható
max. 15 év
Ideális (de nem jobb) megoldás: falf tés

kellemes közérzet
gazdaságos üzemelés (alacsonyabb
helyigény ±0
falak szabadon maradnak
minimális pormozgás

igényel)

mészalapú vakolat
penész kizárva
Hátrányai:
többletköltségek a vakolásnál
bizonyos kötöttségek a bútorozásnál és lyukfúrásnál (körültekintést igényel)
Építésbiológiai szempontból pillanatnyilag a legjobb.

Falf tés kivitelezése: nappali

Falf tés kivitelezése: gyerekszoba

