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A "Fenntartható épület" fogalmának fejlődése 
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FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG AZ 
ÉPÍTŐANYAGOK TERÉN

• ENERGYWaste-to-

• MATERIALSWaste-to-

Az Európai Bizottság által 2015. december 2-án elfogadott körforgásos gazdasági csomag 
fontos lendületet adott az EU-ban a körforgásosabb gazdaságra való áttérés támogatásának. 
Ez a csomag a hulladékokra vonatkozó jogalkotási javaslatokat tartalmazott, hosszú távú 
célokkal a hulladéklerakás csökkentésére, valamint az újrafeldolgozás és újrafelhasználás 
növelésére. 

https://www.activehouse.info/construction-sector-is-key-to-europes-energy-and-resource-efficiency/
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NZEB szigetelőanyagokra vonatkozó követelmények a környezetvédelmi 
szempontok figyelembevételével

• Az anyag hővezetési együtthatója - ez a jellemző egyenlő az egységnyi hosszúságú és egységnyi területű
homogén anyagmintán egységnyi idő alatt egységnyi hőmérsékletkülönbség (1 K) mellett átáramló
hőmennyiséggel. Más szóval, hogy mennyire lesz energiatakarékos az épületburkolat, nagyban függ ettől a
mutatótól. A szigetelőanyag hővezetési tényezőjének ajánlott minimális értéke 0,07 W / (m - K);

• Gőzáteresztő képesség - az anyag azon képessége, hogy a vízgőz parciális nyomásának különbsége
következtében a vízgőz átbocsátására vagy visszatartására képes az anyag két oldalán azonos légköri nyomás
mellett. A gőzáteresztő képességet a gőzáteresztő együttható értéke vagy a gőzáteresztő ellenállás értéke
jellemzi, amikor vízgőznek van kitéve. A gőzáteresztő képességi együtthatót mg / (m - h - Pa) egységben mérik. Ez
nagyon gyakori probléma a nagy energiahatékonyságú, "nem lélegző" anyagok használatakor, ezért gondoskodni
kell a párazáró réteg beépítéséről;

• Anyagösszetétel - fontos jellemző a környezeti teljesítmény és az épület életciklusának optimalizálása
szempontjából. Az épület környezetbarátságának deklarálásakor általában elfogadható a természetes anyagok
maximális felhasználása, minimális komponens-összetétellel az épület minden típusú szerkezetében és
belsőépítészeti elemében.
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Modern széles körben használt szigetelő újrahasznosított anyagok
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A háttérkutatás

• A szalmafalszerkezet hőtechnikai tulajdonságainak átfogó vizsgálatát egy nagyméretű TiR32 

klímakamrában végezték el az Építőmérnöki Kar Épületfizikai Laboratóriumában (Szlovák Műszaki 

Egyetem, Pozsony). 

• A hővezetési tényező a különböző hőmérsékleteken a vizsgált falszerkezet esetében a külső 

hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően 0,095 és 0,068 W / (m . K) között változik.
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A háttérkutatás

• A vizsgált infravörös fólia fűtési hatékonyságát a helyiségben fenntartott hőmérséklet (≥ + 20 °C) 

szerint elemezték, és biztosította a szükséges hőmérsékleti korlátot. Átlagosan a szükséges belső 

hőmérséklet 10 órán keresztül történő fenntartásához +5 °C külső hőmérsékleten a fűtőrétegnek 1 

órán keresztül maximális üzemmódban (140 W) kell működnie; a szükséges belső hőmérséklet 4-6 

órán keresztül történő fenntartásához 15 °C külső hőmérsékleten a fűtőrétegnek 1 órán keresztül 

maximális üzemmódban (140 W) kell működnie.
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A háttérkutatás

• Az eredmények szerint a lenszalmán alapuló környezeti szigetelés legkedvezőbb működési feltételei 

az 50%-os relatív páratartalomnak megfelelő páratartalmi rendszer és az anyag deszorpciója, 

amelynél a hővezető képesség 0,07-0,08 W / (m . K). 

• Szorpciós körülmények között, az 50%-hoz viszonyítva, a helyzet a vizsgált anyag hővezető 

képességének jelentős növekedéséhez vezet, majdnem 100%-ra, azaz 0,14-0,16 W / (m . K), ami 

jelentősen rontja a teljes kifejlesztett öko-szigetelés termikus tulajdonságait.
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Köszönjük a figyelmet!

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem
szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.


