
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Bevezetése                                                                                                      
           

2000 tavaszán a Tisza völgyében jelent s területeket elöntött a folyó, a víz 
több falut elsodort. A károsodott házak jelent s hányada vályogépület volt. 
Akkor sokan – én is – azt gondolták,  a vályoggal, mint épít anyaggal nem 
érdemes foglalkozni. De eszembe jutott Klatsmányi Tibor, néhai 
tanszékvezet m kis monológja:  
– egy hiba becsúszhat, attól még nem d l össze semmi,  
– kett b l már baj lehet, de  
– három esetén már szinte biztos,  baj lesz,  
– négynél: térdre imára, ennyit már nem lehet megúszni! 
Valóban, nem szabad négy hibát elkövetni:  
– ártéren,
– alapok nélkül, csupán a döngölt talajra,  
– szigetelés nélkül,  
– vízérzékeny épít anyagból építkezni szigorúan tilos! 
Ez  négy olyan alapvet  hiba, amit elvileg mindenki ismer, mégis elkövették. 
Nem a vályog tehet arról, hogy rossz helyen és szakszer tlenül alkalmazták! 

2. A probléma felvetése  

Korunkban hallatlanul felgyorsult a társadalom, a tudomány, a technika, az 
ipar és azon belül az épít ipar, ill. az épít anyagok fejl dése, azonban ez a 
tendencia igen súlyos problémákat is felvetett, mint pl. energiaár-robbanás, 
környezetszennyezés, a metropolisok válsága. Ezen problémák meg-
oldásához három civilizációs alapkérdést kell megvizsgálni:  
– a föld népességének növekedési ütemét,  
– a meg nem újuló természeti er források kihasználásának ütemét,  
– a regenerálódásra már képtelen területek növekedési ütemét.  

Az egész (ipari, ill. mez gazdasági) termelés folyamatát pontosan kell 
elemezni, és akkor néhány – egyébként magától értet d  – dolgot pontosítva 
négy axiómát lehet felállítani, amelyek birtokában lehet továbbgondolni 
feladatainkat:  
a.) Az ember a termelés során a Földb l nyert nyersanyagot közvetlenül a 

Napból, közvetve a Földb l nyert energiával dolgozza fel számunkra 
„hasznos” termékké. 

b)     Minden termék – csak id  kérdése – hulladékká válik. 

Fenti eredmények hasznosíthatóságát a hazai vályogépítészet 
fellendítésében látom, amely részben megoldást kínál a 3. pontban felvetett 
súlyos környezetvédelmi, egészségügyi  és gazdasági problémákra.  

3. A vályog és a favázas vályog építészet témakörben megjelent   
       publikációk 

  Magyarnyelv  folyóiratcikkek  

1. A vályog reneszánsza (1998.) 
Magyar Épít ipar 7-8.szám, pp. 242-244. L

2. A vályog min sít  vizsgálatai (1998.) 
Magyar Épít ipar 9-10. szám, pp. 295-298. L

3. Vályogépítési módok és szerkezeti megoldások (1998.) 
Magyar Épít ipar 11-12. szám, pp. 348-350. L

4.  Favázas vályogépítési módok és szerkezeti megoldások (1999.) 
Magyar Épít ipar 3-4. szám, pp. 119-120. L

5. Olcsó és környezetbarát vályogépítészet (1999.) 
Épít anyagok 99/1. szám, pp. 6-13. L

6. Építés természetes helyi anyaggal (2001.) 
Magyar Épít ipar 11-12. szám, pp. 358-361. L

         Angolnyelv  folyóirat cikk 

1. Examination of pressed adobe brick (2002.) 
Hungarian Electronic Journál of Sciences (2002.)

       http://heja.szif.hu/ARC/ARC-021227-A/arc021227a.pdf
   

         Hazai konferencia-kiadványban megjelent el adás  
1. A vályog reneszánsza (1996.) 
      Janus Pannonius Tudományegyetem  
      3. Épít anyagok Konferencia  
      Pécs 1996.szeptember 4-6., pp. 42-52. 
Megjegyzések:  magyar nyelv  publikáció száma:    7 
   angol nyelv  publikációk száma:    1 

  a megjelölt témakörben megjelent összes 
  publikációk száma:     8 
                             ezek közül lektorált (L):     7 

A szerz  összes, egyéb témákban is megjelent publikációjának jegyzéke         
a www.sze.hu/ep/arc honlapon megtalálható, összesen 13 db. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. A kutatómunkám eredményei (tézisek)  

A dolgozatom célja az el z  pontban részletezett feladat kidolgozása a 
szakirodalom áttanulmányozása során összegy jtött ismeretek és saját 
laboratóriumi vizsgálataim eredményei alapján szerzett tapasztalatok 
összegzésével. A kutatásom legfontosabb céljai:  
– a vályog min sít  vizsgálati rendszerének kidolgozása,  
– a vályog hátrányos tulajdonságainak csökkentését eredményez

technológia kialakítása,  
– ezen célok eléréséhez szükséges kerületi feltételek egységesítése az 

összehasonlíthatóság ill. a kiértékelhet ség érdekében,  
– a magyar nyelv  szakirodalom részleges pótlása. 
Fenti feladat kidolgozása során az alábbi téziseket fogalmaztam meg:  

1. tézis: ma Magyarországon nincs se szabvány,      se m szaki irányelv, 
amely a vályogról mint épít anyagról, ill. annak vizsgálatáról 
rendelkezne. Ezért ki kell dolgozni a vályog egységes min sít  vizsgálati 
rendszerét.

2.  tézis: a vályog definíciója: építészeti céllal felhasznált, tölt anyaggal 
       (törek, feny tüske,  forgács, stb.) és vízzel kevert kötött talajt 
        vályoghabarcsnak nevezzük. Ennek kiszárításával nyerhet  a vályog. 
3. tézis: a talajalkotórészek arányát megmutató háromszög diagram Minke 

[42] által meghatározott  tartományát  kiegészítve az égetett 
kerámiákhoz használatos tartomány egy részével, kijelöltem a 
vályogépítésre alkalmas talajok tartományát.  

4. tézis: a Fuller-parabola  módosításával
D
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        és a módosított Fuller-parabola 180o-os elforgatásával matematikailag   
        is kijelölhet   az építésre alkalmas vályogok szemeloszlási  tartománya.
5. tézis: a vályog vizsgálatához készített próbatestek anyagának – a  
        kiértékelhet ség és az összehasonlíthatóság érdekében – szabványos 
        folyósságúnak kell lennie.  
5.1. tézis:  a vályog vizsgálatához a próbatesteket az építési technológiának 
         megfelel en kell elkészíteni. Ennek függvényében  kétféle próbatestet –  
         száraz vagy nedves – kell  kialakítani; préselt hengereket vagy öntött és  
        vibrált hasábokat.   
5.2. tézis: a száraz építési technológiával készült vályog vizsgálatához a 

Proctor vizsgálattal meghatározott, maximális tests r séget ( dmax)

                    biztosító víztartalommal (wopt) kevert vályogot tekintjük  
                    szabványos folyósságúnak;  
5.3.  tézis: a nedves építési technológiával készült vályog vizsgálatához a 

             módosított Casagrande vizsgálattal, az n = 20 ejtegetési számhoz 
             tartozó víztartalommal (w20) készített vályogot tekintjük 
             szabványos  folyósságúnak, amely a formázhatóság határát jelöli ki;  

5.4.  tézis:  a nedves építési technológiával készült vályog vizsgálatához a 
               habarcs-technológiából ismert területvizsgálat-, ill. képsüllyedés is 
               alkalmazható. A „módosított” Casagrande vizsgálattal n = 20 
               ejtegetési számhoz tartozó víztartalom (w20)  közel megegyezik a 
               180 10 mm-es terülést biztosító víztartalommal (w180),  
                ill. a 80  10 mm-es kúpsüllyedést biztosító víztartalommal (w80). 

6. tézis: a tölt anyag adagolás szabályozza a tests r séget ( t). A t a 
             szilárdsággal ( )  sztohasztikusan egyenes míg a h szigetel -
             képességgel (R) fordítottan arányos. A t a  és az R függvényében 
             optimalizálható. 

7. tézis: a min sít  vizsgálatok kiválasztásának f  szempontja a vályog 
             kritikus  mechanikai tulajdonságainak vizsgálata, így:  

– szilárdság („kvázi” húzó-,  nyomószilárdság),  
– térfogattartósság, 
– vízérzékenység. 

7.1.  tézis:   a DIN 18952 szerinti – bonyolult – köt er vizsgálat helyett a „kvázi” 
                   húzószilárdság vizsgálatot kell bevezetni. A „kvázi” húzószilárdság  
                   vizsgálat száraz technológiával készített hengeres próbatestek esetén  
                   az élmenti  nyomószilárdság vizsgálatot, ill. a nedves technológiák 
                   esetén a hasábalakú próbatestek hajlító-húzó szilárdság vizsgálatát 
                   jelenti.  
7.2. tézis: az épít anyagok vízhez való viszonyát kifejez  vízállóság és a 
                   vízlágyulás fogalma a vályogok esetében nem alkalmazható. Helyette a  
                   vízérzékenység fogalmának bevezetése javasolható. A DIN 18952  
                   szerinti vízérzékenység vizsgálatot – kicsiny  módosítással – át lehet  
                   venni. A vizsgálatot mindkét típusú (henger vagy hasáb) próbatest 
                   esetén  ugyanúgy kell elvégezni. 
7.3.  tézis:  a zsugorodás vizsgálatot a próbatestek hosszának egy héten keresztül 

            naponta 0,1 mm pontos megmérésével kell végezni. Vizsgálataim 
            szerint az egy hét után mért zsugorodási értéket jó közelítéssel a 
            zsugorodás végértékének lehet tekinteni. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8. tézis:  a   talajmechanikában  és  a   habarcstechnológiában   kialakult 
                  konzisztencia határok figyelembevételével – a vályogépítési   
                  technológia  függvényében – új konzisztencia határokat kell kijelölni.  
                  
                 Ezek a: 

– földnedves (FN): a dmax 95 %-hoz tartozó alsó 

– víztartalommal kevert vályog konzisztenciája,
– kissé képlékeny (KK): a dmax 100 %-hoz tartozó 

víztartalommal kevert vályog konzisztenciája,  
– képlékeny (K): a dmax  95 %-hoz tartozó fels víztartalommal 

kevert vályog konzisztenciája  
– folyós (F): a Casagrande vizsgálattal meghatározott, n = 25 

ejtegetési számhoz tartozó víztartalommal kevert vályog 
konzisztenciája,  

– önthet  (Ö):  a módosított Casagrande vizsgálattal megha-
tározott – n=20 ejtegetési számhoz tartozó – víztartalommal 
kevert vályog konzisztenciája  

– Az FN konzisztencia határ a száraz technológiáknál a 
bedolgozhatóság alsó, a KK konzisztencia határ az optimális-, míg 
a K konzisztencia határ a bedolgozhatóság fels  határát jelöli ki.  

– Az F konzisztencia határ a nedves technológiáknál a legkönnyebb 
bedolgozhatóságot, míg az Ö a formázhatóság határát jelöli ki.

9. tézis: a kritikus agyagtartalom (akrit) fogalmának bevezetését javasolom.  
              Az akrit az  az  agyagtartalom,  amely  alatt  a  vályog zsugorodása  a 
              kiszáradás folyamán konvergens és amely fölött divergens. A 
              konvergencia azt jelenti, hogy gondos utókezeléssel a vályog 
              megrepedése elkerülhet . Divergencia esetén a vályog  bizonyosan 
              megreped. 
10.tézis: a határ víztartalom (wh) az a kever víztartalom, amely alatt a  
              vályog  zsugorodása  konvergens és amely fölött divergens. A  
              konvergencia azt jelenti, hogy gondos  utókezeléssel a vályog 
              megrepedése elkerülhet . Divergencia esetén a vályog bizonyosan 
              megreped.

4. A dolgozat felépítése a kit zött célok elérése érdekében 

A fentiekben vázolt feladatot tíz fejezetre bontva tárgyalom.  
Az els  fejezetben a vályogépítés hazai gyakorlatában elkövetett legsúlyosabb 
hibákra hívom fel a figyelmet, majd egy hazai példán szemléltetem a 
vályogépítészet lehet ségeit.  
A második fejezetben rövid történelmi áttekintést adok err l az si, id r l-
id re ciklikusan megújuló épít anyagról, a vályogról, áttekintve az emberiség 
kapcsolatát a vályogépítészettel, ill. annak fejl dését az utolsó kb. 10 000 
évben.  
A harmadik fejezetben ismertetem a kutatás célját, aktualitását és a 
vályoghoz, mint épít anyaghoz való örökös visszatérés szükségszer ségének 
okait. Elemzem a vályog, mint épít anyag el nyeit és hátrányait.  
A negyedik fejezetben bemutatom a talajok eredetét, alkotóit és szerkezeti 
felépítését, kiemelt hangsúllyal a vályogkészítésre leginkább alkalmas kötött 
talajokat. Ezek ismeretében integrálom a talajmechanikának a vályogépítéshez 
alkalmazható részterületeit.  
Az ötödik fejezetben ismertetem mind a friss, mind a megszilárdult 
vályoghabarcs tulajdonságait. Integrálom a habarcstechnológiai ismeretek 
vályogépítéshez kapcsolható, ott is alkalmazható tapasztalatait.  
A hatodik fejezetben a vályogépítés technológiai alapkérdéseit taglalom. A 
vályogépítési technológiákat alapvet en két csoportra osztom:  
– els sorban az anyag min ségét befolyásoló technológiákra (száraz, vagy  
     nedves, tömörített vagy tömörítetlen) 
– másodsorban az épületszerkezeti kialakítást befolyásoló technológiákra 
(monolit, vagy el regyártott, hagyományos vagy korszer ).
A dolgozatomban az anyagmin séget befolyásoló technológiával készített 
vályoggal foglalkozom részletesen.  
A hetedik fejezetben a vályog min sít  vizsgálati rendszerének kialakítására 
teszek javaslatot, hogy a vályog, a többi ismert épít anyaghoz hasonlóan 
min síthet  legyen. A kiválasztott min sít  tulajdonságok: a térfogattartóság, a 
szilárdság és a vízérzékenység.  
A nyolcadik fejezetben a vályog min sít  tulajdonságainak optimalizálási 
lehet ségeit tárgyalom az új vizsgálati rendszer segítségével. Az els dleges cél 
egy relatív nagy szilárdságú, ill. kicsiny zsugorodású és vízérzékenység
épít anyag el állítása.
A kilencedik fejezetben a vályog  hagyományos köt anyagokkal (mész, gipsz, 
cement), ill. folyékony polimerekkel való stabilizálási lehet ségeit vizsgálom 
az építési technológiák (száraz, vagy nedves) függvényében.  
A tizedik fejezetben összefoglalom a kutatásom célját, téziseit és eredményeit. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.  A kutatómunka célkit zései és módszertana 

Kutatásom legf bb célkit zése a vályog min sít  vizsgálati rendszerének 
kialakítása, ennek segítségével a vályog jellemz  min sít  értékeinek 
meghatározása és ezek ismeretében eljárások kidolgozása hátrányos 
tulajdonságainak (alacsony szilárdság, nagy vízérzékenység és zsugorodási 
hajlam) csökkentésére.  

Ahhoz, hogy egy adott építési feladathoz a megfelel  vályogot ki tudjuk 
választani, ill. a rendelkezésünkre álló talajokból el  tudjuk állítani, majd ezt 
az anyagot min síteni, ill. az építés során ellen rizni lehessen, ki kell 
alakítani a vályog – mai napig hiányzó – szabályozási rendszerét. Ki kell 
dolgozni a  vályog min sít  vizsgálatait, meg kell határozni a különböz
talajok épít anyagként (vályogként) való alkalmazási lehet ségeit, össze kell 
gy jteni az eddigi tapasztalatokat és ezek segítségével meg kell határozni a 
vályog legjelent sebb fizikai- és mechanikai tulajdonságait. Végül ezek 
ismeretében korszer síteni kell a vályogstabilizálási eljárásokat.  

Felsorolt célkit zéseim eléréshez igyekeztem komplex módszert alkalmazni. 
Megpróbáltam a témát legfontosabbnak t n  vonatkozásaival együtt 
vizsgálni. Ezért a vályogépítészet tanulmányozásához szükségem volt a 
geotechnika és az épít anyag tudományok – a tárgyhoz kapcsolódó 
részterületeinek – ismeretére. Fenti célok eléréséhez részben:  
– a vályog – kisebb mértékben hazai, túlnyomó részében német – 

irodalmára;  
– a talajmechanika- és az épít anyag tudományok irodalmára;  
– a laboratóriumi vizsgálati eredményeimre;  
– szájhagyomány útján fennmaradt emlékekre támaszkodtam.  

Több, mint hét éves kutatómunkám során összegy jtöttem a vályog 
legfontosabb fizikai és mechanikai tulajdonságait, valamint a legfontosabb 
vályogstabilizáló eljárásokat. Kialakítottam a vályog – mint épít anyag – 
min sít  vizsgálatait és korszer  stabilizálási eljárást dolgoztam ki a vályog 
szilárdságának és vízállóságának fokozására.  

11. tézis:  a tehervisel  vályog rostadagolása 10-30 kg/m3 között kell legyen. 10 
            kg/m3-nél kisebb adagolást a vályog repedésérzékenysége miatt nem 
            célszer  alkalmazni. A 30 kg/m3 feletti mennyiség már nem javítja 
            hatékonyan a vályog húzószilárdságát, de jelent sen csökkenti annak 
            nyomószilárdságát. 

12. tézis: a vályog szilárdságát jelent sen befolyásolja a maximális 
              szemcseméret (dmax), ezért korlátozni kell  A dmax > 4 mm esetén a 
              vályog nyomószilárdság er teljesen csökken. Nagyobb egyedi 
              szemcsék vályoghoz  keveredése – d > 4 mm – ugyancsak jelent sen
              lerontja a  vályog nyomószilárdságát.  

13. tézis:   száraz építési technológiával készül  stabil izált vályog esetén, amikor  
               a kever víznek a technológiai szerepén felül a stabilizálószer 
              – mész, gipsz, cement – megkötésében kémiai szerepe 
               is van, akkor nem elég a dmax  eléréséhez szükséges optimális 
              kever víz (wopt) mennyiséget alkalmazni. A kémiai kötés ugyanis 
              vizet von el a maximális tömörséget biztosító wopt-ból, amely így sem 
              a kémai kötés biztosításához, sem a maximális tömörség eléréséhez 
              nem elegend , s végeredményben a stabilizációnak negatív hatása  
              lesz.  

13.1. tézis: ha a dmax eléréséhez szükséges kever víz mennyiségét (wopt), az 
             adagolt stabilizálószer megkötéséhez elvileg szükséges víz 
             mennyiségével megnöveljük, akkor a – mésszel, gipsszel, cementtel – 
             stabilizált próbatestek szilárdsága közel vissza áll a stabilizálatlan 
             vályog szilárdságára, de a stabilizációnak nincs pozitív hatása.  

13.2. tézis: a fentiek alapján kimondható, hogy a kémiai kötéshez vízszükséglettel 
             bíró stabilizálószerek száraz építési technológiák esetén nem 
             alkalmazhatók 

13.3. tézis: száraz építési technológiák esetén csak a folyékony halmazállapotú 
             polimeres stabilizálás hatékony. A folyékony polimer plasztifikáló 
             hatást is  kifejt. 

14. tézis: a nedves technológiával készül  vályog a Proctor-vizsgálattal 
            meghatározható  optimális kever víztartalomhoz (wopt) képest olyan  
            nagy vízfelesleggel készül, hogy az  a technológiához szükséges vízen 
            felül képes biztosítani a stabilizálószerek – mész, gipsz, cement –  
            kémiai kötésének vízszükségletét is. Az adagolás kb. 10 %-os fels
            határa els sorban gazdasági kérdés. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

14.1. tézis: a vályog cementes stabilizálása 2-3 %-os adagolásig rontja a 
                   vályog nyomószilárdságát, 5-10 % között növeli azt. A fels
                   határt a gazdaságosság  határozza meg;  
14.2. tézis: a vályog meszes stabilizációja 2-3 %-os adagolásig rontja, 4-8 % 

            között javítja,  míg 8 % felett ismét rontja a vályog 
            nyomószilárdságát; 

14.3. tézis: a vályog gipszes stabilizációja 2-3 %-os adagolásig rontja, 4-6 % 
            között javítja,  majd 7-10 % között ismét rontja a vályog 
            nyomószilárdságát.  
           A gipszes stabilizáció elvileg valamivel hatékonyabb, mint a 
           meszes, azonban a gipsz igen kicsiny kötési ideje, igen gyors és 
            pontos munkát követel meg, amelyet még laboratóriumi 
           körülmények között is nehéz betartani. Ezért a gyakorlat számára 
            nem ajánlható.  

14.4. tézis: a polimeres stabilizáció a kever vízhez viszonyítva 1:2, 1:3-as 
                    adagolásban hatásos. Ez nedves technológiák esetén 
                    gazdaságtalan megoldáshoz vezet.  

6. Összefoglalás  

Dolgozatom várható eredményei:   
–    a vályog, mint épít anyag hazai szabályozásának elindítása;
– a vályog min sít  vizsgálati rendszerének kidolgozása:  

– mintavétel, el készítés,
– szabványos folyósságú vályog el állítása (az építési technológia 

függvényében). 
– próbatestek kialakítása (a szabványos folyósság függvényében), 
– min sít  vizsgálatok kialakítása (a vályog kritikus mechanikai 

tulajdonságai alapján):  
– szilárdság (nyomó- és „kvázi” húzószilárdság) 
– alakváltozás ( zs, duzz)
– vízérzékenység 

– a vályog legfontosabb fizikai és mechanikai tulajdonságainak irodalmi 
összegy jtése;

– az er sen hiányos magyar nyelv  irodalom végleges  pótlása.  

b.) A Föld akár, mint nyersanyag vagy, mint energiahordozó – méreteib l
adódóan – véges!  

c.) Ha az ipari technológiák nagyobb sebességgel állítják el  a „hasznos 
terméket”, azaz a „hulladékot”, mint a föld ún. feldolgozó vagy regenerálódó 
képessége, akkor el bb vagy utóbb egy hulladékhegyen fogunk lakni.  

Ha mindezt el akarjuk kerülni, akkor az ipari technológiákat és a velük el állított 
termékeinket „környezetbaráttá” kell tennünk. Ehhez azon felül, hogy takarékosan 
bánunk a nyersanyaggal és az energiával, a végtermék egyszer  és olcsó 
újrafelhasználhatóságát, ill. szanálhatóságát kell elérnünk. Tehát olyan ipari 
termékeket kell el állítani, amelyek újrafelhasználása a mindenkori technológiai 
fejlettség szintjén gazdaságosan megoldható, ill. a természetbe – annak károsítása 
nélkül – visszaforgatható.  

Mindezt végiggondolva jutottam el a vályoghoz, mint olyan épít anyaghoz, amely 
a fenti kritériumoknak a leginkább eleget tesz. A vályog egy  si, de újra 
felfedezend , természetes helyi épít anyag, melyhez a mesterségesen el állított 
épít anyagok id r l-id re felbukkanó hátrányai miatt – lásd SBS szindróma (SBS 
= Sick Building Syndrome = betegházak problémái)  – kell visszatérni. A 
természetes és a mesterséges épít anyagok egymáshoz viszonyított el nyeit és 
hátrányait már sokan és sokszor felsorakoztatták részben tudományos, m szaki,
gazdasági, részben érzelmi alapon. Arra a kérdésre, hogy melyik a jobb, nem  lehet 
egyértelm en válaszolni. Mindig a körülmények döntik el, hogy  adott esetben 
melyik a legjobb, a legmegfelel bb épít anyag. A vályog vitathatatlan el nyei 
mellett (gazdaságos, magas komfortérzet, energia-takarékosság, sajátmunka 
befektetési lehet ség stb.) megvannak a hátrányos tulajdonságai (víz-, és 
id járásérzékenység, alacsony szilárdság, zsugorodás-, ill. duzzadás-érzékenység, 
az alapanyagok, a talajok sokfélesége, valamint a hazai szabályozás hiánya). A 
vályognak is megvannak  a maga ideális alkalmazási területei (családi házak, 
nyaralók, borpincék, mez gazdasági épületek: istállók, tárolók stb.), amelyekben a 
legmegfelel bb, – adott körülmények között – a legjobb épít anyag, így 
alkalmazása optimális lehet.  

Ennek ellenére a vályogépítés Magyarországon ma nincs szabályozása. A 
vályognak, mint épít anyagnak, ill. szerkezeti anyagnak nincsenek – a többi 
ismert épít anyagokéhoz hasonló – szabványokban vagy m szaki 
irányelvekben rögzített fizikai, mechanikai vagy kémiai min sítési számai, 
amelyeket a tervezés és a kivitelezés során figyelembe vehetnénk. A vályog 
szabályozásának hiánya meglehet sen lassítja és hátráltatja a vályogépítés 
fejl dését.    
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A vályoggal egyid s a gondolat:  

„Theoria sine praxi, est currus sine axi;  
Praxis sine theoria, est currus sine via” 


