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Miről szól az előadás?

 Duzzasztott agyagkavics – (keramzit, blahton, LECA, LWA)

 Mire jó, hogy és hol gyártják?

 A duzzasztás követelményei  

 Kísérletek – égetési hőmérséklet hatása a termékre

 Kísérletek - adalékok alkalmazása az duzzasztás befolyásolására

liapor.com indiamarkt.com liapor.com

leca.com



Duzzasztott agyagkavics
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Hol használható?

 Könnyűbeton adalékanyagként (LC – sűrűség: 800-2000kg/m3 )

 Padló és födémszigetelésként

 Geotechnológiában feltöltés

 Talajként növények alá

Hol gyártják?

 Ahol megfelelő agyaggal rendelkeznek az előállításhoz: HR, A, CZ, D, GB

 Főbb gyártók: LIAPOR, LECA, PRAEFA, LATERITE

 A duzzasztott agyagkavicsot duzzadóképes, finom eloszlásban szerves 
anyagot tartalmazó, leginkább jura-kori agyagok felhasználásával 

gyártják.



Hazai vonatkozások

 Magyarországon is van duzzasztásra alkalmas agyag

 Korábbi kutatások (ÉPA, Földtani közlöny) fellelhető anyagok alapján 

 Mezőtúr, Tiszabercel, Eger

 Több agyagbányában közberétegződésként: Mályi, Karcag, Szeged

 Ki mit tud?



Agyagkavics előállítása

ftmmachinery.com



Melyik agyag duzzasztható és miért?

Minden olyan agyag hajlamos a duzzadásra, amelyik ásványi

összetételének égetés közben történő bomlása/átalakulása során az

égetési hőmérsékleten a felületen olyan viszkozitású olvadékfázis jön létre,

mely képes a képződő gázokat a szerkezetben tartani.

• Az agyag kémiai összetétele egy adott intervallumban kell legyen:

• SiO2: 52 – 80 m/m% 

• Al2O3: 11 – 25 m/m%

• Olvadékképzők: 10 – 25 m/m%

• Legyen gázképző fázis.



Duzzadás okai – kémiai összetétel

Rileys (1951) after Cougny (1990)

• Az agyag kémiai összetétele egy adott intervallumban kell legyen:

• SiO2: 52 – 80 m/m% 

• Al2O3: 11 – 25 m/m%

• Olvadékképzők: 10 – 25 m/m%

Kéreg kialakulás –

piroplasztikus állapot -

gázbenntartás



A duzzadás okai - gázképződés

 Egy agyagban honnan képződhet gáz – a teljes égetést figyelembe véve?

 Víztartalmú összetevők bomlása 

 agyagásványok OH csoportjainak leválása - gőzképződés

 Vasvegyületek – a tömörre égett felületi rétegen belül Fe2O3 redukálódik és 

oxigén keletkezik

 Vas-oxid és SiO2 reakció – fayalit (Fe2SiO4) és oxigén képződés 

 Szerves anyag karbonizálódik, mely elősegíti a vas redukcióját - CO keletkezés

 Karbonáttartalom – CO2 távozás

 Kéntartalmú vegyületek – pirit 

Földtani kutatás, XXVIII. Évf. 3.szám, 1985



A duzzadás okai

 Mészmentes vagy alacsony mésztartalmú (<2%) agyag

 Vasoxid tartalom – önállóan avagy agyagásványhoz kötődve

 Szemcseösszetétel szerint nagy a 10-20 mikron alatti arány

 Sok agyagásványt tartalmaz

Földtani kutatás, XXVIII. Évf. 3.szám, 1985



Kaolinite: Al2Si2O5(OH)4 . 

Montmorillinite: (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2•n(H2O).

Illite: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)



Vizsgáltuk az égetési hőmérséklet hatását az agyagkavicsra

Beton adalékanyag előállítás

Illites és kaolintartalmú agyaból

képződő mullitfázis adja a termék

szilárdságát

[González-Corrochano. et al., 2016].
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3) Duzzadás



Kísérletek agyagokkal

Mályi agyagok felhasználásával végeztünk kísérleteket, szárítás, granulálás

Grey 

Mályi

Yellow 

Mályi

Blue 

Mályi

Reference Chemical 

element 

62.9164.9762.2352-80SiO2

17.9417.3617.7311-25Al2O3

18.3417.4319.3110-25Total flux 

total flux (Fe2O3 + MgO + CaO + Na2O + K2O) 



Az égetési hőmérséklet hatása a duzzadásra

Expansion %Sample 

38Blue 

23Grey 

22Yellow 



1150oC 1200oC 1225oC

Égetés elött Égetés után (1225 OC)



Sűrűség és nyomószilárdság

1225 oC
Sample BD 

g/cm
3

UCS, 

MPa

B 0.57 1.54
Y 1.20 4.82
G 0.86 2.22

B+G 0.63 1.11
B+Y 0.84 2.09



Ásványi összetel változása égetés során

After firing (1225 OC)Before firing

Percentage of 
mullite phase  

Percentage of 
amorphous

Percentage of 
crystallinity 

Sample 

14.777822 Blue

22.7673.826.2Yellow 

16.276.923.1Grey 

UCS, MPaExpansion % Percentage of 
phases

Sample 

MulliteAnorthite

1.543814.7747.07Blue

4.822222.765.48Yellow 

2.222316.214.4Grey 
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Adalékanyagok duzzasztott agyagkavicshoz

HatásMennyiségAnyag

Növeli az dizzadást, sűrűséget, csökkenti a szilárdságot2.5-5-7.5%Vaspor

Elősegíti az üveges fázis kialakulását, leviszi a gyártási

hőmérsékletet akár 200°C-kal.

10–20%CaF2

Porozitást növeli, sűrűséget csökkenti, de a szilárdságot növeli5-10%Carbon szál



Vaspor hatása

M. Bernhardt, H. Justnes, H. Tellesb, K. Wiik , The effect of additives on the properties of lightweight aggregates produced from

clay, Cem. Concr. Compos. 53 (2014) 233–238

Pores



CaF2 és szénszál hatása 

M. Moreno-Maroto, B. González-Corrochano, J. Alonso-Azcárate,

L. Rodríguez, A. Acosta Manufacturing of lightweight aggregates

with carbon fiber and mineral wastes, Cement and Concrete

Composites. 83 (2017) 335-348

Y. Wei, S. Weng, X. Xie Reduction of sintering energy by application of

calcium fluoride as flux in lightweight aggregate sintering, Construction

and Building Materials. 190 (2018) 765–772



Köszönöm a figyelmet!


