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Az épületek energetikai teljesítőképessége nagymértékben függ az épületburok hőtechnikai 

tulajdonságaitól. Az épületek alakja és geometriája számos különböző céllal tervezhető, mint 

például a természetes fény maximalizálása, energiatakarékosság vagy az akusztika. 

A 2. fejezet célja a külső határoló szerkezetek építésére vonatkozó alapvető tulajdonságok és 

paraméterek ismertetése. A 2. fejezet általános áttekintést nyújt a szerkezetek értékelésének 

és tervezésének elvéről az épületek energetikai teljesítőképessége és az energiatanúsítvány 

tekintetében. A fejezet a következő témákkal foglalkozik: 

1. Kiválasztott hőtechnikai követelmények. 

2. Hőszigetelő anyagok. 

3. A páratartalom hatása a beépített anyagok hőtechnikai tulajdonságaira. 

4. Irodalom. 

2.1.1  HŐTECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK  

Az épületek hőszigetelésének fő célja a hőhidakon keresztül a burkolatszerkezetben fellépő 

hőveszteségek csökkentése, és ezáltal a teljes fűtési hőigény csökkentése. Ez tesz eleget az 

épületek hővédelmére vonatkozó elvárásnak, ahol a fő kritérium a fűtési igény. E kritérium 

eléréséhez az energiamérleg módszerével meghatározott tényleges fűtési igényt kell 

kiszámítani. Az igények alapján csökkenteni kell a szellőzésen és a hőhidakon keresztüli 

hőveszteségeket. Ezek a tényezők általában a jelentős hatással vannak a teljes mérlegre. A 

Qh hőigény, kWh-ban kifejezve, az a számított hőmennyiség, amelyet a térben a kívánt 

hőmérséklet fenntartásához kell szolgáltatni. Ez tehát az a hőmennyiség, amelyet egy ideális 

fűtési rendszernek egy adott fűtési időszakban szolgáltatnia kell. 

A fűtési rendszer tulajdonságait és a hő előállításának módját nem vesszük figyelembe. A QH 

hőszükséglet meghatározásakor feltételezzük, hogy a hőmérleg a hőveszteségeket és -

nyereségeket tartalmazza (2.1.1. ábra). A külső hőmérsékletet, a beltéri hőmérsékletet, a 

beltéri nyereséget és a napenergia nyereséget a peremfeltételek határozzák meg.  

A mérlegegyenletet a fűtési hőigény kiszámítására használják. A múltban egyes számítási 

módszerek elhanyagolták a hőnyereség hatását az mérlegegyenletben. A teljes fűtési igény 

csak az épület fűtött terek hőveszteségének függvénye volt. Ezt a fajta számítást a hőforrás 

tervezéséhez használják. 

QH = QT + QV - η(Qi + Qs ) = QL - η(Qg )  (2.1) 

mivel: 
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QT a fűtött tér burkolófelületein keresztül történő hőátbocsátással járó hőveszteségek 

fedezéséhez szükséges kWh-ban kifejezve, 

QV hőszükséglet a szellőzés hőveszteségének fedezésére kWh-ban, 

Qi  a fűtött tér belső forrásokból származó hőnyereségét kWh-ban, 

Qs Az épület üvegezése mögötti fűtött térben a napsugárzásból származó hőnyereség kWh-

ban, 

η hőnyereség-hasznosítási tényező, 

QL hőigény az épület teljes hőveszteségének fedezésére kWh-ban, 

Qg az épület teljes hőnyeresége kWh-ban. 

 

2.1.1. Ábra: A fűtési tényezők energiaszükséglete 

A hőátadási tényezőre vonatkozó követelményeket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az 

energiaigényhez, az STN 73 0540 határozza meg: 2+ Z1 + Z2. A kerületi burkolatba beépített 

anyagok hővezetési tényezőjének növekedése nagymértékben függ azok nedvesség- és 

vízállapotától.  

Az energiahatékonyság szempontjából figyelembe kell venni a burkolatba beépített anyagok 

tényleges jellemzőit. Ez azt jelenti, hogy az épületburkolatba épített egyes anyagok 

hővezetési tényezőjének számított értékeit kell használni. A peremkerületi burkolat 

megbízhatóságát befolyásoló egyik legfontosabb tényező a vízszigetelés és a hőszigetelő 

tulajdonságok.  

A fűtési energiafogyasztás megszüntetésével és a költségek csökkentésével ezek a 

követelmények radikálisan szigorodnak. Az STN 73 0540-2 + Z1 + Z2 hőtechnikai szabvány, a 

szerkezetek és épületek tervezésére és értékelésére vonatkozik, a beltéri környezet előírt 

hőmérsékletével a használatuk során. Olyan hőtechnikai követelményeket határoz meg az 

építményekre és épületekre vonatkozóan, amelyek biztosítják az épületekkel szemben 

támasztott alapvető követelmények teljesülését. 
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Különösen az energiatakarékosság és a hővédelem alapvető követelményeinek teljesítése, 

valamint a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem biztosítása. Ez vonatkozik a fűtött új 

és felújított épületekre, de a meglévő épületek értékelésére, valamint a befejezett épületek 

átalakításának, épületátalakításoknak, nagyobb felújításoknak és az épületek használatában 

bekövetkező változásoknak a végrehajtására is. A szabvány a fűtetlen épületekre vagy 

fűtetlen épületrészekre is vonatkozik, ha azokban a beltéri környezet bizonyos állapotát 

követelik meg. Az épületszerkezetek és épületek tervezésekor a kritérium teljesítése 

szükséges: 

1. Az épületszerkezet minimális hőszigetelési tulajdonságainak kritériuma, 

2. Higiéniai kritérium, 

3. Levegőcsere-kritérium, 

4. Energiakritérium, 

5. Az épületekre vonatkozó minimális energiateljesítményre vonatkozó 

követelmény kritériuma. 

 

Az új épületeknek meg kell felelniük az épületszerkezetek és az épületek hőtechnikai 

tulajdonságaira vonatkozó szabványosított követelményeknek. A nagyobb felújított 

épületeknek szintén meg kell felelniük a szabványosított követelményeknek. Amennyiben 

funkcionálisan, műszakilag és gazdaságilag megvalósítható, minden nagyobb felújításon 

áteső épületszerkezetnek meg kell felelnie legalább az energiahatékony épületekre 

vonatkozó minimumkövetelményeknek.  

Az épületszerkezeteknek meg kell felelniük a belső felületükön a penészesedés kockázatának 

kiküszöbölésére (higiéniai kritérium) és a vízgőz kondenzációjának elkerülésére vonatkozó 

követelményeknek az épületszerkezetben vagy annak belső felületén. E követelmények 

teljesítése biztosítja a higiéniai és egészségvédelmi alapkövetelményeknek való megfelelés 

igazolását. Az épületszerkezetekre és épületekre vonatkozó követelmények figyelembe 

veszik az energiahatékonyság különböző szintjeit. Az épületszerkezetek és épületek 

hőtechnikai tulajdonságainak szigorítását kifejező követelmények minimális követelményei 

(maximális értékek), szabványos (előírt), ajánlott és ajánlott célértékei a következő szintekre 

vannak meghatározva: 

1. Energiahatékony épület (minimális követelmény), 

2. Alacsony energiafelhasználású épület (kötelező követelmény) 

3. Ultra alacsony energiafelhasználású épület (ajánlott követelmény), 

4. Majdnem nulla energiaigényű épület (célzottan ajánlott követelmény). 

AZ ÉPÜLETSZERKEZET MINIMÁLIS HŐSZIGETELÉSI TULAJDONSÁGAINAK 

KRITÉRIUMA 

A számítás során meg kell határozni az épület hőtechnikai páratartalmának hatását a 

hőcserélő terület és az egyes épületszerkezetek hőtechnikai tulajdonságainak 

felhasználásával. A hőcserélő burkolat területét a hőszigetelő réteg külső felülete által 
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meghatározott fűtött padlók szerint határozzuk meg. Az alapvető fizikai paraméter, amellyel 

a burkolat egyes darabjait értékeljük, az U hőátbocsátási tényező (U-érték) W/(m².K) és a 

szerkezet R hőellenállása m².K /W-ban.  

A hőkomfort feltételeinek és az energetikai követelményeknek való megfelelés érdekében a 

fűtött vagy klimatizált lakó- és nem lakóépületek falainak, tetőzetének, mennyezetének és 

padlózatának olyan területeken, ahol a relatív páratartalom ϕi  ≤ 80%, U hőátadási tényezővel 

kell rendelkeznie, amely megfelel az alábbi feltételnek: 

U ≤ UN          (2.2) 

kde UN a szerkezet hőátbocsátási tényezőjének normalizált értéke.  

A hőátbocsátási tényező azt a hőáramot jelzi, amely egységnyi hőmérsékletkülönbség mellett 

a beltéri környezetből a kültéri környezetbe terjed az építmény 1 m²-es felületén keresztül. 

Egy tárgy hőveszteségét a hőátbocsátási tényezővel fejezzük ki. 

Táblázat. 2. 1.1 Normált értékek UN 

 
Az építménytípus 

UN W/ (m2 .K) 

Maximális 
érték Umax 

Normalizált 
érték UN 

2013.1.1-től 

Ajánlott érték 
1.1.2016-tól 

Ajánlott 
célérték Ur2 

fro 1.1.2021 

Külső fal és ferde tető > 45o  
0,46 

 
0,32 

 
0,22 

 
0,15 

Külső fal és ferde tető ≤ 45o 0,30 0,20 0,15 0,10 

Mennyezet a kültéri 
környezet felett 

0,30 0,20 0,15 0,10 

Fűtetlen tér alatti 
mennyezet 

0,35 0,25 0,20 0,15 

A hőellenállás normalizált, minimális és ajánlott értékeit az STN 73 0540-2 + Z1 + Z2 szabvány 

adja meg, ahol a következők érvényesek: 

R ≥ RN         (2.3) 

Az épület R hőellenállását és az épület U hőátadási tényezőjét az STN EN ISO 6946 szabvány 

szerint határozzák meg. A nyitott légréteggel rendelkező szerkezetek esetében a hőellenállást 

a szerkezet belső felülete és a szerkezetek nyitott légrétege között elhelyezkedő rétegekből 

határozzák meg.  

A különböző lakások helyiségeit elválasztó belső függőleges és vízszintes szerkezetek, 

valamint a különböző fűtési és szabályozási rendszerű, nem lakóterekkel rendelkező lakások 

esetében legalább 15 K belső léghőmérséklet-különbséget vesznek figyelembe. Nem 

lakóépületek esetében R úgy, hogy a higiéniai feltételek (minimális felületi hőmérsékleti 

feltételek) teljesüljenek.  
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A hőátbocsátási tényező a beltéri környezetből a kültéri környezetbe terjedő hőáramot jelzi 

a szerkezet 1 m-es2 oldalán keresztül, egységnyi hőmérsékletkülönbség mellett.  

HIGIÉNIAI KRITÉRIUM 

Az épületek hőtechnikai tervezésének egyik legfontosabb kritériuma, hogy a burkolat belső 

felületén minimális belső felületi hőmérsékletet biztosítsunk. A ϕi ≤ 80% relatív páratartalmú 

területeken a falak, mennyezetek, tetők és padlók belső felületének minden egyes pontján a 

belső felület hőmérsékletének θsi kell lennie, °C-ban kifejezve, ami biztonságosan a 

harmatponti hőmérséklet felett van, és kiküszöböli a penészesedés kockázatát. 

 

θsi ≥ θsi, N  = θsi,80 + ∆θsi       (2.4) 

 

ahol 

θsi,N a legalacsonyabb belső felületi hőmérséklet, amelyet az anyagösszetétel és az 

épületszerkezet geometriája közötti legkedvezőtlenebb kölcsönhatás esetén kell 

meghatározni, beleértve a hőhidakat is, 

θsi,80 a penészgombák kialakulásának kritikus felületi hőmérséklete, amely az épület belső 

felületének közvetlen közelében a θai belső léghőmérséklet és a belső levegő φi relatív 

páratartalma mellett a relatív páratartalom 80%-ának felel meg; az STN 73 0540-2 + Z1 + Z2 

szabványosított beltéri légállapotok esetén θai = 20°C belső léghőmérséklet és φi = 50% relatív 

belső légnedvesség mellett θsi,80 = 12,6 °C, 

∆θsi  biztonsági felár a fűtési mód figyelembevételével. 

 

 

 

HŐHIDAK MINT A HŐSZIGETELÉS RÉSZEI  

 

A higiéniai kritérium különösen fontos a hőhidak okozta kritikus részletek értékelésénél. Ilyen 

kritikus részletek az alacsony energiaszintű, de a közel nulla energiaigényű épületekben is 

előfordulnak. A javasolt épület koncepciója nem mindig egyszerű. Minden beruházó azt 

követeli, hogy az épülete valami kivételesen eredeti legyen. Egy gondatlan részlettervezés 

pedig hőhidak kialakulásához vezethet (Buday, 2014), amelyek közvetlenül befolyásolják az 

épületburok belső felületének hőmérsékletét.  

A hőhidak miatt csökken a felületi hőmérséklet a kerületi burkolatszerkezet belső felületén. 

A felületi hőmérséklet ilyen mértékű csökkenése kondenzációt okozhat a felületen, ami 

gyakran penészképződéshez vezet. 

Az ilyen körülmények sem lakó-, sem nem lakóépületek esetében nem elfogadhatóak, mivel 

közvetlen hatással vannak az emberi egészségre, ezért meg kell szüntetni őket. Az 

építmények belső felületén található penészgombák súlyos higiéniai hiányosságot jelentenek 
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(Chmúrny, 2003). Ezek apró mikroorganizmusok - kórokozó gombák, amelyek szálakból álló 

csomót alkotnak, és bársonybevonatra vagy vattára hasonlítanak. 

Az elmúlt években több elmélet is született, amelyek a higiéniai problémák kialakulását 

értékelik. Két jelenséget különböztetnek meg: az első a vízgőz felületi kondenzációja a 

hőhídon, a második pedig a penész kialakulásának kockázata bizonyos körülmények között. 

A penészgombák olyan körülmények között csíráznak, mint a spórák jelenléte, az oxigén 

jelenléte és a megfelelő hőmérséklet. Ezeknek a követelményeknek a lakások belső tere 

mindig megfelel - a spórák a külső levegőben fordulnak elő, az oxigén rendelkezésre áll, és a 

helyiség hőmérséklete 10 és 30 °C között van. Ami a hagyományos nézetet illeti, miszerint a 

gombák kialakulásának és növekedésének oka a vízgőz felületi kondenzációja, ez nem 

bizonyul teljesen igaznak és pontosnak.  

Kísérletek kimutatták, hogy a penész kialakulásának veszélye már a vízgőz felületi 

lecsapódása előtt felmerül. Ez a kockázat azonban kizárható, ha meghatározunk egy 

minimális belső felületi hőmérsékletet. Lakóépületek esetében 20 °C-os tervezési belső 

hőmérsékletet és 50%-os relatív belső páratartalmat vesznek figyelembe. Ezen beltéri 

környezeti paraméterek mellett a penészgombásodás kritikus hőmérséklete 12,6° C, a 

harmatponti hőmérséklet pedig 9,3 °C. A falakat, a tetőket és a padlót a penészgombásodás 

megelőzése érdekében értékelik. Belső felületük hőmérsékletének bármely ponton 

magasabbnak kell lennie a penész kialakulásához szükséges kritikus hőmérsékletnél. 

E szempontok mellett a hőhidak, amelyekhez a hőszigetelés is tartozik, a hőveszteség 

növekedését és ezáltal a fűtési költségek növekedését okozzák. Ezért szükséges a hőhíd 

típusok (2.1.2. ábra), a hőcserélő héj részét képező hőhidak minden lehetőségének 

megismerése és megoldása már a tervezett objektumok tervezési részében. A szokásos 

tipikus hőhidak mellett, mint például a falak, tetők, padlók és egyebek összekötése, szükség 

van a korszerű atipikus hőhidakra is, amelyek az egyszerű épületekben általában nem 

fordulnak elő. Ezek elsősorban különböző rögzítő elemek, az egyes szerkezetek atipikus 

geometriái, amelyek az épületek fűtött terét határolják (2.1.3. ábra).  

Az épületburkolatnak az épület teljes fűtött belső terét védenie kell, hogy a hőhidak hatása 

minden kritikus ponton megszűnjön, vagy legalábbis kellőképpen megszűnjön. A hőhidak az 

anyag megváltoztatásával vagy a szerkezetek geometriájának megváltoztatásával hozhatók 

létre.  

A hőhidak alaptípusai mellett új típusok is kialakításra kerülnek az egyedi építészeti modern 

formatervezéssel. Ezek elsősorban a kerületi burkolat, illetve az arra alkalmazott szellőző 

homlokzat rögzítő elemei. Ezek a rögzítőelemek különböző elemek, például korlátok, 

hirdetőtáblák, napellenzők, menedékházak, pergolák és hasonlók helyi rögzítésére is 

használhatók. Ezért jelentős figyelmet kell fordítani erre a kérdésre, mivel hatással van a 

beltéri környezetre, de a teljes hőveszteségre és ezáltal az épületek általános 

energiahatékonyságára is. 
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Ábra. 2.1.2. Az épületeken előforduló gyakori hőhidak ábrázolása: a) két fal csatlakozása - 

sarok, b) lapos tető csatlakozása - tetőgerenda, c) lapos tető csatlakozása - padlássarok, d) 

nyílászárók a nyílásszerkezet felett, e) a nyílásszerkezet ablakpárkánya, f) a nyílásszerkezet 

bélése, g) részlet a lábazatnál, h) részlet a ferde tető csatlakozásánál.  

 

 
2.1.3. ábra Az épületeken előforduló atipikus hőhidak ábrázolása: a) a kiugró homlokzatok 

rögzítése, amely 3D-s pontszerű hőhidat hoz létre. 

 

A szerkezeten belüli hőmérsékleteloszlás és a szerkezeten áthaladó hőáram iteratív 

számításokkal kiszámítható, ha a peremfeltételek és a szerkezeti részletek ismertek. Ebből a 

a

) 

b

) 

c

) 

d

) 

e

) 
f

) 

g

) 

h

) 
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célból a geometriai modellt meghatározott homogén hővezetési együtthatóval rendelkező 

anyagok diszkretizált elemeivel osztjuk fel.  

A hőmérséklet-eloszlást iteratív számítási módszerrel vagy közvetlen megoldási módszerrel, 

például végeselemes módszerrel határozzák meg. Általában nem lehetséges teljes épületek 

megjelenítése egyetlen geometriai modellel. A legtöbb esetben az épületet szelvénysíkok 

alkalmazásával osztják fel. Ezt a felosztást úgy kell elvégezni, hogy kizárhatók legyenek a 

számítási eredmények közötti különbségek. A 2 dimenziós módszerrel történő számítás során 

meghatározható a hőáteresztő képesség, a hőáram és a lineáris veszteségtényező. A 

hőáramot a peremhőmérséklet két értéke esetén a beltéri környezetből a kültéri környezetbe 

vezető lineáris hőhíd hosszának egy méterére határozzuk meg, és a következő összefüggés 

szerint számítjuk ki: 

 

𝛷𝑙 = 𝐿2𝐷(𝜃𝑖 − 𝜃𝑒)                                                (2.5) 

 

ahol L2D a két vizsgált környezetet elválasztó épületszerkezet kétdimenziós számításából 

meghatározott hőáteresztő képesség.  

 

Kettőnél több különböző hőmérsékletű környezet (pl. különböző beltéri vagy kültéri 

hőmérséklet) esetén a helyiségbe érkező vagy onnan távozó teljes hőáramot a következő 

összefüggés szerint kell kiszámítani 

 

𝛷 = ∑ [𝐿2𝐷,𝑖,𝑗(𝜃𝑖 − 𝜃𝑗)]𝑖𝑗                                 (2.6) 

 

ahol L2D,i,j   az épületszerkezet kétdimenziós számításából meghatározott hőáteresztő 

képesség az egyes környezetpárok között. 

 

A két környezetet elválasztó lineáris hőhíd Ψ lineáris veszteségtényezőjét a következő 

összefüggés szerint kell kiszámítani 

 

𝛹 = 𝐿2𝐷 −∑ 𝑈𝑗𝑙𝑗
𝑁𝑗
𝑗=1                                   (2.7) 

 

ahol  

Uj a két környezetet elválasztó 1 dimenziós épületszerkezet hőátbocsátási tényezője, 

lj annak a 2D geometriai modellnek a hossza, amelyre az Uj érték vonatkozik, 

Nj  1-D épületszerkezetek száma. 

 

A hőáteresztő képesség és a hőáram meghatározása háromdimenziós számításban, ha csak 

két különböző hőmérsékletű környezet ismert (pl. egy beltéri és egy kültéri hőmérséklet), és 

ha a helyiség vagy az épület számítása háromdimenziós egyszerű modell segítségével 

történik, akkor a helyiség vagy az épület teljes hőáramának teljes hőáteresztő képességét az 

összefüggés szerint kapjuk meg: 
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𝛷 = 𝐿3𝐷,1,2(𝜃1 − 𝜃𝑒2)                                   (2.8) 

 

ahol L3D,1,2  a két vizsgált környezetet elválasztó épületszerkezet háromdimenziós 

számításából meghatározott hőáteresztő képesség. A háromdimenziós számításból származó 

hőáteresztő képességet a következő összefüggés határozza meg 

 

𝐿3𝐷,𝑖,𝑗 = ∑ 𝑈𝑘(𝑖,𝑗)𝐴𝑘
𝑁𝑘
𝑘=1 +∑ 𝛹𝑚(𝑖,𝑗)𝑙𝑚

𝑁𝑚
𝑚=1 + ∑ 𝜒𝑛(𝑖,𝑗)

𝑁𝑛
𝑛=1                      (2.9) 

 

kde   

Uk(i,j) a helyiség vagy épület egy részének hőátbocsátási tényezője,  

Ak  terület, amelyre az érték vonatkozik Uk(i,j) , 

Ψm(i,j)  lineáris veszteségtényező egy helyiség vagy épület m részére, 

lm  az a hossz, amelyre az érték vonatkozik Ψ ,m(i,j) 

χn(i,j)   egy helyiség vagy épület egy részének pontveszteségtényezője, 

Nk  hőátbocsátási tényezők száma, 

Nm  lineáris veszteségtényezők száma, 

Nn  a pontveszteségtényezők száma. 

 

A pontveszteségtényező értékét a következő összefüggés szerint kell kiszámítani 

𝜒 = 𝐿3𝐷 − ∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖
𝑁𝑖
𝑖=1 − ∑ 𝛹𝑗𝑙𝑗

𝑁𝑗
𝑗=1                                 (2.10) 

 

ahol   

L3D   a két vizsgált környezetet elválasztó háromdimenziós épületszerkezet háromdimenziós 

számításából meghatározott hőáteresztő képesség, 

Uj az 1 dimenziós épületszerkezet és a két vizsgált környezetet elválasztó hőátadási tényező, 

Ai terület, amelyre az érték vonatkozik Ui , 

Ψj lineáris veszteségtényezők, 

lj a geometriai modell hossza, amelyre az érték vonatkozik Ψ ,j 

Nj 2D-s épületszerkezetek száma, 

Ni 1-D épületszerkezetek száma, 

 

A pontveszteségtényező meghatározásakor pontosan meg kell adni, hogy milyen méreteket 

használtak, mert egyes hőhídtípusok esetében a lineáris veszteségtényező értékei ettől a 

választástól függnek.  

Az épületek egy részében különböző építészeti elemeket alkalmaznak, amelyek fix hőhidakkal 

hozhatók létre. Ezek lehetnek lineáris hőhidak vagy pontszerű hőhidak.  

A 2.1.4. ábra például egy lakóházat mutat be, ahol a tervező a növények alátámasztására egy 

felfüggesztett szerkezeti rácsot tervezett. Ez a rács kiküszöböli a túlmelegedést, és teljessé 

teszi az ökológiai építészetet. 
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Ábra. 2.1.4 Egy lakóépület látképe egy lógó fa ráccsal, amely a zöldet tartja. 

 

Egy ilyen szerkezet rácshálója a statikai tulajdonságok szempontjából változó, és néha 5 db 

rögzítőelemet kell használni 1m²-ig (2.1.5. ábra). Az ilyen nagyszámú teherhordó 

rögzítőelemek jelentős hatással lehetnek az objektum hőveszteségére a pontszerű 3D 

hőhidak révén. 

 
 

2.1.5. ábra A statikus diagram (a tartórács rögzítésének rácsa) nézete a lakóház homlokzatán 

és a tartórács rögzítésének részlete (Ingeli, 2018) 

Ez a nagyszámú rögzítőelem jelentős hatással van a peremszerkezet hőátbocsátási 

tényezőjére (2.1.6. ábra). A következő ábra a szerkezet hőátbocsátási tényezőjének függését 

mutatja egy lakóház homlokzatán lévő teherhordó rögzítőelemek számától. 
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2.1.6. ábra A fal hőátbocsátási tényezőjének függése a rögzítőelemek számától (Ingeli, 2018)  

 

A következő ábra (2.1.7. ábra) a lakóépületekben előforduló különböző pontszerű hőhidakat 

mutatja. Ez főként a leggyakoribb pontszerű hőhidakra vonatkozik a következőkben 

Mechanikus rögzítés: 

 

1. a függesztett szellőzőhomlokzat rácsára, 

2. búvóterekre, napellenzőkre és más kiálló szerkezetekre, 

3. korlátok 

4. a tetőfedés, 

5. hőszigetelő rendszerek, 

6. esőcsatorna, közös ereszcsatorna, 

7. villámhárító, 

8. antennák, műholdak, 

9. napelemek elhelyezése a tetőszerkezeten, 

10. külső redőnyök, 

11. átlátszó szerkezetek, 

12. atipikus teherhordó acélszerkezetek, 

13. A rögzítőelemek egyéb fontos tervezési megoldásai. 
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2.1.7. ábra A pontszerű hőhidak különböző példái 

 

A közel nulla energiaigényű épületek magas hőtechnikai követelményei azt eredményezik, 

hogy minden kritikus részletet már a projektrészben pontosan meg kell oldani. Nem csak a 

hőszigetelés vastagságáról beszélhetünk, hanem annak alkalmazásáról és a kritikus részletek 

közvetlen közelében lévő, hőhidakat képező részletekről is.  

Jelenleg a 3D részletek problémája kerül előtérbe, ami a nem megfelelően megtervezett 

atipikus részletekre utalhat a rögös geometriájú és atipikus építészetű épületeknél.  

Az egyik ilyen atipikus részlet a két nem derékszögű fal összekötése (2.1.8. ábra). Egy ilyen 

összetett részletet nem elegendő csak 2D-s módszerrel figyelembe venni, hanem 3D-s 

módszerre van szükség. Ez a részlet a más szomszédos szerkezetekhez való csatlakozással 

kapcsolatos problémákhoz vezet (Ingeli 2018). 
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2.1.8. ábra Két nem derékszögű fal és a mennyezetszerkezet kapcsolatának elemzett részlete 

Egy ilyen részlet, amely építészeti elemet hoz létre az épületben, jelentős hatással van a belső 

felületi hőmérséklet csökkentésére, és az épületben élők számára nem higiénikus 

körülményeket okozhat (2.1.9. ábra). Az adott ábrán látható, hogy sem a mért, sem a 

számított értékek nem felelnek meg a jelenlegi higiéniai követelményeknek. 

   
 

2.1.9. ábra Termográfiai mérés és a részletmegoldás 3D szimulációja 

 

E fejezet végén elmondható, hogy nem lehet csak 1D hőleadással rendelkező töredékként 

tekinteni a közel nulla energiaigényű épületekre, hanem a kerületi burkolatban alkalmazott 

hőszigetelés részét képező összes elem pontos elemzésére van szükség. Ugyanez a probléma 

θsi = +12,60 °C 

θsi = +8,70 °C 
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a mechanikus rögzítésű lapos tetők esetében is része. A lehorgonyzások, valamint a 

geometria változásai (2.1.10. ábra) és az anyagváltozások inhomogén szerkezeteket hoznak 

létre. A következő ábra egy vasbeton oszlop és egy vasbeton födém csatlakozásának kritikus 

részletét mutatja a kültér feletti vasbeton födémhez. Az oszlop hőhidat képez. Míg a 2D-s 

kritikus részlet számítása kielégíti a (2.19)-et, a 3D-s módszerrel látható, hogy a higiéniai 

kritérium követelménye nem teljesül. Ebben az esetben is közel nulla energiaigényű épületről 

van szó. 

 
 

2.1.10. ábra Az oszlopnak a külső mennyezethez való csatlakozásának kritikus 3D-s 

részletének értékelése 

 

A legtöbb esetben az inhomogén szerkezetek hőhidak, és hőtechnikai tulajdonságaik 

jelentősen csökkenhetnek (Kosny 2001). Az inhomogén szerkezetek, amelyek több, eltérő 

hőtani tulajdonságokkal rendelkező anyagból állnak, a peremhéj hőtani tulajdonságainak 

megváltozása által okozott hőhidat jelentenek. A hőhidak nagy hővezető képességű 

anyagokat hoznak létre, és csökkenthetik a kerületi héj helyi hőellenállását. Ez különösen 

fontos a vastagabb hőszigetelési vastagságok esetében (Mao 1997).  

Egyes esetekben a hőhidak a végső energiafogyasztás akár 30%-át is okozhatják (Theodosiou 

2008, Spiekman 2002). A hőhidak esetében az anyagok felhalmozódása is nagy jelentőséggel 

bír (Larbi 2005). Az inhomogén szerkezetek egyszerűsített számítása, ahol a kitöltés és a váz 

hőellenállását számítják ki, elfogadható a favázas szerkezetek esetében. Ez azonban nem 

alkalmazható számos, a piacon bevezetett összetettebb technológia esetében. Ráadásul az 

építészet egyre összetettebbé válik, aminek következtében egyre több vázelemet használnak 

θsi = +9,72 °C 
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(Kosny 2002). A Kaliforniai Energiaügyi Bizottság számára végzett tanulmányok (Carpenter 

2003) kimutatták, hogy a lakóépületek falainál a kerettényező (az átlátszatlan szerkezetek 

területe, ahol a keret tömör fából készült) közel 27%. A vázszerkezetek hőellenállásának 

eredő értéke, amelyek hőellenállása a hőszigetelő töltés helyén R = 2,6 m²W/K, 1,5 - 1,6 m²W 

/ K tartományban van.  

A keretszerkezet bevonásával a hőellenállás 35-40%-kal csökken. Ez azt jelentené, hogy az így 

épített házaknak körülbelül 10-12%-kal több energiára lenne szükségük, mint az 

egyszerűsített számítás szerint, a vázszerkezetek bevonása nélkül (Kosny 2004). A közel nulla 

energiaigényű épületek koncepciójának megalkotásakor meg kell felelni a hőcserélő burkot 

alkotó egyes darabok hőigényének.  

E követelményeken túlmenően olyan egyedi kritikus részletekkel is foglalkozni kell, amelyek 

a jövőbeni meghibásodások lehetőségét jelentik. Szép dolog olyan épületben lakni, amelynek 

közel nulla az energiaigénye, de ha a higiéniai követelmények nem teljesülnek, az épület 

lakhatatlanná válik. Ezért az épület koncepciójának megalkotásakor törekedni kell arra, hogy 

egyszerű geometriát tervezzünk, felesleges kritikus részletek nélkül. 

2.1.2  HŐSZIGETELŐ ANYAGOK  

A hőszigetelő anyagok fő célja a szerkezet hővezető képességének csökkentése és a hőhidak 

kiküszöbölése az épületekben. Ami az anyagalapot illeti, a múltban főként növényi vagy állati 

eredetű anyagokat használtak (2.1.2. és 2.1.3. táblázat). Jelenleg szintetikus szálas anyagok 

vannak forgalomban és széles körben használatosak. 

 

Táblázat. 2.1.2 A hőszigetelés osztályozása alak szerint (Rouseková, I, 2009). 

Hőszigetelés Alapanyag Forma Nyersanyag 

Fiber ásványi szálak szőnyegek, 

matracok, puha 

deszkák, kemény 

deszkák 

bazaltgyapot, üveggyapot 

Formázott habosított 

műanyagok, 

habosított 

műanyagok 

kartontermékek, 

könnyűbeton 

szerelvények 

polisztirol, poliuretán, 

polivinil-klorid, polietilén 

Laza szemcsés anyagok szemcsék duzzasztott perlit, granulált 

duzzasztott műanyag, 

porózus kőzetek, zúzott 

habüveg, könnyű porózus 

adalékanyagok 

 

Táblázat. 2.1.3 A hőszigetelések osztályozása aszerint, hogy milyen anyagból készültek 

(Rouseková, I, 2009). 

Anyagi alapanyag Típusok  
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Szervetlen anyagok ásványi szálak, habüveg, duzzasztott perlit 

Szerves anyagok könnyű műanyagok - polisztirol, poliuretán, polietilén, parafa, 

gyapjú, papír 

Kombinált anyagok szerves és szervetlen anyagok kombinációi 

 

A hőtechnikai tulajdonságok mellett a hőszigetelés megfelelő akusztikai tulajdonságokkal, 

valamint felhalmozódási tulajdonságokkal is rendelkezik, amelyeket a beltéri lakóterek 

túlmelegedése elleni védelemre használnak. A jelenlegi trend az ásványi szálakon vagy 

duzzasztott műanyagokon alapuló hőszigetelések alkalmazása. Ezeket az anyagokat széles 

körben alkalmazzák a közel nulla energiaigényű épületekben is. A hőszigetelő anyag 

kiválasztásánál nagyrészt az ár a döntő. A vállalat számára azonban elsődleges szempont, 

hogy olyan anyagokat használjon, amelyek egész élettartamuk alatt nem terhelik 

környezetünket. Ezért a vállalatnak a közel nulla energiaigényű zöld épületekre kell 

összpontosítania, mivel ezek az anyagok barátságosabbak és fenntartható építészetet hoznak 

létre. 

JELENLEGI HŐSZIGETELŐ ANYAGOK  

Ebbe a kategóriába olyan anyagok tartoznak, amelyek jelenleg általánosan elérhetőek, és 

szerkezetükkel többnyire minimalizálják a hővezető képességüket, ahol a hőveszteségben 

elsősorban a hővezetés dominál. A következő táblázat (2.1.4. táblázat) az egyes kiválasztott 

anyagokat ismerteti, amelyek nemcsak a hagyományos építészetben, hanem a fenntartható 

építészetben is indokoltak. A 2.1.5. táblázatban olyan anyagokat mutatunk be, amelyeket 

jelenleg széles körben alkalmaznak az alacsony energiaigényű épületekben, valamint a közel 

nulla energiaigényű épületekben. 

 

Táblázat. 2.1.4 A fenntartható építészetben is használt különböző hőszigetelő anyagok 

példája 

Hőszigetelés Hővezető 

képesség 

Főbb előnyök Főbb hátrányok 

Gyapjú 

(www.naturwool.sk, 

www.deamwool.sk)   

0,034 - 0,042 W/ 

(m.K) 

a levegő 

páratartalmát 

kapja 

alacsonyabb 

tűzállóság 

Cannabis mag 

(www.alfanatur.sk), 

(Chybík, 2009) 

0,040 - 0,044 W/ 

(m.K) 

alkalmas 

allergiásoknak 

a nyersanyag 

korlátozott 

elérhetősége 

Lenmag 

(www.izolater.sk)  

0,040 - 0,043 W/ 

(m.K) 

ellenálló a 

gombákkal 

szemben 

kisebb mechanikai 

ellenállás 

Szalma 

(www.createrra.sk, 

www.zelenarchitektur

0,041 - 0,046 W/ 

(m.K) 

alacsony ár 

nagyon alacsony 

alacsony ellenállás a 

penészedéssel 

szemben nedvesség 

about:blank
http://www.createrra.sk/
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a.sk)  jelenlétében 

Parafa   

(www.korok.sk) 

0,041 - 0,046 W/ 

(m.K) 

hosszú élettartam változó elérhetőség 

Kókusz  

(www.baunetzwissen.

de)  

0,045 - 0,050 

W/(m.K) 

hosszú élettartam változó elérhetőség 

Cellulóz 

(www.drevosen.sk, 

www.vuno.sk)  

0,038 - 0,040 W/ 

(m.K) 

Kedvező 

fáziseltolódás 

szakszerű telepítés 

Rostlemez szigetelés 

(www.tepore.sk)  

0,038 - 0,042 W/ 

(m.K) 

nagy szilárdság magas 

energiafogyasztás a 

panelek gyártása 

során 

Textilszigetelés 

(www.sk-tex.com)  

0,035 - 0,041 W/ 

(m.K) 

Alacsony 

energiaigény  

a szlovák piacra 

vonatkozó, nem 

adaptált 

jogszabályok 

 

Táblázat. 2.1.5 Példa a különböző, általánosan elérhető hőszigetelő anyagokra, amelyeket a 

közel nulla energiaigényű épületekben használnak. 

Hőszigetelés Hővezető 

képesség 

Főbb előnyök Főbb hátrányok 

Üveggyapot 0,036 - 0,044 W/ 

(m.K) 

nem éghető anyag vízzel való érintkezés 

esetén elveszti szigetelő 

tulajdonságait 

Kőgyapjú 0,037 - 0,045 W/ 

(m.K) 

ellenáll a magas 

hőmérsékletnek 

vízzel való érintkezés 

esetén elveszti szigetelő 

tulajdonságait 

Expandált 

polisztirol 

0,035 - 0,039 W/ 

(m.K) 

alacsony ár, 

nagy nyomószilárdság 

diffúzan zárt anyag, 

kőolajtermék 

Extrudált 

polisztirol 

0,033 - 0,036 W/ 

(m.K) 

nem nedvszívó anyag, 

jó mechanikai 

tulajdonságok 

drágább, mint az EPS, 

egy kőolajtermék 

PIR táblák 

(www.isover.sk

) 

0,020 - 0,028 W/ 

(m.K) 

nem nedvszívó anyag, 

a túlmelegedésnek 

kedvező Al. fóliával 

kőolajtermék,  

 

A közvetlenül az épületre történő alkalmazás tekintetében két technológiát ismerünk. Ez az 

érintkező hőszigetelő rendszer ETICS vagy a függesztett szellőztetett homlokzat (2.1.11. 

ábra). Mindkét technológia része lehet a közel nulla energiaigényű épületeknek. 

Mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Míg a kontakt hőszigetelő rendszer 

http://www.drevosen.sk/
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költséghatékonyabb, addig a diffúzan zárt kompozíciókban ajánlott alkalmazni. Ezért az ilyen 

kompozíciókban lehetőség szerint PVC-alapú hőszigetelést alkalmaznak, amely nagyobb 

diffúziós ellenállással rendelkezik.  

A szellőztetett rendszerek alacsony diffúziós ellenállású hőszigetelést használnak, például 

ásványgyapotot, mivel ez egy diffúzan nyitott szerkezet, amely a külső felületen szellőzik. 

Szálas hőszigetelés alkalmazásakor a kivitelezés során gondoskodni kell az eső elleni 

védelemről, mivel maga a nedvesség az ilyen anyagokban ronthatja azok mechanikai és 

jelentősen a hőtechnikai tulajdonságait is. A nedvesség hőszigetelésre gyakorolt hatását a 

következő fejezetben ismertetjük. 

 
 

a)             b)  

2.1.11 ábra Hőszigetelő rendszerek nézete a) - érintkező hőszigetelő rendszer ETICS, b) - 

szellőztetett homlokzat 

PROGRESSZÍV HŐSZIGETELŐ ANYAGOK  

Az egyik progresszív anyag a vákuum hőszigetelés. Ez egy mikroporózus magból áll, amelyből 

a levegő kiszívódik, és amely teljesen légmentesen, vékony tartályba zárva van. Ezáltal kiváló 

hővezető képesség érhető el a legvékonyabb kivitelben a speciális szigetelési problémák 

megoldására.  

A bejelentett hővezető képességgel λD = 0,007 W/(m.K), a termék akár ötször nagyobb 

szigetelőképességet ér el más, hagyományos szigetelőanyagokhoz képest. Megfelelően 

beépítve és a sérülések és behatolás ellen védve a termék megbízható és tartós hőszigetelést 

biztosít az épület teljes élettartama alatt. A vákuumszigetelő panelek megoldást nyújtanak a 

helyhiánnyal kapcsolatos esetekre, amikor kritikus részletekkel kell foglalkozni. Ami az 

újrahasznosítást illeti, a termék több mint 90%-a újrahasznosítható (tömeg szerint).  
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2.1.12 ábra Tekintse meg a vákuum hőszigetelés Optimal - R és a lehetőségét alkalmazások 

közvetlenül a kritikus részlet (www.kingspan.com)  

 

A vákuumszigetelő panelek nanoméretű szilícium-dioxid-részecskék (SiO2 ) klasztereiből álló 

merev hálózati struktúrát tartalmaznak. Ezt a térbeli, nagyon finom hálózatot aerogélnek 

nevezik.  

Egy másik fontos összetevő a légmentes és mechanikailag merev, nagy hővisszaverő 

képességű csomagolás. Ez lehetővé teszi a SiO2 töltelékből a levegő teljes és állandó 

elszívását, valamint a hőmegosztás sugárzó komponensének állandó, szinte teljes 

árnyékolását, és végül a panelek építés közbeni problémamentes kezelését. A panelek az 

épületszigetelő táblák méretei szerint készülnek, vastagságuk kicsi, 2-8 cm. Hővezetési 

együtthatójuk λ = 0,004 - 0,007 W / (m.K) között alakul. A nagy és finom porózus és 

ugyanakkor merev lemezkitöltés, más néven aerogél, koncentrált fejlődésen ment keresztül.  

Bevezettek egy nagyon finom diszpergált szilícium-dioxidot, az úgynevezett füstölt szilícium-

dioxidot, amely tetraklórszilán lánghidrolízisével keletkezik magas, akár 1500 °C-os 

hőmérsékleten. A tömeg nagyon finom mikroszerkezetű, térbeli hálózatra emlékeztető, 

átlagosan kb. 70 nm (nanométer) méretű hálószemekkel. Ennek a szerkezetnek az előnye 

akkor merül fel, ha felismerjük, hogy a levegőmolekulák átlagos szabad útja (két ütközés 

között) légköri nyomáson szintén 70 nm körüli. A levegőben a hővezetés elsősorban a 

levegőmolekulák kölcsönös ütközései révén történik, amelyek során energiát cserélnek 

(pontosabban rezgési energiamennyiségeket - fononokat), és az összes levegőmolekula nagy 

statisztikai halmazának részeként hőt vezetnek. Nagy részük azonban elszigetelten marad a 

nano porózus SiO2 hálózat celláiban, és csak kis statisztikai valószínűséggel tud energiát 

cserélni a szabad molekulákkal. 

http://www.kingspan.com/
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Egy másik progresszív anyag a habüveg, amelyet főként a padlók felhasználásánál használnak 

a területen, valamint az új építésnél és az épület rekonstrukciójánál. Speciális alumínium-

szilikát üvegből készül, amelyet porrá őrölnek és nagyon finom szénporral kevernek. A 

keveréket acélformákban, alagútkemencében kb. 1000 °C-ra hevítik. Ebben az eljárásban az 

üveg megolvad, ugyanakkor a szén Co2 gázzá oxidálódik, amely az olvadékból habot képez és 

növeli annak térfogatát. A végső méret nem stabilizálódott, amíg a szokásos hőmérsékletre, 

kb. 20 ° C-ra nem hűlt le.  

Az új anyag kis zárt buborékokat tartalmaz, amelyek szerkezetének köszönhetően az anyag 

teljesen gyúlékony és gőzmentes. Ezt az anyagot elsősorban energiahatékony vagy 

passzívházakban használják. Egy másik alkalmazási területe az ipari üzemekben, polgári 

infrastruktúrákban a nagyon nagy nyomófeszültségű mobil és járható tetők szigetelése.  

A habüveg hővezetési együtthatója 0,04-0,048 W / (m.K). Leggyakrabban padlóalapként 

használják a terepen és hőszigetelésként, de az épület vízelvezetéseként is. Meg kell azonban 

említeni azt is, hogy tulajdonságait a talajnedvesség és a víz is befolyásolja, ezért szükséges, 

hogy a nedvességet és a talajvizet elvezessék a habüvegrétegből. 

 

 
2.1.13. ábra Habüveg alkalmazása az épület alapozásánál 

 

Egy másik progresszív hőszigetelő anyag a fényvisszaverő hőszigetelés. A legtöbb hőszigetelés 

célja a vezetés útján történő hőátadás korlátozása. A hőátadás ilyen módon történő 

korlátozásában jelentős előrelépés tapasztalható mind a tervezés, mind a hőtechnikai 

tulajdonságok ellenőrzése terén [Yücel et al., 2003]. A fényvisszaverő szigetelés elve a 

sugárzó hő visszaverő képességén alapul. Minden test, ha hőmérséklete nagyobb, mint 0 K (-

273,15 °C), különböző hullámhosszúságú elektromágneses hullámokat bocsát ki minden 

irányba, és emellett képes visszaverni, elnyelni és továbbítani ezt a sugárzást. 
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2.1.14. ábra A testfelületre beeső sugárzási energia eloszlásának sémája (Kalánek, 2020) 

 

Az elektromágneses sugárzás a környezet típusától függő sebességgel terjed a környezetben. 

Ez az átvitel nem igényel anyagi környezetet, és vákuumtérben is lehetséges. A vákuumban a 

sugárzás terjedési sebessége kb. 3,108 m/s értékű. A test sugárzását leíró fontos mennyiség 

a sugárzási tényező. Az emissziós képességet úgy határozzuk meg, mint egy valós test 

sugárzási intenzitásának és egy azonos hőmérsékletű, abszolút fekete test sugárzási 

intenzitásának hányadosa.  

Ezt a megállapítást írja le Kirchhoff 2. törvénye, amely szerint egy tárgy olyan tökéletesen 

sugároz, amennyire képes elnyelni, és ezért a tárgy felületének sugárzóképessége 

megegyezik az abszorpcióval. Az emissziós tényező tehát 0 és 1 közötti értékeket érhet el, és 

értéke elsősorban a felület anyagának szerkezetétől, a hőmérséklettől, illetve a 

hullámhossztól és a sugárzás irányától függ. Az emissziós tényező értékeit fel lehet osztani 

[Pavelek, 2007]: 

1. spektrális emissziós-emissziós érték egy adott hullámhosszú sugárzásnál, 

2. sávos emissziós tényező - effektív érték a vizsgált hullámhosszsávban, 

3. teljes emissziós képesség - a teljes kisugárzott teljesítményt jellemzi az összes 

hullámhosszon. 

Ezért a külső fényvisszaverő rétegként magas hősugárzás-visszaverő képességű anyagot, azaz 

nagyon alacsony emissziós értékű felületet használnak. A fényvisszaverő szigetelés olyan 

hőszigetelés, amely egy vagy több alacsony sugárzási képességű felületből áll, amelyek egy 

vagy több légüreg határolnak [RIMA International, 2002].  

A fényvisszaverő szigetelés használata a tizenkettedik század eleje óta jelenik meg a 

szakirodalomban. Egy átfogó áttekintést 1989-ben Goss és Muller [Goss, 1989] idézett 

számos hivatkozást 1900-tól 1989-ig [Šťastník et Vala, 2014]. A [Nash et al., 1955] és a 

[Fricker, 2011] kiadványok a kiválasztott kompozíciók hőellenállásának jellemző értékeit írják 

le, és pl. a [Robinson et Powell, 1954], [Robinson et al., 1957] kiadványokban a hőszigeteléssel 

ellátott rendszerekre vonatkozó hot box pácolás eredményeit publikálták. Ezek az adatok 

képezték aztán az ASHRAE Fundamentals kézikönyvben [1972] szereplő hőellenállási értékek 

alapját.  

A tárgyra beeső teljes sugárzási 

energia 

Visszavert energia 
Elnyelt energia 

A tárgyon 

áthaladó energia 
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Jelenleg jelentős előrelépés tapasztalható a fényvisszaverő szigetelés tetőszerkezetekben 

történő alkalmazása terén [Craven et Garber-Slaght, 2011]. A fényvisszaverő szigetelés olyan 

hőszigetelés, amely egy vagy több alacsony emissziós képességű felületből áll, amelyek egy 

vagy több légüregeket határolnak. Annak érdekében, hogy a sugárzás és a többi hőátadási 

komponens (vezetés és áramlás) aránya a lehető legnagyobb legyen, fontos, hogy a 

fényvisszaverő szigetelés maganyaga a lehető legnagyobb mértékben levegőből álljon. 

 
2.1.15 ábra A fényvisszaverő szigetelés összetételének sémája 

 

A fényvisszaverő szigetelés magját alkotó anyag egyszerűen fel van osztva: 

1. polietilénhab (a leggyakoribb 1. típusú termék), 

2. buborékfólia - levegővel töltött műanyag buborékok (2. terméktípus), 

3. hab vagy vatta (leggyakrabban szendvics - a 3. típusú termék). 

 

A fényvisszaverő/alacsony kibocsátású felületet elsősorban két alapvető módon lehet 

kialakítani: 

1. Alacsony emissziós képességű bevonatok, spray-k, fémezés (pl. vákuumfémezés), 

2. Alacsony emissziós képességű fóliák. 

 

A következő táblázatban 4 alapvető fényvisszaverő szigeteléstípust különböztetünk meg. 

 

Táblázat. 2.1.6 A fényvisszaverő szigetelés osztályozása 

Típus  Leírás 

1. típus Az ilyen típusú termék szabályos szerkezetű (párhuzamos felületek), 

vagy ebbe a geometriába tömöríthető a termikus tulajdonságok 

megváltoztatása nélkül. A felületi bevágásoknak 2 mm-nél kisebbnek kell 

lenniük. A szigetelés vastagsága pedig nagyobb, mint 2 mm. 

2. típus Az ilyen típusú termék szabályos szerkezetű (párhuzamos felületek), 

vagy ebbe a geometriába tömöríthető a termikus tulajdonságok 

megváltoztatása nélkül. A felületi bevágásoknak 5 mm-nél kisebbnek kell 

lenniük. 

3. típus  Ez a terméktípus nem szabályos szerkezetű (párhuzamos felületek), mert 

ebbe a geometriába a hőtani tulajdonságok megváltozásával 

Alacsony sugárzási 

képességű felületek. A 

felületek emissziós 

tényezője változhat. 

Fényvisszaverő fóliából 

készült szigetelő mag. 
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összenyomható. A felületi bevágásoknak 5 mm-nél nagyobbnak kell 

lenniük. 

4-es típus  Ez egy vékony bevonat (lemez), amely vékonyabb, mint 2 mm. 

Önmagában nem rendelkezik jelentős hőellenállással. 

 

A következő ábra egy fényvisszaverő fólia alkalmazását mutatja egy faépület kerületi falán. 

 
2.1.16. ábra A falszerkezet metszete alkalmazott fényvisszaverő szigeteléssel (Kalánek, 2016)  

 

A fényvisszaverő szigetelés alkalmazása a szomszédos légrétegek nélkül irreleváns. A 

fényvisszaverő szigetelőmag hőszigetelő tulajdonságai mellett a szomszédos légrétegek 

hőszigetelő tulajdonságait is figyelemmel kísérték több kísérleti késleltetésen belül, 

állandósult állapotban. Több kísérleti mérés és azok eredményei azt mutatták, hogy a 

légrétegek hőellenállása nem elhanyagolható a fényvisszaverő szigetelő termék magjának 

hőellenállásához képest. Emiatt a fényvisszaverő szigetelések alkalmazásakor az 

épületszerkezetekben való alkalmazásukat mindig a légüreggel kapcsolatban kell biztosítani. 

 

Lapos tetők vagy ferde tetők alkalmazásakor PIR jelzésű hőszigetelő anyaggal találkozunk. A 

PIR anyag uretán és izocianurát kötések kombinációjából áll. A PUR anyaggal ellentétben a 

PIR előállítása során a felesleges izocianát mellett poliészter poliolokat is használnak, amelyek 

illeszkednek a gyűrűs szerkezetébe. A merev poliuretánhabból készült szigetelések, 

amelyeket ma már PIR szigetelés néven gyártanak, a legnagyobb hőállóságú szigetelések 

minimális vastagság mellett.  

A kemény PIR-habból készült, nem laminált alumíniumfóliával ellátott szigetelőlemezeket 

szarufák feletti hőszigetelésként használják.  

Az ilyen PIR-lemezek hővezetési tényezője 0,022 W/(m.K) és 0,028 W/(m.K) között mozog. Az 

értékek a PIR-hőszigetelés vastagságától függően változnak. Minél nagyobb a hőszigetelés 

vastagsága, annál kisebb a hővezetési tényező. 

 

- 10mm vastagságú fa 
- párazáró réteg fényvisszaverő felülettel  
- 46mm levegőréteg 
- 8mm szigetelés könnyű polietilénből, 

fényvisszaverő felülettel 
- 80mm levegőréteg 
- 8mm szigetelés könnyű polietilénből, 

fényvisszaverő felülettel 
- 10mm vastagságú fa 
-  
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2.1.17 ábra PRI lemez alkalmazása beépített alumínium réteggel a szarufarendszerben 

 

2.1.3 A PÁRATARTALOM HATÁSA A BEÉPÍTETT ANYAGOK HŐTECHNIKAI 

TULAJDONSÁGAIRA 

Jelenleg az épületek felújításakor vagy az új építkezéseknél a prioritás az, hogy a 

szerkezeteket úgy tervezzék meg, hogy az épület alacsony energiafogyasztású legyen, vagy a 

szükséges energiaosztályba sorolják. Bizonyos esetekben ez a követelmény válik prioritássá, 

és a kerületi héj egyéb szükséges funkcióival nem foglalkoznak. Ezért a kerületi burkolat 

tervezését körültekintően kell megközelíteni, és a tervezés során figyelembe kell venni 

minden olyan tényezőt, amely befolyásolja a burkolat szerkezeti és fizikai tulajdonságait.  

A termikus tulajdonságok mellett a kerületi burkolatot a páratartalom szempontjából is meg 

kell tervezni. Ha a kerületi burkolat egyes rétegei nedvességet tartalmaznak, a λ v W/m.K 

hővezetési tényezővel meghatározott hőtechnikai paramétereik teljesen eltérnek a tervezés 

során figyelembe vett paraméterektől. 

A nedvességtartalom növeli a hővezető képességet. A 2.1.18. ábra a hővezetési tényező 

függését mutatja a kiválasztott anyagok tömegnedvességétől, amely lehet lineáris vagy 

exponenciális. A hővezetési együttható változó. Nagysága az anyag nedvességtartalmától, 

hőmérsékletétől és nyomásától függ. Ezért minden egyes tervezés során mindig biztosítani 

kell, hogy a szerkezetet úgy tervezzük meg, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozzuk 

a nedvesség növekedését az egyes anyagokban, amelyek beépülnek az összetételbe. 



26 
 

 
2.1.18. ábra A vezetőképességi együttható függése a tömegnedvességtől kiválasztott 

anyagok esetében (Mrlík, 1985) 

 

A hővezető képesség növekedése az egyes rétegekben lévő víz állapotától is függ (2.1.7. 

táblázat) A jég hővezető képessége körülbelül 4-szer nagyobb, mint a víz hővezető képessége. 

Ha az anyag összes pórusát jég tölti ki, a hővezetési tényező gyorsan nő. Minél nagyobb a 

páratartalom, annál több víz alakul jéggé, és annál nagyobb mértékben nő az anyag 

hővezetési tényezőjének értéke.  

Ez a jelenség a tervezett szerkezet egyes rétegeit is károsíthatja. Ez főként a térfogatváltozás 

miatt következik be. Ezért a tetőburkolat összetételét helyesen kell megtervezni, hogy a 

tetőburkolat működése során a nedvesség ne halmozódjon fel a tetőburkolat egyes 

rétegeiben. A víz hővezető képessége minden állapotban nagymértékben függ a 

hőmérséklettől is. A hőmérséklet a száraz anyagok hővezetési tényezőjét is befolyásolja, így 

a hőmérséklet növekedésével annak értéke a pozitív és a negatív hőmérsékleti tartományban 

is növekszik. A gyakorlatban az építőanyagok szinte soha nem fordulnak elő száraz 

állapotban. A nedvességre jellemző, hogy az anyagban kémiailag nem kötött víz van jelen. A 

nedvesség a víz jelenléte gáznemű, folyékony vagy szilárd állapotban. Az anyag nedvességét 

tömeg- és térfogatnedvességgel jellemezzük. A tömegnedvesség az elpárolgott víz és a száraz 

anyag tömegének százalékos arányát adja meg. 

 

Táblázat. 2.1.7 A víz hővezető képessége különböző állapotokban (Mrlík, 1985) 

A víz állapota Hővezető képesség λ 

v W/ (m.K) 

Vízgőz 0,024 

Folyékony formában 0,59 - 0,69 

Szilárd állapot (jég) 2,4 

 

Az anyagok alapvető nedvességtulajdonságai közé tartozik a nedvszívó képesség, a 

kapillaritás és az egyensúlyi nedvességtartalom. A nedvszívóképesség az a vízmennyiség, 

amelyet a szárított anyag vízbe való teljes belemerítéskor egységnyi idő alatt felvesz. A 
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kapillaritás a vízszint növekedése egy porózus anyagban a kapilláris hatás következtében a 

környezeti szint fölé, amellyel a vizsgált anyag érintkezésbe került. Az egyensúlyi 

nedvességtartalom az a nedvességmennyiség, amelyet egy anyag a levegőből kap, amikor 

állandó hőmérséklet és páratartalom viszonyoknak van kitéve. A gyakorlatban higroszkópos 

nedvesség néven is megtalálható, ez a nedvesség felvételére és egyidejűleg az anyagban való 

megtartására való képesség. Annak érdekében, hogy meghatározzuk a relatív páratartalom 

hatását az anyagokban lévő víz mennyiségére, ki kell tenni az anyagot a relatív páratartalom 

fokozatos hatásának a legalacsonyabb (20%) értéktől a legmagasabb értékig (95%), egy 

bizonyos időintervallumban. A páratartalom addig növekszik, amíg el nem éri az egyensúlyi 

szorpciós páratartalmat (az anyag és a levegő páratartalma azonos). Megvan a szorpciós 

izotermánk. Ellenkező esetben, ha a mintát a legmagasabb páratartalomtól a 

legalacsonyabbig exponáljuk, deszorpciós izotermáról beszélünk (Trnková, 2018). Az anyagok 

szorpciója egy olyan jelenség, amely akkor következik be, ha egy anyagnak alacsonyabb a 

nyomása, mint a környezetének. Az anyag így vízgőzt vesz fel a levegőből. Ezt a 

nedvességszorpciót nedvességnek nevezzük. Az építőanyagok szorpciójának mértékét a 

nedvességtartalommal fejezzük ki%-ban. Ez a levegő és az anyag közötti dinamikus egyensúly 

eredménye. A deszorpció (a szorpció ellentéte) akkor következik be, ha az anyagban a 

vízgőznyomás magasabb, mint a környezetben. Ilyen körülmények között az anyag 

nedvességet bocsát ki. A relatív páratartalom és az egyensúlyi páratartalom közötti 

kapcsolatot a szorpciós izoterma fejezi ki. A szorpciós izoterma az anyagban lévő vízgőz 

szorpciós és deszorpciós folyamatát kifejező görbe. A szorpciós izoterma akkor alakul ki, 

amikor egy állandó hőmérsékletnek kitett minta magasabb relatív páratartalmú 

környezetben vizet vett fel. Ellenkező esetben, ha az anyag a környezet alacsonyabb relatív 

páratartalma miatt kiszárad, deszorpciós izoterma alakul ki (Mrlík, 1985). A következő 

táblázatokban különböző relatív páratartalmakra vonatkozó egyensúlyi 

nedvességfüggéseket, valamint az anyagok hővezető képességének nedvességtől való 

függését mutatjuk be.  

 

Táblázat. 2.1.8 A mért egyensúlyi páratartalom észlelt értékei a kiválasztott hőszigetelések 

esetében 

Hőszigetelés Egyensúlyi páratartalom (% hm) Különböző 

relatív páratartalomnál (%) 

0 20 50 80 95 

Préselt szalmadeszka Szorpció  0 1,21 1,66 5,61 15,71 

Desorpció 0 3,7 0,61 8,02 15,71 

Steico farostlemez Szorpció  0 0,3 3,18 8,6 30,03 

Desorpció  0 3,48 0,66 7,93 30,03 

Lenrost szigetelés Szorpció  0 0,34 0,41 6,82 17,05 

Desorpció 0 5,79 2,49 2,71 17,05 

Kender szigetelő lap Szorpció 0 0,05 2,61 6,71 14,52 

Desorpció 0 0,55 2,34 6,9 14,52 
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Ásványgyapot Szorpció  0 2,027 1,92 1,89 1,98 

Desorpció 0 1,62 1,79 1,81 1,98 

Extrudált polisztirol Szorpció 0 0 0 0,02 0,23 

Desorpció 0 0,12 0,15 0,12 0,23 

 

Táblázat. 2.1.9 A kiválasztott hőszigetelések mért hővezető képességének meghatározott 

értékei 

Hőszigetelés Hővezetési együttható W / (m.K) különböző 

relatív páratartalom mellett 

0 20 50 80 95 

Préselt szalmadeszka Szorpció 0,099 0,096 0,154 0,153 - 

Desorpció 0,099     

Steico farostlemez Szorpció 0,038 0,055 0,057 0,069 0,082 

Desorpció 0,038 0,059 0,059 0,069 0,082 

Lenrost szigetelés Szorpció 0,039 0,054 0,059 0,063

9 

0,075 

Desorpció 0,039 0,056 0,057 0,057 0,075 

Kender szigetelő lap Szorpció 0,042 0,055 0,064 0,076 0,077 

Desorpció  0,042 0,056 0,061 0,076 0,077 

Ásványgyapot Szorpció 0,035 0,046 0,051 0,052 0,053 

Desorpció  0,035 0,047 0,049 0,052 0,053 

Extrudált polisztirol Szorpció 0,035 0,039 0,041 0,047 0,048 

Desorpció 0,035 0,040 0,044 0,045 0,048 

 

Amint az az előző, az Építőmérnöki Karon feldolgozott táblázatokban megadott 

eredményekből látható, a páratartalom jelentős hatással van a hővezetési együtthatóra. 

Ezért a gyakorlatban mindig figyelembe kell venni a hővezetési együttható tervezési értékeit. 

A hővezetési tényező változásán kívül a szerkezet is megváltoztatja az anyag szerkezetét a 

nedvesség hatására, különösen a szálas szigeteléseknél. 
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