
Once a Ruin...
Always a Ruin?

THOUGHTS ON THE
DIAGNOSTIC SURVEY OF RUINS

f Abstract: Therc are numerous historic
buildings worldwide that, unfortunately, have
only been preserved as rurns. Establishing
the degree of intervention during conserva'
tion process is a generul issue in professional
circles, i.e. to rcconstruct a ruin following its
archaeological excavation or merely to com'
pile its detailed and accurate documenta-
tion. In case of a reconstruction, it is impot'
tant to precisely mark the completed parts

for the knowúedge of future geneÍations.

f Kewords: castle, ruin, conservation,
masonry protection, drying, analysis of
moisture and salt content, negative effects
of salts, salt crystallization

I A large number of historic buildings in
the Carpathian Basin have only been pre-
served as ruins. In fact, all elements of the
built heritage that, due to the damages suf-
fered, have become dysfunctional can be
included in this category, irrespective of the
fact that the ruin itself can be found above
ground or below it and can only be discov-
ered through archaeological methods.

It is a general expectation towards ar-

chaeology to also reconstruct as many of
the discovered architectural remains as
possible, enabling their understanding by
the public.

a 1. kép: Didoktikoi csík a szegedi vartemplom részleges rekon|trukciója sorón

a Photo 1. Reconstruction line during the ongoing partial reconstruction of
the fortified church in Szeged

oVERVlEW. RAPoRT. JELENTÉs Trru.ss7ívwnin T{ostrn

r DÉR lstván

Rom Volt... rommá lesz?
GoN DoLAToK A RoM DIAG No sZTlKÁRoL

f KÍvonot: Vilógszerte rengeteg olyan építészeftörténeti em]ék ]étezik,

amely sajnólatos módon napjainkra csupón rom formójőban maradt fenn'
Á]talóros kérdés a szakemberek körében, hogl milyen mértékben avatkoz-
zanakbe a felújítási folyamatba, azaz a feltőróst követően rekonstruőIjók a

romot, vagy csupón egy részletes és pontos dokumentóciót készÍtsenek róIa.

A rekonstrukció esetében kiemelt fontossóggal bÍr maga a kiegészÍtés pontos

megjelölése az utókor szómőra.

l Kulcsszavak: vár, rom, konzerváIás, falazat védelme, száradás, nedves-
ség és sótartalom vizsgálata, sók káros hatásai, sókiváIás

l A Kárpát-medencében igen sok építészettörténeti emlék csak rom for-

májában maradt ránk. Tulajdonképpen ebbe a kategóriába sorolható az

épített örökség minden olyan eleme, amely elszenvedett sérülései miatt

diszfunkcionálissá vált attól függetlenül, hogy maga a rom a földfelszín
felett vagy az alatt taláIható meg, és csak régészeti módszerekkel hozható
a felszínre.

Általános elvárás a régészettel szemben, hogy rekonstruáljon minél
több feltárt építészeti emléket. Így a laikusok számára is könnyebbé válhat

ezek áttekintése és megértése.
A feltárt falmaradványokat a feltárás helyén kell konzerválni, kiegészí-

teni és a felszín feletti épített környezettel harmonikusan bemutatni.
A falak kiegészítését általában az eredetitól jól megkülönböztethetően

végzik, még ha a falazás módja és esetlegesen anyagai (falazóanyag, ha-

barcs stb.) az eredetihez igen közel (kor, anyag stb.) állnak is.

l 2. kép: Falkoronak a szegedi vartemplom részleges rekonstrukciója sorón

a Photo 2. Wal! crowning during the ongoing partiol reconstruction of the

fortified church in Szeged
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l 3. kép: Lefolyástalan korabeli folazat felületi védelem nélkül a szegedi vór falónól
a Photo 3. Period masonry without run-off and surfoce protection at the walls of Szeged Castle

Magyarországon általában a feltárt eredetit és a kiegészített részeket
ún. didaktikai csík választja el, amelyet a legtöbbször az eredetitől eltérő
vastagságú és szinű' falazóhabarcs alkot.

A falazatot lezáró koronát általában olyan módon készítik el, hogy a

falkorona teIéjérő| vagy a helyreállított falazat oldaláról a csapadékvíz
akadálytalanul le tudjon folyni. Ennek hiányában a konzervált részek ál-
Iagromlása gyolsan bekövetkezik.

A talajszint alatti épületrészek a külső környezeti hatásoktól részle-
gesen védettek: nem éri őket hirtelen változó hőmérséklet, a talaj és vele
együtt a szerkezetek nedvességtartalma is igen lassan változik, nincs gyors
párolgás és 1 m-es mélységtől lefelé a fagyhatás is korlátozott.

A feltárt és bemutatásra kerüIő maradványokat a talajfelszín felett, a

tönkrement építmények hiánya miatt, a következő hatások érhetik:

- gyorsan váItoző nedvességhatások, pl. csapó eső;

- száradási folyamatok, amelyek a talajban lévő sóoldatok vándor-
lásával és kikristályosodásával járnak együtt;

- hidratációs folyamatok, amelyeket a felületeken kikristályosodó
sók kristályszerkezetének megváltozása okoz;

- extrém hőmérsékletváltozás, fagyhatás;

- a Nap ultraibolya sugárzása;

- |égszennyezés.
ÁItalános vélekedés, hogy a romokat nem kell szigetelni, és ezt nem-

csak a régészeti módszerekkel feltárt emlékekre tekintik igaznak, hanem a

talajfelszín feletti sérült épületrészekre is. Elegendőnek tekintik a legmini-
máIisabb intézkedéseket, pl. a csapadékviz-elvezeIés megoldását.

Ezt a véIekedést azonban nem szabad minden szerkezetre általánosíta-
nunk. Ahhoz, hogy a beavatkozások minimális szintjét meg tudjuk hatá-
rozni, a szerkezetek előzetes vizsgáIata szükséges. A minimális vizsgála-
toknak ki kell terjedniük:

a) a feltárás környezetének talajmechanikai vizsgáIatára. Ez nemcsak a

talajrétegződés minőségét, a rétegek fizikai adatait adja meg, hanem a

talajvízviszonyok alapadatait is' A szakvélemény vizsgálja a talajvíz
agresszivitás áI is, igaz általában csak a szulfáttartalom megadásával;

b) a feltárt építőanyag és kötőanyag nedvesség- és sótartalmának vizs-
gáIatára.

í;1

. 4, kép: KiépÍtés elótt lévő csopadékvíz-
elvezetés a szegedi vórtemplom ásatósi
területén

I Photo 4. Rainwater evacuation system under
construction at the excavation site ofthe
fortified church in Szeged

The wall remains have to be conserved
and completed on-site, and presented in
harmony with the built environment above
ground.

The completion of walls is usually done
so as to clearly distinguish the completed
parts from the original, even though the
construction method and materials (ma-

sonry, mortar, etc.) very closely resemble
the original (age, materials, etc.l.

In Hungary the general practice is to
separate the original and the completed
parts by a so-called reconstruction line,
consisting in most cases of a mortar stripe
of a different thickness and colour than the
original.

The wall crowning is in general fin-
ished in such a way as to allow rainwater to
flow down freely from the top of the crown-
ing and on the sides of the conserved walls,
otherwise the conserved fragments would
deteriorate with increased speed.

l 5. kép: Nedvesség tójékoztató mérése a
h e ly szí n e n C M- m ód sze rre I

I Photo 5.lnformotive on-site moisture
measurement with the CM method
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l 6-7. kép: Sókivólós a vésztő-mógori rekonstrukció sorón
a Photo 6-7, salt crystallization during the reconstruction ot Vésztő-Magor

l 8-9. kép: A szegedi vár hidrofób légpórusos
ce m e nth a b a rccso l f u g ó zott szi g ete l et l e n be l ső
falónak felületi nedvesség és homérséklet
mérése

a Photo 8-9. Measurement of surface moisture
and temperature of uninsulated internal
wa ! I poi nted with hyd roph obi c a i r- e n trai n ed
cement mortar at Szeged Castle

l 10. kép: A kalibrált mérómúszer és a kalibrólot
lan h ajszá l -hygrométer mérési ercdm ényei nek
különbsége

a Photo 1O. Difference in measurement results
of calibrated measuring equipment and an
unca I ib rated capi I lary hyg rometer

A nedvességtartalom-méréseket laboratóriumi kÖrüImények között
szárítószekrényes vagy Darr-módszerrel lehet elvégezni, de a helyszínen
CM (karbidos) módszer is alkalmazható. A mérés elve, hogy a vizsgálan-
dó szerkezetből vett, meghatározott súlyú furatpormintát egy 0,5 vagy 1,0
liter térfogatú nyomástartó üstbe helyezve, és összetört karbidampullával
összekeverve acetiléngáz fejlődik, amelynek nyomása egy tömegsz áza|ék-
ra kalibrált Skálájú nyomásmérő fejen leolvasható. A kémiai folyamat kép-
lete: CaC, + 2HrO - Ca(OH), + CrHr.1

Az épületszerkezeteket alkotó anyagok pórusossága, ennek következtében
nedvességfelvétele egymáStól eltérő. Tájékoztatásul az alábbi értékek vehetők
figyelembe : durva més zk ő : 8-'J'6 m%o, mészkötésű homokk ő : 6_1' 2 m%, vulká-
ni tufák: B-35 m%, betonok: 2-B m%o, mészhomoktégla: B_1'2 molo, középkori
tömör falazótég|a:14-22 m%, Xx' századi tömör falazótégla: 18_30 m%.

A levett minta száraz, ha a minta nedvességtartalma kisebb vagy
egyenlő, mint aZ azonos anyagú minta egyensúlyi nedvességtartalma, és
sótartalma nem éri el a kritikus 0,5 tömegszázalék-értéket. Alacsony ned-
vességtartalom 2o%o-os telítettség alatt határozható meg. A vizsgált minta
nedves, ha telítettséEe 2o_4o%o kozötti; erősen nedves, ha a minta telített-
sége 40_8o%o közötti; vizes, ha a minta telítettsége B0% fólötti.
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l 1 1. kép: A szegedi vór kőtára
a Photo 1 1 . The stone museum of Szeged Castle

A sóvizsgálatok során már nemcsak a szulfáttartalom vizsgálandó, ha-

nem a nitrát- és a kloridion tartalom is, az összes vízoldható sótartalom és

pH mellett.
A nitrátok szobahőmérsékleten már 50olo-os relatív nedvességtartalom-

tól higroszkópos tulajdonságokat mutatnak, míg a kloridok általában 70%,

a szulfátok csak 80olo relatív nedvességtartalom felett aktívak.
A minták sótartalmának adatait össze kell vetni a nedvességtartalom-

értékekkel, mivel a vízoldható sók többségükben a falba szívódó nedves-
séggel jutottak a pórusokba és dúsultak fel a párolgási zónában. nzÉlttlsz
340:1999 (régen MI-04-320:1992) számí ágazati irányelv alapján megha-

tározhatók a falminta sőszennyeződésének fokozatai:

. 1 2, kéP: A szegedi vór kótóra
I Photo 12.The stone museum of Szeged Castle

Underground constructions are par-
tially protected from environmental influ-
ences: they are not exposed to extreme and
rapid changes in temperature, the moisture
of the soil and thereby of the structures
changes very slowly, there is no fast evapo-
ration and, below the depth of 1 m, the im-
pact of frost is very limited.

The revealed and presented remains,
due to the lack of the destroyed superstruc-
tures, may be exposed to the following:

- rapidly changing moisture, e.g. showers;

- drying processes accompanied by the
migration and crystallization of salts
from the ground;

- hydration processes caused by chang-
es in the crystalline structure of salts
crystallized on the surfaces;

- extremely fast temperature changes,
frost;

- ultraviolet radiation from the Sun;

- air pollution.
It is a general opinion that ruins do not

need to be insulated and this is held true
not only for remains revealed through ar-
chaeological methods, but also for above
ground damaged building remains. It is
considered sufficient to take minimal mea-
sures like ensuring rainwater evacuation.
This opinion can be considered wrong if it
is generalised for all structures. In order to
determine the minimal intervention level,
we must first analyse the structures. The
minimal analyses have to include:

a) analysis of the soil mechanics in the
excavation area. This does not only
provide data regarding soil stratifica-
tion quality and the data of the strata,
but also basic data regarding ground-
water. The expertise also analyses
the aggressiveness of groundwater

- even if usually only specifying sul-
phate content;

b) analysis of the moisture and salt con-
tent of the discovered building mate-
rial and bonding agent.

Moisture measurements are carried out
in laboratory environment with the use of
an oven or with the Darr method, but at
the site, CM (carbide method) may also be
used. The measurement principle of the
latter is that a specific quantity of borehole
dust sample from the analysed structure is
placed in a 0.5 or 1.0 litre pressure-holding
kettle and mixed with a broken carbide vial
to release acetylene gas, the pressure of
which can be read on a calibrated manome-
ter head. The formula of the chemical reac-
tion is: CaC, + zHzO * Ca(OH), + CrHr.l

The porosity of the materials in the
building structures is different, and so is
their hygroscopicity. The following refer-
ence values can be taken into account:
coarse limestone: 8-16 mo/o, calcare-
ous sandstone: 6-12 mo/o, volcanic tuff:
8-35 m%, concrete: 2-B mo/o, lime-sand
brick: 8-12 m%, mediaeval solid masonry
bríck;14-22 m%, 19th century solid mason-
ry brick: L8-3O mYo.

The collected sample is dry if its mois-
ture content is less than or equal with the
equilibrium moisture content of the sample,
and its salt content does not reach the criti-
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A német WTA-Merkblatt Mauerwerksdiagnostik az alábbi táblázat sze-
rint sorolja be a sótartalomra vizsgált mintákat:

Truos7tvwnín Nostrn

cal mass of O.S %o. Low moisture content
is defined as having a less than 2oo/o satt-
ration. The studied sample is damp if its
saturation is between 2O-4Oyo, very damp
between 4O-8Oo/o, and wet if its saturation
is more than 80oó'

Salt analyses are not restricted to sul-
phate content, but also include nitrate and
chloride ion content, as well as total soluble
salt content and pH.

At room temperature, nitrates are hy-
groscopic from a relative moisture content
of 5Oo/o, while chlorides are active only
above a relative moisture content of 7Oo/o,

and sulphates above 807o.
The salt content data have to be com-

pared with the moisture content values, be-
cause soluble salts usually enter the pores
with the humidity seeping into the wall
and accumulate in the evaporation zone.
The salt contamination levels of the wall
samples can be determined according to the
ÉMtSZ aso:rss9 Standard (formerly MI-04-
320:1992).

Sószennyeződési
fokozat

Só-""t*
Kissé sószennyezett

Sószennyezett
Erősen

sószennvezett

Vízoldható só
mennyisége

< 1000
1000-5000

5000-15 000
> 15 000

Vízoldható só
mennyisége

mo/o

< 0,1
0,1-0,5
0,5-1,5
> 1.,5

Sófaita

Zes sótartalom

Csekély terhelés,
intézkedés

nem szükséges

. qtO.%
< 0,10 m%
<0'03 moÁ
< 0,05 m%

Egyes esetekben
intézkedés
szükséges

O,lO-025 
^%0,10-0,25 m%

0,03 0,10 m%
0,05-0,15 m%

Magas terhelés,
intézkedés

mindig
szu
> 0,25 m%o

> 0,25 m%o

> 0,10 m%
> 0.15 m%

Szulfát anion
Klorid anion
Nitrát anion

Salt contamination level

S"lt{.*
Slightly contaminated

Contaminated

Soluble salt quantity Soluble salt quantity
mo/o

contaminated

< 1,000
1,000-5,000

5,000-15,000
> 15,000

< 0.1
0.1-0.5
0.5-1.5
> 1.5

The German WTA-Merkblatt Mauer-
werksdiagnostik classifies the samples analy-
sed for salt content as follows:

Salt type

T"t'1 ."lt "."t""tSulphate anion
Chloride anion
Nitrate anion

Low contamination, no
intervention needed

lntervention is needed in certain
cases

High contamination,
intervention needed in all

cases
< 0.10 m%
< 0.7O m%o

< 0.03 m%
< 0.05 m7o

OJ,O-025 myo
O.7O-O.25 mo/o

0.03-0.10 m%
0.05-0.15 m%

> O.25 mYo
> O.25 myo
> 0.10 m%
> O.15 mo/o

Based on the detailed salt analysis re-
sults, the quantity of an anion type is signif-
icant if its mass percentage value is higher
than 10olo of the total soluble salt content.
An anion type is considered to be highly
characteristic to the salt content if its quan-
tity is more than 50% of the total soluble
salt content or its mass percentage value is
one or more magnitude orders higher than
that of the other anions.

In many cases, in the course of conserva-
tion works, materials very close to the origi
nal building materials (e.g. mortars) were
used, but due to changed circumstances
and external influences, these attempts had
negative effects that even disturbed interpre-
tation. It can be particularly problematic if
in the course of partial reconstruction, the
old and new materials are not combined
carefully. For instance, old mortar used with
modern material can generate salt crystalli-
zation on unrendered structures that are not
protected from the elements.

Damages caused by salts are twofold:
besides the crystallization pressure, the hy-
dration pressure also damages renderings
and surface finishings.

During the drying of masonries water
evaporates from the dilute salt solution

l 1 3-1 4, kép: A kiállítási körijIményekre kevésbé érzékeny csőrégészeti kióllítas a szegedi vórban,
a melynek faló n sókivólá sok lóth atók

I Photo 1 3-14. Pipeline archaeology exhibition in Szeged Castle, less sensitive to exhibition
conditions, with salt crystallizations visible on the wall
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A részletes sóelemzési eredmények alapján jelentős mennyiségűnek
számít az az anionfajta, amelynek tömegszázalékban mért értéke több

mint az összes oldható sótartalom 1o%o-a. Kiemelkedően jellemző a sóösz-

szetételre az az arlíol]^, amelynek mennyisége több mint az összes oldha-

tó sótartalom \o%o-a, vagy amelynek tömegszázalék értéke mellett a többi
anion mennyisége egy vagy több nagyságrenddel kisebb.

A konzerváIások során sok esetben az eredeti anyagokhoz igen közeli
anyagokat (pl' habarcsokat) használtak, de egyes esetekben e próbálkozá-

sok a megváItozott körülmények és külső hatások következtében, az értel-

mezést is zavató káros hatással jártak. KüIönösen problémás lehet, ha a
részleges helyreállítás során átgondolatlanul ötvözik a régi és új anyago-

kat. Ilyen lehet pI. a régi falazóhabarcs és a modern falazóanyag együttes

alkalmazása, amely a vakolatlan, környezeti hatásoktól nem védett szerke-

zeteken pl. sókiválásokat generál.
A sók kettős kárt okozhatnak: a kristáIyosodási nyomáson túI a hidratá-

ciós nyomás is roncsolja a vakolatokat és a felületképzéseket.
A falazatok száradása során a híg sóoldatból' a víz elpárolog, és az oI-

dott sók kikristályosodnak, amely folyamat jelentős térfogat-növekedéssel
jár'Eza duzzadás a sók kristályosodási nyomásában nyilvánul meg és ron-

csolja a kötő- és falazóanyagot. A kristályosodási nyomás egyebek között

figg az uralkodó hőmérséklettől és a sóoldat túltelítettségi fokától.

and the salts crystallize, resulting in a sig-
nificant increase in volume. This swelling
results in the crystallization pressure of
salts and damages both binding material
and masonry. The crystallization pressure
is conditioned, among other things, by the
prevailing temperature and by the super-
saturation level of the saline solution.

The crystallization pressure of salts can
be calculated with the following formula:

RT,íc)
r x vM (csl
PK = crystallization pressure (Nlmm'Z)

R = ideal gas constant
T = temperature (K)

VM = molar volume of the crystallized
salt (1)

C -- concentration of the supetsatutated
solution

CS : concentration of the saturated so-

lution

a 1 5, kéP: A szegedi vár kőtóra
a Photo 1 5.The "moin entrance" of Szeged Castle after reconstruction
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l 16. kép: Régi és az új kapcsolata a szegedi várban

a Photo 16. Association of old and new in Szeged Castle

A sók kristályosodáSi nyomását a következő egyen]ettellehet kiszámítani:

RT- (C\
n. - 

-lnt - 
l, aholr K vM \cs/

PK: a kristőlyosodősi nyomós (Nlmm')
R: az egtetemes gőzóllandó
T: hőmérséHet (K)

VM = a kristilyos só móltérfogata (1)

C : túltelített o]dat koncentróciója
CS =telÍtett oldqt koncentrőciója

A számított kristályosodási nyomásértékek még az alacsonyabb
hőmérséklet-tartományban is nagyságrendekkel túllépik a falazó- és

kötóanyag húzószilárdságát' Ezért érthető, hogy nagyobb koncentráció
esetén a kristályosodó sók lefeszítik a vakolatot, burkolatot.

A falban és a falfelületen előforduló sók a gőzáIlapotban lévő vizet
megkötik, higroszkópikus tulajdonságuk folytán egyrészt a fal egyensúlyi
víztartalmát növelik, másrészt a sók kristáIyvíz felvétele közben duzzad-
nak és okoznak jelentős épületkárokat. KülönÖsen súlyos problémát okoz-
nak a nitrátok és a kloridok, mert kémiai természetükből fakadóan sok
vizet képesek megkötni.

Az épitőanyagokra különösen azok a sók veszéIyesek, amelyek vi-
szonylag alacsony hőmérséklet-tartományban képesek nedvesség leadásá-

ra és felvételére. Fontos az is, hogy a sókeverékek hidratációs átalakulási
hőmérséklete jóval alacsonyabb, mint a tiszta, egynemű sóké.

A száradás első fázisában a kristályosodás a jelIemző károsító folyamat,
míg a későbbiekben a hidratációs folyamatok gyakoribbak. A hidratációs

Trr,nssytvu+in Nostrn

The calculated crystallization pressure
values are much higher than the tensile
strength of masonry and binding agents
even in the lower temperature range. This
explains why in case of higher concentra-
tion, the crystallizing salts force off the ren-
dering or finishing.

The salts found in and on the wall surface
bind the water in vapour phase and through
their hygroscopic properties increase the
equilibrium moisture content of the wall on
one hand, and on the other hand, by absorb-
ing crystal water, the salts swell and cause
considerable damage to buildings. Nitrates
and chlorides are especially problematic,
since due to their chemical properties, they
can bind large amounts of water.

Salts that can absorb and issue mois-
ture at relatively low temperatures are
especially dangerous for building materi-
als. It is also important that the hydration
transformation temperature of salt mixtures
is considerably lower than that of pure, ho-
mogeneous salts.

In the first phase of desiccation, the
crystallization is the prevalent destructive
process, while later the hydration process-
es are more frequent. The damage caused
in the building materials by the hydration
pressure is greater than the damage caused
by crystallization pressure, even if the ex-
erted pressure is of the same magnitude.

Usually it is much less dangerous to use
modern, weather-resistant binding agents
(e.g. hydrophobic air-entrained cement mot-
tar with coarse-grained washed sand aggre-
gate] during conservation. The presence of
air-pores can reduce possible freezing-out
phenomena around the pointing. Special
hydrophobic mortars have been developed
that have very similar physical properties
with the original building materials.

The materials used can be particularly
important if not partial, but full reconstruc-
tion is intended.

The ln sÍÍu protection of structures
solely by consewation is not possible; these
need protection as well: this can be ensured
by the use of protective roofs or buildings,
but these decrease the value of the exhibit.
Placing the materials in stone museums
means completely extracting the architec-
tural remains from their original settings.

Therefore, contrary to the doctrine, in
some cases it is necessary to insulate the ru-
ins against capillary water absorption and to
protect the surfaces, e.g. by hydrophobing.

A special category is the case of modern
buildings integrated in surface ruins, whích
are potential research and exhibition íacili
ties. Of course, if the original walls are in-
tegrated in the modern building without in-
sulation, the exhibition space will not fulfil
in all cases the requirements for preserving
works of art.

Thus e.g. the surviving part of Szeged
Castle was provided with a new roof struc-
ture, raising the historic building's height by
a row of windows; on the city side they re-

built the neoclassical main elevation dating
from the baroque period, while on the side
facing the Tisza River, the old walls and the
gate proiection have been reconstructed.

z0Í0/, Í7
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nyomás révénaz építőanyagban okozott kár is jelentősebb a kristályosodá-
si nyomásénál, noha a kifejtett nyomás azonos nagyságrendű a kristályo-
sodáskor ható nyomással.

Általáb"n sokkal kisebb veszéllyel jár modern, környezeti hatásoknak
jól ellenálló falazóhabarcs (p1. hidrofobizált légpórusos cementhabarcs
durva szemcséjű mosott homok adalékanyaggal) alkalmazása a konzervá-
lás és helyreállítás során. A légpórustartalom a fugalezárás környezetében
jelentkezó esetleges kifagyási jelenségeket csökkentheti. A falazóhabarcsok
között megjelentek a speciális hidrofobizált fugázóhabarcsok is, amelyek az

eredeti falazóanyagokhoz igen közeli fizikai tulajdonságokat mutatnak.
Különösen érdekes lehet az anyaghasználat abban az esetben, ha a re-

konstrukció nem részleges, hanem teljes mértékű.
Csak konzerválással a szerkezetek in slÍu módon történő védelme

nem elégséges, szükség van a szerkezetek védelmére is: ezvédőtető vagy
védőépületek segítségével biztosíthatő, ezek azonban csökkentik a bemu-
tató hely értékét. Az anyagok kőtárakban történő elhelyezése teljesen ki-
emeli az építészeti emlékeket azok eredeti környezetéből.

Így egyes esetekben a dogmáktól eltérően szükséges a romok kapillá-
risan felszívódó nedvesség elleni szigetelése és a felületek védelme, pl.
hidrofobizáIással.

KüIön kategóriát képeznek a felszín feletti romemlékekbe integrált mo-

dern épületek, amelyek kutatási és kiállítóteret is jelentenek. Természetesen,

ha az eredeti falakat szigeteletlenül integráIjuk a modern épületrészbe, a kiál-
Iítótér nem minden vonatkozásában teljesíti a műtárgyvédelmi feltételeket.

Így például a szegedi vár megmaradt épületré szére íj tetőszerkezet ke-

rüIt, ezáltal egy ablaksornyival megemelték a múemlék épület magasságát,

a város felőli oldalon újjáépítették a barokk korból származó, klasszicista
stílusban épült főhomlokzatot, a Tisza felőli oldalon pedig rekonstruálták
a régi falakat, és visszaépítették a kapurizalitot.

A rekonstrukciós építkezés egyik legizgalmasabb darabja azonban a

megőrzött régi falrészek és az újjáépített főhomlokzat közötti rész össze-
kapcsolása volt. A kopott téglafalak, a mohával benőtt falfelüIetek és a
régi formákat követő rekonstruált téglahomlokzat között puha fafalaza_

tot találunk, ami jól illeszkedik az egyenetlen régi falsíkhoz, ugyanakkor
feltűnően eltérő anyaghasználatával és modern vonalú ablakaival váIlal-
tan különül el az épület rekonstrukciós elemeitől. Ennek ellenére nem
támogatható az a felfogás, hogy az eredeti falszerkezetek mindenféle véde-
lem (pl. hidrofobizálás) nélkül töltsék be funkciójukat. Ezt a szerkezetek
állagvédelmi meggondolásából itt is sürgősen pótolni kellene.

a 1. t.ibl.izat: A kristátyosodasi és a hidratóciós nyomósok összehasonlítóso oz átlagos építőanyagok húzószilórdsógával

a Table 1 . Comparison of crystallization and hydration pressures with the tensile strength of average building materials

) 17. kép: Elótérben az eredeti védtelen fal,

háttérbe n a lég pó ru sos h id rofóbhaba rccsal
kifugózott felület

a Photo 17. ln the forefront, the unprotected
original wall; in the background, the surface
pointed with hyd rophobic air-entrained mortar

However, the most exciting part of the
reconstruction work was the connection be-
tween the preserved old wall segments and
the reconstructed main elevation. Between
the weathered brick wall surfaces covered
in moss and the reconstructed brick eleva-
tion following the historic shapes, we find
soft wooden masonry, which fits well to the
jagged old wall surface, and at the same
time, due to the markedly different build-
ing material and its modern windows, it is
clearly separated from the building's recon-
structed elements. Despite all this, the idea
that the original wall structures should ful-
fil their functions without any protection
(e.g. hydrophobing) cannot be supported.
This should be urgently supplemented, for
the conservation of the structures.

1' Ki_kristályosodási nyomás: 2-szeresen túlteIített oldatbó1
+ 200C kikristályosodáskor

MgSOox H,O
MgSO.x 6 H,O
MgSOox 7 H,O

29,3 N/mm'z
12,7 N/mm'z
11,4 N/mm'z

2. Hidratációs (vízfelvételi) nyomás: 1 móI hidrátvíz felvétel
* 200C-on, 60% relatív
páratartalmú légtérből

Iv1gSoox 6 Hro ----------+ IvígSoox 7 Hro
8.2 N/mm'z

Falazóanyagok húzószilárdsága:

. Cementes mészvakolat

. Tömör falazótégla

. Durva mészkő

. Teherhordó betonfal

o,1. -o,2 N/mm'
0,5 - 1,0 N/mm'z
O,B-2,o N/mm'
1,0 - 3,0 N/mm'

1. Crystallization pressure: from doubly supersaturated
solution crystallizing at * 20oC

MgSOox HrO
MgSOnx 6 HrO
MgSOnx 7 HrO

2. Hydration (water absorption) pressure: absorption of
L molar hydrate water
at * 200C, from an atmosphere
with 60% relative humidity

MgSO"x 6 H,O 

-> 

MgSOnx 7 HrO
8.2 N/mm'z

29.3 N/mm'z
12.7 N/mm'z
11.4 N/mm'z

Tensile strength of the masonry agents:

. Cement lime-mortar

. Solid masonry brick

. Coarse limestone

0.7 -O.2 N/mm'
0.5 - 1.0 N/mmz
0.8 - 2.0 N/mm'
1.0 - 3.0 N/mm2
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. Load-bearine concrete wall


