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ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK JEGYZÉKE 
 

n: főkvantumszám 
l: mellékkvantumszám 
s,p,d,f: elektronpályák 
m: mágneses kvantumszám 
Ei: ionizációs energia, m.e.: kj/mol 
Ea: elektronaffinitás, m.e.: kj/mol 
d: távolság, m.e.: m 
Ek: kötési energia, m.e.: kj/mol 
N: atomok száma 
T: hőmérséklet, m.e.: K 
Eg: tiltott energiasáv szélessége, m.e.: eV 
Ed: donornívó, m.e.: eV 
Ea: akceptornívó, m.e.: eV 
: vezetőképesség, m.e.:S/m 
m*: effektív tömeg 
ne: a vezetési elektronok koncentrációja 
nly: a lyukak koncentrációja 
μe: elektronok mozgékonysága 
μly: lyukak mozgékonysága 
kB: Boltzmann-állandó, m.e.: J/dbK 
Nd: donorok koncentrációja 
R: elektromos ellenállás, m.e.:  
q: elektromos töltés , m.e.: C 
φ: elektromos potenciál, m.e.: V 
I: áramerősség, m.e.: A 
U: feszültség, m.e.: V 
x, y, z: helykoordináták 
: idő, m.e.: s 
q


: hőáramsűrűség, m.e.: W/m2 
λ: hővezetési tényező, m.e.: W/m2K 
F: felület, m.e.: m2 
m: tömeg, m.e.: kg 
V: térfogat, me.: m3 
: sűrűség m.e.: kg/m3 
c: fajhő m.e.: J/kgK 
R: fal hővezetési ellenállása, m.e.: m2K/W 
r: sugár, m.e.: m 
L: hossz, m.e.: m 
: hőátadási tényező: egységnyi W/m2K 
Re: Reynolds-szám  
Gr: Grashof-szám 
Pr: Prandtl-szám 
c0: az abszolút fekete test sugárzási tényezője 
ε: a sugárzásos test feketeségi foka 
εred: redukált feketeségi fok 
F: felület, m.e.:m2 
φ1,2: besugárzási tényező 
U: hőátbocsátási tényező 
κ: korrekciós tényező 
: lineáris hőtágulási együttható, m.e.: 1/K 
p: nyomás, m.e.: Pa 
: relatív páratartalom 
: nedvességtartalom 
N: kalibrációs tényező 
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: kilakult rétegek száma 
J: elektronok áramsűrűsége 
Wg: gátleküzdési munka, m.e.: J 
h: Planck-állandó, m.e.:Js 
c: fénysebesség, m.e.:m/s 
λ: a fény hullámhossza m.e.:m 
Pe: elektromos teljesítmény, m.e.:W 
N: elektronok száma 
: hatásfok 
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1. AZ ANYAG JELLEMZŐI 

1.1. Anyagi világunk építőköve – Az atom  

1.1.1 Az atom felépítése 

Az atom atommagból és elektronokból áll. A mag a pozitív töltésű protonokból és a töltés 
nélküli neutronokból épül fel. Az atommag körül elektronfelhőt alkotva helyezkednek el a 
negatív töltésű elektronok. Az atom semleges, mivel a pozitív töltésű protonok száma 
megegyezik a negatív töltésű elektronok számával. Az atomok legfontosabb jellemzője a 
protonok száma, a rendszám. A protonok és a neutronok  számának összegét az atom 
tömegszámának nevezzük. Az atom tömege az atommagban összpontosul. Az atommag 
az atomnak csak kis térfogatát foglalja el. Az atom átmérője az atommag átmérőjénél 
kb. százezerszer kisebb. 

 
1.1 ábra: Az atomok szerkezete 

Forrás: [1] 
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1.1.2 Az atom elektronszerkezete 

Az atomnak azt a részét, amelyben az elektronok nagy valószínűséggel előfordulnak, 
atompályának nevezzük. Ezek megkülönböztetésére, illetve azonosítására a 
kvantumszámokat használjuk. Az atomban minden atompályát négy kvantumszám 
jellemez: 
– Főkvantumszám: az atompálya méretét jellemzi. Minél nagyobb a főkvantumszám, 
annál kiterjedtebb az atompálya. Jele: n; értékei: 1, 2, 3, 4... 
– Mellékkvantumszám: az atompálya alakját jellemzi. Jele: l; értékei:0, 1, 2, 3. A 
mellékkvantumszámot gyakran nem számmal, hanem betűvel jelöljük. l = 0, 1, 2, 3…, l 
= s, p, d, f... 
– A mágneses kvantumszám: jelentése akkor van, ha az atom mágneses térbe kerül. 
Jele: m. 
– Spin kvantumszám: értéke: +1/2, -1/2 lehet. 
 
1.1.2.1 Az elektronszerkezet felépítése 

Az atomok elektronszerkezetének leírásához három fontos elvet kell ismernünk: 
– Az energiaminimum elve, amely szerint az alapállapotú atomban az elektronok mindig 
a lehető legkisebb energiájú szabad helyet foglalják el. 
– A Pauli-elv alapján egy atompályán maximálisan két elektron lehet. 
– A Hund-szabály szerint az azonos energiájú atompályákon az elektronok a lehető 
legtávolabb igyekeznek elhelyezkedni. 
 
1.1.2.2 A periódusos rendszer 

A kémiai reakciókban azok az elektronok vesznek részt, amelyek a külső elektronhéjon 
helyezkednek el. Ezeket vegyértékelektronoknak nevezzük. Az atom többi része az 
atomtörzshöz tartozik – ezen elektronok nem vesznek részt a kémiai reakciókban. Az 
atomtörzset az atommag és a belső, lezárt alhéjak alkotják. Mengyelejev periódusos 
rendszere a kémiai elemeket csoportosítja a növekvő rendszám alapján úgy, hogy a 
hasonló vegyértékhéjú elemek egymás alá kerülnek. A vízszintes sorok a periódusok: a 
periódusok száma megadja az abban a periódusban lévő atomok elektronhéjainak a 
számát. A függőleges oszlopok a csoportok: 8 főcsoport 1.A–8.A és 8 mellékcsoport 1.B–
8.B (a 8.B csoport három oszlopot foglal el). A főcsoportok száma megadja az abba a 
csoportba tartozó atomok vegyértékelektronjainak a számát. 
A legfontosabb csoportok nevet is kaptak: 
– 1.A. alkálifémek (kivéve a hidrogén), 
– 2.A. alkáliföldfémek, 
– 7.A. halogének, 
– 8.A. nemesgázok. 
A nemesgázok kitüntetett szerepet töltenek be a kémiai elemek között, mivel 
vegyértékhéjuk telített. Az s2p6 szerkezetet nevezzük nemesgáz-héjszerkezetnek. A bór-
asztácium vonal a kémiai elemeket három részre osztja: 
– a vonaltól jobbra a nemfémek, 
– a vonaltól balra a fémek (kivéve a hidrogén), 
– a vonal mellett lévő elemek az átmeneti fémek. 
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1.1.2.3 Vegyületek képződése 

Ionok képződése atomokból 
 
Ha az atommal megfelelő mennyiségű energiát közlünk, akkor az atom legkönnyebben 
leszakítható elektronját az atommag vonzásából kiszakíthatjuk. Ekkor a semleges 
atomból pozitív töltésű ion (kation) képződik. Az ionizációs energia azt fejezi ki, hogy 
mekkora energia szükséges ahhoz, hogy 1 mol alapállapotban levő szabad atomból a 
legkönnyebben leszakítható elektront eltávolítsuk. Jele: Ei mértékegysége: kj/mol. Sok 
semleges atom képes arra, hogy elektront vegyen fel, és stabil negatív iont (anion) 
képezzen. Ennek a képességnek az elektronaffinitás a mértéke. Ez azt fejezi ki, hogy 
mekkora energia szükséges 1 mol gáz-halmazállapotú negatív ionból a töltést okozó 
elektronok eltávolításához. Jele: Ea, mértékegysége: kj/mol. Az elektronegativitás a 
kötött atomok elektronvonzó képességét jellemzi, amelynek nagy szerepe van abban, 
hogy az egyes atomokból milyen vegyületek keletkeznek. Az ionok méretét az 
ionsugárral jellemezzük. Értékét pikométerben adjuk meg, 1 pm = 10-12 méter. 
 
Molekulák képződése 
 
Több atom összekapcsolódásával molekulák jönnek létre. A molekulaképződés célja a 
nemesgázszerkezet elérése. Két hidrogénatom összekapcsolódásakor kétféle elektromos 
kölcsönhatás lép fel. Mindegyik atommag vonzást gyakorol a másik atom elektronjára. Az 
elektronfelhők átfedik egymást. A két elektron kötést létesít, kötő elektronpárt hoz létre. 
Az atompályákból molekulapálya alakul ki. A Pauli-elv molekulapályákra is érvényes, 
vagyis egy molekulapályán maximálisan két elektron lehet. A kötő elektronpár által 
létrehozott kötés a kovalens kötés. Számolnunk kell az atommagok és az elektronok 
közötti taszítással is, ami a két atom közeledését megakadályozza. Meghatározott 
távolságban a vonzó és taszító hatások egyensúlyba kerülnek egymással, kialakul a stabil 
molekula. Az elektronok megtalálási valószínűsége az atommagok közelében a 
legnagyobb, de jelentős a két atommag között is. Ha egy atompályán csak egy elektron 
van, párosítatlan elektronnak nevezzük, ha kettő párosított elektronról beszélünk. 
 
Kovalens kötés 
 
Az atomok párosítatlan vegyérték elektronjai kötő elektronpárt hoznak létre, amelyek a 
molekulapályán helyezkednek el, és mindkét atomtörzshöz tartoznak. Nemkötő 
elektronpárnak nevezzük az atomok párosított vegyértékelektronjait, a molekulán belül is 
csak egy atomtörzshöz tartoznak. A szerkezeti képlet (elektronképlet) a molekula olyan 
képlete, amelyben jelöljük a kötő és nemkötő elektronpárokat. A vegyérték megadja a 
molekulán belül az atomhoz kapcsolódó kötő elektronpárok számát. 
 
A kovalens kötés jellemzői 
 
Két atom között kialakuló kovalens kötést a kötéstávolsággal és a kötési energiával 
jellemezhetjük. 
Kötéstávolság: A két atommag közötti távolságot jelenti a molekulában. Jele: d, 
mértékegysége: pikométer (pm). 
Kötési energia: A kovalens kötés erősségét jellemzi. A kötési energia azt fejezi ki, hogy 
mekkora energia szükséges 1 mol molekulában két adott atom közötti kötés 
felszakításához. Jele: Ek, mértékegysége: kj/mol. 
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Minél nagyobb az atomok mérete, annál nagyobb a molekulában a kötéstávolság. A 
nagyobb kötéstávolsághoz viszont egyre kisebb kötési energia tartozik. 
 
Többszörös kovalens kötés 
Két atom között egy elektronpárral létrehozott kötést egyszeres kötésnek nevezzük. Két 
atom között két elektronpárral létrehozott kötést kétszeres kötésnek nevezzük. Két atom 
között három elektronpárral létrehozott kötést, háromszoros kötésnek nevezzük. A kötési 
energia a kötések számával nő. A kötés energiájának növekedésével a kötéstávolság 
csökken. 
 
1.1.2.4 Kristályrácstípusok 

A szilárd halmazállapotú anyagokban a részecskék között olyan erős a kölcsönhatás, 
hogy nem csak a térfogatuk állandó, hanem az alakjuk is. A szilárd anyagok lehetnek 
amorf és kristályos szerkezetűek. Az amorf anyagokban a részecskék elrendeződése nem 
szabályos, vagy csak kisebb szabályos körzetek vannak. Az amorf anyagok olvadáspontja 
nem meghatározott. Ilyen amorf anyag például az üveg. A kristályos anyagokban a 
részecskék szabályos rendben „kristályrácsban” helyezkednek el, a rácspontokon lévő 
részecskék rezgőmozgást végeznek. A rezgőmozgás nagysága (amplitúdója) a 
hőmérséklettől függ. A rácsenergia az az energia, amely ahhoz szükséges, hogy 1 mol 
kristályos anyagot szabad részecskékre bontsunk. Mértékegysége: kj/mol.  Előjele: +, 
pozitív. Az olvadáspont hőmérsékletén a rezgőmozgást végző részecskék akkora 
energiára tesznek szert, hogy összeomlik a kristályrács, az anyag folyadékká alakul. 
 

 
1.2 ábra: Tércentrált köbös kristályrács 

         Forrás: [2] 
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1.3 ábra: Rendezett kristályrács 

         Forrás: [3] 

 
1.4 ábra: Amorf kristályrács 

         Forrás: [3] 
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Molekularácsos kristályok 
 
A molekularácsos kristályok rácspontjain molekulák vannak, amelyek között másodrendű 
kötések hatnak. Miután a rácsenergia a másodrendű kötésből adódik, a molekularácsos 
kristályokat a moláris tömegükhöz képest alacsony olvadáspont, forráspont, kis 
keménység jellemzi. Sem kristályuk, sem az olvadékuk nem vezeti az elektromos 
áramot. 
 
Ionrácsos kristályok 
 
Az ionrácsos kristályokban a rácspontokon ellentétes töltésű ionok vannak, amelyeket 
elektrosztatikus vonzás tart össze. Ezt a kötéstípust ionkötésnek nevezzük. Az 
ionkristályokban a rácsenergia nagyságát az elsőrendű kémiai kötés, az ionkötés 
erőssége határozza meg, ezért az ionkristályok általában magasabb olvadáspontúak, 
nagyobb keménységűek, mint a molekularácsos kristályok. Szilárd halmazállapotban az 
elektromos áramot nem vezetik, de olvadékukban szabadon mozgó ionok vannak, és 
vezetik az elektromos áramot. 
 
Atomrácsos kristályok 
 
Az atomrácsos kristályok rácspontjain atomok találhatók, amelyek kovalens kötéssel 
kapcsolódnak össze. Az elsőrendű kovalens kötés miatt az atomrácsos kristályok 
rácsenergiája nagy, ezért ezek magas olvadáspontú, nagy keménységű, kémiai 
hatásoknak is ellenálló anyagok. A valódi atomrácsos kristályok nem vezetik az 
elektromos áramot. 
 
Fémrács 
 
A fématomokat a kis ionizációs energia, a kis elektronegativitás jellemzi, vagyis 
vegyértékelektronjaik könnyen delokalizálódhatnak. A fémkristályban, a rácsban rögzített 
pozitív töltésű ionokat a viszonylag szabadon mozgó elektronok tengere veszi körül. A 
fémes kötés elsőrendű kémiai kötés, tehát a fémrácsban elég nagy a rácsenergia, hogy 
standard állapotban szilárd halmazállapot jöjjön létre. A fémek jól megmunkálhatók, jól 
vezetik a hőt és az elektromosságot. Vezetőképességük a hőmérséklet növekedésével 
csökken. 
 
1.2 Szilárd halmazállapotú anyagok tulajdonságai 

A kristályos anyagok a következő vezetési tulajdonságaira vonatkozó sávmodell 
egyszerűsített, kvalitatív változata. Kvantummechanikai megfontolások alapján 
bizonyítható, hogy adott kristályszerkezetben található elektronok energiája csak egy 
meghatározott intervallumrendszerbe eső értékeket vehet fel. Ezt az 
intervallumrendszert sávszerkezetnek nevezzük, struktúrája jellemző a kristály 
szerkezetére és függ az azt kialakító anyagoktól. A kristály építőkövein az egységcellát 
alkotó atom-, ion- vagy molekulacsoportokon az elektronok meghatározott energiájú 
nívókon helyezkednek el, ha ezek a csoportok izoláltak. A kristálybeli kölcsönhatás miatt 
azonban az izolált egységek azonos elektronállapotainak energiája eltolódik egymáshoz 
képest, az energiaszintek felhasadnak, mégpedig annyi állapotra, ahány ismétlődő 
egységből (cellából) épül fel a kristály. Így teljesülhet a Pauli-elv, mely szerint egy 
elektronállapotot legfeljebb két, ellentétes spinű elektron tölthet be. A felhasadás 
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mértéke annál nagyobb, minél erősebb a kölcsönhatás az eredeti nívók között. A külső 
pályák energiái hasadnak fel leginkább, és a felhasadás mértéke fémeknél és kovalens 
kristályoknál sokkal nagyobb, mint a gyenge van der Waals-erőkkel kötött 
molekulakristályoknál. A felhasadt nívók egy energiatartományt(sávot) alkotnak. A sávok 
közötti energiák tiltottak, ez a tiltott sáv, angolul gap. Abszolút nulla hőmérsékleten (0 K) 
az elektronok a legmélyebb nívókat töltik be. A szigetelők (1.5 c ábra) és a félvezetők 
(1.5 d ábra) sávjai vagy teljesen be vannak töltve, vagy teljesen üresek. A legfelső 
teljesen betöltött sávot vegyértéksávnak, a felette lévő üres sávot vezetési sávnak 
nevezzük. A fémek esetében a legfelső teljesen betöltött sáv felett egy részben betöltött 
vezetési sáv van, illetve a vegyértéksáv és a vezetési sáv átfednek. Az alkálifémek pl. 
egyetlen vegyértékelektronnal rendelkeznek, mely egy s pályán helyezkedik el. Az atomi 
s pályákból kialakuló sávban N atom esetén 2N elektron számára van hely, így ez a sáv 
félig lesz betöltve (1.5 a ábra). Az alkáliföldfémek esetében viszont, ahol mindkét s pálya 
be van töltve, a vegyértéksáv és a vezetési sáv átlapolódásáról van szó (1.5 b ábra) [4]. 
 

 
1.5 ábra: Fémek (a és b), szigetelők (c), félvezetők (d) vegyérték- és vezetési sávjai 

           Forrás: [4] 
 

Elektromos vezetésre az olyan nívókon elhelyezkedő elektronok képesek, melyek felett 
tetszőleges kis távolságban van üres szint. Csak ebben az esetben tud tetszőleges kis 
elektromos tér energiát közölni az elektronnal, a tér irányával párhuzamos sebességre 
felgyorsítani, ezzel elektromos áramot létrehozni. A vezetési sávban lévő vezetési 
elektronok szabadon mozoghatnak a kristályban, nincsenek meghatározott ionhoz, 
atomhoz vagy molekulához kötve. Szabad elektronoknak is hívjuk őket, amelyeket 
szigetelőkben és félvezetőkben is kelthetünk, ha a kötött, vegyértéksávbeli elektront a 
tiltott sáv szélességénél nagyobb energiával a vezetési sávba gerjesztjük. Az elektron 
gerjesztésével viszont egy üres nívó marad a vegyértéksávban. Ezt betöltheti egy másik 
elektron, de akkor annak a helye marad üres. Az üres hely (lyuk) úgy viselkedik, mint 
egy pozitív töltésű szabad részecske, és az elektronnal együtt hozzájárul az elektromos 
vezetéshez. A félvezetők sávszerkezete (1.5 d ábra) a szigetelőkétől annyiban 
különbözik, hogy a gap nagysága viszonylag kicsi (1.5 c ábra). A tiltott sáv szélessége 
germániumra 0,72 eV, szilíciumra 1,1 eV, gyémántra 6-7 eV. Az elektronok 
gerjesztésére, azaz elektron-lyuk pár képzésére sok lehetőség van, pl. elektromágneses 
sugárzás (fény, röntgensugárzás, stb.) fotonjainak elnyelésével, ha ezek energiája 
meghaladja a tiltott sáv energiáját. [4] 
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1.2.1 Fémek tulajdonságai 

Fémek esetén az elektronok leszakadnak az atomokról, ionokat hátrahagyva, 
elektrongázt alkotnak. A fémes kötés egy kiterjesztett kovalens kötés, amelyben minden 
elektron kollektíven vesz részt. Atomi állapotban az elektronok az atom körül lokalizáltak, 
és diszkrét energiaértékekkel rendelkező héjakon helyezkednek el (számukat a Pauli-elv 
szabályozza). Az elektronok energiája az így kialakult sávoknak megfelelő értékeket 
vehet fel, miközben a sávok között lesznek az elektron számára tiltott értékek is, 
amelyeket tiltott sávoknak nevezünk (1.6 c ábra). 
 

 
1.6 ábra: Elektronszerkezet megengedett és tiltott sávjai 

Forrás: [1.1] 
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1.3 Félvezetők 

A szilárd testekben a töltés, az energia vagy más mennyiség áramlását vezetési 
(transzport-) folyamatnak nevezzük. A szilárdtestfizikában a vezetési folyamatok elméleti 
és kísérleti vizsgálata kiemelkedő jelentőségű. Az áramlások valamilyen külső hajtóerő 
hatására jönnek létre. A mérések során a hajtóerő és az áramlási paraméterek közötti 
együtthatókat határozzuk meg. Ilyen együtthatók például a hővezető képesség, az 
elektromos vezetőképesség, a termoelektromos együtthatók, a Hall-állandó stb. Az 
elméleti vizsgálatok során ezeket a fenomenologikus jellemzőket kapcsolatba hozhatjuk 
az atomi szintű tulajdonságokkal, az elektronszerkezet és a rácsrezgések paramétereivel. 
A transzporttulajdonságok mérésével tehát lehetőség nyílik arra, hogy közvetve, a 
fenomenologikus jellemzőkön keresztül, meghatározzuk ezeknek az atomi szintű 
paramétereknek az értékeit. A félvezetőknek nagy jelentőségük van elméleti és 
gyakorlati szempontból egyaránt. Optikai és transzporttulajdonságaik vizsgálata nem 
csak új elméleti ismeretekhez vezetett, hanem számos, ma már a mindennapi életben 
elterjedten használatos eszköz kifejlesztését tette lehetővé. A XX. század második 
felének mikro- és nanotechnológiai eredményei a félvezetők fizikáján alapszanak. [5] 
 
1.3.1 A félvezetők vezetési tulajdonságai 

A félvezetőkben a vezetési tulajdonságok szempontjából az elektronoknak van 
meghatározó szerepe, ezért fontos az elektronok szilárdtestbeli tulajdonságainak 
ismerete. A szilárd testek elektronszerkezetének kialakulása úgy is elképzelhető, hogy 
miközben az atomok a rács kialakulásakor közel kerülnek egymáshoz, az atomi 
elektronpályák energiasávokká szélesednek. Ez a kép elsősorban a legfelső ún. vezetési 
sáv (kondukciós sáv) és az alatta lévő vegyértéksáv (valencia sáv) leírására alkalmas. A 
sávokon belül az elektronok egymáshoz közeli, de különböző energiaszinteken 
helyezkednek el. Ha az elemi cella egy atomot tartalmaz, akkor a sávokban az 
energiaszintek száma megegyezik a rácsbeli elemi cellák N számával. A Pauli-elv szerint 
egy ilyen szint energiájával csak két (ellenkező spinű) elektron rendelkezhet. Összesen 
tehát egy sávban 2N számú elektron helyezkedhet el. Az energiasávokat olyan 
tartományok választják el egymástól, amelyekhez nem tartoznak valós elektron-
energiaszintek, ez a tiltott sáv. Egy sávon belül az egyes energiaszintekhez különböző 
impulzusértékek tartoznak. Az impulzus és az energia viszonyát a diszperziós reláció írja 
le. Egyensúly esetén a pozitív és negatív előjelű, azonos nagyságú impulzussal 
rendelkező elektronok száma megegyezik, tehát a sávra vonatkozóan az eredő impulzus 
nulla, azaz nincs töltésáramlás. Ha azonban feszültséget kapcsolunk a rácsra, 
megváltozhat a helyzet. Ha a sávon belül vannak betöltetlen energiaszintek, akkor kis 
energiaközléssel az ezekhez tartozó impulzust felvehetik az elektronok, és így mód van 
arra, hogy a sávban lévő összes elektronnak legyen eredő impulzusa, azaz a feszültség 
hatására megindulhasson az elektronok áramlása. Ez a helyzet a fémekben. Ha a legfelső 
sáv, amelyben van elektron, teljesen betöltött, akkor az elektronok csak a tiltott sáv 
átlépésével tudnak nagyobb energiájú pályára kerülni. T=0 K hőmérsékleten a fémekben 
a vezetési sáv csak részben betöltött, a szigetelőkben pedig teljesen üres. Az elektronok 
½-es spinnel rendelkeznek, tehát Fermi-statisztikát követnek. A vezetőkben, a 
hőmérséklet emelésével a vezetési sávon belül, a T=0 K hőmérsékleten még betöltetlen 
energiaszintek a Fermi-eloszlás szerint kezdenek betöltődni, és a kBT termikus energiával 
arányosan az elektronok egyre magasabban fekvő szinteket érnek el. A T=0 K 
hőmérsékleten szigetelőanyagok között vannak olyanok, amelyekben a tiltott sáv 
szélessége (Eg) olyan nagy (5-10 eV), hogy termikus aktiválással magasabb 
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hőmérsékleten sem tudnak elektronok jutni a vezetési sávba, így ezek az anyagok még 
szobahőmérséklet felett sem vezetik az elektromosságot. Ezeket nevezzük valódi 
szigetelőanyagoknak. Más anyagok esetén Eg nem túl nagy, ~1 eV körüli érték. Ilyenkor 
a hőmérséklet növekedésével, a termikus aktiválás eredményeként, a teljesen betöltött 
vegyértéksávból elektronok tudnak a T=0 K hőmérsékleten üres vezetési sávba jutni, így 
az ilyen anyagok magasabb hőmérsékleten vezetővé válnak. A vezetéshez ilyenkor a 
valenciasáv is hozzájárul, hiszen már ez sem teljesen betöltött. A valenciasáv majdnem 
tele van, csak a vezetési sávba jutott elektronok hiányoznak. A valenciasáv vezetését 
célszerű az elektronhiányok, az ún. lyukak mozgásával jellemezni, semmint a sok 
elektron elmozdulását követni. Az ilyen tulajdonságú anyagokat félvezető anyagoknak 
nevezzük, a leírt jelenség a sajátvezetés (intrinsic vezetés). A tiszta félvezetőkben 
termikus gerjesztéssel a vezetési sávba jutó elektronok száma kicsi. Szilíciumban például 
szobahőmérsékleten cm3-ként ~109 darab elektron kerül a vezetési sávba. Ha ezt a 
számot összevetjük a szilícium atomsűrűségével, amely nagyságrendileg ~1022 cm3, 
akkor látjuk, hogy minden 1013 darab atomra jut egy vezetési elektron. Az intrinsic 
töltéshordozók száma tehát rendkívül kicsi. A hőmérséklet növekedésével gyorsan 
növekszik a vezetési sávban az elektronok száma, ám még így is lényegesen alatta 
marad az igazi vezetőkben tapasztalható értékeknek. A fentiekben leírtakból jól látszik, 
hogy a vezetési tulajdonságok szempontjából mi az alapvető különbség a vezetők és a 
félvezetők között. Vezetőkben alacsony hőmérsékleten is jelen vannak a szabad 
töltéshordozók. A hőmérséklet növelésével ezek száma nem változik, ellenben a növekvő 
rácsrezgések hatására nő a fononokkal [fononok=rácsrezgések által keltett hullámok; 
egy újabb fogalom, ami eddig nem volt definiálva] való ütközés valószínűsége, tehát a 
vezetőképesség csökkenni fog. A félvezetőkben ellenben alacsony hőmérsékleten kevés a 
szabad töltéshordozók száma, tehát kicsi a vezetőképesség. Ahogy nő a hőmérséklet, nő 
a mozgásképes töltéshordók száma, tehát növekszik a vezetőképesség is. A 
fononütközések száma lassabban nő, ami nem ellensúlyozza a szabad töltéshordozók 
számának gyors növekedését. A gyakorlat szempontjából rendkívül fontos az a 
lehetőség, hogy a félvezetők vezetési tulajdonságait nemcsak a hőmérséklet 
változtatásával, hanem más módon is lehet befolyásolni. Ha például olyan atomokat 
juttatunk a félvezető rácsba, amely az eredeti atomi helyekre ül be, de elektronjainak 
száma eggyel több vagy eggyel kevesebb, mint a félvezető saját atomjának volt, akkor 
új tulajdonságokkal rendelkező anyaghoz jutunk. Ezzel az adalékolási (szennyezési) 
technikával a félvezetők vezetési tulajdonságai nagy pontossággal tervezhetők. Tekintsük 
például a szilícium példáját, amely a félvezető technika egyik legfontosabb alapanyaga. A 
szilícium a periódusos rendszer IV. oszlopában foglal helyet. Fontosabb tulajdonságait az 
1.1 táblázat foglalja össze. [5] 
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1.1 táblázat: A tiszta kristályos Si fontosabb adatai 

 
Forrás:[5] 

 
A szilícium gyémántszerkezetben kristályosodik. A bázissal kitöltött Bravais-celláját 
mutatja az 1.7 ábra. 
 

 
1.7 ábra: A gyémántszerkezetű kristály cellája 

Forrás: [5] 
 

Ez a szerkezet lapcentrált köbös rács, amelyben a bázis két atomból áll. A bázis atomjai a 
(0, 0, 0) és az (¼, ¼, ¼) pontokban helyezkednek el. Az 1.7 ábrán jól látható, hogy a 
Si-atomok tetraéderes kötéseket alkotnak. Minden atomnak négy első-szomszédja van, 
melyek távolsága 0,235 nm. A 3 kvantumszámmal jellemzett 4 vegyértékelektron 
kovalens kötéseket alkot a négy szomszéddal úgy, hogy minden kötésben két-két 
elektron vesz részt, ahogyan azt az 1.8 ábra mutatja. 
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1.8 ábra: A Si tetraéderes kötései 

Forrás: [5] 
 

A két s és két p elektron ún. sp3 hibridállapotot alakít ki, és ez olyan jellegű, hogy az 
elektronok sűrűsége a két atom között a legnagyobb. Ezek az elektronok alkotják a 
teljesen betöltött vegyértéksávot, amelyet Eg=1,17 eV szélességű tiltott sáv választ el a 
T=0 K hőmérsékleten üres vezetési sávtól. Ha eltekintünk az elektronok energiájának 
impulzus függésétől (ami egyébként a diszperziós relációból olvasható le), és csak arra 
koncentrálunk, hogy milyen energiaátmenetek lehetségesek, akkor az imént leírtakat az 
1.9 ábra szemlélteti. [5] 
 

 
1.9 ábra: A félvezetők sáv- és nívószerkezete 

Forrás: [5] 
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Juttassunk a rácsba például 5 vegyértékű foszfort! Az öt vegyértékű szennyező atomot 
donor atomnak nevezzük. Az új atomok Si-helyekre ülnek be, 4 elektronjuk részt vesz a 
kovalens kötésben, ezek az elektronok, energiájuk alapján a vegyértéksávban foglalnak 
helyet. Az ötödik elektronra nincs szükség a kovalens kötéshez. A valenciasávban már 
nincs több hely, így ez az elektron, bár kötve marad a foszforatomhoz, csak a másik 
négynél jóval kisebb energiával. Ennek az elektronnak a kötési energiáját a 
kvantummechanikai hidrogénatom-modell alapján kiszámolhatjuk, csak figyelembe kell 
venni, hogy ez az elektron távolabb van a foszforatomtól, ezért annak Coulomb-
potenciálját a közeg dielektromos állandója csökkenti. A pontos értékhez figyelembe kell 
azt is venni, hogy az elektron rácsban van, tehát látszólagos tömege eltér a szabad 
elektron tömegétől. A konfigurációs térben ezt a helyzetet mutatja az 1.10 ábra. [5] 
 

 
1.10 ábra: Öt vegyértékű szennyező esetén az elektronok elhelyezkedése 

Forrás: [5] 
 

A sávképben ez az elektron a tiltott sáv felső határához közeli új energiaszintet foglal el. 
Ezt a szintet donorszintnek (donornívónak) nevezzük. A donornívó szilíciumban foszfor-
szennyezése esetén Ed ~45 meV távolságra van a tiltott sáv felső határától. Az 1.9 ábra a 
tiltott sávban elhelyezkedő donorszintet is mutatja. Mivel csak kis energiafelvételre van 
szükség ahhoz, hogy a donorszinten lévő elektron a vezetési sávba kerüljön, ezért ezek 
az elektronok termikusan könnyebben gerjeszthetők, mint a valenciasávban lévő 
elektronok. Megjegyzendő, hogy ilyenkor a donornívón elektronhiány keletkezik, ez 
azonban rögzítve van a donoratomhoz, így a vezetésben nem tud részt venni. Röviden, 
termikus gerjesztés esetén a donoratom helyén egy rögzített pozitív ion jön létre. 



26 

 

Hasonló folyamat játszódik le akkor, ha a szilíciumba három vegyértékű, például 
bóratomokat juttatunk. Ezeket akceptoratomoknak nevezzük. Ilyenkor a bóratom három 
elektronja vesz részt a kovalens kötésben, de az elektronhiány miatt egy kettős kötés 
nem tud létrejönni. A kialakult helyzet úgy is értelmezhető, hogy az elektronszerkezetben 
egy lyuk keletkezett, amely azonban rögzítve van a szennyező atomhoz, tehát a 
vezetésben nem tud részt venni. A sávképben a betöltött valenciasáv felett, ahhoz közel, 
egy energiaszint, az ún. akceptornívó jön létre. A sávszerkezet számításokból kiderül, 
hogy akceptorszennyezéskor az új nívó úgy jön létre, hogy a valenciasávban eggyel 
csökken az elektronnívók száma. Ez a nívó a valenciasáv éle fölé emelkedik, van rajta 
egy elektron és a hiányzó elektronnak megfelelően egy üres hely. Ezzel a valenciasáv 
továbbra is teljesen betöltött marad, az új nívón pedig, a rajta lévő elektron mellett, egy 
üres hely van, és ez az, amit rögzített lyuknak látunk. Szilíciumban alumínium- (Al) 
szennyezés esetén az akceptornívó Ea~69 meV távolságra van a valenciasáv élétől. 
Termikus gerjesztés hatására a valenciasávból elektron tud a lyuk helyére kerülni. Így a 
valenciasávban keletkezik egy elektronhiány. A valenciasáv ettől kezdve már nem 
teljesen betöltött, ezért részt tud venni a vezetésben, amit úgy is megfogalmazhatunk, 
hogy ezzel a folyamattal mozgásképes lyuk keletkezett a valenciasávban. Az 
akceptornívóra került elektron kötött, tehát a vezetésben nem tud részt venni. A 
fentiekben leírt jelenséget szennyezési vezetésnek nevezzük, és attól függően, hogy 
akceptor- vagy donor-atomokat juttattunk a félvezetőbe, p vagy n típusú félvezetővel 
van dolgunk. A fémek, félvezetők, szigetelők vezetőképessége rendkívül széles 
tartományt ölel fel. Szobahőmérsékleten a vezetők vezetőképessége jellemzően a 
106−104 Ω−1cm−1 tartományban változik, míg a félvezetőkre 102−10−9 Ω−1cm−1, a 
szigetelőkre pedig a 10−9−10−21 Ω−1cm−1 tartomány jellemző. [5] 
 
1.3.1.1 Félvezetők vezetőképessége 

A vezetési jelenségek az esetek többségében leírhatók a közel szabadelektron modellel. 
Ennek lényege, hogy a sávokon belül az elektronok viselkedését a rács periodikus 
potenciálja csak kismértékben perturbálja. Az elektronok szabad elektronként írhatók le, 
a rács hatását pedig csak az m* effektív tömegükkel vesszük figyelembe. A szabad 
elektronok elektromos vezetését a Drude-modell írja le, amely szerint félvezetőkben a 
vezetőképesség az alábbi paraméterekkel adható meg: 
 lylyee enen           (1.1) 

ahol ne a vezetési elektronok, nly a lyukak koncentrációja, μe és μly rendre az elektronok és 
a lyukak mozgékonysága, e pedig az elemi töltés, amely definíció szerint pozitív. A 
kifejezésben a töltések előjele nem szerepel! A sajátvezetés tartományában ne=nly=n. 
Felírható tehát, hogy 

nenelye   )(         (1.2) 

ahol μ a töltéshordozók látszólagos mozgékonysága. [5] 
 
1.3.1.2 Az elektonok eloszlása az energiaszinteken 

A bevezetésben volt arról szó, hogy félvezetőkben szobahőmérsékleten és alatta a saját 
töltéshordozók koncentrációja alacsony. Ha szennyezett a félvezető, akár p, akár n 
típusú, a szennyezési töltéshordozók koncentrációja szobahőmérséklet alatt általában 
messze felülmúlja a saját töltéshordozók számát. A szobahőmérséklet alatti 
tartományban tehát a szennyezési vezetés tulajdonságai vizsgálhatók. A hőmérséklet 
emelésével egyre több szennyező atom elektronja gerjesztődik, míg el nem fogynak a 
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szennyezési töltéshordozók. Ettől kezdve a hőmérséklet emelésével nem változik a 
szennyezési töltéshordozók száma. Kellően magas hőmérsékleten (ez általában jóval 
szobahőmérséklet feletti hőmérsékletet jelent) már a saját töltéshordozók gerjesztéséhez 
is elegendő a termikus energia. A hőmérséklet emelésével növekszik a vezetésben részt 
vevő saját töltéshordozók koncentrációja, számuk gyorsan meghaladja a szennyezési 
töltéshordozókét és ettől kezdve ezek fogják megszabni a félvezető vezetési 
tulajdonságait. A szobahőmérséklet feletti mérésekkel tehát a félvezető sajátvezetési 
tulajdonságai vizsgálhatók. Az elméleti részben részletesen megvizsgáljuk, hogyan függ a 
hőmérséklettől és a szennyező atom koncentrációjától a vezetésben részt vevő 
töltéshordozók száma. Az alábbiakban az elméleti meggondolások végeredményeit 
tekintjük át annak érdekében, hogy a mérés elvét megérthessük. [5] 
A töltéshordozók koncentrációja a sajátvezetés tartományában  
Jóval szobahőmérséklet felett, T>400 K hőmérsékleten a vegyértéksávból termikus 
aktiválással egyre több elektron jut a vezetési sávba. Ilyenkor a vezetési sávba jutó 
elektronok száma nagyságrendekkel haladhatja meg a szennyezési elektronok számát, 
amelyeket ezért elhanyagolhatunk. Ebben a hőmérséklet-tartományban a töltéshordozók 
koncentrációja a vezetési sávban a hőmérséklettel a következő módon változik: 
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Szilícium esetén az exponenciális előtti szorzó értéke T=300 K hőmérsékleten: n0 (T=300 
K) 1,0741019 cm-3. A termikus gerjesztés aktiválási energiája a tiltott sáv Eg 
szélességének a fele. Tehát szilíciumban, T=300 K hőmérsékleten a vezetésben részt 
vevő elektronok száma: ne=5,05 109 cm-3. Természetesen ugyanennyi a vezetésben 
részt vevő lyukak mennyisége is. 
 
A töltéshordozók koncentrációja a szennyezési tartományban 
Alacsony hőmérsékleten (1.3)-ban az exponenciális tényező alacsonnyá válik, ezért a 
saját töltéshordozók száma olyan csekély lesz, hogy a szennyezett félvezetőkben a 
szennyezési töltéshordozókhoz képest elhanyagolhatóvá válik. Mekkora a vezetésben 
részt vevő szennyezési töltéshordozók koncentrációja? Tekintsünk egy n típusú 
félvezetőt, ahol a donorok koncentrációja Nd, a kötési energiája Ed! Haladjunk lefelé a 
hőmérséklettel! Addig, amíg kBT≈ Ed, a Fermi-eloszlás szerint a vezetési sávba jutó 
elektronok koncentrációjára igaz, hogy neNd. Sokkal alacsony hőmérsékleten (T<50 K), 
ahol kT<<Ed, a Fermi-eloszlás közelíthető a Boltzmann-eloszlással, és ilyenkor 
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Azt látjuk, hogy a termikus aktiválás energiája a donorelektronok Ed kötési energiájának 
a fele. Hasonló kifejezést kapunk alacsony hőmérsékleten a p típusú félvezetőkben a 
lyukak koncentrációjának hőmérsékletfüggésére:  
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ahol Na az akceptoratomok koncentrációja, Ea pedig az akceptorszint távolsága a 
vegyértéksáv élétől. Ha felrajzoljuk a vezetésben részt vevő töltéshordozók számát az 
abszolút hőmérséklet reciprokának függvényeként, akkor az 1.11. ábrán látható görbét 
kapjuk. 
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1.11 ábra: A vezetésben részt vevő töltéshordozók koncentrációja az abszolút 

hőmérséklet függvényében 
Forrás: [5] 

Az 1.11 ábrán vázolt görbén az látszik, hogy jóval szobahőmérséklet felett (T>400 K) és 
jóval szobahőmérséklet alatt (T<50 K) az erős exponenciális hőmérsékletfüggés dominál, 
ezért a koncentrációt logaritmikus léptékben ábrázolva 1/T függvényében egyeneseket 
kapunk. 
 
1.3.1.3 A töltéshordozók mozgékonyságának hőmérsékletfüggése 

Félvezetőkben a töltéshordozó-mozgékonyság összetett, több részfolyamat eredője. Az 
elektronok és a lyukak mozgékonyságát elsősorban a fononokon és a töltött rácshibákon 
történő szóródás határozza meg. Mivel a jelenség meglehetősen összetett, ezért 
egységes, kikristályosodott elméletről nem beszélhetünk. A kísérleti eredmények azt 
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mutatják [6], hogy bár az elektronok és a lyukak mozgékonyága értékben eltér 
egymástól, a hőmérsékletfüggésük hasonló, a hőmérséklet növekedésével kis kitevőjű 
hatványfüggvény szerint változik. A 150 K<T<600 K tartományban a fononszórás 
határozza meg a mozgékonyságot, amely T-5/2 hőmérsékletfüggés szerint változik [7, 8, 
9], tehát: 
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 Tlye           (1.6) 

 
A 20 K<T<100 K tartományban a fononszórás mellett a töltött szennyező atomokon 
bekövetkező szóródás is jelentős járulékú, ezért ez csökkenti a mozgékonyságot. Ebben 
a tartományban a hőmérsékletfüggés [6]: 
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Alacsonyabb hőmérsékleten (T<20 K) a töltött rácshibák szórása dominál, ez a 
hőmérséklet-tartomány azonban itt nem hozzáférhető a túl nagy ellenállásérték miatt. 
 
1.3.1.4. A vezetőképesség hőmérsékletfüggése 

A korábbiakban mondottak felhasználásával megadható a félvezetők vezetőképességének 
hőmérsékletfüggése a különböző hőmérséklet-tartományokban.  
A vezetőképesség a sajátvezetés tartományában  
T>400 K hőmérséklet felett a félvezetők vezetőképességének hőmérsékletfüggése (1.2) 
figyelembevételével, továbbá (1.3) és (1.6) felhasználásával: 
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Ha tehát mérjük a félvezető R ellenállását a hőmérséklet függvényében, és ábrázoljuk 
ln(T/R) értékét 1/T függvényében, akkor T>400 K felett egyenest kapunk: 
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Az egyenes meredekségéből meghatározható a tiltott sáv Eg szélessége. 
A vezetőképesség a szennyezési vezetés tartományában egy p típusú félvezető 
vezetőképességének figyelembevételével és a fenti összefüggések felhasználásával 
alacsony hőmérsékleten (20 K<T<50 K): 
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Ha tehát alacsony hőmérsékleten, a szennyezéses vezetés tartományában mérjük a 
félvezető ellenállását a hőmérséklet függvényében, akkor az (1.10) kifejezés 
felhasználásával az akceptorelektronok Ea gerjesztési energiája meghatározható. 
Ábrázoljuk ln(T3/4 / R ) értékét az 1/T függvényében! 
Azt kapjuk, hogy 
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1.3.2 A p-n átmenet 

Adalékoljuk egy félvezető kristály egyik felét n-típusúra, a másikat p-típusúra (1.12 
ábra)! A p-típusú és n-típusú tartomány közötti határfelületet p-n átmenetnek nevezzük. 
Vizsgáljuk meg, milyen lesz a szabad töltéshordozók eloszlása a p-n átmenet 
környezetében! A szabad töltéshordozók véletlenszerű termikus mozgásukat végezve 
átjutnak a p- és n-típusú tartományt elválasztó határfelületen, és mivel az n-típusú 
részben nagyobb az elektronok koncentrációja, mint a p-típusúban, természetesen több 
elektron érkezik időegység alatt a p-típusú tartományba, mint onnan vissza. Ugyanígy, a 
p-típusú részből több lyuk jut át az n-típusúba, mint elektron. Tulajdonképpen az 
„elektrongáz” és „lyukgáz” diffúziójáról van szó a p-n átmeneten keresztül. A p-n 
átmeneten átdiffundáló töltéshordozók azonban nem maradnak „szabadok”, hanem 
legnagyobb részük rekombinálódik az azon a részen lévő többségi töltéshordozóval: a p-
típusú részben a lyukakkal, n-típusúban az elektronokkal. A rekombinációs folyamat 
miatt a p-n átmenet mindkét oldalán egy szabad töltéshordozókban szegény kiürített 
réteg jön létre. A szabad töltéshordozók ugyanakkor töltéssel bíró részecskék. A p-típusú 
részt mind a beérkező elektronok, mind a távozó lyukak negatívvá teszik, míg az n-
típusú részben a szabad töltéshordozók diffúziója miatt pozitív többlettöltés halmozódik 
fel. Ennek következtében a p-n átmenet körül a p-típusú oldalon negatív, az n-típusúban 
pozitív töltéssűrűség jön létre. Ez a tértöltéstartomány a kiürített (rekombinációs) rétegre 
terjed ki. A töltések elektromos teret hoznak létre, az elektromos tér iránya a pozitív 
tértöltésű tartománytól a negatív felé, azaz az n-rétegtől a p-réteg felé mutat. Ennek 
megfelelően az n-típusú tartomány elektromos potenciálja pozitívabb, mint a p-típusú 
tartományé. A p-n átmeneten kialakult feszültség, a küszöbfeszültség végül 
megakadályozza a szabad töltéshordozók további átvándorlását az ellentétes típusú 
tartományba. A küszöbfeszültség értéke a dióda anyagától függ, egyéb tényezőktől közel 
független. Szilíciumdiódáknál a tipikus érték 0,7 V. [4] 

 
1.12 ábra:  Töltéseloszlás és az elektromos potenciál változása (leegyszerűsítve) a p-n 

átmenet környezetében 
Forrás: [4] 
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1.3.2.1 A dióda 

A rétegdióda egyetlen p-n átmenettel rendelkező félvezető eszköz, olyan kétpólus, ahol 
az egyik kivezetés (az anód) egy félvezető kristály p-típusúra adalékolt oldalához, a 
másik kivezetés (a katód) az n-típusú oldalhoz csatlakozik. Nézzük meg, hogyan 
alkalmazható a félvezető dióda p-n átmenete egyenirányításra! Kapcsoljunk a p-oldalra 
pozitív, az n-oldalra negatív feszültséget! Ekkor a potenciálgát alacsonyabb lesz, és újabb 
elektronok diffundálhatnak át az n-oldalról a p-oldalra, illetve újabb lyukak a p-oldalról az 
n-oldalra, a rekombinációs tartomány keskenyebb lesz. Az átdiffundáló töltéshordozók az 
elektródokhoz jutnak, áram indul meg. Ha a külső feszültség meghaladja a 
küszöbfeszültséget, a kiürített réteg eltűnik, és a p-n átmeneten semmi nem akadályozza 
a szabad töltéshordozók áthaladását. Az áramerősség a diódára kapcsolt külső feszültség 
növelésével rohamosan nő. A dióda tehát átvezet. Az ilyen irányú feszültséget 
nyitófeszültségnek, az áramot nyitóirányú áramnak nevezzük. Fordítsuk meg a feszültség 
irányát! Most a rákapcsolt külső feszültség a belső potenciálgát magasságát növeli, a 
többségi töltéshordozók diffúziója a határrétegen keresztül gátolva van, a rekombinációs 
tartomány kiszélesedik, a dióda „lezár”. Az ilyen irányú feszültséget zárófeszültségnek 
nevezzük. Ilyenkor is folyik egy kis áram (nagyságrendekkel kisebb, mint nyitóirányban), 
melyet a kisebbségi töltéshordozók hoznak létre. Ez a záróirányú áram. Növelve a 
záróirányú feszültséget, azt tapasztaljuk, hogy egy bizonyos értékig az áram 
gyakorlatilag állandó, de a feszültség túlhaladása után rohamosan növekedni kezd. Ezt 
nevezzük a dióda letörési feszültségének. Nézzük, mi lehet az áramnövekedés oka! Mint 
mondottuk, a határrétegben a kisebbségi töltéshordozók akadálytalanul átjuthatnak, 
mivel a térerősség az áthaladás irányába mutató erővel hat rájuk. Ez az erő azonban 
áthaladáskor fel is gyorsítja őket, annál nagyobb mértékben, minél nagyobb a 
potenciálgát. Egy bizonyos záróirányú feszültségnél már annyira felgyorsulnak, hogy 
ütközve a kristályrács kötött atomjaival, azokról elektronokat szakíthatnak le, további 
szabad töltéshordozókat hozván létre. Ezek tovább ütköznek és egy lavinaszerű folyamat 
indul meg, mely az áram nagymértékű növekedéséhez vezet. Ez az ún. Zener-effektus. 
A letörési feszültség annál nagyobb, minél kevésbé szennyezett a félvezető. A Zener-
tartományban reverzibilisen működő diódákat Zener- vagy Z-diódáknak nevezzük.  
A Zener-diódákat feszültségstabilizásra használják a letörési feszültségnél üzemeltetve.  
A p-n átmenet a félvezető eszközök jelentős részében a működés alapja. Egyetlen p-n 
átmenetet tartalmazó eszköz a dióda. Két p-n átmenetet találunk a bipoláris 
rétegtranzisztornál. Vannak ennél több p-n átmenetű eszközök is, pl. a vezérelhető 
egyenirányító 3, illetve 4 p-n átmenetet tartalmaz. [4] 
 



32 

 

 
1.13 ábra: Rétegdióda egyenáramú karakterisztikája 

Forrás: [4] 
 

1.3.3 Vegyület-félvezetők 

A vegyület-félvezetők döntő része az AxB8-x képlettel jellemezhető: 
– X=1 esetén a legjellemzőbb vegyület-félvezetők a következők: AgCl, CuBr, KBr, 

LiF. 
– X=2 esetén a következő vegyület-félvezetők a leggyakoribbak: CdS, CdSe, CdTe, 

ZnS, ZnSe, ZnO, HgTe, HgSe. 
– X=3 esetén a vegyület-félvezetők legfontosabb képviselőihez jutunk: itt bármelyik 

A típusú elem létrehozhat félvezető molekulát bármelyik B típusúval. [10] 
 

1.2 táblázat: Vegyület-félvezetők X=3 esetén 

A elemek B elemek 

B N 

Al P 

Ga As 

In Sb 

        Forrás: [10] 
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A csoport legismertebb tagja a gallium-arzenid (GaAs). Nagy mozgékonysága miatt 
elsősorban mikrohullámú eszközök alapanyaga. A GaAs-et 1929-ben fedezték fel. 
Félvezető eszköz alapanyagaként azonban jóval később kezdték használni. A gallium 
(Ga) a földkéregben található, tonnánként körülbelül 10-15 gramm. Főleg bauxitból 
nyerhető ki, és a timföldgyártás melléktermékének tekinthető. Az arzén (As) régóta 
ismert elem, több ásvány alkotórésze. A megfelelő tisztaságú arzén előállítása nagyon 
nehéz, mert a kén eltávolítása sok gonddal jár. Mindkettő nagyon mérgező. 
Ennek a csoportnak egyik perspektivikus tagja az indium-foszfid (InP). Bár 1910-ben 
fedezték fel, felhasználása az utóbbi pár évre tehető. A még nagyobb mozgékonyság 
miatt 100 GHz feletti tranzit határfrekvenciával rendelkező MOS-FET típusú eszközök 
alapanyaga. [10] 

 
– X=4 esetén a következő vegyületeket kell megemlíteni: 
SiC: szilícium-karbid, 
SiGe: szilícium-germanid. 
További vegyület-félvezetők is léteznek, melyek az AIVBIV képlettel jellemezhetők. Ezek 
közé tartozik a PbS, PbSe és PbTe. A vegyület-félvezetők között lehetnek AIBIV képlettel 
jellemezhetők is. Ide soroljuk a CuS, CuO és Cu2O-ot. 
 
1.3.4 Szilárd oldatok 

A szilárd oldatok kettőnél több komponenst tartalmaznak. Három komponens esetén 
képletük lehet AXB8-XC8-x vagy AXBXC8-X. Ilyen például a GaAsP, illetve az InGaSb. Négy 
komponens esetén a képlet AXBXC8-XD8-X alakú. Ilyen félvezetők a LED-ek – és az optika 
távközlésben elengedhetetlenül fontos félvezető lézerdiódák – alapanyagaként használt 
AlGaPAs, de hasonló a ZnCdSeTe is. Előállításuk például molekulasugaras epitaxiával 
(MBE) lehetséges. A kívánt kvantummechanikai hatás elérése érdekében atomi rétegeket 
kell különböző komponensekből egymásra építeni. A komponensek döntően 
meghatározzák a tiltott sáv szélességét, és ezáltal a kibocsátott elektromágneses hullám 
(fény) hullámhosszát (színét). [10] 
 

1.3 táblázat: A különböző színű LED-ek alapanyagai 

 
Forrás: [10] 
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1.3.5 Szerves félvezető anyagok 

Léteznek szerves félvezető anyagok is, amelyek olyan kristályos félvezető tulajdonságú 
szerves anyagok, hosszú vagy rövid láncú polimerek, melyekben konjugált kötések 
találhatók. Mivel adalékolhatók csakúgy, mint az előzőekben ismertetett szervetlen 
félvezető anyagok, vezetőképességük széles határok között változtatható. Felhasználási 
területük a színes kijelzők körében rohamosan növekszik (OLED-ek), de létezik már 
szerves félvezetőből előállított lézer, napelemcella és térvezérlésű tranzisztorok is. Egyik, 
sokat kutatott és széles körben ismert képviselőjük a melanin, mely az emberi 
szervezetben is megtalálható. [10] 

 
1.14 ábra: Szerves félvezető polimer felépítése kettős kötéseket tartalmazó szénláncból  

Forrás: [10] 
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2. A HŐTERJEDÉS 

Általános és alapvető tapasztalat, hogy az egymástól eltérő hőmérsékletű közegek, 
illetve egy közeg különböző hőmérsékletű részei között hőfok-kiegyenlítődés jön létre, ha 
a vizsgált rendszer külső hatásoktól mentes. Az is ismeretes, hogy a hőfok-kiegyenlítődés 
mindig a melegebb közegből (közegrészből) a hidegebb közegbe (közegrészbe) átáramló 
hőmennyiség hatására jön létre. A „hőközlés” a hő a tér egy pontjáról valamely más 
pontjára való eljutásának, a hő terjedésének törvényszerűségeit tárgyalja. A hő 
terjedésének három alapvető módját különböztetjük meg: hővezetés, hőszállítás és 
hősugárzás. 

 
2.1 ábra: A hősugárzás 

        Forrás: [11] 
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Szilárd testekben, amelyeknek molekulái makroszkopikusan nyugalomban vannak, vagy 
laminárisan áramló folyadékokban, amelyeknél az áramló közeg részecskéi a hőáramlás 
irányában nem végeznek elmozdulást, a hő a különböző közepes sebességű molekulák 
ütközése révén molekuláról molekulára, illetve fémeknél a szabad elektronok diffúziója 
révén terjed. A hőterjedésnek ezt a módját hővezetésnek nevezzük. [13] 
 

 
2.2 ábra: Hővezetés fémekben  

        Forrás: [12] 
 
A hő terjedésének másik jellegzetes módja a konvekció (hőszállítás), amely a hőhordozó 
közegen belüli áramlásokkal kapcsolatos, tehát folyadékokban és gázokban léphet fel. A 
hőhordozóközeg molekulacsoportjai ebben az esetben a hőáramlás irányában 
makroszkopikus méretekben is változtatják a helyüket. A hőáramlás irányában így 
elmozduló molekulacsoportok, hosszabb vagy rövidebb ideig megtartják hőfokukat (belső 
energiájukat), és ezzel elmozdulásuk során mintegy szállítják a hőt. Bizonyos út 
megtétele után a folyadékrészecskék (konvekcióelemek) ütköznek és keverednek 
egymással, majd új konvekcióelemek képződnek és indulnak tovább. Mivel egy-egy ilyen 
molekulacsoport képződése és szétesése között, a molekuláris méretekhez képest igen 
jelentős utat tesz meg, a konvekció fellépése a hőterjedés intenzitásának jelentős 
növekedését eredményezi. A konvekcióval egyidejűleg minden esetben van hővezetés is, 
azonban ez elhanyagolható a konvekciós hőáramhoz képest. Ha a hőenergiát szállító 
közeg szilárd testnek adja át a hőt, akkor hőátadásról beszélünk. 
Hősugárzás esetében a hő elektromágneses hullámok formájában terjed a térben, és a 
sugárzást felfogó testben a sugárzási energia hővé alakul. 
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A hőterjedés alapvető formái általános esetben együtt lépnek fel, általában azonban 
valamelyik hőterjedési mód dominál, és így megengedhető a másik kettő hatásának 
elhanyagolása. [13] 
 
2.1 Hővezetés 

2.1.1 A hőfokmező 

A hőfokmező jelenti a vizsgált test pontjaiban fellépő hőmérsékletek összességét, ezek 
térbeli és időbeli eloszlását. Mivel a hőmérséklet skaláris mennyiség, a hőfokmező 
skalármező. Ezt a mezőt matematikailag a derékszögű koordináta-rendszerben a 
következő függvény írja le: 

),,,( zyxtt           (2.1) 
ahol x, y, z helykoordináták;  az idő. 
Az egyenlettel jellemzett mező egy tetszés szerinti pontjából különböző irányokba 
elmozdulva általában az egyenlet által meghatározott állapotjelző változását figyelhetjük 
meg. Amennyiben bármely irányban végzett végtelenül kis elmozduláshoz tartozóan a 
függő változó megváltozása is végtelen kicsi, a mezőt a vizsgált pontban folytonosnak 
nevezzük. Amennyiben végtelen kis elmozduláshoz a függő változó véges elmozdulása 
tartozik, a vizsgált pontban a mező nem folytonos. Ezeket a megállapításokat az egész 
mezőre átvihetjük, és abban az esetben, ha a mezőben egyetlen olyan pont sem adódik, 
ahol a mező nem volna folytonos, magát a mezőt folytonosnak nevezzük. Abban az 
esetben, ha a hőfokmező valamely A pontban folytonos, úgy az A pontból kiindulva olyan 
irányokat fogunk találni, mely irányokba elmozdulva a hőmérséklet nem változik. Az így 
adódó pontok összessége felületet alkot, melyet az jellemez, hogy annak mentén a 
hőmérséklet állandó. Miután egy pontban két egymástól eltérő hőmérséklet nem léphet 
fel, az izotermikus felületek nem metszik egymást. Ezek a felületek vagy a test felületén 
végződnek, vagy a testen belül helyezkednek el és így zárt felületet alkotnak. [13] 
 
2.2.2 Hőfokgradiens 

Az előbbi esetben, a vizsgált A pontból kiindulva van egy olyan irány, amely szerint a 
hőfokváltozás a legnagyobb (az A ponton áthaladó izoterma és a szomszédos izoterma 
között a legkisebb a távolság). Ez az irány az izotermikus felület normálisa a vizsgált 
pontban. A hőfokváltozás adott elmozdulásra eső nagysága fordítva arányos a normális 
két izoterma közötti hosszával. A hőfokeloszlás tehát az A pont közvetlen környezetében 
meghatároz egy vektort, mely a legnagyobb hőfokváltozás irányába mutat, és melynek 
abszolút értéke a hosszegységre eső hőfokváltozással egyenlő. A vektor előjelét úgy 
állapítjuk meg, hogy pozitívnak tekintjük azt, ha a növekvő hőmérsékletek irányába 
mutat. Az így definiált vektor a hőfokmező gradiense az A pontban, grad(t). Az 
izotermikus felületek ortogonális trajektóriáinak görbeseregével adott, és a vektorok 
nagysága a szomszédos izotermikus felületek közötti távolsággal fordítottan arányos. 
 
2.2.3 Hőáramsűrűség 

Egy mező valamely pontjában fellépő hőáramsűrűség alatt vektort értünk, melynek 
iránya a hőáramlás iránya, abszolút értéke pedig a hőáramsűrűség értéke. A 
hőáramsűrűség a hő áramlási irányára merőleges egységnyi felületen, időegység alatt 
áthaladó hőmennyiség. A vektor abszolút értékének dimenziója tehát [J/(m2s)] vagy 
[W/m2]. 
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Egy homogén és izotróp test belsejében a test fizikai állapota szimmetrikus, így a 
hőfokgradiens vektor és a hőáramsűrűség vektor iránya megegyezik. Mivel a hő 
mindenkor a csökkenő hőfokok irányába áramlik, a két vektor értelme ellentétes. A 
kísérletek szerint a hőáramsűrűség arányos a hőfokesés első hatványával. Ebből 
következik a hővezetés alapegyenletének vektoriális formában történő megfogalmazása: 

gradtq            (2.2) 
Az egyenletben az arányossági tényező () a test anyagának hővezetési tényezője. 
A tetszés szerinti dF felületelemen áthaladó hőáram abszolút értéke: 

dFgradtQd  cos ,        (2.3) 

ahol  a hőfokgradiens vektor és a felületelem normálisa által bezárt szög (2.3 ábra). 
[13] 
 

 
2.3 ábra: Hőfokgradiens a dF felületen 

Forrás: [13] 
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A 2.3 ábra és a (cos )-ra érvényes trigonometriai összefüggés alapján a (2.3) egyenlet 
átírható a következő alakban: 

tdFgradQd n          (2.4) 
Az egyenlet jobb oldali tagját mint a hőfokgradiens vektor és a felületelem vektor skaláris 
szorzatát értelmezhetjük. Ennek megfelelően: 

 FdqQd
            (2.5) 

Egy véges F felületen fellépő hőáram: 
 FdqQ

            (2.6) 

A  idő alatt átáramló hőmennyiség: 

 FdqQ
F

  


0
          (2.7) 

 
2.2.4 A hővezetés általános differenciálegyenlete 

Az energiamegmaradás tételét a hővezetés jelenségére alkalmazva meghatározható a 
hővezetés általános differenciálegyenlete. 
Vizsgáljuk egy hővezető közeg V térfogatú részének energiaegyensúlyát! A V térfogatban 
lévő tömeg: 
 

v
dVm            (2.8) 

A hőkapacitás: 
 

v
dVcC            (2.9) 

Ha a hőmérséklet idő szerinti változása 


dt

 , ennek létrehozásához: 

 dVtcddQ






                  (2.10) 

hőmennyiség szükséges. [13] 
A szilárd testeknél a térfogatváltozás, így a térfogatváltozási munka és ezzel az állandó 
nyomáson és térfogaton mért fajhő különbsége is elhanyagolható. A közölt hőmennyiség 
származhat a vizsgált térrészen belül elhelyezkedő hőforrásból (dQ1), vagy érkezhet a 
vizsgált térrészt határoló felületen keresztül hővezetéssel (dQ2). E két hőmennyiség 
összege a (2.10) összefüggéssel kiszámított hőmennyiséggel egyenlő: 
 21 dQdQdQ                 (2.11) 
A hőforrást a térfogategységben időegység alatt szolgáltatott hőmennyiséggel 
jellemezhetjük (qv, J/(m3s)). A belső hőforrás által d idő alatt keletkezett hőmennyiség: 
 dVqddQ

V
v 1                (2.12) 

A térrészt határoló F felületen át vezetéssel a térrészbe belépő és onnan szintén 
vezetéssel kilépő hőmennyiség eredője ugyancsak d idő alatt: 

 FdqddQ
F


 2                 (2.13) 

A negatív előjel azért szükséges, mert a dQ2 hőmennyiséget akkor tekintjük pozitívnak, 
ha a vizsgált térrész hőfokát növeli, a felület normálisa pedig akkor pozitív, ha a vizsgált 
térrészből kifele mutat. A negatív előjel alkalmazásával lesz a dQ2 értéke pozitív, ha a 
térrészbe belépő és onnan kilépő hőmennyiségek különbsége pozitív. [13] 
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2.4 ábra: A szilárdtest és a környezete közötti vezetéses hőcsere 

Forrás: [13] 
Mindezek után: 

 dVqdFdqddVtcd v
VF
 


 





     (2.14) 

A Gauss–Ostrogradski-tétel értelmében az egyenlet jobb oldalának első tagja a 
következőképpen alakítható át: 

  



FV
FdqdVtc



         (2.15) 

Behelyettesítve a (2.14) összefüggésbe: 
 

 dVqddVqdivddVtcd v
VVV
 


 





     (2.16) 

Amiből: 

 dVqqdivtcd v
V

)( 







        (2.17) 

Az integrál akkor nulla, ha az integrál alatti mennyiség nulla. Ezzel: 

 vqgradtdivtc 

 )(


        (2.18) 

illetve: 

 vqttc 

 )(


         (2.19) 

ahol , c,  (x, y, z, t) függvénye, qv pedig ezek mellett függhet az időtől is. 
Ha az anyagjellemzők állandónak tekinthetők, akkor a hővezetés általános egyenlete 
egyszerűsíthető: 

 
c

q
tat v





 2         (2.20) 
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ahol 
c

a



  a hőmérsékletvezetési tényező. 

Az egyenlet derékszögű koordináta rendszer esetén a következőképpen írható fel: 
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      (2.21) 

Ha a test hőforrásmentes, akkor a (2.21) összefüggés a következőképpen írható fel 
(Fourier-differenciálegyenlet) [13]: 
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       (2.22) 

Ha a hővezetés folyamata alatt a hőmérsékletmező a testben időben állandó 
(„stacioner”), a hőmérsékleteloszlást Poisson-differenciálegyenlet segítségével 
határozhatjuk meg: 
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x
t       (2.23) 

Ha a hővezetés stacioner, a test pedig hőforrásmentes, a Laplace-egyenletet alkalmazzuk 
a hőfokeloszlás meghatározására: [13] 
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t        (2.24) 

 
2.2.5 A hővezetés 

A hőterjedés azon formája, amikor a hő egy adott anyag részecskéinek közvetlen 
érintkezése folyamán terjed a hővezetés. 
Szilárd halmazállapotú anyagokban kizárólag vezetéssel terjed a hő. Nyugalomban vagy 
lamináris áramlásban lévő kontinuumokban, az áramlás irányára merőleges irányban a 
hő ugyancsak vezetés útján terjed. 
Összenyomható és összenyomhatatlan kontinuumok esetén a nyugalmi állapot 
biztosítása igen nehéz feladat, mivel a hőmérséklet-különbség hatására a létrejövő 
sűrűségkülönbség az anyagban automatikusan áramlást generál. [14] 
 
2.2.6 Egydimenziós, stacioner hővezetés hőforrásmentes sík fal esetén 

Tételezzünk fel egy d vastagságú egyrétegű falszerkezetet, melynek két oldalán ismert a 
hőmérséklet 21 tt  . [14] 
Ebben az esetben a Laplace-egyenlet a következőképpen alakul: 

 0
2

2






x
t          (2.25) 

Egyszeri integrálás után: 

 1C
x
t




          (2.26) 

A második integrálás után:  
 21 CxCt           (2.27) 

A (2.27) összefüggés egy egyenes egyenlete. Vagyis a hőmérséklet változása a 
falszerkezetben lineáris. 
Ha x=0, akkor t=t1. Behelyettesítve a (2.27) összefüggésbe: 
 21 Ct   
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Ha x=d, akkor t=t2. Behelyettesítve a (2.27) összefüggésbe: 

112 tdCt  , ahonnan a C1 állandó: 
d

tt
C 21

1


 . 

Ezzel a hőmérséklet-eloszlás: 

 x
d

tt
tt 21
1


         (2.28) 

 
2.5 ábra: Hőmérséklet-eloszlás a falszerkezetben 

Forrás: [14] 
A hőáramsűrűség: 

 
d

tt
xx
tt

x
tgradtq 21

12

12 









      (2.29) 

A fal hővezetési ellenállása: 

 

dR           (2.30) 

Ezzel a hőáramsűrűség (fajlagos hőáram): 

 
R

tt
q 21 

          (2.31) 

Ha ismerjük a falszerkezet F felületét, akkor a hőáram: 

 F
R

tt
Q 21 

          (2.32) 
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2.2.7 Egydimenziós stacioner hővezetés többrétegű sík fal esetén 

A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy különböző anyagokból összeállított többrétegű 
falszerkezetben kell vizsgálni a hőterjedési viszonyokat. Ebben az esetben egy-egy 
rétegen belül lineáris lesz a hőfokeloszlás, és a szerkezet minden egyes rétegére 
vonatkozóan a hőáramsűrűség azonos. [14] 

 
2.6 ábra: Hővezetés többrétegű falszerkezetben 

Forrás: [14] 
Az egyes rétegek hővezetési ellenállása: 

 
1

1
1 

d
R   

2

2
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d
R   
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d
R       (2.33) 

Villamos analógiával élve, ezek az ellenállások sorba vannak kapcsolva, vagyis a 
szerkezet összes hővezetési ellenállása: 
 321 RRRRö          (2.34) 
Ezzel a hőáramsűrűség: 

 
öR
tt

q 21 
          (2.35) 

Az egyes rétegek közötti hőmérséklet: [14] 

 
ö

a R
R

tttt 1
211 )(    

ö
b R

RR
tttt 21
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     (2.36) 

Ha ismert a fal F felülete, akkor a hőáram: 

 F
R

tt
Q

ö

21 
          (2.37) 
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2.2.8 Stacioner hővezetés homogén hengeres fal esetén 

A csövek és a csövekre helyezett hőszigetelő és védőrétegek jelentik a hengeres falak 
hővezetésének leggyakoribb technikai esetét. [14] 
Vizsgáljuk a 2.7 ábra szerinti, L hosszúságú, r1 és r2 belső, illetve külső sugarú üreges 
hengerben a hőterjedési viszonyokat! 
Feltételezzük, hogy a henger anyaga homogén, melyet állandó  hővezetési tényező 
jellemez! Továbbá feltételezzük, hogy csak sugárirányú hőáramlás lép fel. Ez 
gyakorlatilag akkor lehetséges, ha a henger két vége szigetelt, vagy az L a sugarakhoz 
képest megfelelően nagy. Ebben az esetben a hőáramlás irányában változik a 
keresztmetszet. [14]  

 
2.7 ábra: Hővezetés egyrétegű hengeres fal esetén 

Forrás: [14] 
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A hőáram: 

 rL
dr
dtF

dr
dtQ  2        (2.38) 

A változókat szétválasztva: 

 
r
dr

L
Qdt
2


         (2.39) 

Integrálva: 

 Cr
L

Qt  ln
2


        (2.40) 

A C állandó értékét az r=r1 t=t1 feltételből számíthatjuk ki: 

 11 ln
2

r
L

QtC



  

Ezzel: 

 
1

1 ln
2 r

r
L

Qtt



         (2.41) 

 
A hőmérséklet-eloszlás tehát logaritmikus. 
Ha r=r2 akkor t=t2. Ebben az esetben számítható a hőáram: 
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          (2.42) 

 
A fajlagos hőáram: 
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         (2.43) 

 
A hővezetési ellenállás: [14] 
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2.2.9 Stacioner hővezetés többrétegű hengeres fal esetén 

Ha a többrétegű hengeres fal különböző anyagokból van összeállítva, akkor ezek 
hővezetési ellenállásai [14]:  
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  (2.45) 

 
2.8 ábra: Hővezetés többrétegű hengeres fal esetén 

Forrás: [14] 
 
Az összes ellenállás a rétegek ellenállásának összege, mivel sorba kapcsolt ellenállásokról 
van szó: 
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      (2.46) 

 
A fajlagos hőáram ebben az esetben tehát: 
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Az egyes rétegek határán a hőmérséklet: 
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    (2.49) 

 
Az L hosszúságú csővezetéken a hőáram: 
 LqQ            (2.50) 
 
2.3 A hőátadás, hőáramlás, konvekció 

2.3.1 Hőátadás 

A hőátadás a hőterjedés azon formája, amikor a hőcsere egy áramló kontinuum és egy 
szilárd felület között megy végbe. A hőterjedésnek ennek az esetére más 
törvényszerűségek érvényesek, mint a hővezetésre. Az ilyen esetekben szerepet játszik a 
kontinuum áramlásának típusa (lamináris vagy turbulens) és annak fizikai jellemzői. A 
lamináris áramlás esete közelebb áll a hővezetéshez, míg az intenzív keveredéssel együtt 
járó turbulens áramlás esetében a részecskék, a mozgásuknak köszönhetően, 
közvetlenül is adnak át hőt a szilárd test felületének, így jóval nagyobb hőáramok 
alakulhatnak ki. 
 

 
2.9 ábra: Hőmérséklet-változás szilárd test mellett áramló kontinuumban 

Forrás: [15] 
 

Newton felállított egy tapasztalati összefüggést az áramló közeg és a szilárd test felülete 
között 

tq            (2.51)  
 

ahol  a hőátadási tényező: egységnyi hőmérséklet-különbség hatására, időegység alatt 
egységnyi felületen átadott hőmennyiséget jelenti (W/m2K).  
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A hőátadási tényező függ a közeg áramlásának és az anyag fizikai jellemzőitől: a 
hővezetési tényezőtől, a fajhőtől, a kinematikai viszkozitástól és a sűrűségtől. A 
hőátadási tényező nem anyagi jellemző. Meghatározása döntően modellkísérletek alapján 
felállított, hasonlósági számokat tartalmazó kritériumegyenletekkel történik. A hőátadási 
folyamatok modellezésénél több hasonlósági kritérium teljesülésére lehet szükség. Ezek a 
hasonlósági feltételeket kifejező mértékegység (dimenzió) nélküli számok a következők: 
 
– Reynolds-szám (Re-szám) 
– Grashof-szám (Gr-szám) 
– Prandtl-szám (Pr-szám) 
– Nusselt-szám (Nu-szám). [15] 
 

2.1 táblázat: A hőátadási tényező általános értéktartományának nagyságrendi értékei 

Közeg 
Hőátadási tényező tájékoztató 

értékei [W/m2K] 
Gáz (levegő és más hasonló gázok) 100–102 
Folyadék (víz és más hasonló folyadék) 102–103 
Kondenzálódó vízgőz és forrásban lévő víz 104 

Forrás: [15] 
 

2.3.2 Hősugárzás 

A hő elektromágneses sugárzásként terjed a térben. A hősugárzás akkor is fellép, ha van 
valamilyen közvetítőközeg (fluidum) és van más hőterjedési forma is pl. hőkonvekció. 
Az elektromágneses sugárzások szerepük, fontosságuk, keletkezésük stb. szerint igen 
sokfélék lehetnek, de alapjában véve hullámhosszuk szerint osztályozhatók. A 
legrövidebbek a 10-15 m hullámhosszú, ún. kozmikus sugarak, melyek a különböző 
radioaktív folyamatok során keletkező gammasugarak. A legnagyobb 
hullámhosszúságúak a 108 m hullámhosszú, ún. hosszú rádióhullámok. Minden 
elektromágneses sugárzásnak van hőhatása, a gyakorlati szempontból jelentős sugarak 
az  infravörös sugarak, amelyek a 10-8–10-4 m hullámhossztartományt fedik le. [15] 
A hősugárzás alapvető összefüggése a Stefan–Boltzmann-törvény, amely a felületegység 
által időegység alatt kisugárzott hőmennyiséget adja meg. 
 

4
0Tcq           (2.52) 

 
ahol C0 az abszolút fekete test sugárzási tényezője; ε a sugárzásos test feketeségi foka. 
(Azt fejezi ki, hogy az adott test az abszolút fekete test sugárzóképességét milyen 
mértékben közelíti meg. Ebből következik, hogy a feketeségi fok mindig kisebb, mint az 
egység.) [15] 
 
Az abszolút fekete test minden ráeső sugárzást elnyel, és folyamatos színkép szerint 
(minden hullámhosszon) sugároz ki energiát, természetesen nem minden tartományban 
azonos intenzitással. Az abszolút fekete test elméleti úton meghatározott sugárzási 
tényezője, az ún. Boltzmann-állandó. 
 

8
0 10767,5 C         (2.53) 
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A feketeségi fok több tényező függvénye. A legfontosabbak közülük a felület érdessége 
és anyaga. A sima, fényes és kemény felületek kevés sugárzást tudnak elnyelni (kevésbé 
melegszenek fel és ezért kevésbé sugárzók), ezzel szemben az érdes, puha és matt 
(fénytelen) felületek jól megközelítik az abszolút fekete test tulajdonságait, legalábbis a 
hőterjedés szempontjából fontos tartományban (sok rájuk eső sugárzást elnyelnek, 
jobban felmelegszenek és nagyobb kisugárzásúak). [15] 
 
 

2.2 táblázat: Néhány anyag feketeségi foka 

Anyag 
Hőmérséklet-tartomány 

[oC] 
Feketeségi 

fok 
Alumínium, csiszolt 225-375 0,039-0,057 
Alumínium, 600 oC-on oxidált 200-600 0,11-0,19 
Vas, csiszolt 425-1000 0,114-0,0377 
Vas, csiszolóanyaggal frissen 
megmunkálva 

20 0,242 

Víz 0-100 0,95-0,963 
Gipsz 20 0,903 
Tölgyfa, gyalult 20 0,895 
Tégla, samott 1100 0,85 
Lakk, fehér, érdes vaslemezen 23 0,906 
Lakk, fekete, fényes vaslemezen 25 0,875 
Üveg, sima 22 0,937 

           Forrás: [15] 
 
A táblázatból látható, hogy nem a szín a meghatározó feketeségi fok az elnyelt és 
kisugárzott hőáram tekintetében. 
Előfordul, hogy a Boltzmann-állandó nagyságrendjét az abszolút hőmérséklet osztójába 
írják, így a kisebb számokkal egyszerűbb számolni. 
 

4)
100

(767,5 Tq           (2.54) 

 
A sugárzó testek közötti hőcsere a Stefan–Boltzmann-törvény alapján a két hőmérséklet 
negyedik hatványai közötti különbséggel arányos 
 

2,1
4241 )

100
()

100
(767,5  







 
TTq red      (2.55) 

 
ahol εred két felület feketeségi fokából meghatározható ún. redukált feketeségi fok; 1,2 a 
két felület méreteiből és egymáshoz viszonyított helyzetéből (a normálisok egymáshoz 
képesti elhelyezkedése) meghatározható ún. besugárzási tényező. [15] 
 
A hőáram összefüggésében a redukált feketeségi fok és besugárzási tényező 
meghatározása általában igen bonyolult geometriai számításokat igényel, ezért itt a 
redukált feketeségi fok összefüggését csak két egyszerű esetre adjuk meg, amikor a 
besugárzás tökéletes vagy közel ideális: 

1,2=1. 
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A tökéletes besugárzás esete azt jelenti, hogy a két test sugárzása kölcsönösen és 
maradéktalanul a másik test felületére jut. Könnyen belátható, hogy a zárt térben 
elhelyezkedő test minden sugárzása a teret határoló felületre érkezik. 
A fent említett esetre vonatkozóan, a levezetés mellőzésével, a redukált feketeségi fok a 
következőképpen határozható meg. 
 

)1
1

(
1

1

22

1

1








F

Fred        (2.56) 

Párhuzamos felületek esetében a sugárzásos hőcsere esetén F1=F2. 
A sugárzással átvitt hő általában csak akkor számottevő a hőátadás mellett, ha a 
hőmérséklet-különbség több száz fok, és a hőleadó felület hőmérséklete megközelíti a 
látható izzáshoz tartozó hőmérsékletet (500–700 oC). (Érdekesség, hogy az emberi bőr a 
testfelület bizonyos részein olyan érzékeny, hogy néhány 10 foknyi hőmérséklet-
különbség esetén is képes érzékelni a bőrfelületet sugárzás útján érő hőmérséklet-
változást.) [15] 
 
2.3.4 Hőátvitel és a hővezetési tényező 

A hőszigetelés a mérnöki gyakorlatban sűrűn előforduló feladat. Ez az összetett folyamat 
egy, a rendszer szilárd anyagát alkotó felület és a rendszerben áramló kontinuum közt 
létrejött hőátadásból, a szilárd testben végbemenő hővezetésből és a felület, valamint a 
környezet szerepét betöltő másik kontinuum közti hőátadásból áll. 
 

 
2.10 ábra: Hőmérséklet-változás hőátvitel során 

Forrás: [15] 
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A 2.10 ábrán látható három hőmérséklet-különbségre a megfelelő összefüggéseket 
felírva, sík falat feltételezve, a hőmérséklet-különbségeket összeadva, és a kapott 
egyenletet rendezve a következő összefüggést kapjuk  
 

tUq           (2.57) 
 

ahol U a hőátbocsátási tényező, amely a következő összefüggéssel adható meg: 

ei

d
U


1)(1

1





       (2.58) 

 
Az összefüggésből adódik, hogy adott falvastagság és hővezetési tényező esetén a 
hőátviteli tényező mindenképpen kisebb, mint a két közeg oldalán jelentkező hőátadási 
tényezők bármelyike. Ebből egyértelműen következik, hogy az adott falszerkezet 
esetében a hőátviteli tényező módosítása a leghatékonyabban minden esetben a 
rosszabbik hőátadási tényező változtatásával érhető el. [15] 
A szigetelőanyagok laboratóriumi körülmények között megállapított adatai katalógusba 
foglaltak. Ezek az anyagra jellemző értékek a beépítés és a felhasználás során is 
változhatnak. A nem állandó érték. Függ az anyag hőmérsékletétől, ami építőipari 
felhasználás szempontjából elhanyagolható, nagy hőkülönbség, hűtőkamra vagy 
kemence esetében viszont figyelembe kell vennünk. (Pl.: A beépítés során a ragasztóba 
kevert víz beszivároghat a polisztirolgyöngyök közti cellákba, a víz pedig rendkívüli 
mértékben negatív irányba befolyásolja az anyag hőszigetelő képességét). Ennek 
korrekciójára szolgál a következő összefüggés:  

)1(0   ,                  (2.59) 
ahol a λ0 a gyártó által közölt érték, a κ pedig a korrekciós tényező, a beépítési mód és a 
felhasználási feltételek függvényében. Esetenként, ha több hatás is érvényesül, több 
korrekciós tényező alkalmazása szükséges. 
Korrekciós tényezők a beépített hőszigetelő anyagok hővezetési tényezőjének 
meghatározásához, hazai mérések alapján: 
 

2.3 táblázat: Részlet az MSZ-04-140-02 (1991) szabványból  
Anyag és beépítési mód κ 

Polisztirolhab, amelyre rávakolnak vagy 
rábetonoznak 

0,42 

Polisztirolhab két falazott réteg között 0,10 
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2.11 ábra: Hővezetési tényező a hőmérséklet függésében 

Forrás: [16] 
A hővezetési tényező és a hővezetési tulajdonság elmélete hasonló az elektromos 
vezetéshez. Az elektromosan vezető anyagok (fémek) hővezetési tényezője igen magas, 
tehát jól vezetik a hőt. Ezzel ellentétben a nemfémes anyagok lényegesen rosszabbul 
vezetik a hőt. 
 
Az építészetben használt egyes anyagok adatai +10 oC átlaghőmérséklet mellett: 
 

2.4 táblázat: Részlet az MSZ-04-140-02 (1991) szabványból 
Megnevezés λ [W/mK] ρ [kg/m3] 

Levegő 0,026 1,247 
Polisztirol 0,04 15 
Ásványgyapot 0,051 200 
Víz 0,58 1000 
Vasbeton 1,55 2400 
Réz 372 8900 
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2.12 ábra: A hővezetési tényező függése az anyagsűrűségtől 

 
A fémek jó hővezető képességének magyarázata, hogy a fémekben sok a szabad 
elektron, melyek feszültségkülönbség hatására elmozdulnak (ez az elektromos áram), és 
ezzel a hőszállításban is nagy szerepet játszik a mozgásuk. 
 
A polisztirol és az ásványgyapot azon hőszigetelő anyagok közé tartoznak, amelyek 
különösen kis hővezetési tényezővel, így rendkívül jó hőszigetelő képességgel 
rendelkeznek. Ennek oka azonban nem magában az anyag tulajdonságaiban, hanem a 
szálak közötti, bonyolult szerkezetű teret kitöltő levegőben keresendő. A levegő és más 
gáz halmazállapotú anyagok hővezetési tényezője igen kicsi. A levegő hőszigetelő 
képessége az alapja a hőszigetelő anyagok gyártásának. Jó hőszigetelő képességű 
anyagok előállításához annak szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy abban a lehető 
legtöbb és legapróbb légzárvány legyen (ilyenek a műanyag habok, laza szerkezetű, 
bolyhos szövet stb.) Az apró légzárványokon belül a hő vezetéssel tud csak terjedni. 
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Nagyobb légzárványok esetén kevésbé jó a hőszigetelő képesség, mivel ezekben a bezárt 
levegőn keresztül a hő már konvekcióval is tud terjedni. 
Manapság az ipar fejlődésként a légzárványok helyett vákuumbuborékokat juttatnak a 
habosított anyagba, ezzel szinte tökéletes hőszigetelés érhető el. [15] 
 
2.4 Hővezetési tényező 

A „hővezetés” az építőanyagokban három hőközlési forma (hővezetés, hősugárzás, 
hőáramlás) együttes hatását jelenti. A hővezetési tényező anyagjellemző, mely 
megmutatja, hogy mekkora az egységnyi vastagságú anyag egységnyi felületén 
időegység alatt átáramló (átvezetett) hőmennyiség, ha a külső és belső felületek 
hőmérséklet-különbsége is egységnyi: λ (W/mK). Az építőiparban használt anyagok 
hővezetési tényezője igen tág határok között változik. A hővezetési tényező valójában 
nem egy állandó szám, értéke több jellemzőtől függ: testsűrűség (2.12 ábra), 
pórusméret, póruselrendezés, nedvességtartalom (különösen a lazább szerkezetű 
anyagok hővezetési tényezője függ erősen tőle), hőmérséklet (szokványos építőipari 
esetekben elhanyagolható, de pl. kemence vagy kéményépítés esetében jelentős lehet), 
nyomás. [15-17] 
 

 
2.13 ábra: Nyomás és a hővezetési tényező összefüggése 

          Forrás: [17] 
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3. SZIGETELÉS 

3.1 Elektromos szigetelés 

Szigetelőnek (vagy dielektrikumnak) nevezzük azokat az anyagokat, melyek az 
elektromos áramot elhanyagolható mértékben vezetik. Az elektromos ellenállásuk 
jellemzően 1012 Ω felett van. A szigetelőkben a tiltott sáv szélessége nagy, nagyobb mint 
3 eV (kb. 0,5 aJ), amelyet szobahőmérsékleten csak nagyon kevés elektron képes elérni. 
A szigetelőanyagokban ezért kevés szabad elektron van, az anyag vezetőképessége kicsi. 
Gyakorlatilag nem vezet, szigetel. Ideális szigetelőben egyetlen szabad töltéshordozó 
sincs. Az atomok hőmozgása miatt a gyakorlatban ilyen nem fordul elő, vagyis 
szigetelőanyagainkra inkább a rossz vezető elnevezést kellene használni. A 
szigetelőanyagok a gázok, az olajok, a szilárd halmazállapotúak közül az üveg, 
műanyagok, kerámiák, csillám stb. Meg kell jegyezni, hogy ezen anyagok 
szigetelőképességüket nem tartják meg korlátlanul. Ha például a szigetelőanyagot 
határoló vezetőszerkezetek, elektródok, között a feszültség nő, azzal együtt növekszik a 
szigetelés igénybetétele is. Ha a szigetelőanyag igénybevétele meghaladja az általa 
elviselni képes határt, akkor szigetelőképessége megszűnik és vezetővé válik. Ilyenkor 
következik be átütés a szigetelőanyagban. A szigetelésekkel szemben támasztott egyik 
legfontosabb követelmény, hogy elviseljék a rájuk kapcsolt feszültséget, ne üssenek át. 
Ellenkező esetben a berendezés használhatatlanná válik. [18] 
A szigetelőanyagok azon tulajdonságát, hogy a feszültségből (villamos térerősségből) 
eredő igénybevételt képesek elviselni, villamos szilárdságnak nevezzük. Ha az anyag 
villamos szilárdsága megszűnik, a szigetelőképesség letöréséről beszélünk. Ha a villamos 
szilárdság letörése az elektródok között egynemű szigetelőanyagban következik be, 
akkor átütésről van szó. Ha a szigetelőképesség különböző szigetelőanyagok 
határfelületén jelenik meg, akkor átívelés jön létre. Ekkor a szigetelőanyag letörése 
részben az egyik, a kisebb villamos szilárdságú, szigetelőanyagban marad. Átívelésnek 
két egymással érintkező, különböző dielektromos állandójú szigetelőanyag határfelülete 
mentén a kisebb villamos szilárdságú szigetelőanyagban bekövetkező átütést nevezzük. 
Nagyfeszültségű szabadvezetékek szigetelőinél a letörésnek ez a formája a leggyakoribb. 
Az átütés bekövetkezhet közvetlenül a villamos tér hatására oly módon, hogy a tér az 
anyag semleges részecskéit töltéshordozókká alakítja át és azokat hozza mozgásba; ez a 
tisztán villamos átütés. Bekövetkezhet azonban oly módon is, hogy dielektromos 
veszteséggel erősen felmelegíti az anyagot és a szigetelőképesség magas hőmérsékleten 
szűnik meg; ez a hő-villamos átütés. Utóbbi váltakozó tér esetén és csak folyékony vagy 
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szilárd szigetelőanyagokban jön létre. Az átütésekre jellemző az időtartamuk, amely a 
folyamat specifikált mechanizmusoktól függően tized másodperctől néhány másodpercig 
terjedhet. Szilárd szigetelőanyagoknál a folyamat irreverzibilis. A szigetelőképesség 
letörése bekövetkezhet részlegesen is oly módon, hogy nem terjed egyik elektródtól a 
másikig. A részleges letörés jellegzetes esete levegőben a vékony vezetőkön kiálló 
sarkokon létrejövő koronakisülés. A koronakisülésnek tudható be a nagyfeszültségű 
távvezetékek zizegő hangja is. Az átütési feszültség az a feszültség, amelynél az adott 
elrendezésben jelen levő szigetelő átütése bekövetkezik. Átütési szilárdság, más néven 
kritikus villamos térerősség, az a legnagyobb villamostérerősség-érték, amely a 
szigetelőanyagban fenntartható anélkül, hogy abban átütés jönne létre. Az átütési 
szilárdság az átütési feszültség és a hozzá tartozó átütési távolság hányadosa; 
legtöbbször kV/cm mértékegységben adják meg. A szigetelőanyagok átütési szilárdságát 
nagymértékben befolyásolja azok szennyezettsége, hőmérséklete, egyéb fizikai állapota 
és a villamos tér jellege is. A száraz laboratóriumi levegő átütési szilárdsága, más néven 
kritikus térerőssége, homogén villamos tér és meghatározott elektródköz (2 cm) esetén 
20 kV/cm. Az elektrotechnikában alkalmazott szigetelők átütési és átívelési feszültségét 
szabványos lökőfeszültség- és ipari frekvenciás feszültségpróbával mérik, szabványos 
elektródelrendezéssel. A szigetelőanyagokat soha nem terhelik az átütési szilárdságig, 
általában legalább háromszoros biztonsági tényezőt alkalmaznak. [19] 
 
3.2 Hőszigetelés 

A hőszigetelés körülbelül az 1970-es évek elején kezdődött. Az ipar és a technika 
fejlődésével a legkülönbözőbb hőszigetelő anyagok terjedtek el, és a mai napig virágzik a 
fejlesztésük. 
Hőszigeteléskor egyaránt beszélünk a szigetelőanyagról és az energiahatékonyság 
növelése érdekében tett intézkedésekről is. Manapság számos hőszigetelő anyagot 
ismerünk. Ilyenek például a műanyaghabok, a kőzet- és ásványgyapot, de ide tartoznak 
a vákuum hőszigetelő anyagok is. 
Egy épület hőszigetelése nemcsak annak a „becsomagolását” jelenti, hanem az épületnek 
a környezetbe leadott hőenergiájának a csökkentését, esetleg a minimalizálását 
szigetelőanyagok felhasználásával. Fő feladata az épületben megtermelt vagy az 
épületbe juttatott hő fenntartása, a hőleadás csökkentése és a hősugárzás által, kívülről 
érkező hő távoltartása. Ez utóbbira alkalmazzák a hő- és fényvédő bevonatokat, amiket a 
jegyzet később fejezeteiben részletesen is elemzünk majd. A ma ismert hőszigetelő 
anyagok közül a leghatékonyabbak a vákuum hőszigetelő anyagok, de ezek igen 
költségesek. A legjobb ár-érték aránnyal az expandált polisztirol (EPS) rendelkezik. 
Ugyanakkor a legtöbb építész erre a technológiára csak mint szükséges rosszra gondol, 
az anyag öregedéssel járó esztétikai hibája miatt. Az EPS újrahasznosítási aránya, 
környezetvédelmi szempontból kiemelkedő: akár a felhasznált EPS 70%-a 
újrahasználható. [20, 21] 
A hőszigetelés mint intézkedés olyan szigetelőanyaggal kezdődött, amelyet még ma is 
használnak. Ez a bitumen. Annak ellenére, hogy legfőképpen a magasépítészetben 
alkalmazzák, szigetelési igényeket is kielégít. A Tigris és az Eufrátesz vidékén már 
időszámításunk előtt is ismerték a bitument. A fürdőket, partvédőműveket 
bitumenhabarccsal, burkolattal védték. Alkalmazása később évszázadokra feledésbe 
merült, és csak 1600 körül Trinidad és Tobago természetes aszfalttavainak, föld alatti 
aszfalttengereinek a felfedezése után kezdtek el vele ismét foglalkozni. Szigetelésként 
való alkalmazása a XIX. század végén jelent meg újra, és az I. világháború után vált 
általánossá. A magyarországi 1990-es rendszerváltást megelőzően a födémeken áthaladó 
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csővezetékek átvezetéseit töltötték ki bitumennel. Ezáltal kapcsolódik a felhasználása az 
épületgépészethez. Az 1970-es években, az ipari forradalom idején kezdett el egyre 
nagyobb gondot okozni a gépek által termelt hő. Akkoriban a problémát többnyire az 
azbeszt szigetelőanyag segítségével próbálták megoldani. Azonban ennek gyártása 
mérgező volt, amely ellen az angol szakszervezetek tiltakoztak is.  
Az anyagoknak más és más kívánalomnak kellett megfelelniük, amelyet a technika 
fejlődése is segített: előtérbe került a páralecsapódás elkerülése és a rezgéstompítás is. 
Az első innovatív feltaláló cég a Grünzweig és Hartmann volt, amely 1880-ban 
szabadalmaztatta az első szigetelőlemezt (parafából), majd 1906-ban az expandált 
parafalemezt. Az expandált Polystyrolt vagy más néven „Styroport” vagy „hungarocellt” a 
BASF cég szabadalmaztatta először. Feltalálója egy brünni kémikus, Friedrich Rudolf 
Stastny volt. A mai hőszigetelési rendszer ötletét, mely a hőszigetelő réteg + beton + 
műgyanta vakolat, Edwin Horbach, festő-mázoló szabadalmaztatta 1959. október 7-én. 
Idővel azonban a Rhodus Firma kifejlesztette a hőszigetelő rendszerek újabb változatát: 
különleges kialakítású gépeket a gyártás során keletkezett hulladék styropolból készült 
bevonattal láttak el.  
A korábban említett példák jól illusztrálják, hogy az építőipari újítások milyen szokatlan 
utakat járnak be. Mint ahogy manapság az egyik leggyakrabban használt építőipari 
megoldás is bizonyítja: nem a kutató- és fejlesztőlaborokból származnak, hanem egy 
hétköznapi ember találmánya. A II. világháború után, amikor is hazánkban az újjáépítés 
volt a legfontosabb feladat, a hőszigetelést ellátó szakemberek képzése nem 
iskolarendszerben valósult meg, hanem a szakma mesterei mellett sajátíthatták el a 
szükséges ismereteket a leendő szakemberek. Az osztrák Tel-Wolle (ma: Isover) cég 
karácsonyi díszek készítéséből nőtte ki magát, mivel korábban az üveggyapot kedvelt 
alapanyaga volt egyes karácsonyi díszeknek. Azonban az 1973-as energiaválság idején 
hirtelen megnőtt a kereslet a különböző szigetelőanyagok iránt. Ekkor jött a cégnél az 
ötlet, hogy az üveggyapotot kartonlapokra varrja, majd azokat szigetelőrétegként eladja. 
Az olajárrobbanás nagyban hozzájárult a hőszigetelő anyagok elterjedéséhez. A magas 
energiaárak miatt megnőtt az emberek igénye az energia eredményesebb kihasználása 
iránt. Ezzel szemben elsősorban gazdasági szempontok és érdekek álltak az 
energiahatékonyság növelése érdekében tett intézkedések mögött. Németországban a 
hőátbocsátási ellenállással először 1938-ban, a DIN 4110 szabványban foglalkoztak. 
Értékét tudományos alapon csak 1952-ben határozták meg először. A megkívánt 
minimális értékeket a tömör téglafalak akkoriban használatos falvastagságához 
igazították. Tehát kezdetlegesen még nem tudományos alapon, hanem a korábbi építési 
szokásokhoz mérten állapították meg azokat. Az energiaválság idején többnyire 
gazdasági okai voltak ezeknek az intézkedéseknek: a fosszilis energia mennyisége 
csökkent, ezáltal piaci értéke jelentősen megnőtt. A fosszilis energiahordozók 
használatának gazdasági következménye, mint érv az energiahatékony építészet mellett, 
csak később vált indokká, amely ötlet aztán az 1970-es évek alternatív politikai 
mozgalmának eszméjébe is illet. A nem megújuló primer energiaforrások használata, 
mint a nyersolaj vagy gáz, többnyire már csak állami érdekeket, egyes politikai nézeteket 
szolgál. Elsöprő fejlődésen esett át, hasonlóan a k-, illetve U-értékhez az ún. passzívház 
technológia. Az „energiasokk” hatására az épületek hőveszteségére vonatkozó értékek 
szigorításának eredményeképpen a ’80-as években a svédek bevezették az „alacsony 
energiafogyasztási határérték” fogalmát, amelyet aztán a német nyelvű országok is 
átvettek. Az első kísérletek a passzívház megépítésére az 1970-es évek elején történtek, 
svéd segítséggel. Prof. Dr. Wolgang Feist – aki az általa alapított mai darmstadti 
Passivhaus-Institut vezetője, a lundi egyetem professzorával, Bo Adamsonnal együtt 
1988 májusában definiálta a passzívház fogalmát, illetve kritériumait: A passzívház olyan 
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épület, amelyben a kényelmes hőmérsékletet biztosítása (ISO 7730) megoldható 
kizárólag a levegő frissen tartásához (DIN 1946) megmozgatott légtömeg utánfűtésével 
vagy utánhűtésével további levegő visszaforgatása nélkül. Az első passzívház 1991-ben 
épült meg. 2020-tól pedig egy, még átdolgozás alatt álló, az épületek 
energiahatékonyságáról szóló uniós irányelv már csak olyan épületek építését engedi, 
amelyeknek a károsanyag-kibocsátása közel nulla. Ez pedig szigetelőanyagok 
alkalmazása nélkül nem megoldható feladat. 
 
3.3 Hőszigetelő anyagok 

A hőszigetelő anyagokra vonatkozó európai termékszabványokat 2006 óta 
Magyarországon is alkalmazni kell. Ezek a szabványok angol nyelven jelentek meg, de 
néhány (pl. ásványgyapotokra és expandált polisztirolhabokra vonatkozóan) előírás 
magyar nyelvű változata is elkészült. A szabványok MSZ EN 13162-13171 jelzettel az 
alábbi, épületekben felhasznált hőszigetelő anyagokra vonatkoznak [22]: 
ásványgyapot, 
duzzasztott perlit, 
expandált polisztirolhab (EPS), 
extrudált polisztirolhab (XPS), 
fagyapot, 
fenolhab, 
faszálakból készített termékek, 
merev poliuretánhab, 
parafa, 
üveghab. 
A termékeket csak szabványos megjelöléssel lehet forgalomba hozni, hivatkozva a 
vonatkozó előírás számára. Továbbá a gyártónak meg kell adnia az európai 
osztályozásnak megfelelően az anyag tűzzel szembeni viselkedését. A gyakorlattól 
eltérően a hőszigetelő anyagok testsűrűsége általánosságban nem követelmény, de 
azokban az esetekben, ahol egyértelmű összefüggés van a megkövetelt tulajdonság és a 
testsűrűség között, ott felhasználható a gyári ellenőrző vizsgálatokra (3.1 ábra). 
A hőszigetelő anyagok (ritkábban) a természetben előforduló vagy (általában) 
mesterségesen előállított anyagokból gyártott, pórusos vagy üreges szerkezetű, kis 
testsűrűségű termékek, amelyek szilárd alkotórészekből álló vázból, továbbá levegővel 
vagy más gázokkal telt pórusokból és kapillárisokból épülnek fel. 
Az általános gyakorlat szerint mindazon anyagok és termékek, amelyeknek (+10 °C 
középhőmérsékleten mért) hővezetési tényezője nem haladja meg a λ = 0,15 W/mK 
értéket, hőszigetelő anyagnak tekinthetők [22-23]. 
Hatékony hőszigetelő anyagnak tekinthetők mindazon anyagok, amelyeknek (+110 °C 
középhőmérsékleten mért) hővezetési tényezője λ = 0,06 W/mK értéknél alacsonyabb. 
A hőszigetelő anyagok tulajdonságait alapvetően a szerkezeti felépítés határozza meg. Az 
anyagszerkezet legfontosabb sajátossága a nagy porozitás. A hőszigetelő anyagok, illetve 
termékek összes műszaki jellemzőit a pórusszerkezet mennyisége és minősége szabja 
meg. 
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3.1 ábra: Üveggyapot hővezető képessége a testsűrűség függvényében 

Forrás: [23] 
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3.3.1 A hőszigetelő anyagok csoportosítása 

3.3.1.1 Hőszigetelő jellegű teherhordó szerkezeti anyagok, hővezetési tényező   
λ ≥ 0,07 W/mK 

Durvakerámia kézi falazóelemek 
Pórusbeton 
Fabeton 
Hőszigetelő habarcsok és vakolatok 
Könnyűbetonok 
Habcement 
Fagyapot [22] 
 
3.3.1.2 Hatékony hőszigetelő anyagok, hővezetési tényező λ ≤ 0,06 W/mK 

Természetes alapú és/vagy szerves anyagok 
Parafa 
Cellulóz 
Poliuretánhab (PUR) 
Polisztirolhab 

– expandált (EPS) 
– extrudált (XPS) 

Polietilénhab (PEF) 
Szilikát bázisú és/vagy szervetlen anyagok 
Szálas ásványgyapot 

– kőzetgyapot 
– üveggyapot 

Duzzasztott perlit 
Üveghab 
Vákuum-hőszigetelés 
Nanopore 
Fázisváltó anyagok 
Aerogél 
Fém-oxid vákuumgolyók 
Az épületgépészetben mérsékelt jelenléte ellenére megemlítendő szigetelőanyag az 
azbeszt, mert ez indította el a szigetelőanyagok fejlődését. [17, 21] 
Az első azbeszt Ciprus szigetéről származott, ahol a kitermelés még a XX. században is 
folyt. A világ nagyobb lelőhelyei: India, Kanada, USA, Dél-Afrika és a volt Szovjetunió 
területe. A gyártott anyag az azbeszt foszlatásával kapott rostok halmaza, vagy azokból 
kötőanyag felhasználásával készült. 
Szálas struktúrája folytán az azbeszt veszélyes az emberi szervezet úgynevezett savós 
bélhártyáira, amik az azbesztszálakat nem tudják feloldani. Így ezek a szálak 
megakadhatnak a tüdő hörgőcskéiben, a rák kialakulását okozva, neve: azbesztózis. 
Kiváló tulajdonságai miatt (hőálló, kémiailag sav-, lúg-, olajálló, éghetetlen és nem 
bomlik el) az 1980-as években több mint 3000 fajta termékben használták fel az 
azbesztet. Elektromos szigetelőként viselkedik, szálstruktúrájának köszönhetően pedig 
nagy mechanikai szilárdságú. Azbesztből készült leggyakoribb termékek: tömítések, 
fékbetétek, kuplungok, valamint tűz-, hő- és zajvédelem szempontjából alkalmazott szórt 
vakolat. 
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20 évvel ezelőtt még kapható volt szakboltokban azbesztlemez, amelyet háztartásokban 
a tűzhely és a hűtőszekrény közé állítottak be. De ezt mára kiváltották a grafit- vagy 
aramidszálas lemezek. Az azbesztnek összesen hat típusát különböztetjük meg, amelyek 
veszélyessége eltérő. Magyarországi alkalmazása elsősorban szigetelés, tömítőanyag, 
betétek terén volt elterjedt. 
 

 
3.2 ábra: Azbesztszigetelés 

Forrás: [24] 
 

3.3.2 Általános hőszigetelő anyagok 

3.3.2.1 Durvakerámia kézi falazóelemek 

A durvakerámia termékeken agyagból égetés során kinyert, színesre kiégő, rendszerint 
mázatlan, pórusos szövetű téglákat, cserepeket, födémelemeket értünk. A hőszigetelési 
képességét a vázkerámia kézi falazóblokkok, falazóelemeknek a vékony, égetett agyag 
határolófalak és bordák, illetve a falazóblokkokban lévő minél több, de méretre minél 
kisebb üregek aránya határozza meg. Ez az üreges rész akár 40-50%-a is lehet az 
össztérfogatnak. A hőszigetelő képességet a függőleges bordák expandált polisztirolhab 
betételemekkel való kitöltésével lehet javítani. Testsűrűségük 800–1200 kg/m3 közötti. 
[25] 
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3.3 ábra: Durvakerámia kézi falazóelemek 

         Forrás: [26] 
 
Készítenek 50% körüli vagy e feletti üregtérfogatú falazóelemeket is, melyek – hasonlóan 
az alacsonyabb üregtérfogatú falazóelemekhez – agyagból készülnek, égetés során kiégő 
adalékok hozzáadásával (pl. habosított polisztirolgyöngy, fűrészpor). Ezek az 
adalékelemek a kiégetéskor elgázosodnak, és az égetett agyakban egyenletes eloszlású 
apró üregeket hoznak létre. Ezeknek a falazóelemeknek a testsűrűsége átlagosan 800 
kg/m3. A durvakerámia kézi falazóelemek magas nyomószilárdságúak és jó hőszigetelő 
képességűek. Az üregtérfogat növelésével óvatosan kell bánni, mert igaz, hogy 
növekedésével nő a hőszigetelő érték, de vele egy időben csökken az anyag szilárdsága. 
 
3.3.2.2 Pórusbeton 

A pórusbeton alapanyaga a kvarchomok, mész, cement és víz. Ezeket meghatározott 
arány szerint összekeverik, majd ha már a homogén finomszerkezetű és 
szemcseeloszlású keverék létrejött, akkor kis mennyiségű alumíniumpasztát adagolnak 
hozzá a pórusos szerkezet kialakulásának előidézésére. A formába öntést követően a 
keveréket előérlelik, méretre vágják és nyomás alatti gőzérleléssel autoklávban 
szilárdítják. [27] 
A pórusbetonban a durvakerámia kézi falazóelemekhez hasonlóan a hőszigetelő 
képességet a pórusok, a szilárdságot pedig a pórusfalak mennyisége határozza meg. 
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A 410-600 kg/m3 testsűrűségű, magas nyomószilárdságú pórusbeton jó hőszigetelő 
képességű, amelyből falazóelemeket vagy egyéb könnyű, de ugyanakkor szilárd 
építőelemeket állítanak elő. 
 

 
3.4 ábra: Pórusbeton 

        Forrás: [27] 
 
3.3.2.3 Fabeton 

Cement kötőanyagból és ásványosított faforgácsból előállított olyan könnyűbeton, amely 
egyesíti a fa és a beton kedvező épületszerkezeti tulajdonságait. [28] Kiválóan 
kombinálható normál kavicsbetonnal, illetve más, jó hővezetési képességű 
szigetelőanyaggal (pl. ásványgyapot, különféle polisztiroltáblák). Ezekkel a rugalmas 
gyártási sajátosságokkal olyan egyedi igények teljesíthetők, mint pl. nagyfokú 
hangelnyelés és hanggátlás (egy szerkezettel), fokozott hőszigetelés kis vastagsági 
méretekkel vagy magas páratartalmú épületek nagy hőszigetelésű falazatának 
kivitelezése. [28] 
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3.5 ábra: Fabeton (a) 

Forrás:[29] 

 
3.6 ábra: Fabeton (b) 

  Forrás: [30] 
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A fabeton szerkezete miatt szilárd, ugyanakkor rugalmas. Testsűrűsége 500–600 kg/m3, 
hővezetési tényezője: λ = 0,08–0,12 W/mK (+10°C-on laboratóriumban mérve). 
Páradiffúziós ellenállása csekély a faforgács közötti levegőrészek összefüggő volta miatt, 
ezáltal lehetővé téve a légáramlást, páraáteresztést. Nedvességálló, fagyálló. Penész- és 
gombaálló, nem korhad. Rovarok és rágcsálók nem károsítják. Érdes felülete miatt kiváló 
vakolathordozó. Nehezen éghető. A fabetonból falazóblokkok, falpanelek, előre gyártott 
áthidalózsaluzatok, szigetelőlapok, födémelemek, válaszfallapok készíthetők. 
 
3.3.2.4 Hőszigetelő habarcsok és vakolatok 

Először a XIX. század második felében jelent meg a házfalakon a vakolat. Alkotóelemei 
eredetileg a mész, a homok vagy folyami kavics és a víz volt. (Ezek keverékének 
hétköznapi elnevezése a habarcs, illetve a malter.) Azóta sokat változott egyrészt a 
felhasználási köre, másrészt az alkotóelemei is folyamatosan bővültek. Az összetételük 
az első világháború után változott meg, ekkor terjedtek el a fröcskölt, dörzsölt vakolatok 
és a nemes vakolatok is. [31] 
A hőszigetelő habarcsokat és vakolatokat a hagyományos habarcsok és vakolatok 
továbbfejlesztésével alakították ki a különböző hőszigetelő adalékok hozzáadásával. 
Hőszigetelő könnyű habarcs- és vakolatadalékként általában kétféle anyagok 
alkalmaznak: 
duzzasztott perlitet, így testsűrűségük 400-600 kg/m3, hővezetési tényezőjük:  
λ = 0,12-0,16 W/mK, vagy 
polisztirolgyöngyöt, így testsűrűségük 200-300 kg/m3, hővezetési tényezőjük:  
λ = 0,08-0,10 W/mK. 
 

 
3.7 ábra: Hőszigetelő falazóhabarcs 

Forrás: [32] 
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3.3.2.5 Könnyűbetonok 

Könnyűbetonnak számít a beton, ha bedolgozása után 2000 kg/m3-nél kisebb sűrűségű. 
A betonok sűrűségének csökkentését kétféle módon lehet elérni: a pórustartalom 
növelésével vagy könnyű adalékanyagok használatával.  
A könnyűbetonoknak két fő csoportja van: az adalékanyagos, cement kötőanyagú és a 
sejtesített könnyűbetonok (sejtbeton, gázbeton, habbeton). [3.8] Az adalékanyagos 
könnyűbetonok tovább csoportosíthatók teherbíró és hőszigetelő könnyűbetonokra. E 
hőszigetelő könnyűbetonok készülhetnek mesterséges (pl. polisztirolgyöngy) vagy 
természetes adalékanyagokkal (duzzasztott perlitbeton, fagyapot és -forgács, rizshéj, 
meggymag vagy nádbeton). Ez utóbbi csoporton belül a növényi eredetű 
adalékanyagokkal sűrített betonféleségeket nevezzük biobetonnak. [33] 
 

 
3.8 ábra: Könnyűbeton 

Forrás: [34] 
 
Az adalékanyagtól függően a könnyűbeton kényszer- vagy hagyományos keverőgépben 
állítható elő. Előbbi polisztirolhabgyöngyök és -őrlemény esetében, míg utóbbi ugyanezen 
adalékanyagok cementtel bevont változata esetén használatos. A cementbevonatnak 
köszönhetően a polisztirolgyöngy-szemcsék a keverés során nem „úsznak fel”, jobb a víz 
és a cement tapadása, valamint a keverés teljes folyamata érzéketlen a légmozgásra is. 
Felhasználásuk tekintetében födémek, könnyűszerkezetek, hőszigetelő létesítmények 
építésekor jöhetnek szóba. 
További előnyei: szabálytalan felület esetén hézagmentes szigetelést ad, nem éghető, a 
kártevők nem támadják meg, a polisztirollapokkal ellentétben a könnyűbeton esetében 
nincs szabási veszteség, gazdaságos, egészségre ártalmatlan. Kábelek vezethetőek 
benne, továbbá nagyon jó hőcsillapító – nyáron védi az épületet a túlmelegedéstől. 
Az általában alkalmazott könnyűbeton testsűrűsége: 300–700 kg/m3, hővezetési 
tényezőjük: λ = 0,08–0,16 W/mK. 
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3.3.2.6 Habcement 

A habcement speciális habképző anyaggal és berendezéssel előállított hab és megfelelő 
módon előkészített cementpép, esetleg adalékanyag (homok, pernye stb.) keverékéből 
készített habarcsszerű folyós anyag, amely természetes körülmények között 
megszilárdulva egyenletes eloszlású légpórusokat tartalmaz. 
 

 
3.9 ábra: Habcement 

Forrás: [33] 
 
Különböző testsűrűségű (250–900 kg/m3) habcement állítható elő az alkotók különböző 
arányú keverésével, valamint a habképzők minőségének, a keverés paramétereinek 
változtatásával és a pórusok jellegének szabályozásával. A habcement testsűrűsége 
alapvetően befolyásolja a termék hőtechnikai és szilárdsági tulajdonságait, ennek révén 
pedig az alkalmazási és felhasználási területeit. 
A cementkötés exoterm folyamata miatt a habcement előállításához nem kell hőenergia. 
Nyitott pórusszerkezetű, emiatt kiváló pára- és nedvességelvezető képességű, 
ugyanakkor fagyálló is. Nedves állapotban lúgos kémhatású, nem éghető tulajdonságú. 
Kedvező tulajdonságaiból adódik, hogy eredményesen alkalmazható lapostetők 
hőszigetelő, páratechnikai és lejtést adó rétegeként, valamint támasztóanyagként tér- és 
üregkitöltésre. A megszilárdult anyag terhelés hatására nem tömörödik, ezért utak alatti 
közműárkok betemetésére is használható. 
Hővezetési tényezője (+10 °C-os hőmérsékleten): 
 

3.1 táblázat: Habcement hővezetési tényezőjének változása 
Testsűrűség 400 kg/m3 600 kg/m3 900 kg/m3 
Légszáraz állapotban (λ): 0,08 W/mK 0,12 W/mK 0,15 W/mK 
Nedves környezetben (λ): 0,10 W/mK 0,15 W/mK 0,18 W/mK 

Forrás: [35] 
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3.3.2.7 Fagyapot 

A fagyapot termékek megjelenése az 1900-as évek elejére tehető a szigetelőanyagok 
piacán. A fagyapot lemezek gyártása során a hosszú faforgács szálakat cement- vagy 
magnezitkötéssel kapcsolják egymáshoz. A faforgács szálakból álló fagyapot lemezek 
szilárdak, ugyanakkor rugalmasak, hajlíthatók. A szálak közötti légtér miatt a lemezek 
páradiffúziós ellenállása igen csekély, tehát átszellőztethetők. Beépítve, a szerkezetekben 
a gőznyomás-levezetés-kiegyenlítés funkcióját képesek ellátni. A termék nem éghető, 
ami kiszélesíti alkalmazhatóságának területeit. Továbbá kiválóan elnyeli a léghangot. 
Nedvesség- és fagyálló, nem korhad, penész- és gombaálló. Ellenáll a növényi és állati 
kártevőknek is.  
A fagyapot lemezeket egyéb hőszigetelő anyagokkal társítva is gyártják, mint pl. EPS 
hőszigetelő betéttel. Ha két réteg cementkötésű fagyapot tábla közé EPS hőszigetelést 
teszünk, akkor az így keletkezett szendvicsszerű hőszigetelő anyag a fagyapot és az EPS 
előnyös tulajdonságait egyesíti. [35] 

 
3.10 ábra: Fagyapot 

Forrás: [36] 
 
A fagyapot az EPS szigetelésekhez hasonlóan nagyon jó hőszigetelő, jól szegezhető, 
alakítható, hagyományos vakolattal – rabitzhálóval erősítve – közvetlenül vakolható. 
Vasbeton szerkezetek ideális hőszigetelő zsaluanyaga, megoldja a hőhidak szigetelését.  
Hővezetési tényezője: 0,041 W/mK. 
 
3.3.2.8 Parafa 

A mediterrán országokban honos paratölgy kérgét először a fa 25 éves korában hántják 
le. A kéreg eltávolítása nem károsítja a paratölgyet, hiszen a fa törzsén 9 évente újra 
lefejthető kéreg nő. A fa 250 éves koráig – összesen huszonötször – kitűnő minőségű 
parafakéreg alapanyagot ad. A világ legnagyobb parafatermelője Portugália. 
Vízállóságának köszönhetően a világban termelt parafa 60%-ából dugókat készítenek. De 
tűzállóságának köszönhetően újabban már a rakétatechnológiában is használják. Egyéb 
kedvező tulajdonságai (rugalmasság, hőszigetelés, hangszigetelés, rezgéscsillapítás) a 
légbuborékszerű sejtecskék rugalmas összekapcsolódásának köszönhetők. A 
burkolóanyagnak használt, hántolt kérget megőrlik. A megőrölt szemcséket a parafában 
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lévő gyanta mindenféle adalékanyag hozzáadása nélkül is rögzíti egymáshoz, de 
ragasztóanyagokkal ez a kötés még jelentősen szilárdítható. [37] Testsűrűségük 100-150 
kg/m3, hővezetési tényezőjük: λ = 0,04-0,06 W/mK. 
 
 
 

 
3.11 ábra: Parafa 

Forrás: [38]  
 
3.3.2.9 Poliuretánhab (PUR) 

A poliuretánt az építőiparban több mint 40 éve használják kiváló hőszigetelési 
tulajdonságai miatt. A poliuretánhabnak két fő fajtája van: az észter és az éter bázisú. 
Ezek egymástól főként sűrűségükben és keménységükben térnek el. A poliuretán kemény 
hab duroplasztikus, nagymértékben térhálósított, nem olvasztható műanyag. A 
poliuretánhab szigetelőanyag blokkokból készült táblák, előformázott hab- és 
integrálhab-elemek vagy a helyszínen habosított hab formájában kerül beépítésre. –180 
és +100°C közötti üzemi hőmérsékleten alkalmazható, forró bitumennel történő 
ragasztás esetén a hőterhelés rövid ideig a +250 °C-os hőmérsékletet is elérheti. 
Túlnyomórészt zárt cellás szerkezettel rendelkezik, a zárt cellatartalom meghaladja a 90 
%-ot. Éppen ezért a poliuretán keményhab hangszigetelésre nem alkalmas. Kemény 
lemezzé préselve viszont fahelyettesítő anyagként ajtók készíthetők belőle. Ezenkívül 
számtalan helyen alkalmazzák még: hűtőszekrények szigetelésére, két fémlemez közötti 
vastagság kitöltésére, mely módon hőszigetelő falpanelek hozhatók létre. Ragasztásuk 
történhet hajtógáz nélküli poliuretánnal vagy speciális ragasztókkal. A szigetelőanyag 
égésekor foszgéngáz képződik, amely halálos, ezért a termék fejlesztése folyamatos. 
[39] 
 
Testsűrűségük általában 15–130 kg/m3 között változik, hővezetési tényezőjük: λ = 
0,025-0,035 W/mK. 
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3.12 ábra: Szigetelés PUR-habbal 

Forrás: [40] 
 
3.3.2.10 Expandált polisztirolhab (EPS) 

Közismertebb – mára már köznévvé vált – neve a hungarocell, egyéb elnevezései: 
nikecell, stiropor, styropor, polistirol. Expandált hőre lágyuló, cellás szerkezetű polisztirol 
keményhab hőszigetelő anyag. Alapanyaga a vegyi alapanyaggyártók által előállított 
kemény fehér gyöngy, ami hőre lágyuló polimerizált sztirol és pentán, valamint 
égéskésleltető adalék. Előhabosítás során a gőzzel hőkezelt gyöngyöcskék megpuhulnak, 
és a hőmérséklet-növekedés hatására a pentán gázzá alakulva „felfújja” azokat.  
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3.13 ábra: Expandált polisztirolhab 

Forrás: [41] 
 
Az EPS kb. +80°C feletti hőmérsékleten olvad. Az izzószálas hungarocellvágóval történő 
vágása során gyakorlatilag elpárologtatjuk az anyagot. Az éghetőség, a tűzzel szembeni 
viselkedés vizsgálata és a tűzveszélyességi osztályba sorolás az MSZ EN 13501 szerint 
történik. Az EPS-habok az E kategóriába, a korábbi szabályozás megnevezései szerint a 
„nehezen éghető” osztályba tartoznak. A polisztirol hőszigeteléses termékek kizárólag 
közvetlen nyílt lánggal történő érintkezés esetén égnek, de az égéshő elvételét követően 
önkioltóan viselkednek. A hőszigetelés szinte minden esetben valamilyen fedőréteggel 
van ellátva, ezáltal a közvetlen nyílt lánggal történő érintkezése szinte kizárt. A forró 
levegő vagy füst a szigetelőanyag égését nem okozza. A testsűrűség alapvetően a 
gyártáshoz felhasznált alapanyag molekulasúlyától, granulomerikus összetételétől, 
hajtóanyag-tartalmától függ. Testsűrűsége általában 10–40 kg/m3 között változik, 
hővezetési tényezőjük: λ = 0,032–0,042 W/mK. [41] 
Az anyagszerkezet és annak tulajdonságai között szoros kapcsolat van, ezért a szerkezet 
megváltoztatásával (módosításával) tulajdonságváltozást lehet elérni. A polisztirolhabok 
szinte minden tulajdonsága az anyag testsűrűségétől függ. 
 

 
3.14 ábra: Habosított (cellás) műanyag 

Forrás: [42] 
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Expandált polisztirol habok (EPS) előállítása: 
Habosító adalékot (pl. fluorozott szénhidrogént) tartalmazó granulátumból 
(„sztirolgyöngyökből”) többnyire gőzöléses eljárással készülnek. Hő hatására a polisztirol 
meglágyul,  granulátumszemcséi a belsejükben lévő habosító adalék tágulása 
következtében felfúvódnak. Az előhabosított részecskék (ismét gőzöléssel) adott 
formának megfelelő zárt térben expandálódnak, illetve összetapadnak. A 
polisztirolelemek a formázás után még kb. 90 napig egyre csökkenő mértékben 
zsugorodnak, ezért erre tekintettel kell lenni az alkalmazásoknál. 
 

x  
3.15 ábra: Habosított polisztirol zsugorodása 

          Forrás: [42] 
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Előhabosítás során gőz hatására az alapanyagszemcsék megpuhulnak, és a hőmérséklet-
növekedés hatására a pentán hajtógáz eredeti térfogatuk 20-50-szeresére „felfújja” 
azokat. A gyöngyön belül apró, zárt cellák alakulnak ki; ennek köszönhető a kiváló 
hőszigetelő képessége. A gyöngyök felülete a lehűlés során megkeményedik, a 
hajtóanyag a lehűlés következtében összehúzódik, a kemény héjú gömbbe levegő 
diffundál. A pihentetés során a gyöngyök leadják a gőzölés során felvett nedvességet. A 
tömbösítés során zárt formában újabb gőzölésnek teszik ki az előhabosított anyagot. A 
szemcsék összepréselődnek, összehegednek, kötőanyag nélkül homogén tömbbé állnak 
össze. A kész tömböket elektromosan fűtött fémszállal vágják méretre. A formázás 
történhet blokkformázással, folytonos lemezgyártással vagy formasajtolással. [42] 
 

 
3.16 ábra: Habosított polisztirol előállítása 

          Forrás: [42] 
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3.3.2.11 Extrudált polisztirolhab (XPS) 

Az extrudált habok habosító adalékot nem tartalmazó polisztirolgranulátumból készülnek. 
A megömlött polisztirolhoz a gyártás folyamán adják a habosító adalékot és mihelyt az 
anyag elhagyja a szerszámot, az adott matricának megfelelően felhabosodik. [43] 
 
 

 
3.17 ábra: Extrudált polisztitolhab 

Forrás: [43] 
 

Az extrudált polisztirolhabok nedvességfelvevő képessége (0,2–1,0 V%) kisebb, a 
mechanikai tulajdonságuk és a hőszigetelő képességük kedvezőbb az expandált 
polisztirolhabokhoz képest. Az anyagszerkezeti kialakításból adódóan az extrudált 
polisztirolhab benyomódásra nem érzékeny, felülete folytonos, sima tapintású, fagyálló 
anyag. Testsűrűsége általában 25–45 kg/m3 között változik, hővezetési tényezője az 
alkalmazott habosítógáztól függően: λ = 0,028–0,040 W/mK. 
 
3.3.2.12 Polietilénhab (PE) 

A polietilénhab freonmentes technológiával, kémiai térhálósítással és habosítással készül. 
A környezetet nem szennyező eljárás során kémiai habosító anyag, kis mennyiségű 
peroxid, valamint polietiléngranulátum felhasználásával olyan keverék előállítására kerül 
sor, amelyben hő hatására elsőként a térhálósító szer bomlik el, kialakul a térhálós 
szerkezet, majd a hajtóanyag felhabosítja a polietilént, amely a folyamatos eljárás végén 
hablemez formájában jelenik meg. [44] 
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3.18 ábra: Polietilén szigetelőanyag 

Forrás: [44] 
 
Az így készült különböző térfogatsűrűségű polietilénhab zárt cellaszerkezetű. 
Testsűrűsége általában 20–200 kg/m3 között változik, hővezetési tényezője: λ = 0,040-
0,065 W/mK. 
 
3.3.2.13 Duzzasztott perlit 

Ásványtani értelemben perlitnek nevezzük a ténylegesen metastabil, amorf 
alumíniumszilikát tartalmú vulkáni kőzetek olyan üreges, gyöngyszerű, csillogó fényű 
változatait, amelyek kémiailag kötött vizet tartalmaznak. 
A vulkáni kőzeteket víztartalmuk alapján különböztetik meg, a duzzasztható perlitek 
kötött víztartalma 2,5–4% között változik. Kiváló minőségű duzzasztott perlit nyerhető az 
5–8% közötti víztartalmú horzsakövekből, horzsakő tufából és a laza üvegtufából, az ún. 
pumivitekből. 
Magyarország jelentős perlitkészlettel rendelkezik a Tokaj hegységben, és kisebb 
mennyiségben a Mátrában. A perlitet jelenleg, 1957 óta, Pálházán bányásszák. A perlitet 
megtörik, megszárítják, több fokozatban osztályozzák és körfolyamatban 1,6 mm alá 
őrlik. A nyers perlitőrleményt az országban több helyen is duzzasztják, a duzzasztási 
hőmérséklet 950–1100 °C. A duzzasztott szemek legnagyobb szemnagysága 5 mm. 
Felhasználják hőszigetelő perlitbetonok (ha kötőanyaga cement), perlithabarcsok (ha 
kötőanyaga mészpép vagy cement és mészpép), ipari szűrők készítésére, továbbá 
mezőgazdasági, környezetvédelmi célra. [45] 
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3.19 ábra: Duzzasztott perlit 

Forrás: [45] 
 
Halmazsűrűsége: max. 100 kg/m3. Hővezetési tényezője (+10 °C-on): λ = 0,04–0,047 
W/mK. 
 
3.3.2.14 Szálas ásványgyapot 

Az első mesterséges ásványgyapotszál Walesben az 1840-es években véletlenül 
keletkezett az acélgyártás folyamán. Ipari méretekben történő gyártása 1864-től 
kezdődött. Szilikátszálas hőszigetelő anyagok, illetve termékek mindazok a szervetlen 
szálas és ezekből továbbfeldolgozással előállított gyártmányok, amelyeket különböző 
szilikátolvadékból, különféle szálképzési eljárással állítanak elő. A mesterséges, 
szervetlen szálas anyagok közé tartoznak a kőzet- és üveggyapot termékek. A 
szilikátszálas termékek a megjelenési formájuktól, kötőanyag-tartalmuktól és a 
szálhalmaz tömörítésének mértékétől függően különböző testsűrűséggel gyárthatók. 
Mechanikai tulajdonságait döntően a szálak tulajdonságai, elrendeződése, illetve a 
szilikátszálas termék kötőanyag-tartalma és testsűrűsége határozza meg. A szilikátszálak 
üveges szerkezetűek, így vízzel szemben inaktívak, oldhatatlanok. 
 

 
3.20 ábra: Szálas ásványgyapot 

Forrás: [46] 
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A termékek pórusszerkezete nyitott, emiatt vízbehatásnak, víznyomásnak közvetlenül 
kitett helyeken nem alkalmazhatók. A nyitott pórusszerkezet miatt páradiffúziós 
tényezőjük magas, így páradiffúziós elleneállásuk alacsony és ezáltal a termékek 
könnyen átszellőztethetők, ha mégis nedvességnek lettek kitéve és átnedvesedtek, akkor 
gyorsan kiszáríthatók. A szilikátszálas termékek éghetetlenek. A szálak károsodása csak 
magas hőmérsékleten következik be, kőzetgyapotnál 650 °C körül, míg üveggyapotnál 
400 °C-nál. [46] 
 
3.3.2.15 Kőzetgyapot 

A kőzetgyapot a természetben előforduló, főként vulkanikus és üledékes eredetű kőzetek 
keverékének – mint például a bazalt, diabáz, mészkő stb. – megolvasztásával és 
szálazásával előállított, üveges szerkezetű, szervetlen szálas anyag. A Rockwool egy kis 
dán családi vállalkozásként 1937-ben kezdett el kőzetgyapotot gyártani. Eleinte 
építészeti felhasználásra készítették. A technológia azonban még fejlesztésre várt, 
ugyanis a termékben sok volt a kőzet, és a gyártás is drága volt. [47] 
 
 
 

 
3.21 ábra: Kőzetgyapot 

Forrás: [47] 
 

Remek hőszigetelő hatásán kívül, jó hangszigetelő tulajdonságú anyag. Rendkívül 
időtálló, akár több évtizedig is megőrzi eredeti állagát és kedvező tulajdonságait, mivel 
az anyagban lévő levegő hőszigetel. Jól bírja az extrém magas hőmérsékletet is, 
gyakorlatilag nem éghető. Magas hőmérséklet hatására sem bocsát ki füstöt és egyéb 
káros hatású gázokat. A kőzetgyapot hőszigetelő anyagok nem változtatják térfogatukat 
a hőmérséklet-változás hatására, mivel nincs hőtágulásuk. [47] 
Testsűrűsége általában 30–200 kg/m3 között változik, hővezetési tényezője: λ = 0,032–
0,040 W/mK. 
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3.3.2.16 Üveggyapot 

Az üveggyapot érintése a gyapjúhoz hasonlít, de mint a neve is mutatja vékony 
üvegszálakból áll. Az üveggyapot jó minőségű, megfelelő finomságúra előaprított üveg 
nyersanyagok, pl. homok, földpát, szóda, nátrium-szulfát, bárium-szulfát, folypát és 
bórax (vagy más bórtartalmú ásvány) homogén keverékének megolvasztásával és 
szálazásával előállított üveges szerkezetű, szervetlen szilikátszálas anyag. [48] 
 

 
3.22 ábra: Üveggyapot 

Forrás: [48] 
 
Az üveggyapot anyagú hőszigetelés rendszerint legalább 35 %-ban újrahasznosított 
üvegből készül, tehát környezetbarát. Előállítása csekély mértékű környezetszenyezéssel 
jár, illetve maga a kész üvegyapot is újrahasznosítható. Az üveggyapot rendkívül 
rugalmas, finom szálszerkezettel és alacsony testsűrűséggel (típusonként változó 
jelleggel 10–100 közötti kg/m3 értékkel) rendelkezik. Nem veszélyes az egészségre, és a 
kártékony rágcsálóknak, rovaroknak sem jelent táplálékforrást. Nem gombásodik, ritkán 
penészedik. Nagyon jól bírja a magas hőmérsékletet. A1-es tűzvédelmi besorolásúak. Jó 
páraáteresztő képességűek, azaz csak kismértékben akadályozza a párás légmozgást. 
Többrétegű hőszigetelések esetében ajánlatos közvetlenül a legkülső réteg alatt 
használni. A páradiffúzió mértékét elsősorban az határozza meg, hogy mennyi levegő 
található az üveggyapotban. Nem szívja a nedvességet, hanem átengedi, kiadja 
magából, így több éven keresztül is azonos hőszigetelő hatást érhetünk el vele. 
Rendkívül jó hangelnyelő tulajdonságú, amit rugalmas szálszerkezetének, nagy, nyílt 
pórusainak és alacsony testsűrűségének köszönhet. Hővezetési tényezője: λ = 0,032–
0,045 W/mK. [48] 
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3.2 táblázat: Különböző hőszigetelő anyagok hővezetési tényezőjének összefoglalása 

Anyag 
Testsűrűség 

(kg/m3) 

Hővezetési 
tényező 
(W/mK) 

Anyag 
Testsűrűség 

(kg/m3) 

 
Hővezetési 

tényező 
(W/mK) 

Hőszigetelő 
habarcs – 

duzzasztott 
perlites 

400 – 600 
0,120 – 
0,160 

Expandált 
polisztirolhab 

(EPS) 
10 – 40 

0,032 – 
0,042 

Hőszigetelő 
habarcs – 
polisztirol-
gyöngyös 

200 – 300 
0,080 – 
0,100 

 

Extrudált 
polisztirolhab 

(XPS) 
25 – 45 

0,028 – 
0,040 

Könnyűbeton 300 – 700 
0,080 – 
0,160 

Polietilénhab 
(PE) 

20 – 200 
0,040 – 
0,065 

Fagyapot 200 - 300 0,041 
Duzzasztott 

perlit 
< 100 

0,040       
– 

0,047 

Habcement 250 – 900 
0,080 – 
0,180 

Kőzetgyapot 30 – 200 
0,032 – 
0,040 

Parafa 100 - 150 
0,040 – 
0,060 

Üveggyapot 10 – 100 
0,032 – 
0,045 

Poliuretánhab 
(PUR) 

15 – 130 
0,025 – 
0,035 

Cellulóz 35 – 55 0,039 
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3.23 ábra: Különböző hőszigetelő anyagok hővezetési tényezője 
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3.3.3 Modern szigetelőanyagok 

3.3.3.1. Vákuum-hőszigetelés 

Passzívházak külső falainak hőátbocsátási tényezője kisebb kell legyen mint U = 0,15 
W/m2K. Ezen követelmény teljesítéséhez a hagyományos λ = 0,04 W/mK hővezetési 
tényezővel rendelkező hőszigetelő anyagot legalább 26 cm vastagságban kell beépíteni! 
Ahhoz, hogy ez a szigetelésvastagság csökkenjen, új ötletekkel kellett előállni. Ha egy 
gyártó forradalmasítani akarja a hőszigetelést, akkor legalább egy nagyságrenddel 
nagyobb teljesítőképességű anyagot kell létrehoznia, mint az eddig ismertek. A 
megoldást többek között a vákuumtechnológiában vélték felfedezni. A hővezetés és a 
konvekció egyaránt a levegő részecskéinek mozgásához kötődik, mivel maguk a 
részecskék szállítják azt az energiát, amelynek érzékelése hő. Így jött az ötlet, hogy 
olyan teret kell kifejleszteni, amelyben nincsenek meg a levegőrészecskék. A vacuum 
latin eredetű szó, jelentése légritkított tér. Technikailag olyan térrész, ahol a nyomás 
kisebb 1 atmoszféránál (760 Hgmm-nél ≈ 105 Pa). A tökéletesen légüres tér fogalma 
csak elméleti: még 1000 Pa nyomáson is 1 cm3 térben körülbelül 24,720 molekula 
marad. A csillagközi térben 0,8 atom van köbcentiméterenként. A vákuum-hőszigetelés a 
hűtőszekrény és a közlekedési eszköz iparszámára kifejlesztett eljárás, és csupán pár éve 
áll az építőipar rendelkezésére. Eddig két fő építőipari alkalmazás van a piacon: vákuum-
hőszigetelőlemez (VIP: Vacuum Insulation Panel) és a vákuumüvegezés (VIG: Vacuum 
Insulation Glass). Mindkét alkalmazás hasonló elven működik. Egy légtömör külső 
„köpeny” belsejében evakuálás útján léghiányos állapotot, azaz vákuumot hoznak létre. 
Emiatt a köpenyre kívülről, a létrehozott vákuum mértékétől függő légnyomás nehezedik. 
Ehhez célszerű figyelembe venni a 2.13 ábrán bemutatott nyomás–hővezetési tényező 
összefüggését. A célszerűen elérendő nyomás 10 Pa alatti vagy a körüli érték. Ez a 
vákuumtechnikában még a finomvákuum kategóriába esik, viszont elég alacsony 
nyomásérték ahhoz, hogy a légzárás nagy gondot okozzon. E nyomás felvételére a 
köpeny önmaga általában nem képes, ezért belsejében távolságtartó anyag vagy elemek 
elhelyezésére van szükség. Ezek a váz belsejében hőhidakat jelentenek, amik a vákuum 
hőszigetelési képességét jelentősen rontják, illetve korlátozzák.  
A „Vacuum Insulation Panel” 
A ma forgalmazott „csupasz” (azaz külön védőréteg nélküli) vákuum-hőszigetelő lemezek 
1-5 cm vastag, max. 60x100 cm méretű táblák. Két fő alkotórészből állnak. Az egyik egy 
tábla alakú, alacsony hővezetési képességű maganyag, amely nyomásálló és 
evakuálható. A másik egy burkolófólia, amellyel a maganyagot körbeveszik, majd 
légmentesen lehegesztik.  
A különböző töltőanyagok közül a leghatékonyabb a pirogén kovasavporból préselt tábla. 
Ezen nanoporózus anyag pórusszerkezete ugyanis azonos nagyságrendben van az 
atmoszférikus nyomás alatti levegőmolekula méretével. A préselés során a nanogolyók 
közötti pórusok olyan kicsikké válnak, hogy a levegőmolekulák mozgását jelentősen 
gátolják. [49] 
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3.24 ábra: VIP 

Forrás: [49] 
 
A teljes rendszer működésében nagy szerepet játszik a szigetelőfólia, amely a 
töltőanyagot körbeveszi. Nem csupán a vákuum megtartását biztosítja, hanem ez a 
kapcsolat a környezet és a panel között, és így a VIP teljes szerkezetbe történő 
integrációjáért is felelős. A fólia szélét széles sávban össze kell ragasztani, ami a 
rendszer legkritikusabb pontja lesz, mert a ragasztórétegen keresztül behatoló molekulák 
a vákuum értékét rontják. A magas vákuumérték minél hosszabb ideig való megtartása 
érdekében ún. „getter” anyagot is a panel belsejébe juttatnak, hogy az időközben bejutó 
molekulákat (főként vízgőzt, oxigént és nitrogént) megkössék. A felhasznált 
burkolóanyagok többrétegű fóliarendszerek, amelyek közül a hosszú stabilitásuknak 
köszönhetően az alumíniumtartalmú fóliák a legalkalmasabbak. Az evakuálást és a 
burkolóköpeny lezárását követően a vákuumpanel elnyeri végső formáját és hővezetési 
képességét. Az elkészült, átlagosan 500 Pa belső nyomással rendelkező panelek 
hővezetési tényezője (a felhasznált anyagok függvényében) λ = 0,005 és 0,008 W/mK 
közötti. Ezzel hozzávetőlegesen ötször-nyolcszor jobb hővezetési tényezővel 
rendelkeznek, mint a hagyományos hőszigetelő anyagok. [49] 
3.3 táblázat: VIP hőszigetelő képessége és tömege a vastagság függvényében (λ = 
0,005 W/mK és ρ =160 kg/m3) 

Vastagság (mm) 10 15 20 30 40 60 

U érték (W/m2K) 0,46 0,32 0,24 0,16 0,12 0,08 

Tömeg (kg/m2) 1,6 2,4 3,2 4,8 6,4 9,6 

          Forrás: [49] 
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A vákuumpaneleket jellemzően akkor alkalmazzák, amikor kevés hely áll rendelkezésre a 
hőszigetelés számára. Fő felhasználási területek az építőiparban: padlószerkezetek, 
pincefödém, járható teraszok, lapostetők, üveghomlokzatok parapetelemei, külső ajtók 
töltőanyaga, belső oldali hőszigetelések, külső oldali homlokzati hőszigetelések, 
ablakkáva és redőnyszekrények utólagos hőszigetelése függönyfalak parapetüvegezése. 
Az alacsony hővezetési tényező mellett azonban egyéb sajátosságokkal is rendelkezik ez 
az új technológia az eddig ismertektől. Ilyen például a különleges érzékenység a 
mechanikai hatásokkal szemben, a nagyfokú előregyártási és méretkoordinációs igény, 
és nem utolsósorban a hőhidak fokozott szerepe és hatása a szerkezet összesített 
hőszigetelő képességére. Ezen tulajdonságok az eddigiektől alapvetően eltérő 
gondolkodásmódot és eljárást igényelnek a tervezőtől, a kivitelezőtől, sőt az épület 
használójától is. [49-50] 
 

 
3.25 ábra: Vákuumszigetelés 

Forrás: [50] 
 
A „Vacuum Insulation Glass” 
A vákuumüvegezés lényege, hogy a hagyományos üvegezések nemesgáz töltését 
vákuum váltja fel. A kivitelezés közel sem ilyen egyszerű. A vákuum-üvegezésekben 
nagyon alacsony, 0,1–0,01 Pa nyomást kell elérni az evakuálás során a megfelelő 
hőszigetelő képesség biztosításához! Ezáltal az üvegtáblákra nehezedő hatalmas 
atmoszférikus nyomást az átlátszóságot nem korlátozó módon, távolságtartó elemekkel 
kell felvenni. Ezen speciális távtartó elemek finom rasztere (1000 db/m2), amely csupán 
közvetlen közelről vehető észre, a VIG egyik fő ismertetője. Fontos különbség még a 
hagyományos üvegezésekhez képest a mindössze 7–9 mm-es szerkezeti vastagság, és 
az ezzel járó kis súly. Az alapkonstrukció lényege, hogy két, egyenként 4–6 mm-es sík 
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üvegtábla közül evakuálják a levegőt. Mindkét üvegtábla belső oldala hővisszaverő ún. 
low-e bevonattal rendelkezik, és távolságuk mindössze 0,2–1 mm. A szerkezet gyenge 
pontját az üvegtáblák pereme jelenti, amelyek légtömörségét hosszú távon biztosítani 
kell. A peremek lezárásának eddigi leghatékonyabb módja a fémlemezek alkalmazása. 
Bár üveg-fém és a fém-fém kapcsolat speciális hegesztőeljárások révén a 
vákuumtechnológia számára megbízható módon megoldható, ez a fajta kapcsolat mégis 
nagymértékű hőhidakkal jár. 
Elviekben a kétrétegű vákuumüvegezéssel elérhető hőátbocsátási tényező Ug = 0,2 
W/m2K, a technológia jelenlegi korlátai miatt a szintén remeknek mondható  
Ug = 0,5 W/m2K az alsó határ. [50] 

 
3.26 ábra: Szigetelő vákuum üveg 

Forrás: [50] 
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3.3.3.2 Üveghab  

A Pittsburgh Corning Corporation 1938 óta foglalkozik üvegtömbök gyártásával, 1942 óta 
pedig, lyukacsos, üreges szerkezetű, hőszigetelési célokat ellátó FOAMGLAS® üveghabok 
előállításával. A mai cégutód, a Pittshburg Corning Europe, mely 1965 óta gyárt 
hőszigetelő habüvegeket Belgiumban. Magyarországon 2010 júniusától az R.W. Bautech 
Hungary Kft. a kizárólagos forgalmazója a Foamglas habüveg hőszigetelő anyagoknak. Az 
igen nagy teherbíró képességgel rendelkező habüveg 66 %-ban újrahasznosított üvegből 
készül. Habüveg gyártásával, fejlesztésével számos cég kezdett el foglalkozni, többek 
között a tengerentúlon is, így jött az ötlet az 1990-es évek elején, hogy az addig elért 
különböző eredményeket (pl. habüvegek tulajdonságai, felhasználási módjai) 
összehasonlítsák a cégek, és egy egységes dokumentációban azt kiadják. Így született 
meg a FOAMGLAS® Industrial Insulation Handbook. [52-53] 
 

 
3.27 ábra: Üveghab 

Forrás: [52] 
 
Az üveghabok legfontosabb jellemzői: 
Tűzálló, éghetetlen. 
Ellenáll a legtöbb savnak, illetve oldószernek. 
Víz- és korrózióálló. 
Hőszigetelési képességét megőrzi, az idő múlásával az nem változik. Korlátozott és/vagy 
nulla a kapilláris, illetve diffúziós vízfelvétele figyelembe véve a hővezetési képességre 
kifejtett hatását. 
Méret- és alaktartó. 
Kémiailag semleges. 
Anyagszerkezete miatt az egyetlen teherhordó hőszigetelő anyag, amely párazáró és 
egyben nem éghető. 
Baktérium- és fertőzésálló. 
Különleges tulajdonságainak köszönhetően a FOAMGLAS® habüveg a legszigorúbb 
épületfizikai követelményeknek is megfelel. Számos pozitív tulajdonsága révén a 
legkülönbözőbb körülmények között alkalmazható: akár az építőiparban, akár más ipari 
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területen kitűnő megoldást nyújt. Ipari technológiai szigetelésként hideg és meleg 
környezetben egyaránt használható, még extrém körülmények között is kiválóan szigetel 
(-269 és +485°C között alkalmazható hőszigetelésként). [53] 
Tulajdonságai hidegben: a berendezések működési hőmérséklete gyakran eltérő 
(alacsonyabb) mint a környezet hőmérséklete, amely kondenzációhoz vezethet. Az 
általános hőszigetelő anyagok többé-kevésbé átengedik a levegőt, ezáltal érzékenyebbek 
a levegőben lévő nedvességtartalomra, mely kondenzációt okozhat a szigetelőanyagon 
belül. A habüveg ezzel szemben teljesen tömör szerkezetének köszönhetően szakszerű 
beépítés esetén ellenáll a nedvességnek, így a kondenzációs problémák kialakulását is 
megakadályozza. Eme tulajdonság elengedhetetlen követelmény a szigetelőanyag hideg 
környezetben való alkalmazásához. 
Víz és korrózió elleni védelem: bizonyos típusú berendezések esetében vagy különösen 
nedves, szennyezett, vagy tengerparti régiókban, ahol nagy mennyiségű csapadék 
hirtelen megjelenésére lehet számítani, különösképpen sós tengervíz vagy savas eső 
esetében, jó választás lehet a habüveg. Megfelelő helyen való használatával, ahol a 
korrózió veszélye komoly következményekkel járhat, jelentős károkat előzhetünk meg. 
Önmagában azonban a habüveg sem nyújt 100%-os védelmet a korrózióval szemben, itt 
is számít a tervezés milyensége, és a korrekt kivitelezés! Egy jól megtervezett és 
megfelelően kivitelezett habüveget alkalmazó rendszer esetében a korrózióveszély 
minimálisra csökkenthető. Alacsony hőmérséklet (0 °C) és rossz, nem szakszerű tervezés 
és beépítés esetén – különösen a habüveg táblák függőleges elhelyezésekor – gondot 
okozhat a nedvesség. 0 °C körüli, fagyás közeli állapotban, ha víz kerül az anyag külső, 
kezeletlen felületére, akkor a jegesedés hatására keletkező mechanikus nyomás miatt az 
anyagban megtörhet néhány cella. Ez a fagyás-olvadási jelenség csak többszöri, ciklikus 
előfordulás esetén okoz problémát, az anyag függőleges beépítése esetén, kezeletlen 
felületen. Vízszintesen elhelyezett habüveg téglák esetén az ekkor keletkező nyomás 
nem okoz számottevő cellaelváltozást. [53] 
Tűzvédelem, tűzállóság: a habüveg nem ég, hiszen tiszta üvegből készül. Az EN 13501 
szabvány szerint A1 tűzbiztonsági besorolással rendelkezik, de az összes 
tűzveszélyességi vizsgálati módszert sikeresen teljesítette (pl. ISO 1182, ASTM E-136, 
BS 476 Part4 és NEN 3881). Lágyulási hőmérséklete: 730°C körüli. Veszélytelen a 
tárolása és a felhasználása. A tüzet nem táplálja, egyáltalán nem generál füstöt (teszt: 
TNO szerinti NEN 3883), a hőt nem továbbítja. Tesztek bizonyítják, hogy a habüveg 
alapösszetevőinél fogva, szerves adalékanyagok hozzáadása esetén sem veszít 
drasztikusan tűzzel szembeni ellenállásából. 
Éghető folyadékok vagy gázokkal való reakció: éghető folyadékok vagy gázok 
szigetelőanyagba való bejutásával jelentősen megnő a tűz- és robbanásveszély az 
oxigénnek a nagyobb felülettel való érintkezése miatt – aminek a következménye a 
gyulladáspont vagy spontán égés hőmérsékletének nagymértékű csökkenése. 
Baktériumok, fertőzés elleni védelem: az üveghab nem rohad és nem fertőző, mivel 
szervetlen anyag. Kockázat nélkül beépíthető, különösen alkalmas aljzatokhoz és talajjal 
érintkező szerkezetekhez. Állatok nem telepszenek meg benne, nem alapja a 
fészkelésnek, petelerakásnak és csírázásnak. Ellenáll a rágcsálóknak, bogaraknak. [53] 
Üveg volta miatt megtartja alakját, az nem horpad be és tágulás sem lép fel nála. Nem 
nyomódik be, nem töredezik vagy szakad meg. Alacsony tágulási együtthatója közel 
egyenlő az acéléval és a betonéval  = 9·10-6K-1. 
Környezetbarát: környezetkárosító tűzgátló és hajtógázoktól mentes, nem tartalmaz 
releváns mérgező anyagokat. A FOAMGLAS® több generációt kiszolgál hőszigetelésként, 
majd újrahasznosítható: könnyű kitöltésként tereprendezéskor vagy hőszigetelő 
granulátumként. 
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A FOAMGLAS® habüveg előállítási folyamata:  
Homokot és különböző adalékanyagokat, de 66%-ban újrahasznosításra összegyűjtött, 
tisztított és aprított üvegdarabokat kis mennyiségű szénnel való összekeverés után porrá 
zúznak. A port táblaöntőformába töltik, majd kemencében hozzávetőlegesen 850-
1000°C-ra hevítik, amelynek hatására a szén oxidálódik, szén-dioxid gáz keletkezik és 
buborékformát vesz fel, ami elkezd tágulni. A megolvadt üvegben stabil gőzgolyócskák 
lesznek. Ezt nevezzük habosításnak, aminek végére a terméknek kialakul az egyedülálló 
cellaszerkezete, miközben közel 20-szorosára duzzad. A hozzáadott kis mennyiségű szén 
adja meg a FOAMGLAS® jellegzetes fekete színét. A hevítés után hosszú hőkezelési 
eljárás alá vetik a terméket, amelynél rendkívül fontos, hogy lassú és feszültségmentes 
lehűlést biztosítson. Ezután azokat lesorjázzák, a kívánt méretre vágják, tesztelik és 
becsomagolják. Jó hőszigetelő képességű: λ = 0,050 W/mK. Testsűrűsége: 100–160 
kg/m3. Nyomószilárdsága: 1700 kN/m2 (max.), 480 kN/m2 (tartós érték).  
Kerületi és földfelszín feletti, csapó esőnek, valamint nagy mechanikai terhelésnek kitett 
helyeken használható univerzális alapozóelem a FOAMGLAS® PC® PERISAVE 
alapozóeleme, mely 60x60 cm-es szabványos méretben készül, 28 cm-es vastagságban, 
ezáltal U≤0,15 W/(m2K) hőátbocsátási tényező elérését teszi lehetővé. A FOAMGLAS® 
hőszigetelő táblák rendkívül tartós, kompakt tetők kialakítására is alkalmasak. A 
födémen a hőszigetelést folyékony bitumenbe ágyazva úgy kell elhelyezni, hogy a táblák 
élei is tömítettek legyenek. A felső felületen szintén bitumenbe ágyazva építendő be a 
vízszigetelés, ily módon a tetőszerkezet tökéletesen párazáró, vízhatlan, felülete 
egyenletes marad, és nagy terhelés hatására sem deformálódik. Sérüléskor a hiba 
könnyen lokalizálható, javítása egyszerű, a tető karbantartási igénye csekély. [53] 
 
3.3.3.3 Nanopore 

A nanotechnológia a nagyon kicsi szerkezeti felépítés előállításával, kutatásával és 
használatával foglalkozik. A „nano” görög eredetű szó, jelentése: „törpe”. A szakértők és 
a média a nanotechnológiát a XXI. század technológiájának nevezik. Az „egyre 
magasabbra, egyre tovább" mottót felváltja az „egyre kisebb, egyre gyorsabb” mottó. 
Egy nanométer (1 nm = 1 milliomod mm) kb. egy emberi hajszál vastagságának tízezred 
része, amely már az atomok és molekulák legparányibb világa. Ebben a tartományban 
kb. 4-6 atom fér el egymás mellett. A nanorészecskék (kisebb, mint 100 nm) e 
technológia építőkövei. Az anyagok atomi szinten történő felépítésére való törekvés, 
valamint az ilyen kicsi méreteknél fellépő különleges jelenségek egy sor új lehetőséget 
nyitnak meg a természettudomány szinte valamennyi területén, így pl. az energia és a 
környezettechnika, informatika, orvostudomány és a gyógyszerészet terén is. Akár a 
háztartásról, autóiparról, repüléstechnikáról, nyersanyagtechnikáról vagy 
számítógépiparról beszélünk, a nanorészecskék lehetővé teszik, hogy a felületek 
különleges módon ellenálljanak a szakításnak és a karcolásnak, illetve biztosítsák a tartós 
korrózióvédelmet és a különleges csúszóképességet. [54] Léteznek nano-hőszigetelő 
anyagok, amelyek folyékony hőszigetelő anyagok, és legfontosabb komponensük a 
mikroszkopikus (0,03-0,08 mm-es), belül üres (vákuumot tartalmazó) 
kerámiagömböcskék, melyek különleges tulajdonságokkal rendelkeznek mind melegítés, 
mind hűtés hatására. A kerámiagömböcskék meghatározott mennyisége szintetikus 
kaucsukot, akrilikus polimereket és szervetlen pigmenteket tartalmazó folyékony 
elegyben található. Az épületek homlokzatának hővédelmére és szigetelésére használt 
hőszigetelő anyag egy új vívmány a hőszigetelés terén. A minőségi szigetelés biztosítja 
mindannak a tartósságát és hatékonyságát, amire a környezeti hatásoktól való védelem 
terén szükség van. Ezt a hőszigetelő festéket a következő területeken alkalmazzák: 
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– homlokzatok hőszigetelése, 
– csővezetékek hőszigetelése, 
– környezet romboló hatásának kitett felületek lefestése, 
– erősen felmelegedő tárgyak szigetelése a tűzvédelem biztosítása végett, 
– meleg és hideg vizet vezető csőrendszerek, 
– korrózióvédelem, 
– épületek vízzáró szigetelése. 
A nano-hőszigetelő anyagok egyedülálló hőszigetelő tulajdonságának a kulcsát 
összetételében kell keresni. A fent említett összetétel az anyagot könnyűvé, 
simulékonnyá és nyújthatóvá teszi. Az anyagnak nagyon jó a bevonandó felülethez való 
adhéziója. Fehér színű oldat formájában található, amely kiszáradás után rugalmas 
bevonatot képez. Ez a különleges hőszigetelő anyag akármilyen alakú felületek és 
nehezen hozzáférhető helyek bevonására is használható. A szigetelőanyagot fel lehet 
vinni fémből, betonból, téglából, fából, műanyagból, gumiból, kartonpapírból és egyéb 
anyagokból készült felületekre, ecset vagy vákuumos porlasztó segítségével. Az anyag 
felhasználási intervallumát –60 oC és +260 oC közötti hőmérsékleti értékek határozzák 
meg, míg a felületekre való felvitele +5 oC-tól +150 oC-ig terjedő hőmérsékleti értékek 
között lehetséges, ami sok esetben lehetővé teszi a hőszigetelési munkálatok elvégzését 
a technológiai folyamat megszakítása nélkül. A bevonat technológiai rétegének 
vastagsága maximum 0,6 mm, a száradási idő 12–24 óra. A rétegek vulkanizálásának 
időtartama 0,5–12 óra. Egyrétegű, 0,38 mm-es bevonat esetén az anyagráfordítás 
normája 1 liter 2 m2-nyi felülethez. A nano-hőszigetelő anyag egyben egy korrózióellenes 
anyag is. A magas adhéziós jellemzője lehetővé teszi a bevont felület elszigetelését a víz 
és a levegő hatásától, ami kiküszöböli a külső korrózió és a rozsda képződésének a 
lehetőségét, eltérően a „csomagoló” szigetelő anyagoktól, mint pl. a penopoliuretán vagy 
az ásványi vatta. [55] 
 
3.3.3.4 Fázisváltó anyagok 

Az energia tárolására lehetőséget jelent a fázisváltó anyagok felhasználása is. 
Természetesen az anyagok többségének meg lehet változtatni a halmazállapotát, de az 
építőipar számára csak azok kerülnek számításba, amelyek szobahőmérsékleten 
változtathatók. A kiválasztott anyagnak meg kell felelnie egy sor egyéb követelménynek 
is, hogy felhasználható legyen. A fázisváltó anyagok használata azért bíztató, mert az 
olvadás nagyon sok energiát igényel, az olvadáshő százszorosa is lehet a fajhő 
értékének. Így jelentős súlynövelés és szerkezetvastagítás nélkül is lehet fajlagos 
tömegnövekedést elérni. Ha a fázisváltó anyagból kialakított tábla a falszerkezetben 
hőtechnikailag optimalizált pontban helyezkedik el, akkor hőakkumulátorként és 
hőcserélőként egyszerre működik: egyrészt hőcsillapítást végez, és késleltetési időt 
biztosít a falszerkezetnek, amely így egy falazott falszerkezet tulajdonságaival bír, 
másrészt kompenzálja a külső és belső hőmérséklet-különbségét, adott esetben 
elraktározza a hőenergiát. Az energiatárolás (felszabadulás) azonban csak egy bizonyos 
hőmérsékleten történik, ez azt jelenti, hogy hőtárolás szempontjából csak egy szűk 
hőmérséklet-intervallum számít. A fázisváltó anyagokat általában hőstabilizálásra, illetve 
fűtésre használják. Mivel a nyári „túlmelegedés” jelenti a legnagyobb problémát, olyan 
anyagra van szükség, aminek az olvadáspontja a szobahőmérséklethez közel található. A 
lehetséges anyagok közül a Polyethylenglycolt (P.E.Gl.) tűnik megfelelőnek. Minél 
nagyobb az anyag polimerizációs száma, annál magasabb az anyag olvadáspontja. A 
polimerizáció foka azonban kémiailag változtatható, ez elméletileg lehetőséget ad arra, 
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hogy akármilyen hőmérsékletre „beállítsuk” az anyagot. A rendszer különösen ott 
működik hatékonyan, ahol nagy napi hőingadozás tapasztalható. [56] 
 
3.3.3.5 Aerogél 

Az aerogél szigetelőanyagok jelenleg nagy fejlődés előtt állnak. Az első aerogél szigetelés 
a 2010 nyarán bemutatott Rockwool belső hőszigetelés volt. A Svájci Szövetségi 
Anyagvizsgáló Intézet (EMPA) kutatói azonban dolgoznak egy aerogél külső hőszigetelő 
vakolaton, amely várhatóan 2013-ban lesz piacképes. A tervezett vakolat az aerogélnek 
köszönhetőn háromszor jobb hőszigetelő képességű lesz, mint egy hagyományos 
hőszigetelő vakolat. Az új vakolat elegáns megoldást fog nyújtani arra, hogy 
műemlékeket, azok külsejének megváltoztatása nélkül, helyreállítsanak. Ideális továbbá 
a régi épületek energetikai felújításához is, mert a hagyományos ásványi bázisú 
építőanyagokhoz optikailag is és a felhordási technikája miatt is nagyon hasonlít. Az új 
vakolat hővezető képessége kevesebb, mint λ = 0,030 W/mK, és az ára csak fél-
egyharmada a hagyományos vakolatnak. [57, 58] 
További előnye, hogy egyszerre nagyon jó a páraáteresztő és vízlepergető képessége. 
Jelentősen több vízpárát bír el, mint a hagyományos vakolat, nedvesedés nélkül. Az első 
épületeken való kísérlet az EMPA szerint 2012-ig lezajlik. A járulékos költségek 
vastagságtól függően mintegy 50-100 Frank/m2. 
Az aerogél egy szilícium-dioxidalapú anyag, szilíciumatomok laza, dendtrikus hálózata. 
Szilárd vázát üveg, kerámia, polimer vagy hibridanyagok szolgáltatják. 
Gyártása során a szilika-alkogélből óvatosan eltávolítják a folyadékot, helyét levegővel 
töltik ki, s így kapják a 95–99,8% levegőt tartalmazó végterméket. Az aerogélek a világ 
legkönnyebb szilárd anyagai! Néhány aerogél tömege kb. 0,01 g/m3. 
Ezt a kis sűrűséget a rendkívül nagy porozitásukkal érik el. A pórusok átmérője 
jellemzően 1–100 nm közé esik. A hétköznapi életben fellelhető pórusos anyagok, habok 
pórusai, üregei általában mm vagy μm méretűek. Átlátszó anyagok, sötét háttér előtt 
kék árnyalatúak, világos háttér előtt sárgák. A színárnyalatokat a látható fény rövidebb 
hullámhosszú sugarainak szórása okozza az 5-100 nm-es részecskéken és pórusokon. 
Az első aerogélt 1931-ben Samual Kistler készítette Kaliforniában. Vízüvegből (Na2SiO3 
vizes oldatából) gyártott szilikaaerogélt. Ezt követően 50 évre megfeledkeztek az 
aerogélekről. 1980-ban újra indultak a kutatások fém-alkoxidok felhasználásával, majd 
1990-ben szénaerogéllel.  
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3.28 ábra: Aerogél 

Forrás: [58] 
 
Az aerogélszigeteléseket a NASA fejlesztette ki. 1999-ben alkalmazta először a 
szilikaaerogélt – mely a legismertebb, leggyakrabban alkalmazott aerogél, 15 Guinnes-
rekorddal – az űrtechnikában, csillagközi porok gyűjtésére. Földünk legjobb szigetelése: 
egy 18 mm vastagságú szilikaaerogél megvéd a Mars -130 °C-os hidegétől is! A legjobb 
hőtechnikai mutatókkal jellemezhető anyag, amelyet valaha gyártottak. A kiváló 
hőszigetelés titka, hogy a levegő nem tud cirkulálni az aerogélek pórusrendszerében, a 
hőátadás egyik típusa (hővezetés, hősugárzás, konvekció) sem tud megvalósulni. A világ 
legjobb hangszigetelő anyagai a nanopórus rendszernek köszönhetően. Továbbá nem 
öregszenek, nem penészednek, semmiféle környezeti problémával nem kell számolnunk 
az alkalmazásuk során. Hidrofóbok (víztaszítók), teljesen ártalmatlanok, maximálisan 
biztonságosak környezetvédelmi szempontból, teljes egészében újrahasznosíthatók. Ezek 
mellett tűzálló és tömegéhez képest rendkívül jó teherbíró. A szilika karcüveg 2000-szer 
tömörebb, mint az azonos kémiai összetételű aerogél. 2003-ig a szilárd anyagok között 
3mg/cm3 volt a rekord, melyet természetesen a szilika aerogél tartott. (Összehasonlításul 
a levegőé 1,2 mg/cm3.) Ipari méretekben 10–300 mg/cm3 sűrűségű, 600–1000 m2/g 
fajlagos felületű szilikaaerogélt gyártanak. [59] 
Aerogél hőszigetelő paplan 
Ez egy flexibilis kompozit anyag, amely üvegszál térhálóba ágyazott aerogél.  
Összenyomható, alkalmazkodó, bárhová jól illeszthető anélkül, hogy veszítene 
szakítószilárdságából és rugalmasságából. Így alkalmazható a falazat, az aljzat, a tető, 
az ablakok, – könnyűszerkezetek esetén – a szerkezet hőszigetelésében. 
Padlószigetelések esetén egy 10 mm-es réteg megszünteti az aljzatban lévő hőhidat. 
Közvetlenül az aljzatbetonra kell teríteni. Fapadló esetén is alkalmazható megfelelő 
elválasztóréteg alkalmazása mellett. 
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3.29 ábra: Aerogélpaplan 1 

Forrás: [60] 
 

 
3.30 ábra: Aerogélpaplan 2 

Forrás: [61] 
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Belső falak szigetelésére jó választás olyan esetben, ahol a hagyományos szigetelés-
vastagságok elvennék az értékes teret. Végleges felületek gipszkarton táblák 
segítségével alakíthatók ki, ragasztással vagy dübeles rögzítéssel, üvegszövet 
alkalmazásával a falat vakolni is lehet. Két 10 mm-es réteggel akár 77%-os U-érték-
javulás is elérhető. 
Külső falak hőszigetelésére olyan helyeken is alkalmazható, ahol a hagyományos kültéri 
szigeteléseket nem lehet alkalmazni a vastagság, a páraáteresztő képesség miatt.  
Hővezetési tényezője λ (15 °C-on) = 0,0131 W/mK. Testsűrűsége ρ = 150 kg/m3. 
Aerogélek alkalmazási lehetőségei 
A szűrő és szeparációs technikai alkalmazásuk szorosan kötődik a pórusos 
szerkezetükhöz. Az aerogéleket ultra-, mikro-, molekulaszűrőkként, membránokként 
hasznosítják, pl. víztisztításnál. Az egyik legismertebb szeparációs célú felhasználásuk az 
űrtechnikához, a NASA-hoz kapcsolódik. A „Stadust collector” feladata a csillagközi porok 
gyűjtése, az első ilyen egységet 1999-ben bocsátották fel az űrbe. A 10 nm–10 μm-es 
csillagporokat gyűjtik be, amelyek mozgási sebessége 0,5–10 km/s. Az aerogélek 
lelassítják és befogják a porszemcséket. A szigeteléstechnikai hasznosításuk is elterjedt 
(épületekben, járművekben ablakként, szigetelőrétegként). (Hűtőszekrényekbe való 
beépítésüket ipari méretekben a környezetvédők harcolták ki, az ózonréteget károsító 
poliuretánhab helyett.) A legfigyelemreméltóbb szigetelőrétegként való alkalmazása 
szintén a NASA-hoz kapcsolódik: a MARS ROVER-ben fogják alkalmazni a szilikaaerogélt, 
a marsbéli űrhajósok ruhájában. 
Felhasználási területei továbbá: 
– ipari feldolgozólétesítmények, 
– kültéri és beltéri építőipari alkalmazások, 
– ruhaipari alkalmazások, 
– műemlék-renoválási projektekben, 
– gyógyszerhatóanyag célba juttatása, 
– hidrogéngáz-tárolás (hidrogénmeghajtású gépkocsikban), 
– energiatárolás (a szén aerogélek az infravörös sugárzásnak csak 0,3%-át tükrözik 
vissza, mely a napenergia-tárolásnál fontos szempont), 
– teniszütőkben (rezgéscsillapító hatású, növeli a keménységet, kontrollálhatóságot), 
– katalízisként katalizátorokban. 
 
3.3.3.6 Nansulate hőszigetelő festék 

A nanotechnológiára épülő ultravékony Nansulate termék gyakorlatilag minden fémes 
(acél, alumínium, horganyzott acél) és nemfémes (vakolat, PVC, üveg) külső és belső 
felületre felvihető. Két színben kapható: átlátszó és fehér. Mindkettő véd az UV-sugárzás 
ellen. Átkenhető vízzel hígítandó festékkel, mely kenés után hőszigetelő képességét nem 
veszíti el. Általános elv minden hőszigetelésnél, hogy előnyösebb a külső hőszigetelés. 
Ebben az esetben védett az építmény is, tehát a már meglévő fal megtartja hőszigetelő 
tulajdonságát. Ha a fal valamilyen okból nem volt ellátva megfelelő védelemmel az 
időjárási viszontagságokkal szemben, akkor a nansulate elősegíti a hőszigetelő 
tulajdonságának visszanyerését. Amennyiben viszont a külső kivitelezés problémába 
ütközne, a Nansulate további előnye, hogy belülről is alkalmazható. Tapasztalatok azt 
mutatják, hogy 3 réteges felvitel esetében 20-40%-os megtakarítást eredményezhet a 
hagyományos hőszigetelő eljárásokkal szemben, ugyanis a Nansulate mindhárom 
hőátadást (áramlás, sugárzás, vezetés) szigeteli, és hatásfoka a hőmérséklettel nő. 1 
mm-nél vékonyabb rétegben felvitt Nansulate, akár 5 cm polisztirol szigetelését is 
elérheti. [62] 
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Működése: a Nansulate szigetelő 70%-ban nanoanyagot tartalmaz, melyet hydro-NM-
Oxid-nak neveznek. A szigetelőrétegeken keresztül a hőenergia átvitele úgy történik, 
hogy a sebesen mozgó melegebb molekulák igyekeznek átadni energiájukat a hidegebb, 
lassabban mozgó molekuláknak úgy, hogy egyensúlyi helyzet álljon be. Ez a folyamat 
háromféleképpen történhet: áramlással, sugárzással vagy vezetéssel. Ez a három mód 
fejezi ki együtt az anyag hővezető képességét. Ez a hőszigetelés egyben penész, 
korrózió, illetve rozsda elleni védelmet is biztosít. A Nansulate esetében a hőenergia 
átvitele nehézkes, mivel az anyagrészecskék közötti kötőelemek, melyek a hőátadási utat 
biztosítanák, nagyon kis méretűek. Az anyagrészecskék térben kötődnek egymással, és a 
hőátadást sok ún. „zsákutca” gátolja. Az anyagban lévő levegő és gázok is hővezetők, de 
ezek az ún. Kundsen-effektusnak vannak kitéve, és ezáltal az energiaátadás szinte 
lehetetlen. A sugárzással történő energiaátvitel igen behatárolt, mivel a rések kisebbek, 
mint amilyen tér szükséges a molekulák szabad ütközéséhez. Ezek a rések kisebbek a 
fény hullámhosszánál is, és a molekulák így szilárd szerkezetbe, gyakran egymásba 
ütköznek. A nanoanyag kivételes szerkezete sejt-, pórus- és elemrészecskék mérete 
nagyon alacsony hőátadási képességet tesz lehetővé. A hősugárzás azért is kismértékű, 
szinte már elenyésző nagyságú, mert a szigetelőanyag mennyisége a felülethez képest 
nagyon kicsi. Ezek az anyagok azért is kivételesek, mert hőszigetelő képességük mellett 
antikorróziósak, rozsdásodást és penészedést gátlók is a víztaszító tulajdonságuk miatt. 
3.3.3.7 Cellulóz 

Annak ellenére, hogy a cellulóz az egyik legősibb szigetelőanyag, modern 
szigetelőanyagnak számít a mai értelemben, mivel gyártása 100 %-ban újrahasznosított 
újságpapírokból történik. Az ötlet már közel 50 éves, és az 1970-es években gyakori volt 
a használata, egy időre feledésbe merült. A szelektív hulladékgyűjtés eredményeként 
felgyülemlett újságot egyszerű darálás és pelyhesítés után bór- és bóraxadalékkal látják 
el. Ennek hatására az anyag ellenáll a tűznek, nem lesz táptalaja a penésznek és a 
rágcsálók sem szeretik, így az újrahasznosítási folyamat révén a hulladékból kitűnő 
hőszigetelő anyag keletkezik. Az ISOCELL hőszigetelés alapanyaga az újságpapír. Az 
egészségre és környezetünkre ártalmatlan, mentes minden káros anyagtól. A 
gyártósoron nagy sűrűséggel zsákolják, majd az építés helyszínén speciális géppel 
történik a bedolgozás. [63, 64] 
Hővezetési tényezője λ = 0,039 W/mK, tehát jó hőszigetelő képességű. Hőtároló 
kapacitása nagy, így jól véd a nyári túlmelegedéstől. Legnagyobb előnye viszont a 
szigetelés minősége: folytonos és résmentes, ülepedés- és hézagmentes! Ennek 
köszönhetően a bonyolult tetőformák, gépészeti csövek közét is tökéletesen kitölti a 
befújt hőszigetelés. 
Fáziseltolódási értéke: 4,6 óra. Ez az érték órákban adja meg, hogy milyen késéssel ér a 
nyári forróság egy épületrész külsejétől a belső lakótérbe. A fáziseltolódás annál 
nagyobb, minél magasabb a hőkapacitása a beépített szigetelőanyagnak. 
Összehasonlításként: üveggyapotnak 0,9 óra, míg a kőzetgyapotnak 0,6 óra. 
Testsűrűsége: 35-55 kg/m3. 
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3.31 ábra: Cellulózszigetelés 

Forrás: [65] 
 

3.4 A hőtechnika történeti áttekintése 

A hőtechnikai szabványok az 1950-es évek óta jelentősen szigorodtak. Míg a 38-as 
kisméretű téglafal (U = 1,44 W/m2K, λ = 0,72 W/mK) 1934-ben kielégítette a 
követelményeket, addig, ha az összehasonlíthatóság szempontjából maradunk ennél a 
falazóanyagnál, 1986-ban minimum 91 cm-es, ma pedig mintegy 1,5 m-es „főfalat” 
kellene építenünk! 
A hőszigetelés megengedett alsó határa az a hőszigetelés, amelynél páralecsapódás nem 
keletkezik. 
Megengedhető hőátmeneti tényező –20 °C-os külső és +20 °C-os belső hőmérséklet, 
60%-os relatív páratartalom esetén: U = 1,68 W/m2K. 
1966: ME-30-65 Műszaki előírás. Épületek és épületszerkezetek hőtechnikai méretezése. 
Szokványos használatú épületek. 
Megkövetelt hőátbocsátási tényező száraz és normál nedvességtartalmú helyiségekre, a 
szerkezet tömegétől függően: U = 1,40 W/m2K (<700 kg/m2). 
1979: MSZ-04-140/2-79 Építésügyi ágazati szabvány. Épületek és épülethatároló 
szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés. 
A téli hőveszteség korátozása érdekében az állandó jellegű, egész télen át fűtött, 16 °C 
vagy annál magasabb belső hőmérsékletű,  = 75% vagy annál kisebb relatív 
nedvességtartalmú épületek, illetve helyiségek külső falaira: U = 0,85 W/m2K. 
1986: MSZ-04-140/2-85 Építésügyi ágazati szabvány. Épületek és épülethatároló 
szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés. 
A téli hőveszteség korátozása érdekében az állandó jellegű, egész télen át fűtött, 16 °C 
vagy annál magasabb belső hőmérsékletű  = 75% vagy annál kisebb relatív 
nedvességtartalmú épületek, illetve helyiségek külső falaira: U = 0,70 W/m2K. 
1992: MSZ-04-140/2-91 Építésügyi ágazati szabvány. Épületek és épülethatároló 
szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés. 



95 

 

Ma is érvényben lévő szabvány a hőtechnikai számítások módjáról. A szabvány nem 
határoz meg követelményértéket egy-egy szerkezet hőátbocsátási tényezőjére, hanem 
az épület fűtött térfogata és lehűlő felülete alapján szabja meg az egész épületre 
vonatkozó átlagos hőátbocsátási tényező követelményértékét. Folyamatosan használt 
épület esetén:  
U = 0,6+0,1*(V/ΣA).  
Ez családi házak esetén nagyjából U = 0,70-0,75 W/m2K körüli érték, ami magában 
foglalta például a nyílászárók ennél sokkal rosszabb értékeit is, így a falaknak, 
födémeknek az átlagnál jobb hőátbocsátási értékkel kellett rendelkezniük. 
2006: 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról. 
Külső falra vonatkozóan a hőátbocsátási tényező követelményértéke: U = 0,45 W/m2K. 
Még hivatalosan nincs elfogadva, de valószínűleg nem módosul az a tervezet, mely a 
7/2006. (V.24.) TNM rendelet új számait, átalakítását tartalmazza: 
2012: Külső falra vonatkozóan a hőátbocsátási tényező követelményértéke: U = 0,30 
W/m2K. 
2015: Külső falra vonatkozóan a hőátbocsátási tényező követelményértéke: U = 0,24 
W/m2K. 
2019: Külső falra vonatkozóan a hőátbocsátási tényező követelményértéke: U = 0,20 
W/m2K. 
[66-67] 
 

3.4 táblázat: Egyes hőtechnikai szabványokat kielégítő kisméretű téglafal mérete 

 
 
3.4.1. Számítási példák 

A következőkben néhány falszerkezet hőátbocsátási tényezőjét számítjuk ki szigetelés 
nélkül és különféle szigeteléseket alkalmazva, a (2.33) és (2.58) egyenlet 
felhasználásával. A számítások során minden esetben 40 cm falazatot és 15 cm 
hőszigetelést veszünk alapul. 
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3.5 táblázat: Kiindulási adatok az U-érték számításához 

 cm 
R, 
(m2K/W) 

αi  0,125 

vakolat 1,5 0,2 
falazat 0,4  

αe  0,0416 
 
 

3.6 táblázat: Falazóanyagok U-értékei hőszigetelés nélkül (3. oszlop) és 
hőszigeteléssel (4.-7. oszlopok). 

A szigetelőanyagok megnevezésénél feltüntettük az adott anyagra jellemző 
hővezetési tényezőt. 1 
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Vályogfalazat 0,700 1,066 0,213 0,213 0,159 0,139 

Falburkoló 
tégla 

0,930 1,587 0,220 0,220 0,162 0,142 

Poroton- 
falazat 

0,310 0,751 0,185 0,185 0,143 0,126 

Gázszilikát 
falazat (630 

kg/m3) 
0,270 0,657 0,179 0,179 0,139 0,123 

Gázszilikát 
falazat (615 

kg/m3) 
0,340 0,850 0,189 0,189 0,145 0,128 

Alfa-falazat 0,420 1,050 0,197 0,197 0,150 0,132 

Rába-falazat 0,400 1,000 0,195 0,195 0,149 0,131 

Rába-falazat 0,350 0,875 0,190 0,190 0,146 0,129 
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Kisméretű 
tömör tégla 

0,780 1,950 0,216 0,216 0,160 0,140 

Soklyukú 
téglafalazat 

(C1) 
0,500 1,250 0,203 0,203 0,153 0,135 

Kevéslyukú 
tégla falazat 
(A, A1, A2) 

0,700 1,750 0,213 0,213 0,159 0,139 

B 25 falazat 0,490 1,225 0,203 0,203 0,153 0,135 

B 29 falazat 0,600 1,500 0,209 0,209 0,156 0,137 

B 30 falazat 0,640 1,600 0,211 0,211 0,158 0,138 

B 30/0 falazat 0,450 1,125 0,200 0,200 0,151 0,133 

Tufabeton 
falazat  
(TB 50) 

0,640 1,600 0,211 0,211 0,158 0,138 

Tufabeton 
falazat  
(TB 55) 

0,500 1,250 0,203 0,203 0,153 0,135 

Gázszilikát 
hőszigetelő 
lapfalazat 

0,240 0,600 0,173 0,173 0,135 0,121 

Termoton 
falazat 

0,300 0,750 0,183 0,183 0,142 0,126 

Uniform 30 
falazat 

0,550 1,375 0,206 0,206 0,155 0,136 

Uniform 45 
falazat 

0,420 1,050 0,197 0,197 0,150 0,132 
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Kőszivacslap 
falazat 

0,230 0,575 0,171 0,171 0,134 0,120 

Gipszperlit 
falazat  

(700 kg/m3) 
0,200 0,500 0,163 0,163 0,129 0,116 

Gipszperlit 
falazat  

(900 kg/m3) 
0,230 0,575 0,171 0,171 0,134 0,120 

Égetett agyag 
falazat 

0,650 1,625 0,211 0,211 0,158 0,138 

Porotherm  
38 S 

0,207 0,518 0,165 0,165 0,131 0,117 

Porotherm 38 0,226 0,565 0,170 0,170 0,133 0,119 

Porotherm 25 0,390 0,975 0,194 0,194 0,148 0,131 

Porotherm 38 
N+F 

0,167 0,418 0,154 0,154 0,123 0,111 

Porotherm 30 
N+F 

0,155 0,388 0,149 0,149 0,120 0,109 

Porotherm 38 
pincetégla 

0,264 0,660 0,178 0,178 0,138 0,123 

Porotherm 44 
HS (TM 

hőszigetelő 
habarccsal) 

0,141 0,353 0,144 0,144 0,117 0,106 

Porotherm 44 
HS (M30 vagy 

M100 
habarccsal) 

0,166 0,415 0,153 0,153 0,123 0,111 
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Porotherm 38 
HS (TM 

hőszigetelő 
habarccsal) 

0,143 0,358 0,145 0,145 0,117 0,106 

Porotherm 38 
HS (M30 vagy 

M100 
habarccsal) 

0,179 0,448 0,157 0,157 0,126 0,113 

Porotherm 30 
HS (TM 

hőszigetelő 
habarccsal) 

0,141 0,353 0,144 0,144 0,117 0,106 

Porotherm 30 
HS (M30 vagy 

M100 
habarccsal) 

0,171 0,428 0,155 0,155 0,124 0,112 

Ytong P2-0,5 0,127 0,318 0,138 0,138 0,113 0,102 

Ytong P4-0,6 0,148 0,370 0,147 0,147 0,119 0,107 

Ytong vasalt 
falpalló WL-
P3,3 (500 

kg/m3) 

0,140 0,350 0,143 0,143 0,117 0,106 

Ytong vasalt 
falpalló WL-
P3,3 (600 

kg/m3) 

0,160 0,400 0,151 0,151 0,122 0,110 

Ytong vasalt 
falpalló WL-
P4,4 (500 

kg/m3) 

0,160 0,400 0,151 0,151 0,122 0,110 

Ytong vasalt 
falpalló WL-
P4,4 (600 

kg/m3) 

0,210 0,525 0,166 0,166 0,131 0,117 
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Zalatherm 
falazat 

0,247 0,618 0,174 0,174 0,136 0,121 

 
3.7 táblázat: Falazóanyagok U-értékei hőszigetelés nélkül (2. oszlop), és 

hőszigeteléssel (3.-10. oszlopok). 
A szigetelőanyagok megnevezésénél feltüntettük az adott anyagra jellemző 

hővezetési tényezőt. 2 
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Vályog-
falazat 

1,066 0,086 0,213 0,013 0,410 0,213 0,910 0,423 0,556 

Falburkoló 
tégla 

1,587 0,087 0,220 0,013 0,435 0,220 1,044 0,449 0,603 

Poroton 
falazat 

0,751 0,081 0,185 0,013 0,317 0,185 0,550 0,324 0,397 

Gázszilikát 
falazat 
(630 

kg/m3) 

0,657 0,080 0,179 0,013 0,299 0,179 0,498 0,305 0,369 

Gázszilikát 
falazat 
(615 

kg/m3) 

0,850 0,082 0,189 0,013 0,329 0,189 0,587 0,337 0,416 

Alfa-falazat 1,050 0,083 0,197 0,013 0,355 0,197 0,676 0,364 0,458 

Rába-
falazat 

1,000 0,083 0,195 0,013 0,349 0,195 0,654 0,358 0,449 

Rába- 
falazat 

0,875 0,082 0,190 0,013 0,332 0,190 0,599 0,340 0,422 

Kisméretű 
tömör tégla 

1,950 0,086 0,216 0,013 0,420 0,216 0,961 0,433 0,574 
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Soklyukú 
téglafalazat 

(C1) 
1,250 0,084 0,203 0,013 0,375 0,203 0,753 0,385 0,493 

Kevéslyukú 
téglafalazat 
(A, A1, A2) 

1,750 0,086 0,213 0,013 0,410 0,213 0,910 0,423 0,556 

B 25 
falazat 

1,225 0,084 0,203 0,013 0,373 0,203 0,744 0,383 0,489 

B 29 
falazat 

1,500 0,085 0,209 0,013 0,395 0,209 0,837 0,406 0,528 

B 30 
falazat 

1,600 0,085 0,211 0,013 0,401 0,211 0,867 0,413 0,539 

B 30/0 
falazat 

1,125 0,084 0,200 0,013 0,363 0,200 0,706 0,373 0,472 

Tufabeton 
falazat (TB 

50) 
1,600 0,085 0,211 0,013 0,401 0,211 0,867 0,413 0,539 

Tufabeton 
falazat (TB 

55) 
1,250 0,084 0,203 0,013 0,375 0,203 0,753 0,385 0,493 

Gázszilikát 
hőszigetelő 
lapfalazat 

0,600 0,078 0,173 0,013 0,283 0,173 0,456 0,289 0,345 

Termoton 
falazat 

0,750 0,081 0,183 0,013 0,313 0,183 0,537 0,320 0,390 

Uniform 30 
falazat 

1,375 0,085 0,206 0,013 0,386 0,206 0,797 0,396 0,511 

Uniform 45 
falazat 

1,050 0,083 0,197 0,013 0,355 0,197 0,676 0,364 0,458 

Kőszivacs-
lap falazat 

0,575 0,078 0,171 0,013 0,277 0,171 0,441 0,283 0,337 

Gipszperlit 
falazat 
(700 

kg/m3) 

0,500 0,076 0,163 0,013 0,259 0,163 0,396 0,263 0,310 
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Gipszperlit 
falazat 
(900 

kg/m3) 

0,575 0,078 0,171 0,013 0,277 0,171 0,441 0,283 0,337 

Égetett 
agyag 
falazat 

1,625 0,085 0,211 0,013 0,403 0,211 0,875 0,415 0,542 

Porotherm 
38 S 

0,518 0,077 0,165 0,013 0,263 0,165 0,406 0,268 0,316 

Porotherm 
38 

0,565 0,078 0,170 0,013 0,275 0,170 0,435 0,280 0,333 

Porotherm 
25 

0,975 0,083 0,194 0,013 0,346 0,194 0,644 0,354 0,444 

Porotherm 
38 N+F 

0,418 0,074 0,154 0,013 0,235 0,154 0,342 0,239 0,276 

Porotherm 
30 N+F 

0,388 0,073 0,149 0,013 0,225 0,149 0,322 0,229 0,263 

Porotherm 
38 

pincetégla 
0,660 0,079 0,178 0,013 0,296 0,178 0,489 0,302 0,364 

Porotherm 
44 HS (TM 
hőszigetelő 
habarccsal) 

0,353 0,072 0,144 0,013 0,213 0,144 0,297 0,216 0,246 

Porotherm 
44 HS (M30 
vagy M100 
habarccsal) 

0,415 0,074 0,153 0,013 0,234 0,153 0,340 0,238 0,275 

Porotherm 
38 HS (TM 
hőszigetelő 
habarccsal) 

0,358 0,072 0,145 0,013 0,214 0,145 0,301 0,218 0,248 

Porotherm 
38 HS (M30 
vagy M100 
habarccsal) 

0,448 0,075 0,157 0,013 0,244 0,157 0,362 0,248 0,289 
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Porotherm 
30 HS (TM 
hőszigetelő 
habarccsal) 

0,353 0,072 0,144 0,013 0,213 0,144 0,297 0,216 0,246 

Porotherm 
30 HS (M30 
vagy M100 
habarccsal) 

0,428 0,075 0,155 0,013 0,238 0,155 0,349 0,242 0,280 

Ytong  
P2-0,5 

0,318 0,070 0,138 0,013 0,199 0,138 0,272 0,202 0,228 

Ytong  
P4-0,6 

0,370 0,073 0,147 0,013 0,219 0,147 0,310 0,222 0,254 

Ytong 
vasalt 

falpalló 
WL-P3,3 

(500 
kg/m3) 

0,350 0,072 0,143 0,013 0,212 0,143 0,295 0,215 0,245 

Ytong 
vasalt 

falpalló 
WL-P3,3 

(600 
kg/m3) 

0,400 0,074 0,151 0,013 0,229 0,151 0,330 0,233 0,268 

Ytong 
vasalt 

falpalló 
WL-P4,4 

(500 
kg/m3) 

0,400 0,074 0,151 0,013 0,229 0,151 0,330 0,233 0,268 

Ytong 
vasalt 

falpalló 
WL-P4,4 

(600 
kg/m3) 

0,525 0,077 0,166 0,013 0,265 0,166 0,411 0,270 0,319 

Zalatherm 
falazat 

0,618 0,079 0,174 0,013 0,287 0,174 0,466 0,293 0,351 
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3.8 táblázat: Falazóanyagok U-értékei hőszigetelés nélkül (2. oszlop), és 

hőszigeteléssel (3.-8. oszlopok). 
A szigetelőanyagok megnevezésénél feltüntettük az adott anyagra jellemző 

hővezetési tényezőt. 3 
Té

g
lá

k,
 

fa
la

zó
an

ya
g

o
k 

U
 (

W
/m

2
K

) 

K
ő

sz
iv

ac
sl

ap
  

(1
0

0
 k

g
/

m
3
) 

λ 
=

 0
,3

5
0

 

P
er

lit
b

et
on

 
λ 

=
 0

,0
6

8
 

Te
rm

o
n

it
h

ab
 

λ 
=

 0
,0

3
4

 

Ex
p

an
zi

t 
p

ar
af

al
em

ez
 

λ 
=

 0
,0

4
6

 

Y
to

n
g

 k
os

zo
rú

el
em

 
P

K
E 

λ 
=

 0
,1

3
0

 

Y
to

n
g

 k
os

zo
rú

el
em

 
P

K
E 

ü
ve

g
g

ya
p

o
t 

λ 
=

 0
,0

0
3

8
 

Vályogfalazat 1,066 0,732 0,318 0,187 0,238 0,478 0,205 

Falburkoló 
tégla 

1,587 0,816 0,333 0,192 0,246 0,513 0,211 

Poroton-
falazat 

0,751 0,479 0,259 0,165 0,203 0,356 0,178 

Gázszilikát 
falazat (630 

kg/m3) 
0,657 0,439 0,247 0,160 0,196 0,333 0,173 

Gázszilikát 
falazat (615 

kg/m3) 
0,850 0,507 0,267 0,168 0,208 0,371 0,182 

Alfa-falazat 1,050 0,572 0,284 0,174 0,218 0,404 0,190 

Rába-falazat 1,000 0,557 0,280 0,173 0,216 0,397 0,188 

Rába-falazat 0,875 0,516 0,269 0,169 0,210 0,375 0,183 

Kisméretű 
tömör tégla 

1,950 0,764 0,324 0,189 0,242 0,492 0,207 

Soklyukú 
téglafalazat 

(C1) 
1,250 0,627 0,297 0,179 0,226 0,431 0,196 

Kevéslyukú 
téglafalazat 
(A, A1, A2) 

1,750 0,732 0,318 0,187 0,238 0,478 0,205 
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B 25 falazat 1,225 0,621 0,295 0,179 0,225 0,428 0,195 

B 29 falazat 1,500 0,684 0,309 0,184 0,233 0,457 0,201 

B 30 falazat 1,600 0,704 0,313 0,185 0,235 0,466 0,202 

B 30/0 falazat 1,125 0,594 0,289 0,176 0,221 0,415 0,192 

Tufabeton 
falazat (TB 

50) 
1,600 0,704 0,313 0,185 0,235 0,466 0,202 

Tufabeton 
falazat (TB 

55) 
1,250 0,627 0,297 0,179 0,226 0,431 0,196 

Gázszilikát 
hőszigetelő 
lapfalazat 

0,600 0,406 0,236 0,155 0,189 0,314 0,167 

Termoton-
falazat 

0,750 0,470 0,256 0,164 0,202 0,350 0,177 

Uniform 30 
falazat 

1,375 0,657 0,303 0,182 0,230 0,445 0,198 

Uniform 45 
falazat 

1,050 0,572 0,284 0,174 0,218 0,404 0,190 

Kőszivacslap 
falazat 

0,575 0,395 0,232 0,153 0,186 0,307 0,165 

Gipszperlit 
falazat (700 

kg/m3) 
0,500 0,358 0,219 0,148 0,178 0,284 0,158 

Gipszperlit 
falazat (900 

kg/m3) 
0,575 0,395 0,232 0,153 0,186 0,307 0,165 

Égetett 
agyag-falazat 

1,625 0,709 0,314 0,185 0,236 0,468 0,203 

Porotherm 38 
S 

0,518 0,367 0,222 0,149 0,180 0,290 0,160 

Porotherm 38 0,565 0,390 0,230 0,153 0,185 0,304 0,164 
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Porotherm 25 0,975 0,549 0,278 0,172 0,215 0,393 0,187 

Porotherm 38 
N+F 

0,418 0,313 0,201 0,139 0,166 0,255 0,149 

Porotherm 30 
N+F 

0,388 0,296 0,194 0,136 0,161 0,244 0,145 

Porotherm 38 
pincetégla 

0,660 0,433 0,245 0,159 0,194 0,329 0,172 

Porotherm 44 
HS (TM 

hőszigetelő 
habarccsal) 

0,353 0,275 0,185 0,131 0,155 0,229 0,140 

Porotherm 44 
HS (M30 vagy 

M100 
habarccsal) 

0,415 0,312 0,201 0,139 0,166 0,254 0,149 

Porotherm 38 
HS (TM 

hőszigetelő 
habarccsal) 

0,358 0,278 0,186 0,132 0,156 0,232 0,141 

Porotherm 38 
HS (M30 vagy 

M100 
habarccsal) 

0,448 0,330 0,208 0,143 0,171 0,266 0,153 

Porotherm 30 
HS (TM 

hőszigetelő 
habarccsal) 

0,353 0,275 0,185 0,131 0,155 0,229 0,140 

Porotherm 30 
HS (M30 vagy 

M100 
habarccsal) 

0,428 0,319 0,204 0,140 0,168 0,259 0,150 

Ytong P2-0,5 0,318 0,253 0,175 0,126 0,148 0,214 0,134 
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Ytong P4-0,6 0,370 0,286 0,190 0,134 0,158 0,237 0,143 

Ytong vasalt 
falpalló WL-
P3,3 (500 

kg/m3) 

0,350 0,274 0,184 0,131 0,154 0,228 0,139 

Ytong vasalt 
falpalló WL-
P3,3 (600 

kg/m3) 

0,400 0,303 0,197 0,137 0,163 0,249 0,147 

Ytong vasalt 
falpalló WL-
P4,4 (500 

kg/m3) 

0,400 0,303 0,197 0,137 0,163 0,249 0,147 

Ytong vasalt 
falpalló WL-
P4,4 (600 

kg/m3) 

0,525 0,370 0,223 0,150 0,181 0,292 0,161 

Zalatherm 
falazat 

0,618 0,414 0,239 0,156 0,191 0,318 0,169 
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3.32 ábra: Hőszigetelő anyagok hatása a falazatok U értékeire 1 

 

 
3.33 ábra: Hőszigetelő anyagok hatása a falazatok U értékeire 2 
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3.34 ábra: Hőszigetelő anyagok hatása a falazatok U értékeire 3 
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3.5 Nedvesség hatása a szigetelőanyagokra 

3.5.1 Szorpció  

Az építő- és szigetelőanyagok túlnyomó többsége pórusos szerkezetű. A pórusok 
összesített felülete rendkívül nagy lehet, aminek fontos szerepe van a nedvesség 
felvételében és megkötésében. 

 
3.35 ábra: Molekula megkötődése és kiválása 

Forrás: [70] 
 
A nedvességfelvétel további vizsgálata előtt fontos definiálni a következő fogalmakat. 
Az adszorpció a molekulák (atomok) megkötődését jelenti a fluidum- (gáz vagy folyadék) 
fázisból egy szilárd felületen (a felület aktív centrumain). 
Az anyagok nedvességfelvevő képessége a szorpciós izotermával jellemezhető. A porózus 
anyagnak a környezetével való kölcsönhatása kétirányú lehet:  

– ha az anyag felületén a pf parciális nyomás nagyobb, mint a levegőben levő pára 
pg parciális nyomása, akkor deszorpció, azaz száradás történik; 
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– ha a felületi parciális nyomás kisebb, mint a levegőé (pf<pg), akkor az anyag a 
környezetéből nedvességet vesz fel, szorpció indul meg. 

A szorpciós izotermagörbék általában a 3.36 ábra szerinti alakokat mutatják. A görbéket 
állandó hőmérsékleten (általában 20 oC) veszik fel úgy, hogy az adott hőmérsékletű és 
relatív nedvességtartalmú levegőbe helyezett tömegállandóságig szárított próbatestek 
egyensúlyi nedvességtartalmát mérik meg. A szorpciós izoterma vízszintes tengelyén a 
próbatesttel érintkező levegő relatív nedvességtartalma, a függőleges tengelyen az 
anyag (tömeg- vagy térfogatszázalékban kifejezett) nedvességtartalma szerepel. A 
szorpciós izotermagörbe a relatív nedvességtartalom és az anyag nedvességtartalma 
közötti kapcsolatot fejezi ki. A tárgyalt görbéknek általában van egy inflexiós pontjuk, 
ahol a görbe meredeksége hirtelen megnő. Ez a pont jelzi a kapilláris kondenzáció 
kezdetét, amikor a nedvesség már nemcsak a pórusok felületét borítja, hanem a 
kapilláris járatok teljes keresztmetszetét kezdi kitölteni. Ez az úgynevezett kapilláris 
kondenzáció az építőiparban szokásos anyagok esetében általában φ=75 % levegő 
relatív nedvességtartalom mellett alakul ki. A másik nevezetes pont a φ=100 % relatív 
páratartalom és az anyagnak az ahhoz tartozó telítési nedvességtartalma. Stacioner 
környezeti adottságok esetén a pf=pg egyensúly bekövetkezik, és az anyag ω egyensúlyi 
nedvességtartalmat szerez. 

 
3.36 ábra: Szorpciós izotermagörbe jellegzetes pontjai 
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3.5.2 Kapilláris hatás 

A víz általában csak olyan építőanyagokba tud behatolni, amelyeken hibahelyek 
találhatók mint pl. a pórusok, a nagyobb üregek, illetve a szabad felületek. A falazásnál 
számba vehető anyagok térfogatának akár 80%-át is kitehetik a pórusok. A nyílt, tehát 
kívülről hozzáférhető pórusok nedvesség hatására megtelnek vízzel. Minél nagyobb egy 
pórus, annál könnyebben belejuthat a víz, amely aztán a nehézségi erő miatt 
átszivároghat az építőanyag többi részébe. Ha külső nyomás hat a folyadékra, a víz 
sajátos törvényszerűségek szerint mozog a kapilláris pórusokban, akár a nehézségi erő 
ellenében is. Ennek következtében porózus építőanyagokból épült falban kialakulhat 
felszálló nedvesség, ez pedig főleg a magával szállított sók miatt jelentős épületi 
károkhoz vezethet. 
 
3.5.3 Páradiffúzió 

A diffúzió olyan folyamat, amelyben a részt vevő anyag molekulái a kiegyenlítődés 
érdekében mozdulnak el. A páradiffúziós jelenség a légtér molekulái és az építőanyag 
üregeiben levő gáz molekulái közötti kiegyenlítődést jelenti. A páradiffúzió előfeltétele a 
különböző páranyomás. A páradiffúziós jelenségek kettős függőségben vannak: függnek 
a koncentrációból származó páranyomástól és a szerkezet hőmérsékletviszonyai. A 
páradiffúziós jelenségeknél a hő- és anyagáramot együtt kell vizsgálni. A páradiffúzió a 
víz vándorlása a porózus építőanyagban, gőzállapotban. A levegő mindig tartalmaz 
nedvességet. Az a mennyiség, amit meg tud tartani anélkül, hogy telítetté válna, 
rohamosan nő a hőmérséklet emelkedésével, de függ az egyéb klimatikus tényezőktől is, 
így az épület belsejében függ a nedvesség keletkezésének a sebességétől, a szellőzés 
sebességétől stb. A hőmérséklet csökkenésével viszont a levegő páraelnyelő képessége 
csökken. Például a 30 oC-os levegő 27 g vizet tud levegőkilogrammonként abszorbálni, 
míg a 0 oC-os levegő csak 4 g-ot. Az a hőmérséklet, amelyen a levegő teljesen 
páratelítetté válik, a harmatpont. Az abszolút nedvességtartalom az a páramennyiség, 
tömegegységben kifejezve, amit az adott nedvességállapotú levegő tartalmaz, a száraz 
levegő egységnyi tömegére vonatkoztatva. A relatív nedvességtartalom a levegő 
nedvességtartalma a teljesen telített levegőben lévő nedvességtartalomhoz képest. A 
relatív nedvességtartalom 100 %-os a harmatpontnál. Például 25 oC és 60 % relatív 
nedvességtartalmú levegő hűtése esetén a levegő 17 oC-nál eléri a harmatpontot. Ha 
tovább hűtik, a levegő túltelítetté válik, és a nedvesség egy része kicsapódik a 
felületeken. A páradiffúziót páradiffúziós tényezővel jellemzik, amely meghatározza azt a 
páramennyiséget grammban, amely az anyagnak a diffúzió irányára merőlegesen vett 
keresztmetszetén, egységnyi idő alatt, egységnyi nyomás hatására állandósult állapotban 
áthalad. Mértékegysége kg/ms (Pa). [71] 
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3.6. Szigetelőanyagok szorpciós izotermájának és hővezetési 
tényezőjének a mérése 

3.6.1 Szorpciós izotermagörbék felvétele Venticell- és Climacell-
berendezések alkalmazásával 

3.6.1.1 A Venticell 111 típusú szárítószekrény 

A Venticell típusú szekrények szabadalmaztatott ventilációs rendszerrel működnek, 
amelynek köszönhetően egyedülálló a belső térbeli hőeloszlás rövid és egyenletes felfűtés 
mellett. Kiválóan alkalmazható magasabb nedvességtartalommal rendelkező anyagok 
szárításánál is. Beépített ventilátorral rendelkezik, akár 300°C–os hőmérséklet is 
előállítható. [72] 

 
3.37 ábra: A Venticell szárítószekrény 

 
Az MMM szárító- és inkubátorszekrényekhez a következő opcionális tartozékok 
rendelhetők: 
– üvegbetétes ajtó és belső megvilágítás, 
– kábel kivezetése a kamrából 25, 50 vagy 100 mm átmérőjű lyukon, 
– zárható ajtó, 
– balról nyitható ajtó, 
– plusz Pt 100-as hőmérséklet-érzékelő és kijelzés, 
– számítógépes adatgyűjtő program. 
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3.9 táblázat: A Venticell szárítógép paraméterei 

 
           Forrás: [72] 

 
3.6.1.2 A Climacell 111 típusú klímakamra 

A Climacell klímaszekrényeket a környezeti adottságok lehető legtökéletesebb 
szimulációjához fejlesztették ki (pl. alkotóelemek stabilitástesztje, csomagolóanyag, 
élelmiszerek, vegyszerek, csírázóképesség, növényi sejt- és szövetkultúrák vizsgálata). 
Széles hőmérséklet-tartomány, pontos beállás, homogén és reprodukálható hőmérséklet- 
eloszlás, valamint szabályozott páratartalom a kamrában. A termocsavar egyedülálló 
termodinamikájának köszönhetően a mintákat természetes és egyenletes eloszlású, 
spirálisan felszálló levegő temperálja. A kamra körüli közbenső köpeny levegőjének 
hőmérséklet-szabályozásával és ennek a kamrán keresztül történő optimális 
áthaladásával garantálható a hőmérséklet-eloszlás nagy pontossága és a kamrában 
elhelyezett minták sérülésmentessége. A készülékek biztosítják a vizsgálat 
körülményeinek nyomtatón vagy számítógépen történő rögzítését.  
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3.38 ábra: A Climacell klímakamra 

 
A Climacell szekrényben beépített csipkártya író-olvasó rendszer segítségével egyéni 
temperálási programot rögzíthetünk csipkártyára. A készülék memóriájában a következő 
6 program tárolható: 
1-es program: a temperálási hőmérséklet és a kívánt páratartalom beállítása és tárolása, 
időbeni korlátozás nélkül. A program választásakor a készülék a beállított hőmérsékleten 
működik egészen a kikapcsolásig. 
2-es program: a temperálási hőmérséklet és a kívánt páratartalom beállítása és tárolása, 
működés a beprogramozott ideig. Timer üzemmód: a készülék a beállított hőmérsékleten 
működik a beprogramozott ideig, max. 99 óra 59 perc, majd kikapcsol. 
3-as program: a temperálási hőmérséklet, a kívánt páratartalom és működési idő 
beállítása és tárolása. A timer üzemmódban a készülék a beprogramozott idő múlva 
kapcsol be (maximum 99 óra 59 perc) és működik a beállított hőmérsékleten és 
páratartalommal folyamatosan.  
4-es program: beállítható két különböző hőmérséklet és páratartalom, működés ciklikus 
üzemmódban. A ciklusok váltási ideje max. 99 óra 59 perc lehet. Ebben a programban 
lehetséges a felfűtés vagy lehűtés meredekségének programozása is. 
Az 5-6-os programban a ciklusok max. 16 lépésben szabadon programozhatók (minden 
paraméter). Minden egyénileg beprogramozott vizsgálati paraméter a kártyán rögzítésre 
kerül, így a mérés bármikor és bármennyiszer ismételhető azonos beállítással. Ezzel 
nemcsak nagyon sok időt takaríthatunk meg, hanem biztosítjuk a vizsgálatok 
reprodukálhatóságát. [73] 
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3.10 táblázat: A Climacell klímakamra paraméterei 

 
Forrás: [73] 

 
A szorpciós izotermagörbék meghatározása: 
A mérés menetének leírása: 
A minták szárítása:  
A mintákat az aprótörmelékektől megtisztítva beszámozva helyezzük a Venticell 111 
típusú szárítógépbe, amelyben az anyag olvadásponti hőmérséklete alatt 
tömegállandóságig szikkasztjuk. 
 
Tömegmérés 1: 
A szárítás után ezred pontosságú mérleg segítségével mérjük a tömeget, így megkapva 
minden esetben az msz száraz tömeget. 
A minták nedvesítése: 
A próbatesteket vagy mintákat a Climacell klímaszekrényben adott páratartalom mellett, 
például: 25%, 50%, 63%, 76%, 90%, és azonos időtartamban adott hőfokon (általában 
20 oC-on kezeljük). 
 
Tömegmérés 2: 
A nedvesítését követően a minták tömegét ismét megmérjük egy ezred gramm 
pontosságú mérleggel, és így kapható mn nedves tömeg. Az értékeket táblázatba foglalva 
és a következő képletet felhasználva: 
 

100



sz

szn
m

mm


          (3.1) 
 
számolhatjuk ki az anyag nedvességtartalmát. Ábrázolva az  nedvességtartalmat a 
relatív páratartalom függvényében kaphatjuk meg a szorpciós izotermagörbéket. 



117 

 

 

 
3.39 ábra: A Venticell és Climacell berendezések a Debreceni Egyetem Műszaki Kar 

hőtechnikai laboratóriumában 
 

 
3.40 ábra: Polisztirolminták szorpciós izotermagörbéi 
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3.41 ábra: Talajminták szorpciós izotermagörbéje 

 

 
3.42 ábra: Talajminták adszorpciós és deszorpciós görbéje 
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3.7 Szigetelőanyagok hővezetési tényezőjének mérése 
HOLOMETRIX Lambda 2000 típusú berendezéssel 

 

 
3.43 ábra: Holometrix Lambda-szonda 

 

 
3.44 ábra: A Holometrix berendezés mérés előtt 
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3.7.1 A műszer működési elve 

3.7.1.1 Hőáramlás a mintadarabban 

Első lépésként, a készülék bekapcsolása után, a 30 cmx30 cm területű és 5-10 cm 
vastagságú mintadarabot a mérőegységben két lap közé helyezzük. A mérés elindítása 
után a lapok az előre beállított hőfokra melegednek fel. A hőmérséklet-különbség miatt 
hő áramlik a mintadarabon át a magasabb hőmérsékletű laptól az alacsonyabb 
hőmérsékletű felé. 

 
3.45 ábra: A mérőegység metszete 

Forrás: [74] 
 
Amikor a mintán keresztüli hőegyensúly beáll, a következő értékek is állandósulnak: 

– a fűtőlapok hőmérséklete, 
– hőmérséklet-különbség a mintadarabban, 
– hőáram a mintadarabon keresztül. 

A készülék az állandósult értékekből határozza meg a mintadarab hővezető képességét. 
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A mintadarabban oldalirányú hőáramlások nem lépnek fel, mivel a hőáram-átalakító 
alapterülete kisebb a mintadarabénál. A mérőfelület körüli mintadarab-felület aktív 
védelmet jelent az oldalirányú hőáram ellen. 
 

 
3.46 ábra: A Holometrix geomatriai adatai 

         Forrás: [74] 
a a mérőfelület körüli mintadarab megakadályozza az oldalirányú hőáramot, 
b a hőáram-átalakító ezen a felületen méri a hőáramot a mintadarabban 
 
A hőáram (q) nagysága több tényezőtől függ: 

– a mintadarab hővezető képessége (λ), 
– a mintadarab vastagsága (∆d), 
– hőmérséklet-különbség a mintadarabban (∆T), 
– hőáramlás keresztmetszete (F). 

Állandósult állapotban a Furier-féle hővezetési egyenlet adja meg az összefüggést ezen 
tényezők között: 
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           (3.2) 

A műszer két hőáram-átalakítótója méri a mintadarabon belüli hőáramot. A hőáram-
átalakító által kiadott feszültségjel (V) arányos a hőáram nagyságával. A hőáram-
átalakító felülete jelenti azt a felületet, amelyen át a hőáramlás történik. 
 

)(
T

VN
d 


          (3.3) 

ahol N a kalibrációs tényező, amely a hőáram-átalakító által adott feszültségjellel van 
kapcsolatban. 
 
3.7.1.2 Kalibrálás 

A készülék eredeti állapotában önmagában is képes működni, ha egy régi típusú 
mátrixnyomtatót kapcsolunk rá. Ha nem rendelkezünk ilyen készülékkel, szükségünk lesz 
egy számítógépre a mérés elvégzéséhez. (Igen kis teljesítményű számítógép is elegendő 
a szoftver futtatásához.) A gépen a Q-Lab programot futtatjuk.  
A készülék szilárd vagy ömlesztett (pl. homok) anyagok mérésére is használható.  

 
3.47 ábra: Mintadarab méretei 

Forrás: [74] 
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A kalibrációt ismert sűrűségű és hővezetési tényezőjű mintával végezzük. Esetünkben ez 
egy üvegszálas szigetelőanyag, amelynek: 

– sűrűsége ρ = 160 kg/m3, 
– hővezetési tényezője 15 oC átlaghőmérsékletre mérve λ15 = 0,0337 W/mK, 
– vastagsága d = 25 mm. 

A Lambda-műszer 0,8-1,8 m2K/W hőellenálás tartományban képes pontosan mérni. 
Ebben az esetben a pontosság kb ±5%. Ehhez olyan etalont kell használni, aminek a 
(d/λ) hővezetési ellenállása megfelel a következőknek is: az ellenállás értéke kisebb, 
mint a mérendő minta értékének kétszerese, ugyanakkor nagyobb, mint a mérendő 
minta értékének a fele. 
Ajánlott a mérések folyamán olyan körülményeket alkalmazni, mint a kalibrálás alatt. 
Ügyelni kell arra, hogy a műszer ne dolgozzon 25 oC-nál nagyobb intervallumban. 
Továbbá 6 hónapnál tovább ne használjunk egy kalibrációs fájlt, mert a hőmennyiség-
mérő jelleggörbéje vagy egyéb fizikai jellemzők megváltozhatnak a Lambda-műszernél. 
 
A kalibrálás szükséges lépéseit végigvezetik a felugró ablakok, amelyek némelyikében az 
etalon paraméterének megadása szükséges. Az etalon mintát behelyezzük a 
vizsgálótérbe. Ezután a „Full Stack Information” ablakban a „Move Stark Down”-ra 
kattintunk, majd az „Operation Mode” ablakban a „Calibration”-ra. Megjelenik a 
„Referencia Standard Information Panel”. Itt megadjuk az etalon paramétereit. Ezek 
választhatók a menüből, vagy az új anyag adatainak begépelésével. 
Az etalon menüből való kiválasztása esetén a következőket kell elvégezni: 

– válasszuk ki az etalont, 
– kattintsunk az „OK” gombra, 
– gépeljük be az etalon sűrűségét, 
– adjuk meg az etalon vastagságát, 
– kattintsunk a „Done” gombra! 

 
Ezek után a „Setpoint Entry Panel”-ben beállítjuk az átlaghőmérsékletet és a 
hőmérséklet-különbséget. Adhatunk új értéket vagy használhatunk egy korábban 
elmentett beállítást. Beállíthatjuk azt az utolsó hőmérsékletet is, ahol befejeződik a 
kalibrálás az etalonnál. 
Egy előzőleg elmentett beállítás használata: 
Kattintsunk a „Load setpoint file”–ra, válasszuk ki a megfelelő állományt, majd 
kattintsunk az „OK” gombra! 
A beállított hőmérsékletet a „Save Setpoint File” gombra kattintva menthetjük el, majd 
írjuk be a hőmérsékletet a „File Idle Temperature” fölött a „Mean Temperature” mezőbe 
és a hőmérséklet-különbséget a „Delta Temperature” mezőbe, majd kattintsunk a „Final 
Idle Temperature Off” jelzésére, hogy átváltson „On”–ra.  
Ezután a kalibrálást a következőképpen kell folytatni: a „Done” gombra történő kattintás 
után megjelenik a „Calibration File Header” képernyő, ahol gépeljük be a kalibrálásra 
vonatkozó részleteket! Kattintsunk ismét a „Done” gombra, és ekkor megjelenik a „File 
Dialog” mező a következő üzenettel: „Specify a calibration to save”. Ekkor tudjuk 
pontosítani a kalibrálási fájlt a mentéshez (név.cal). Kattintsunk az „Ok” gombra, 
megjelenik az „Enter Calibration File Summari Fields” mező, és megadhatjuk az etalon 
nevét a „Referencia Standard Indentification”-ba, majd írjuk be a kalibrálás 
érvényességének dátumát is az „Expiration Date”-ba! Amennyiben az általunk mért 
vastagságot kívánjuk használni, az a „Reference Standard Thickness” mezőben adható 
meg. Ha nem adjuk meg, a műszer az általa mért vastagságot használja. A hőáram 
irányának megfelelő helyre vigyük a nyilat a „Heat Flow Direction” mezőben, hogy a 
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program a hőárammérő helyénél megfelelő helyre vigye a nyilat a „Heat Flow 
Transducers” mezőben. Beírhatjuk a műszer sorozatszámát az „Instrument Serial 
Number” mezőbe, valamint az „Operator” mezőben lehet megadni a mérést végző 
személy nevét. Ezek után a főképernyő visszatér, és a művelet elindul. A kalibrálás 
előrehaladását ellenőrizhetjük a tesztparaméterek megjelenítésével. 
Ha nem szakítjuk meg a mérést, a Lambda-műszer mindaddig folytatja a műveletet, 
amíg az első egyensúlyi pontnál eredményt nem ér el. Ezután a műszer folytatja a 
kalibrálást, míg minden beállított pontra eredményt nem kap. 
Végrehajtva a mérést, ha a gyártó által megadott vagy ahhoz nagyon közel eső értéket 
(ezred pontosság) kapunk, a kalibrálást helyesen hajtottuk végre. 
 

 
3.48 ábra: Q-lab szoftver kezelőfelülete 
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3.49 ábra: A mérés végeredménye 

 
3.8 Sűrűség és nedvesség kapcsolata 

Ha különböző sűrűségű polisztirollemezeknek a fent említett módon felvesszük a 
szorpciós izotermagörbéit (3.40 ábra), és ábrázoljuk a nedvességtartalmat a sűrűség 
függvényében, akkor közöttük fordított arányosságot kapunk. (3.50 ábra) 

 
3.50 ábra: A mért nedvességfelvétel és sűrűség kapcsolata 
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3.9 Hővezetési együtthatók változása a nedvesség hatására 

 )
100

1(0
Z          (3.4) 

A (3.4) képletet felhasználva az ω nedvességtartalom és a z=2 állandó függvényében a 
hővezetési tényező változása kiszámolható. [75] 
 

3.11 táblázat: Beton és tömör tégla szorpciós adatai 

  rh (%) 

w (%) 
  25 50 75 95 
Tömör tégla 0,12 0,21 0,36 0,57 
Beton 2,8 6 9 11,3 

tégla Tömör tégla 0,737 0,75 0,772 0,802 
beton Beton 0,935 1,204 1,456 1,649 

      
      
   o z   
 Tömör tégla 0,72 20   
 Beton 0,7 12   

       Forrás: [75] 
 

 
3.51 ábra: Polisztirolhabok hővezetési tényezőjének növekedése a nedvességtartalom 

függvényében 
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3.52 ábra: Beton szorpciós izotermája. MSZ-04-140-2:1991 részlet 

 

 
3.53 ábra: Beton hővezetési tényezőjének növekedése a nedvességtartalom 

függvényében 
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3.54 ábra: Tömör tégla szorpciós izotermája. MSZ-04-140-2:1991 

          
 

 
3.55 ábra: Tégla hővezetési tényezőjének növekedése a nedvességtartalom 

függvényében 
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3.10 Hőátbocsátási tényező mérése „on site” 

3.10.1 A Testo 635-2 típusú pára- és hőmérsékletmérő műszer  

Ez az univerzális mérőműszer légnedvesség, U-érték, kiegyenlítő anyagnedvesség és 
nyomás alatti harmatpont mérésére alkalmazható. Az anyagnedvesség-jelleggörbék 
eltárolhatók a műszer memóriájában, amelyek elemezhetők, és megjeleníthetők 
grafikonos vagy táblázatos formában. Vezeték nélküli, vagyis rádiófrekvenciás 
adatátvitellel, 3 hőmérséklet- vagy páratartalom-érzékelő adatai jeleníthetők meg a 
mérőműszerben. A választható felhasználói profilok, egy adott alkalmazáshoz beállított 
funkciógombok és a menüvezérlés lehetővé teszik a könnyű kezelést. Az anyagnedvesség 
egy speciális érzékelővel rögtön kimutatható. A „comfort” szoftverben tárolt különböző 
anyagok jelleggörbéi áttölthetők a műszerbe, és onnan vissza. Ezen Testo gyártású 
mérőműszer segítségével a falfelületi hőmérséklet és a megállapított harmatpont 
hőmérséklet-különbsége az adott helyiségben könnyen kiszámítható. A sűrített levegős 
rendszerekben való nyomás alatti harmatpont ellenőrzésére precíziós érzékelők állnak 
rendelkezésre 60 °C-ig. A Testo által kifejlesztett páraszenzor világszerte bevált, és 
kiváló tulajdonságokkal rendelkezik a precizitás, a hosszan tartó stabilitás, a 
hőmérséklet-állóság és a robusztus kivitel tekintetében. 
A műszer saját memóriája 10 000 db mérési eredmény tárolását teszi lehetővé. A PC 
szoftver a mérési eredmények archiválásának és dokumentálásának biztosítására 
alkalmas. A műszerhez csatlakoztatható egy rádiófrekvenciás érzékelő, ami hőmérséklet 
és páratartalom mérésére alkalmazható, valamint egy anyagnedvesség-mérő műszer és 
egy U-érték-érzékelő. [76] 

 
3.56 ábra: A Testo mérőműszer 

         Forrás: [76] 
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3.10.2 A műszer használata 

Első lépésként a számítógépen telepített comfort szoftver programban be kell állítani a 
mérési idő intervallumát és a mérések számát. A mérés helyszínén csatlakoztatni kell a 
műszert a hálózati csatlakozóhoz. Amikor ez megtörtént, a készülékhez csatlakoztatni 
kell a háromeres hőelemes érzékelőt. Az érzékelőket el kell helyezni a mérendő felület 
belső részén úgy, hogy azok kb. 1 m2 felületen legyenek (3.57.ábra). A faliérzékelők 
rögzítése gyurmaanyag segítségével lehetséges. A mérendő felület külső felületére kell 
tenni az adót (3.57.ábra). A vevőt és az adót, melyek egymással rádiófrekvencián 
keresztül tudnak kommunikálni, úgy kell elhelyezni, hogy a köztük lévő távolság 
(légvonalban) kb. 30-50 cm legyen. A készüléken a start gombbal tudjuk a mérést 
elkezdeni. A mérés befejeztével a műszer automatikusan kikapcsol. A kapott értékek a 
számítógépen lévő programmal értékelhetők ki. 
 
3.10.2.1 Szigetelt fal hőátbocsátási tényezőjének mérése  

 
3.57 ábra: Mérési elrendezés 
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3.12 táblázat: A mérés eredménye 

 

A szigetelt fal hőátbocsátási tényezőjének mérési átlaga: 
Uszigeteltfal = 0,425 W/m2K  
3.10.2.2. Szigeteletlen fal hőátbocsátási tényezőjének mérése (épületen belül)  

 
3.58 ábra: Mérési elrendezés 

 
A szigeteletlen fal hőátbocsátási tényezőjének mérési átlaga: 
Uszigeteletlen fal = 0,525 W/m2K 
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3.13 táblázat: A mérés eredménye 

 

 

3.10.2.3 Műanyag nyílászáró (üvegének) hőátbocsátási tényezőjének mérése 

 
3.59 ábra: Mérési elrendezés 
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3.14 táblázat: A mérés eredménye 

 

A mérés átlageredménye: 
Uműanyag nyílászáró = 1,173 W/m2K  
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4. TECHNOLÓGIAILAG FONTOS RÉTEGEK 

A vékonyrétegek, ipari felhasználás szempontjából ígéretes tulajdonságaik miatt, az 
utóbbi évek intenzíven kutatott szerkezetei. A multirétegek egymáson létrehozott 
vékonyrétegek, akár 100 darab rétegből is állhatnak. A vékonyrétegek vastagsága az 1-2 
atomsortól akár néhány száz nanométerig is terjedhet. Vékonyrétegek számos helyen 
előfordulnak közvetlen környezetünkben is. Alkalmazásuk az iparban a leggyakoribb, 
mint például az ablakok hő- és fényvédő, valamint a szerszámok korrózió elleni bevonata 
(Ni, Cr). Szerepük a félvezetőalapú elektronikai eszközök körében is rendkívül fontos. 
[77] 
 
4.1 Vékonyrétegek előállítása 

A vékonyréteg-előállítási módszerek két részre oszthatók. Az egyik csoportba a kémiai, 
a másikba a fizikai vékonyréteg-készítési eljárások tartoznak. Mindkét módszer 
lényege, hogy a vékonyréteg kialakításához használni kívánt anyagot folyadék-, gőz- 
vagy gázfázisba viszik, majd lecsapatják a megfelelő hordozóra. 
A kémiai módszereknél a vékonyréteg anyagát savban, lúgban feloldják és ezeknek a 
gőzébe merítik a bevonandó felületet, a rendszerrel energiát közölnek (melegítés, 
fénnyel történő megvilágítás stb.), aminek hatására különböző kémiai reakciók 
játszódnak le, és ily módon kialakul a réteg. A fizikai rétegnövesztési eljárások esetén a 
vékonyréteg forrásául szolgáló anyaggal történő energiaközlés módja alapján melegítés 
esetén párologtatásról, ionbombázás esetén porlasztásról beszélünk. A párologtatás 
megvalósulhat direkt vagy indirekt fűtéssel, elektronbombázással vagy lézerrel történő 
melegítéssel (abláció). [78-80] 
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4.1 ábra: A legelterjedtebb vékonyréteg-építési technikák csoportosítása 

Forrás: [81] 
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4.2 ábra: Kémiai vékonyréteg-előállítási módok 1. 

          Forrás: [82] 
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4.3 ábra: Kémiai vékonyréteg-előállítási módok 2 

Forrás: [82] 
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4.1.1 Porlasztás 

A porlasztásnál az ionbombázáshoz szükséges ionokat leggyakrabban gázkisüléssel 
létrehozott plazmából nyerik. 

 
4.4 ábra: A dióda típusú porlasztó elvi vázlata  

         Forrás: [77] 
 
A bombázás során az atom-ion kölcsönhatásokat befolyásoló legfontosabb tényezők a 
bombázóion tulajdonságai (energiája, tömege, töltése, rendszáma), továbbá a 
bombázott atomok természete. A bombázóion energiájától függően alacsony 
energiáknál (1-10 eV) a kondenzáció, közepes energiák (100-500 eV) esetén a 
porlódás, nagy energiáknál (keV) az implantáció a meghatározó folyamat. A porlasztás 
folyamatában a becsapódó ion a forrás- (target-) anyag legfelső néhány atomi 
rétegében több ütközést szenved el, amely során az ion energiája általában több 
atomra oszlik el. Ez az energia a későbbiek folyamán egy, a felületen elhelyezkedő 
atomra összpontosul, amely kilép és ezáltal porlódik az anyag. 
A porlasztás hatékonyságát meghatározó mennyiség a porlasztási hozam, ami egy 
bombázóion által kiszabadított atomok és molekulák számával adható meg. 
Bombázóionoknak a leghatékonyabbak a zárt elektronhéjjal rendelkező atomok, a 
nemesgázok (He, Ne, Ar, Kr, Xe), ugyanis a Coulomb-kölcsönhatás csökkenése miatt az 
energiaátadás itt sokkal hatékonyabb. A bombázott anyag rendszáma is nagyban 
befolyásolja az energiaátadás hatékonyságát. Legjobb porlódást a jó vezetőképességű, 
zárt elektron héjszerkezetű fémek mutatnak (Cu, Ag). Gyengébben porlódnak a 
félvezetők és a magas olvadáspontú fémek (W, Ta). [78-80] 
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4.5 ábra: A porlasztás folyamata 

Forrás: [82] 
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4.1.1.1 Egyenáramú porlasztás 

Az egyenáramú porlasztás, az úgynevezett DC-porlasztás, a legalapvetőbb porlasztási 
technika. A módszer lehetőséget teremt vezető-, illetve félvezető rétegek előállítására, 
ugyanakkor szigetelőanyagok porlasztására az ilyen típusú eszközök korlátozottan 
alkalmasak. 
Ezeknél a berendezéseknél a porlasztandó anyagot (target) vízzel hűtött, egyik oldalán 
földelt árnyékolóval ellátott lapra rögzítjük, amelyet egy vákuumkamrában helyezünk 
el. Ehhez a laphoz csatlakoztatjuk a körülbelül 1 keV egyenfeszültségű tápegység 
negatív pólusát. A pozitív pólus a földhöz kapcsolódik. A vákuumkamrát a porlasztás 
előtt legalább 10-3 Pa nyomásra leszívattyúzva, majd nagy tisztaságú gázzal, általában 
Ar-nal, 1 Pa nyomásra feleresztve hozzuk létre a gázkisülést. Az ilyen, dióda típusú 
porlasztóknál az elfogadható porlasztási hozam eléréséhez 1 mA/cm2 fölötti ion-
áramsűrűségre van szükség. 
 
4.1.1.2 RF-porlasztás 

Szigetelőtargetek esetén a porlasztási folyamat beindítása után nagyon rövid időn 
belül, a céltárgy felületén pozitív tértöltés alakul ki, ami meggátolja, hogy további ionok 
érhessék el a felületet, és a porlasztási folyamat leáll. Ezt kiküszöbölhetjük, ha nem 
egyenfeszültséget, hanem váltakozó feszültséget kapcsolunk a target és a hordozó 
közé. Ilyenkor az ionok eleinte mind a targetet, mind a vákuumkamra belső felületét és 
a mintatartót is bombázzák. A tér frekvenciájának növelésével ~100 kHz felett 
tömegükből adódó tehetetlenségük miatt az ionok már nem tudják követni a tér 
irányának változását és számukra a céltárgy felülete mindig negatívabb lesz. A 
gyakorlatban használt frekvencia 13 MHz, mely a rádiófrekvenciás tartományba esik. 
 
4.1.1.3 Magnetronos porlasztás 

Dióda típusú porlasztóknál mágnesek alkalmazásával a plazmakeltés a porlasztó-
kamrában még hatékonyabbá tehető. A dióda-porlasztórendszerekben a falaknál 
történő elektronrekombinációk miatt elektronveszteség következik be, ami az 
elektromos térre merőleges mágneses tér segítségével kiküszöbölhető. A targetek alatt 
elhelyezett mágnesek így „elektroncsapdákként” szolgálnak, valamint a plazmát 
koncentráltabban tartják a céltárgyak fölött. A mágnes előnye az is, hogy használatával 
jóval nagyobb bombázó ionáram érhető el. A merőleges elrendezésű mágnesek mellett 
léteznek henger alakú, kör alakú, valamint párhuzamos állású mágneseket tartalmazó 
magnetronforrások. Ezek a berendezések egyaránt lehetnek DC vagy RF típusúak. [78-
80] 
 
4.1.1.4 Reaktív porlasztás 

A porlasztás során kémiai reakciókat is létrehozhatunk, ha a porlasztógázba kémiailag 
aktív gázokat keverünk (O2, CO2, SO2 stb.) A reaktív porlasztás során a hordozóra a 
vékonyrétegeket vagy tisztán reaktív gázban, vagy nemesgáz és reaktív gázt 
tartalmazó vegyes plazmában állítjuk elő. Általában ilyen módszerekkel állítják elő a 
következő rétegeket: 
oxidok (oxigén gáz): Al2O3, In2O3, SnO2, SiO2, Ta2O5, 
nitridek (nitrogén vagy ammónia): TaN, TiN, AlN, 
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karbidok (metán, acetilén, propán): TiC, WC, SiC, 
szulfidok (H2S): CdS, CuS, ZnS. 
 
4.1.2 Párologtatás 

Az elpárologtatni kívánt anyagot magas hőmérsékletre fűtik, aminek következtében az 
anyag megolvad, majd elpárolog. Az így nyert pára a hideg szubsztráton vékony 
rétegben lecsapódik. A legtöbb elemnek magas az olvadáspontja (pl. Al, Si, Ti, Au). 
Fémek és vegyületek is (pl. Cr, Mo, Ta, Pd, Pt, Ni/Cr, Al2O3) párologtathatók. A 
párologtatásnak többféle módja létezik, attól függően, hogyan fűtjük fel a párologtatni 
kívánt anyagot. 

 
4.6 ábra: Elektronsugaras párologtatás 

Forrás: [82] 
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4.2 Kémiai leválasztás. Leválasztás gőzfázisból kémiai reakcióval  

A kémiai leválasztás alkalmazása során (Chemical Vapor Deposition–CVD) illékony, 
gőzfázisba, illetve gázfázisba vitt anyagokból valamilyen kémiai reakcióban szilárd 
termék keletkezik, amely a hordozó felületére épül. A kémiai gőzfázisú leválasztás a 
porlasztással szemben egy magas hőmérsékletű folyamat. A CVD-eljárások lehetnek 
atmoszférikus nyomás szerinti APCVD, alacsony nyomású LPCVD, plazma-erősítésű 
(plasma-enhanced) PECVD, amelyik magában foglalja a magas sűrűségű plazma HDP-
CVD-t módszereket. Az APCVD és a LPCVD módszerek inkább magasabb hőmérsékleten 
működnek 400–800˚C-on. A PECVD és a HDP-CVD eljárásnál az alaphőmérséklet 
általában 300˚C. A termikus CVD során a hordozót fűtik, a gázokat a gáztérben 
lejátszódó reakciók elkerülése céljából általában hidegen tartják. A fűtést gyakran RF 
(rádiófrekvenciás) hevítéssel oldják meg. Célszerű a leválasztást viszonylag nagy 
gázáramlási sebességgel végezni annak érdekében, hogy a diffúziós határréteg vékony 
legyen, és így gyorsan pótlódjon a felületen reakcióba vitt anyag. Ugyanakkor célszerű a 
lamináris gázáramlási tartományban maradni. A plazmával aktivált kémiai gőzfázisú 
leválasztási módszerek során a reakciót kis nyomású (nem egyensúlyi) plazmával 
aktiválják. A lézersugárral aktivált vagy elősegített kémiai gőzfázisú leválasztás (laser 
assisted CVD) során a rétegépítő (fém, kerámia, félvezető, szupravezető) anyag 
prekurzorát lézersugárral bontják. 

 
4.7 ábra: Kémiai folyamatok a rétegek növekedésekor 

Forrás: [82] 
 

4.3 Epitaxiális növesztés 

Az epitaxia olyan módszer, amely során kristályos réteget növesztenek egy lapkára. A 
hordozó megfelelő orientációja és hőmérséklete esetén a növesztett réteg a hordozóval 
azonos kristályszerkezetű lesz. Ha a hordozó orientációja nem megfelelő, a 
kristályszerkezete nem illeszkedik vagy jelentősen eltér a növeszteni kívánt anyag 
kristályrácsával, illetve ha a hordozó hőmérséklete nem elegendően magas a megfelelő 
felületi atomi mobilitáshoz, akkor amorf vagy polikristályos réteget kapunk a növesztési 
folyamat végén. Az epitaxia használható például kristályos szilícium növesztésére azonos 
típusú kristályos alapon. 
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4.8 ábra: MBE eszköz 

Forrás: [82] 
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4.4 Oxidáció 

A szilícium-dioxid kiváló minőségű elektromos szigetelő, ami használható két félvezető 
réteg  között, vagy mint rétegek közötti dielektrikum a többszintű galvanizált 
struktúrákban, például a multicsip modulokban. A szilícium oxidációja könnyen elérhető a 
szubsztrának körülbelül 900–1200˚C-re való melegítésével. A kemencében, ahol az 
oxidációt végzik, lehet oxigén vagy vízgőz atmoszféra. Ezen a magas hőmérsékleten 
mindkét molekula (H2O vagy O2) könnyen oxidálja a szilíciumot, és növeszt a SiO2-
réteget. [83] 
 

 
4.9 ábra: Párologtatás lézernyaláb segítségével 

          Forrás: [82] 
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4.5 Spin-on módszer 

Rétegek készítésének módszere, dielektromos szigetelőkből és szerves anyagokból. 
Eltérően a korábbi eljárásoktól, ez a berendezés egyszerű. Kell egy változtatható 
sebességű forgó tábla megfelelő biztonsági ernyővel. Az anyagot, amiből a réteget 
akarják építeni, a forgó táblán elhelyezett szilíciumlapka közepére juttatják folyékony 
oldat formájában. Forgatva a szubsztrátot 500-5000 1/min fordulatszámmal 30-60 s-ig, 
az anyag egyenletes vastagságban szétterül. 
4.6 Rajzolatkészítés, litográfia 

A litográfiai folyamat három egymást követő lépésből áll: 
– fotoérzékeny réteg (reziszt) felhordása, 
– a maszk képének a rezisztre exponálása, 
– előhívás (vizes) előhívó szerrel. 
A mintázatot számítógéppel tervezik, a rezisztre röntgen-, elekron- vagy lézersugárral 
exponálják. A levilágításnál alkalmazott sugárzás a kívánt felbontás nagyságától függ. A 
teljes gyártási folyamat magában foglal több optikai műveletet különböző maszkokkal. 
 

4.7 Optikai litográfia. Litográfiai mintázatkialakítási eljárások 

A félvezető technológiában a rétegek mintázatát általában szubtraktív eljárással készítik. 
A teljes felületet fényérzékeny réteggel vonják be, majd fotolitográfia és maratás 
kombinációjával a nem kívánt helyekről a réteget eltávolítják. A rétegeltávolítás 
módszerei a nedves és száraz maratási eljárások. Az optikai felbontóképesség 
definíciójából következik, hogy a még éppen felbontható legkisebb két alakzat méretét az 
alkalmazott fény hullámhossza határozza meg. Fotolitográfia esetén rendszerint az 
alkalmazott maszk hordozója üvegből készült, melyre fém (leggyakrabban krómréteg) 
vákuumpárologtatásával és az azt követő maratással állítják elő a félvezető felületére 
leképezni kívánt mintázatot. A maszkon lévő mintázat a kialakítandó ábrához viszonyítva 
lehet pozitív vagy negatív (mint a fényképezés esetén), így ennek megfelelően 
beszélhetünk pozitív vagy negatív maszkról. A kialakítandó minimális csíkszélesség 
elérése szempontjából a maszkillesztés is meghatározó szerepű, azaz fontos, hogyan 
közelítjük a maszkot a reziszttel bevont félvezető felületéhez. A maszkillesztés lehet 
kontakt vagy proximity (érintésmentes), valamint elsősorban nagyipari litográfiai 
folyamatok esetén a projekciós (vagy más néven vetítős). 
 

4.8 Röntgenlitográfia 

A hullámhossz határozza meg az elérhető legnagyobb felbontást, várt röntgenlitográfia 
esetén 0,4-5 nm hullámhosszúságú kollimált és csekély divergenciájú, rendszerint 
szinkrotron sugárzást használnak. Az alkalmazott röntgenhullámhosszak 0,05-0,1 μm 
felbontást tesznek lehetővé. Röntgenlitográfia esetén az alkalmazott maszkillesztés nem 
a diffrakciót csökkentő kontakt módszer, hanem proximity maszkillesztés. Ez utóbbit a 
maszk rendkívül nagy optikai felbontása és nagyfinomságú kivitele teszi szükségessé az 
esetleges maszk-reziszt kontaktusból származó sérülések elkerülése érdekében. 
Elektronsugaras litográfia alkalmazása során a képátvitel elektronnyaláb segítségével 
történik, mely során az elektronnyaláb a rezisztet pásztázva mintegy beleírja (direkt 
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írásos módszer) az adott ábrát a reziszt anyagába. Az elektronsugaras litográfiánál 
használt reziszt elektronérzékeny, szemben a fotolitográfiában alkalmazott fényre 
érzékeny fotorezisztekkel. Az elektronlitográfiai rezisztek is lehetnek pozitív illetve 
negatív rezisztek – itt azonban az aktiválódó komponenst elektronok aktiválják roncsolva 
(pozitív reziszt) illetve kialakítva (negatív reziszt) a rétegformáló polimer keresztkötéseit. 
Elterjedten használt pozitív reziszt például a poli-(metilmetakrilát) (PMMA), illetve 
negatív reziszt a poli-(klór-metil-sztirol) (PCMS). Az elektronsugaras litográfia tipikus 
alkalmazási területe a maszkkészítés optikai litográfia részére. Mivel nagyfelbontású és 
költséges technológiáról van szó, ezért a prototipizálás és a nagyfelbontású ULSI (Ultra-
Large Scale of Integration) áramkörök kialakítása, illetve a nanotechnológiák területén 
fontos.  

 
4.10 ábra: Röntgenoptika, röntgenlitográfia 

Forrás: [82] 
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Az elektronsugaras litográfia felbontását az elektronokhoz rendelhető hullámhossz – 
gondolva a részecske-hullám kettősségre – nem befolyásolja. Példaként említhető meg, 
hogy 1 V gyorsítófeszültséghez már 1,226 nm-es hullámhossz rendelhető, ami 1 kV 
esetén már csak 0,04 nm, az elektronmikroszkópiában használt legalább 10 kV esetén is 
már 0,01 nm, amely értékek már az atomok molekulán vagy kristályrácson belüli 
kötéstávolságainál is kisebbek. Az elektronlitográfia felbontását alapvetően az 
alkalmazott reziszt és az elektronsugaras litográfiai berendezés paraméterei határozzák 
meg. A rezisztnek megfelelően vékony és hibamentes rétegben kell fedni a félvezető 
felületét, és a megfelelő kontrasztot kell biztosítani az elektronnyalábbal exponált és nem 
exponált felületek között. Az elektronsugaras litográfiai berendezésnek a legfontosabb 
paramétere a legalább néhány tized mikrométerre fókuszált elektronnyaláb. A felbontás 
szempontjából fontos hatás még az úgynevezett proximity hatás, mely során a félvezető 
felszínéről és térfogatából is elektronok szóródnak vissza a rezisztbe – a kialakítandó 
ábra torzulását előidézve. 
 
4.9 Vékonyrétegek kialakulása, növekedése 

A vékonyrétegek kialakulásának első lépése az atomoknak a gőzfázisból a hordozó 
felületén történő kondenzációja. A kondenzálódott atomok a hordozó felületén felületi 
diffúzióval mozognak. Ezen folyamat során további atomokkal találkozva 
összekapcsolódnak és két, majd később három dimenzióban is növekedni kezdenek. 
Ezek az úgynevezett csírák. A további beérkező atomok egy része közvetlenül a 
csírákba is befogódhat, új csírák is létrejöhetnek, és a már felületen megkötődött 
atomok deszorbeálódhatnak is. Ezeknek a csíráknak a kialakulását a 4. 11, a csírák 
összenövését pedig a 4. 12 ábra szemlélteti. 
 

 
4.11 ábra: Felületi csírák növekedése 

         Forrás: [84, 85] 
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A rétegek növekedésének három típusa ismert (4.12 ábra) [84] 
a) rétegről rétegre való növekedés (Frank-van der Merwe), 
b) vegyes növekedés (monoréteg majd rajta szigetek) (Stranski-Krastanov), 
c) szigetes növekedés (Volmer-Weber). 
 

 
4.12 ábra: Rétegnövekedési effektusok,  jelöli a kialakult rétegek számát 

          Forrás: [84] 
 
A csírák és az azokból kialakult szigetek felületi migrációja során történő 
összekapcsolódását, és ebből a rétegek kialakulását termodinamikai állapotok és 
folyamatok határozzák meg. Szigetes növekedés akkor következik be, amikor az 
atomok és a molekulák erősebben kapcsolódnak egymáshoz (kohézió), mint a 
felülethez (adhézió). Kicsi mozgási energiájuk miatt a felületen lassabban mozognak, 
így különálló szigetek jönnek létre, ennek következtében általában amorf vagy 
polikristályos film alakul ki.  
Ha a termodinamikai és energetikai viszonyok olyanok, hogy az előbbi folyamatoknak 
az inverze következik be, akkor egybefüggő rétegek alakulnak ki a hordozón. Az 
atomok nagyon gyors felületi migrációval mozognak, és kölcsönhatásuk a szubsztráttal 
is sokkal erősebb (adhézió), mint egymás közti vonzóerejük (kohézió). A Stranski–
Krastanov-féle vegyes növekedés az előbb említett két rétegkialakulási folyamat 
kombinációja, melynek okai a mai napig sem teljesen ismertek.  
A lejátszódó rétegépülési folyamatokat jelentősen befolyásolja a hordozó hőmérséklete 
és a hordozó felületének milyensége (amorf, egykristály), valamint a felületre érkező 
atomok energiája (porlasztás esetén az Ar-gáz nyomása). 
 
A kialakuló rétegek mikroszerkezetének a nyomástól és a hordozó hőmérsékletétől való 
függését Thorton adta meg 1977-ben (Thorton-féle zónamodell), melyet később 
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Meisser és Yehoda finomított tovább. Thorton a szubsztrát hőmérsékletét és az adott 
anyag olvadáspontjának hányadosát tekintve három zónát vezetett be: 0-0.3 (I. zóna), 
0.3-0.5 (II. zóna) és >0.5 (III. zóna). Kísérletei során tapasztalt egy átmeneti részt is 
(T zóna) az I. és II. között (4.13 ábra). A modell nagyon jól tükrözi az atomok 
mobilitásának szerepét állandó nyomáson: alacsony Tszub. hőmérséklet esetén a 
kialakuló oszlopos szerkezetben a beérkező fluxus hatására üregek képződnek, igen 
porózus réteget alakítva ki (I.); ha a hordozó hőmérséklete magasabb, akkor diffúzió 
útján ezek az üregek kitöltődnek, és sokkal nagyobb sűrűségű réteg keletkezik (II.); a 
szubsztrát hőmérsékletének további növelésével, egy idő után nanokristályok alakulnak 
ki, és ez az a tartomány, ahol már epitaxiális növekedés is bekövetkezhet, ehhez 
viszont szükséges a hordozó megfelelő orientációja is (III.).  
 

 
4.13 ábra: Rétegek növekedése 

         Forrás: [84] 
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A hordozó hőmérséklete mellett a gázkisülés létrehozásához szükséges gáz jelenléte is 
számottevő befolyással van az épülő rétegre. A céltárgy felől a hordozó felé tartó 
atomok a porlasztáshoz használt gáz semleges atomjaival ütközve eltérülnek, illetve 
energiát veszítenek. Ezek a kölcsönhatások csökkentik mind a hordozóig eljutó atomok 
számát, mind a beérkező atomok energiáját, így az ad-atomok felületi mozgékonyságát 
is (adott hordozó hőmérséklet mellett). A rétegnövekedés szempontjából tehát 
lényeges paraméter a fentebb említett tényezők mellett a hordozó és a céltárgy 
távolsága, valamint az Ar-gáz nyomása. A túlságosan kis energiájú atomok a hordozó 
felületét elérve azonnal beépülnek, teret hagyva az üregképződésnek. A nagy 
energiával érkező atomok viszont képesek behatolni a növekvő rétegbe, ami 
multirétegek esetén a réteghatárok elmosódásához vezethet [84]. 
 
4.10 Vékonyrétegek alkalmazása 

Vékonyrétegek számos helyen előfordulnak közvetlen környezetünkben is. Alkalmazásuk 
az iparban a leggyakoribb, mint például az ablakok hő- és fényvédő, valamint a 
szerszámok korrózió elleni bevonata (Ni, Cr). Szerepük a félvezető alapú elektronikai 
eszközök körében is rendkívül fontos. A vékonyrétegek mellett a multirétegek 
felhasználása is igen széles körű a speciális mágneses, elektromos vagy éppen optikai 
tulajdonságaik miatt. Felhasználhatók például röntgensugarak vagy neutronnyalábok 
irányítására, azon felül különböző érzékelők készítésére. 
 
A vékonyrétegek alkalmazása kezdetben optikai célokra történt, mely az 1910-es évek 
elejére datálható. Pohl és Pringsheim jól ismert cikke tanúskodik erről a tényről [86]; 
tükröket állítottak elő ezüst és arany nagyvákuumban történő párologtatásával. Az ezt 
követő időszakban a legtöbb fémet kipróbálták párologtatás szempontjából, így például 
a Cr-ot, Ni-t, Pt-t, Rh-t, Pd-ot és Sn-t is, ugyanakkor az iparban, nagy mennyiségben 
felhasználhatónak csak a Rh-t, Ag-t és Al-ot találták. Az úgynevezett ródiumtükröket 
1936-ban fejlesztették ki. Ezzel megindult a vékonyrétegek ipari, tömeges 
felhasználása. Ezeket a tükröket Rollei és Voigtlaender kamerákban használták a fény 
irányának megfordítására. A vékonyréteg-szerkezetek alkalmazása a félvezető 
technikákban is jól ismert, leggyakoribb az integrált áramköröknél. 
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4.14 ábra: Hagyományos ablak 

Forrás: [87] 
 

 
4.15 ábra: Ablak fény- és hővédő réteggel 

Forrás: [87] 
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4.16 ábra: Ajtók hő- és fényvédő bevonattal 

 

 
4.17 ábra: Ajtók hő- és fényvédő bevonattal, hőkamerázva 
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4.18 ábra: Ablakok hő- és fényvédő bevonattal 

 

 
4.19 ábra: Ablakok hő- és fényvédő bevonattal, hőkamerázva 
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4.20 ábra: Optikai alkalmazások 

 

 
4.21 ábra: Dekorációs bevonatok (krómozás, nikkelezés) 
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5. NAPELEMEK 

A napelemen vagy fotovillamos elemen olyan szilárdtesteszközt értünk, amely az 
elektromágneses sugárzást közvetlenül villamos energiává alakítja. Ezek a félvezető 
alapú eszközök, amelyek szűkebb értelemben véve, a diódák csoportjába tartoznak. 
Feladatuk, a diódákkal ellentétben nem az egyenirányítás, hanem a villamosenergia-
termelés. Az energiaátalakítás alapja az, hogy a fény elnyelődésekor mozgásképes töltött 
részecskéket hoz létre, amelyeket az eszközben az elektrokémiai potenciálok, illetőleg az 
elektronkilépési munkák különbözőségéből adódó beépített elektromos tér rendezett 
mozgásra kényszerít. Ennek megfelelően minden olyan (szilárdtest, folyadék, vákuum) 
rendszer működhet mint fényenergia-átalakító, amelyben az előbbi feltételek 
érvényesülnek, ilyenek például az elektrolitok. A napelemek felépítésük, működési 
mechanizmusuk, gyártásuk stb. szerint számtalan módon csoportosíthatók. Jelenleg a 
piacokon a szilícium alapanyagú napelemek dominálnak kristályos, amorf vagy 
vékonyréteg gyártástechnológiával, de ezen kívül más anyagok is kutatás tárgyát 
képezik. A szilícium jelenleg az elektronika legfontosabb félvezető anyaga, és nagyon 
széles technológia épül rá. Bár fényelektromos átalakításra indirekt sávszerkezete és 
gyenge abszorpciós képessége következtében nem a legalkalmasabb anyag, azonban az 
elektronika más területén kifejlesztett elektromos tulajdonságai és kiforrott 
gyártástechnológiája miatt mégis sikeresen alkalmazható. Az egykristályos szilíciumból 
készült napelem legfőbb hátránya, hogy nagy anyagfelhasználása és energiaigényes 
gyártástechnológiája miatt költséges. Áttörést ezen a területen az optimális 
tulajdonságú, olcsó vékonyréteg és vegyület-félvezető struktúrák kialakítása jelentheti. A 
jegyzet ezen fejezetében bemutatjuk az elemi és vegyület-félvezetőket, mint 
villamosenergia-termelő eszközöket. Bemutatunk továbbá néhány napelemstruktúrát és 
azok energiakonverziójának hatásfokát. 
 
5.1 Napelemstruktúrák  

5.1.1 Vastagréteg-kontaktusú napelemek 

A legelterjedtebb és nagy sorozatban gyártott napelemtípus, mely p-n átmenetes 
egykristályos vagy polikristályos szilíciumból készül. Alapja egy ≈ 300 μm vastagságú p 
típusú hordozólapka, amelyre 900 ºC körüli hőmérsékleten foszfordiffúzióval n+ típusú 
emitterréteget készítenek. A gyűjtő elektródákat és a hátoldali kontaktust alumínium 
vagy ezüst tartalmú pasztával hozzák létre. Az áramgyűjtő kontaktusok 
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(mellékelektródák) ≈ 100 μm szélesek, és egymástól 2-3 mm távolságban vannak, az 
ezeket összekötő, merőlegesen futó gyűjtőelektródák hasonló technológiával kerülnek 
kialakításra. [88] 

 

5.1 ábra: p-n átmenetes vastagréteg kontaktusú napelemcella felépítése. 
1 gyűjtőelektróda, 2 mellékelektróda, 3 antireflexiós réteg, 4 n típusú réteg, 5 p-n 

átmenet, 6 p típusú réteg, 7 hátoldali kontaktus 
          Forrás: [88] 
 
Bonyolultabb technológiával nagyobb hatásfokú eszköz is készíthető. Az előbbi cella 
továbbfejlesztett változata az ún. PERL/LBSF (passivated  emitter and rear locally 
diffused/local back surface field) cellakonstrukció, melyhez 1 Ωcm fajlagos ellenállású, 
200 μm 001 orientációjú szilíciumkristályt alkalmaznak. A homlokoldalt anizotrop kémiai 
maratással, kettős antireflexiós bevonattal képezik ki, ami által 111 orientációjú negatív 
piramis alakú felület alakul ki, a homlokoldali emitterréteget pedig foszfordiffúzióval 
alakítják ki. A hátoldal p+ adalékolása bórdiffúzióval történik, fémezése pedig a tükrözés 
biztosítása végett 2 μm vastagságú vákuumpárologtatott alumíniumréteggel. 
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5.2 ábra: A nagy hatásfokú Si-napelem. A PERL/LBS vastagréteg cellakonstrukció. 
A reflexió csökkentése érdekében inverz piramisok és antireflexiós réteg borítja a 

felületet 
           Forrás: [88] 
Az előzőhöz hasonlóan nagyobb hatásfokú napelemcella a pontkontaktusos napelem. A 
kialakítás lényege, hogy mindkét kontaktusfelület a hátoldalon kerül elhelyezésre, így a 
homlokoldali kontaktusok letakarási vesztesége kiküszöbölhető. Az így készült cellák 
mérete maximum 2 cm, amelyek elé a további hatásfok növelése céljából 
koncentrátorelemek szerelhetők. 
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5.3 ábra: Pontkontaktusú vastagrétegcella sémája 
         Forrás: [88] 

 
Az eltemetett kontaktusrétegű (BC buried contact) napelem szintén a nagy hatásfokú 
cellák közé sorolható. Alapanyaga többnyire polikristályos, de egykristályos félvezetőből 
is készülhet. Az elnevezés arra utal, hogy a homlokoldali fémezés mélységben, 
vertikálisan lett kialakítva, csökkentve ezzel a beárnyékolási veszteséget. 
Felületkiképzése az előzőekhez hasonlóan kémiai úton strukturált, de itt piramisszerűen 
kiemelkedő felületréteget eredményez. A vezetőrétegek kialakításához a félvezető 
felületébe lézerrel 20 μm széles és 100 μm mély árkokat vájnak, majd azokat galvanikus 
úton a vezetőfémmel töltik ki. 
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5.4 ábra: Eltemetett (BC) kontaktusú vastagrétegcella 
Forrás: [88] 

5.1.2 Vékonyréteg-napelemek 

Az amorf szilícium alkalmazását a napelemkészítésben a rétegleválasztás technológiája 
és a rövid távú rendezettség miatt megváltozott elektromos sávszerkezet, valamint az 
ebből következő nagyobb abszorpciós tényező indokolja. Az amorf technológia további 
előnye, hogy egyszerűbb és anyagtakarékosabb, gyártásmódja következtében olcsóbb, 
nem csak egyes cellák, hanem azok soros modulokba kapcsolt sorozata is előállítható. 
Legnagyobb hátránya, hogy elektromos tulajdonságai gyengébbek, mint az egykristályos 
technológiával készült napelemeknek (magas rekombinációs ráta) ezért a belőlük készült 
napelemek hatásfoka kisebb. További problémája az anyagszerkezeti stabilitás hiánya, 
ami miatt szerkezete idővel degenerálódik, hatásfoka csökken. Az amorf szilíciumból 
készült napelem működése szintén a p-n átmeneten alapszik. Az anyag leválasztására 
többféle technológia létezik, de közös tulajdonságuk, hogy a szabad kötéseket hidrogén 
segítségével kötik le (α-Si:H). Az adalékolás p típus esetén diborán, n típus esetén 
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foszfingáz, szilíciummal történő reakciójával történik. Az α-Si:H leválasztott amorf 
szilícium, anyagában lévő hosszú távú rendezettség hiányában abszorpciós képessége 
magas, így a látható fénytartományban 500-600 nm rétegvastagság is elegendő. Tiltott 
sávszélessége 1,7 eV. A hátrányok kiküszöbölésére az abszorpciós intrinsic (i) réteget p+ 
és n+ rétegek közé helyezik (pin struktúra). [88] 

 

 

5.5 ábra: Szilícium alapú amorf napelem általános felépítése „pin” struktúrával. 
1 hordozó üvegfelület, 2 TCO réteg, 3 a-Si:H, 4 10 nm puffer réteg, 5 500 nm a-Si:H, 6 

20 nm a-Si:H. 7 fémezés 
Forrás: [88] 

 
Az 5.5 ábra szövegében szerepel a TCO réteg (2) megnevezés, ez átlátszó vezetőréteget 
jelent, a vékonyréteg napelemek hatásfokának növelésében jelentős szerepük van. 
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Kadmium-tellurid (CdTe) alapú napelemek régóta elterjedtek, a vékonyréteg 
technológiával gyártott vegyület félvezető cellák körében, közvetlenül az amorf szilícium 
után következnek. Tiltott sávszélessége az optimálishoz közeli értékű (1,44 eV). 
Leválasztható szublimációs technológiával, vákuumporlasztással, vákuumpárologtatással. 
Adalékanyagai n típusú félvezetőhöz P, As, Sb. A leválasztott adalékolatlan anyag a 
szennyeződéseknek köszönhetően alapból p típusú, ha szükséges további adalékolása O2 

-vel lehetséges. Előnye az amorf szilíciummal szemben, hogy degradációra nem 
hajlamos. [88] 
 

 

5.6 ábra: Tipikus CdTe alapú heteroátmenetes napelemcella felépítése. 
1 üveg, 2 SnF2:F, 3 CdS, 4 CdTe, 5 Ni, 6 Al, 7 üveg 

          Forrás: [88] 
 
A réz indium diszelenid (CuInSe2), azaz CIS alapú napelem kalkopirit típusú vegyület 
félvezető. Az összetételének változtatásával (In helyére Ga, Se helyére S beépítésével) a 
tiltott sávszélessége 1-2 eV között változtatható. Ennek az összetett Cu(In,Ga)(Se,S)2 
félvezető rendszernek a rövidítése CIGS. Napelemkészítésre rendkívül alkalmas, mivel a 
konverzió számára legkedvezőbb 1,4 eV tiltott sávszélesség könnyen beállítható, 
degradációja nem jellemző. Leválasztható porlasztással, vákuumpárologtatással, 
elektrokémiai eljárással. 
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5.7 ábra: Egy tipikus CI(G)S alapú napelemcella felépítése. 
1 üveg, 2 TCO (ZnO), 3 köztes réteg, 4 CIS, 5 kontaktus (Mo), 6 üveg 

         Forrás: [88] 
 
Egy egyszerű p-n átmenetes struktúrával a napból jövő sugárzás spektrumának csak azt 
a részét hasznosíthatjuk, amely megfelel a félvezető tiltott sávszélességének. Összetett 
napelemek alkalmazásával a konverzió hatásfoka tovább növelhető úgy, hogy egy 
napelemcellán belül két egymásra integrált különböző tiltott sávszélességű (tandem 
cella) félvezetőt alkalmazunk. A különböző tiltott sávszélességekkel rendelkező rétegek a 
besugárzott fény különböző spektrumait hasznosítják. Így a konverzió szélesebb 
spektrumban történik meg. A elektromos szempontból aktív semleges szennyezettségű 
(„intrinsic”) rétegeket úgy kell kialakítani, hogy a besugárzás hatására azonos számú 
töltéshordozó alakuljon ki bennük, mivel soros kapcsolás lévén azonos áram folyik a 
teljes szerkezetben. Kettőnél több különböző tiltott sávszélességgel rendelkező félvezető 
anyag alkalmazásával (multiréteges szerkezettel) a besugárzott spektrum mind 
szélesebb tartománya használható ki töltésszétválasztásra, ezzel növelve a 
hatékonyságot. Az egyik legismertebb tandemcella az α-Si:H/α-Ge:H struktúra, de ezen 
kívül a lehetőségek széles köre áll fenn különböző anyagú, szerkezetű, 
gyártástechnológiájú anyagok párosítására, vagy akár több multirétegű eszköz 
kialakítására. [88] 
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5.8 ábra: α-Si:H/α-Ge:H struktúrájú tandem napelemcella felépítése 
           Forrás: [88] 
 
A gallium-arzenid alapú eszköztechnológia kialakulását az elemi félvezetőktől eltérő 
kedvező fizikai tulajdonságának köszönheti. Direkt sávszerkezete révén optikai 
felhasználásra, nagy abszorpciója, 1,4 eV tiltott sávszélessége miatt napenergia- 
konverzióra is sikeresen alkalmazható. Gyártástechnológiája egykristály- növesztési 
technikákkal a „Czochralski” vagy „HB” (horizontal Bridgman) módszerekkel lehetséges, 
rétegszerkezetek kialakítása pedig különböző epitaxiás eljárásokkal történik. 
Koncentrátorelemek alkalmazásával a hatásfoka tovább növelhető. [88] 
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5.9 ábra: GaAs alapú heteroátmenetes napelemcella egyik lehetséges kialakítása. 
1 Au-Ge előoldali kontaktus, 2 antireflexiós réteg, 3 n-GaAlAs emitter, 4 p-GaAs bázis, 5 

p+-GaAs puffer réteg, 6 p+-GaAs hordozó, 7 hátoldali kontaktus 
           Forrás: [88] 
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5.1.3 Foto-elektrokémiai napelemek 

A fényenergia konverziója nem csak félvezető-szilárdtest átmenet, hanem félvezető- 
elektrolit átmenet alkalmazásával is lehetséges. Elektrokémiai energiaátalakítás az 
elektróda felületén lejátszódó elektrokémiai folyamatok eredménye. Az elektrolit a 
félvezető felületén Schottky jellegű kontaktust hoz létre, ahol a határfelületen töltés-
szétválasztás következtében elektromos energia keletkezik. Az energiakonverzió három 
lépésben jön létre. 

– Elektron gerjesztése fotonok abszorpciója által. 
– Töltéshordozó párok villamos erőtér általi szétválasztása. 
– Elektron-lyuk energiája az elektrolitban lévő molekulák redukciójaként vagy 

oxidációjaként hasznosul.  
Az elektrokémiai napelemmel azonban nem csak elektromos áram, hanem vízbontás 
révén hidrogén is fejleszthető, mely tüzelőanyag-cellában elégetve ugyancsak villamos 
áramot eredményez. Ehhez azonban a cellát úgy kell kialakítani, hogy feszültsége 
túllépje a vízbontáshoz szükséges 1,23 V-ot. Az elektrokémiai cellák felépítése az 
energiakonverzió hatásfokának optimalizálása, valamint a fellépő fotokorrózió 
minimalizálása végett, változatos anyagú és kivitelű megoldásokat alakított ki, melynek 
egyike a drótháló elektródás foto-elektrokémiai napelemcella. A technológia ígéretes, de 
sok előnye ellenére a hosszú távú stabilitásának megoldatlansága és egyéb technikai 
problémák miatt további fejlesztésre szorul. [88] 
 

 

5.10 ábra: Drótháló-ellenelektródás foto-elektrokémiai napelemcella. 
1 üveg, 2 ellenelektróda, 3 elektrolit, 4 félvezető, 5 hátoldali fémezés 

Forrás: [88] 
 
A festékérzékenyített napelem az elektrokémiai cellák módosított változata. Félvezető 
alapja a TiO2, ami stabil a fotokorrózióval szemben, de a napfényre átlátszó, ezért a 
porózus félvezető molekulákra felvitt festékanyag szolgál abszorber felületként. A 



166 

 

festékérzékenyített elv felfedezője után Grätzel-cellának is nevezik. Felépítése az 5.11 
ábrán látható. További előnye, hogy gyártása egyszerű, ezért olcsón előállítható. [88] 
 

 

5.11 ábra: Festékérzékenyített Grätzel-napelemcella. 
1 üveg, 2 TCO, 3 vékony TiO2 réteg, 4 TiO2 részecskék, 5 elektrolit, 6 fémezés 

Forrás: [88] 

 

5.2 A napelemgyártás újabb irányzatai 

5.2.1 A pórusos anyagok 

A kristályos szilíciumot kedvezőtlen optoelektronikai tulajdonságainak javítására egy 
speciális elektrokémiai maratással pórusossá alakítják. Ezáltal az anyag tiltott 
sávszélessége nő, és a direkt sávszerkezetű anyagokra jellemző viselkedést mutat. A 
beépített elektromos tér a pórusos és kristályos anyag határfelületén alakul ki, a 
pórusosság fizikai jellegéből fakadóan megfelelő antireflexiós réteg jön létre. A pórusok 
átmérője kb. 20-500 angströmig terjed. A pórusok miatt megnövekedett felület 
következtében alacsony hőmérsékleten oxidálható, így szigetelőrétegek kialakítására is 
alkalmas. A pórusossága továbbá lehetőséget ad a rétegek közötti mechanikai 
feszültségek felvételére. [88] 
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5.2.2 Az extra vékony abszorberű struktúra 

Az extra vékony abszorberű struktúra a kristályos szilícium napelemek gyártási 
költségeinek csökkentését szolgálja egyszerűbb gyártástechnológia kisebb 
anyagfelhasználás alkalmazásával. A megoldás lényege, hogy a nagy tiltott 
sávszélességű p és n rétegek közé nagyon vékony, de nagy felületű abszorpciós réteg 
kerül kialakításra úgy, hogy az igen vékony abszorpciós rétegből elektromos tér 
segítségével kihajtjuk a töltéshordozókat, mielőtt rekombinálódnának. A vékony 
abszorpciós réteg általában valamilyen vegyület-félvezető. 
 

 
5.12 ábra: Az extra vékony abszorberű napelem felépítése. 

1 üveg, 2 TCO, 3 n típusú félvezető, 4 nagy felületű abszorber, 5 p típusú félvvezető, 6 
fém 

Forrás: [88] 
 
A nap energiájának 760 nm–3000 nm-ig terjedő spektruma az infravörös (IR) sugárzási 
tartományban jelenik meg, mely az összes sugárzás jelentős, 42%-os részarányát 
képezi. Ezt a sugárzási spektrumot az eddig tárgyalt napelemek nem tudják hasznosítani, 
sőt mivel ez hősugárzás, káros felmelegedést okoz, ezáltal rontva hatásfokukat. Az IR 
tartomány optimális konverziójához kisebb tiltott sávszélességű termo-fotovoltaikus 
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eszköz szükséges, ami nem új keletű felfedezés, de nem elsősorban a napenergia 
felhasználására alakult ki. Napelemgyártás céljára szóba jöhető elemek (GaSb, InSb, 
InGaAs/InP) felépítés és működés tekintetében megfelelnek az egyéb napelemcelláknak. 
 
5.3 Napelemstruktúrák összehasonlítása hatékonyságuk 
függvényében 

A különböző napelemstruktúrák villamosenergia-termelési hatékonyságát egyrészt a 
fényenergia konverziója határozza meg, másrészt, hogy a napelem felületére érkező 
teljes besugárzási energiának mekkora része alakul a fogyasztó számára felhasználható 
villamos energiává. Ezt a konverziós hatásfokot, ami alatt természetesen a foton 
energiájának villamos energiává történő konverzióját értjük, különböző tényezők 
befolyásolják, melyek elméleti, gyártástechnológiai és optikai jellegűek. További 
hatásfokcsökkentő tényezők közé sorolható a napelemek optimálistól eltérő geometriai 
vagy elektromos üzemeltetése is, melyekből adódó veszteségeket a napelemekre 
meghatározott hatásfok értéke nem tartalmazza. A napelemekre adott hatásfok csak 
meghatározott besugárzási szint, környezeti hőmérséklet, valamint optimális elektromos 
terhelés mellett mérvadó, pillanatnyi értéknek tekinthetők. Az adott optimális környezeti 
paraméterektől eltérő üzemeltetés végső soron a teljes konverzió hatékonyságát rontja.  
A következő veszteségek léphetnek fel: 

– elméleti jellegű, 
– rekombinációs veszteség, 
– ohmos veszteség, 
– optikai veszteség, 
– üzemeltetésből adódó veszteség. 

 

5.3.1 Napelemek elméleti hatásfoka 

A napelemek energiakonverziójában csak azok a fotonok tudnak részt venni, melyeknek 
energiája nagyobb vagy egyenlő, mint a félvezetőben kialakított tiltott sáv szélessége 
(gap). A többi foton energiája hővé alakul, illetve villamos energia konverziója 
szempontjából elvész, tehát veszteségnek tekinthető. Egy abszorbeálódott foton egy 
elektron-lyuk párt hoz létre, amely azonban csak egy elektron töltésével járul hozzá a 
napelem áramához. Ha egyetlen töltéshordozó pár sem vész kárba, tehát nem 
rekombinálódik idő előtt, akkor a napelem elméleti maximális áramsűrűségre a 
következő összefüggés adható meg. 





Wg

pp dWWNqJ )(          (5.1) 

ahol az integrál a felületegységre eső Wg-nél nagyobb energiájú fotonok számát adja 
meg, (q) pedig az elektron töltése. 
 
Mivel a nap sugárzási spektruma jól közelíthető egy 5800 Kelvin hőmérsékletű fekete test 
hőmérsékleti sugárzásának spektrumával, továbbá AM 1,5 légköri csillapítást figyelembe 
véve a besugárzás hazai értéke 1000 W/m2-t ér el. A napelemeken mérhető elméletileg 
lehetséges maximális áramsűrűség értékét a tiltott sáv szélességének függvényében az 
5.13 ábrán látható grafikon szemlélteti. 
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5.13 ábra: Maximális elméleti áramsűrűség a tiltottsáv-szélesség függvényében. 

 

Az abszorbeálódott fotonok annyi energiát tudnak közölni egy elektronnal, hogy azt a 
valenciasávból a vezetési sávba emeljék (Einstein-egyenlet, fotoeffektus, tehát a tiltott 
sáv szélességével megegyező energiát), a foton többlet energiája pedig hővé alakul. Ha a 
foton energiája kisebb, mint a tiltott sáv energiája, akkor a foton összes energiája hővé 
alakul, villamos teljesítmény nem keletkezik. Így az egységnyi felületre beeső 
teljesítmény az alábbi összefüggés szerint alakul át villamos teljesítménnyé. 
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ppge dWWNWP )(         (5.2) 

 
A fény teljesítmény–elektromos teljesítmény átalakítási hatásfoka a következő 
összefüggésel adható meg. 
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A kapott hatásfok nem a napelem által leadott villamos teljesítményt mutatja meg, 
hanem csak a napelemben keletkezett belső villamos teljesítményt. A hatásfok 
képletének felírásából következik, hogy a napelem hatásfoka a félvezető tiltottsáv-
szélességének függvénye. Ha Wg kicsi, akkor sok beeső foton tud elektron-lyuk párt 
kelteni, így a napelem rövidzárási árama nagy lesz, viszont üresjárati feszültsége 
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alacsony értéken marad. Ha Wg nagy, akkor a napelemcella üresjárati feszültsége nő 
meg, de rövidzárási árama lesz kicsi.  
A konverziós hatásfok maximuma Wg függvényében ott van, ahol  

0



gW
           (5.4) 

 
A napelemcella tiltottsáv-szélességének optimális megválasztása, annak hatásfoka, 
későbbi villamos munkapontjának beállítása szempontjából kritikus jelentőségű, amit a 
napelemcellába már a gyártástechnológia során be kell építeni. 
Az előzőekben láttuk, hogy az abszorbeálódott fotonok a tiltottsáv-szélességével 
megegyező nagyságú energiát képesek közölni egy elektronnal. Nagyobb hőmérsékletű 
fekete sugárzó energiasűrűség függvényének maximuma a nagyobb energiájú fotonok 
irányába tolódik el. Ebből következően nagyobb besugárzási hőmérsékleten nagyobb 
tiltottsáv-szélességű félvezetőt kell alkalmazni maximális hatásfok eléréséhez. Az alábbi 
grafikonból kitűnik, hogy az optimális tiltottsáv-szélesség és a sugárzó hőmérséklete 
közötti kapcsolat lineáris, valamint más-más besugárzási hőmérséklethez más-más 
optimális tiltottsáv-szélesség választása szükséges.  

 
5.14 ábra: Optimális tiltottsáv-szélesség a fekete sugárzó hőmérsékletének 

függvényében 
 
A fekete sugárzó hőmérsékletéhez illeszkedő optimális tiltottsáv-szélesség esetén az 
elméleti maximális hatásfok független a sugárzó hőmérsékletétől (ηmax = 43,88 %), de 
mindenkori értéke függ a sugárzó hőmérsékletétől. Más szóval, adott tiltottsáv-
szélességű félvezető elem maximális hatásfoka a sugárzó hőmérsékletének változásával 
csökken. A görbéből leolvasható, hogy 1,1 eV tiltottsáv-szélességű napelemcella 
valamivel 6000 K besugárzási hőmérséklet alatt nyújtja a maximális elméleti hatásfokot. 
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Látható továbbá, hogy ezen a tiltottsáv-szélességen a 6000 K hőmérséklettől való eltérés 
esetén a hatásfok minden irányban csökken, 4000 K-nél már nem éri el a  
40 %-ot. 

 
5.15 ábra: A konverzió maximális hatásfoka a fekete sugárzó hőmérsékletének 

függvényében 
 
Az optimális tiltottsáv-szélességtől való eltérés hatása azonban nem azonos mindkét 
irányban. A görbe meredeksége, azaz a hatásfok csökkenése nagyobb mértékű a 
keskenyebb tiltott sáv felé, mint a szélesebb felé, azaz az optimálisnál szélesebb tiltott 
sávot választva az elérhető hatásfok kevésbé csökken, mintha az optimálisnál kisebbre 
választanánk. Ez a gyártástechnológia kialakításánál szintén fontos szempont, hiszen a 
tiltottsáv-szélességeket a gyakorlatban erős kompromisszumok árán kell megvalósítani, 
különösen többrétegű kialakítás esetén. 
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5.16 ábra: A konverzió maximális hatásfoka a tiltottsáv-szélesség függvényében 

 
A maximális elméleti hatásfok növelésének érdekében többrétegű, heterogén átmenetes 
cellákat készítenek. Az ilyen napelemcellák több különböző sávszélességű félvezető 
rétegből vannak kialakítva úgy, hogy a beeső fotonok először a nagyobb Wg2 tiltottsáv-
szélességű félvezetőnek adják át energiájukat, majd az ebben a rétegben nem 
abszorbeálódott kisebb energiájú fotonokat a mélyebben fekvő kisebb Wg1 tiltottsáv-
szélességű félvezető nyeli el.  
A fekete sugárzó hőmérsékletéhez illeszkedő optimális tiltottsáv-szélesség esetén az 
elméleti maximális hatásfok, hasonlóan az egy átmenetű elemhez, ez esetben is 
független a sugárzó hőmérsékletétől, viszont ηmax = 60,38 %-ra növekszik. Ennek a 
hatásfoknak a mindenkori értéke azonban ez esetben is függ a sugárzó hőmérsékletétől. 
Azaz, adott tiltottsáv-szélességű félvezető elem maximális hatásfoka, a fekete sugárzó 
optimális hőmérsékletétől való eltérés mértékének függvényében csökken.  
A kétrétegű heteroátmenetes cella hatásfoka, hasonlóan az egy átmenetű elemhez a 
következőképpen alakul. A számlálóban itt is a rétegekbe abszorbeálódott azon fotonok 
összege szerepel, amelyek energiája (Wg1 és Wg2) nagyobb, mint a tiltott sáv szélessége, 
míg a nevezőbe a feketesugárzóból a felületre beérkező összes foton energiája van 
feltüntetve. 
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Az 5.17 ábrán a Wg1= 0,68 eV és Wg2=1,41ev tiltottsáv-szélességű elem sugárzó 
hőmérséklettől való függését mutatja. Bár a nap színképe 5800 K hőmérsékletű fekete 
sugárzó színképének felel meg, az 5.17 ábra szerint 4000–6000 K sugárzó hőmérséklet 
tartományában a maximális hatásfok 60 % körüli.  
 

 
5.17 ábra: A konverzió maximális hatásfoka heteroátmenet esetén a fekete sugárzó 

hőmérsékletének függvényében 
 
A hatásfok további növelése érdekében kettőnél több különböző sávszélességű réteg is 
kialakítható. A számítások szerint három réteg alkalmazásával az elméleti hatásfok 
ηmax=69,23 % értékűre növekszik, majd minden további réteg hatásfoka is növekszik, de 
egyre kisebb mértékben. A hatásfok növekménye akkor a legnagyobb, ha a rétegszámot 
egyről a kettőre növeljük, a rétegszám további növelése egyre kevesebb hatásfok-
növekedést eredményez. 
A napelemstruktúrák elméleti energiakonverziójának hatásfokát egy olyan 
áramgenerátorral modellezhetjük, melynek forrásárama a már korábban is felírt 
összefüggésekkel határozható meg. Az áramgenerátor feszültsége sem lehet tetszőleges, 
mivel a teljesítményt a konverzió hatásfoka határozza meg. Így a maximális feszültség 
értéke meghatározható.  
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Az alábbi áramkör csak az energiakonverziót modellezi, nem egyezik meg a valóságos 
félvezető napelem helyettesítő képével.  
 

 
5.18 ábra: Az energiakonverzió áramköri modellje 
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Behelyettesítés után az áramsűrűségre a következő összefüggés adódik: 
 

g

e

Wg
pp W

Eq
dWWNqJ


 


)(       (5.8) 

 
Ha a napelem hasznos felülete „A”, akkor a konvertált teljesítmény 
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A fenti áramkör és a felírt összefüggések a napelemstruktúrák elméleti 
energiakonverziójára vonatkoznak, a gyakorlati alkalmazásokban már egyéb veszteségek 
is fellépnek, így a konverzió hatásfoka az elméletileg megvalósítható mértéktől kisebb 
lesz. [88] 

 

5.3.1.1 Rekombinációs eredetű veszteségből adódó hatásfokcsökkenés 

A töltéshordozók rekombinációja azt eredményezi, hogy a fotonok által generált 
töltéshordozók nem járulnak hozzá a fotoáramhoz. Következésképpen a napelemcellának 
mind az üresjárati feszültségét, mind rövidzárlati áramát, így vele együtt a hatásfokát is 
csökkenti. A rekombináció egyaránt kialakul a dióda emitterében, bázisában, 
kismértékben a kiürített rétegben is. A kristályhibák és az erős adalékolás mind növelik a 
rekombináció esélyét. A legnagyobb problémát a hátoldali rekombinációs veszteség 
okozza, amely ellen alapvetően a tömbi anyag jobb kristályminőségével lehet védekezni. 
A védekezés további lehetősége, hogy a fémezés előtt egy magasan adalékolt „p+” réteg 
kerül kialakításra, melynek mélysége 2-3 µm, így a felületi rekombinációs sebesség 106 

cm/s-ról 102 cm/s-ra csökken. [88] 

 

5.3.1.2 Ohmos veszteségekből eredő hatásfokcsökkenés 

A napelemcella egyik legnagyobb veszteséget okozó hatásfokromlása az ohmos 
veszteségből fakad. A mintegy „beépített” ohmos ellenállásokon jelentős 
feszültségesések következnek be a hozzávezetéseken a fémrétegek mentén, valamint a 
félvezető kristályokon mint soros ellenállásokon keresztül. Ezek az ellenállások jelentősen 
csökkentik a napelemcella rövidzárási áramát, ráadásul a kialakult veszteségek 
disszipációja folytán lokális hőmérséklet-emelkedéshez is vezet, amely tovább rontja a 
hatásfokot.  
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5.19 ábra: A napelem ohmos veszteségei 
          Forrás: [88] 
 
Az 5.19 ábrán az R1 és R4 az ohmos kontaktus félvezető fém átmenetét mutatja. Ezen 
ellenállás csökkentése megfelelő kilépési munkájú fém megválasztásával lehetséges. Az a 
cél, hogy az átmeneten kialakuló potenciálgát kicsi legyen, tehát az elektronok termikus 
energiájukkal könnyen átjuthassanak a gáton. Más megoldásként szóba jöhet még, hogy 
a fémmel határos területet erősen adalékolják, így magas, de keskeny potenciálgát 
alakul ki, melyen keresztül az elektronok az úgynevezett alagúthatás segítségével 
juthatnak át. Egyébként magának a félvezető anyagnak is van soros ellenállása, a 
bázisban például a felületre merőlegesen folyik az áram, de ez egy például 200 µm 
vastag 1 Ωcm fajlagos ellenállású szilíciumszelet ellenállását tekintve, a nagy felület 
miatt gyakorlatilag elenyésző. Az emitterben ugyanakkor a bizonyos távolságokban 
kialakított áramgyűjtő fémezés miatt az áramirány döntően párhuzamos a felülettel. A 
kis keresztmetszet miatt az eredő ellenállás itt már jelentős értéket érhet el. Az ohmos 
veszteség következő formája az ábrán R5, R6 ellenállásokkal jelzett fémezés ellenállása. 
Ennek értéke függ a fémezés anyagától, technológiájától és méretétől. Az eredő 
ellenállások az elosztott paraméterek jellegéből következően integrálással számíthatók ki. 
A kivezetések helyének megválasztása is fontos szempont. Ha a gyűjtősín kivezetése 
nem középen van, hanem valamelyik szélen helyezkedik el, akkor az R6 ellenállás értéke 
négyszeresére növekszik. Az áramgyűjtő fémezés sűrűségének és keresztmetszetének 
növelése az eredő ellenállást, ezzel a keletkező veszteséget ugyan csökkenti, de egyúton 
növeli a leárnyékolt félvezető felület nagyságát, ezzel más jellegű veszteséget okozva. 
Részben a fémezés ellenállásának csökkentésére alakították ki a főleg vékonyréteg-
napelemeknél alkalmazott TCO (transparent conductíve oxid), azaz átlátszó vezető 
oxidból készült homlokoldali bevonatot. Ennek előnye kettős, egyrészt teljes felületen 
kialakulhat a vezetőréteg, csökken az ohmos ellenállás, másrészt átlátszó, tehát a 
besugárzást nem takarja, mint a hagyományos fémezések. 
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5.3.2 Optikai veszteségekből eredő hatásfokcsökkenés 

5.3.2.1 Hőmérséklet 

A környezeti tényezők közül a veszteségeket talán a legjobban befolyásoló tényező a 
hőmérséklet. A félvezető eszközök számos paramétere hőmérsékletfüggő és 
kimutatható, hogy a napelemek hatásfoka a hőmérséklet emelkedésével csökken. A 
napsugárzás erősségének növekedésével nem csak a napelem által hasznosítható 
spektrumtartomány intenzitása növekszik, hanem az infravörös tartomány is, ami a 
napelem felmelegedéséért elsősorban felelős. 

 
5.20 ábra: Különböző napelemstruktúrák hatásfokának hőmérsékletfüggése 

Forrás: [88] 
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5.21 ábra: Napelemmodul feszültség-áram jellemgörbéi különböző hőmérsékleteken 

Forrás: [88] 
Részletesebben megvizsgálva, hogy milyen hatással van a napelem felmelegedése a 
működésére, egyértelmű következtetéseket vonhatunk le. Az 5.21 ábra egy modulba 
kapcsolt napelemes termelőegység áram-feszültség karakterisztikáját mutatja, azonos 
nagyságú megvilágítás mellett, különböző környezeti hőmérsékleteken. Az 5.21 ábráról 
azt olvashatjuk le, hogy a hőmérséklet növekedésének hatására a rövidzárási áram 
kismértékben nő, viszont az üresjárási feszültség jelentős mértékben csökken. Nem 
követünk el nagy hibát, ha a rövidzárási áram kismértékű változását elhanyagoljuk, 
konstansnak vesszük, és így határozzuk meg a napelemmodul kapcsain mérhető 
feszültség értékét: 
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Az 5.10 képletből ugyanakkor az is világos, hogy az üresjárási feszültség lineárisan nő a 
hőmérséklettel, de exponenciálisan csökken Is sötét áramon keresztül, így végül az 5.21 
ábra szerinti csökkenő hatás lesz a domináns. Hatásfokromlás tekintetében 
megállapítható, hogy az a szilíciumnál jelentősebb mértékű, mint a gallium-arzenidnél. 
Tendenciája előbbi esetében 250 ºC fokig, utóbbi esetben 350 ºC fokig tekinthető közel 
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lineárisnak, tehát a melegedés hatásával szemben a gallium-arzenid-napelem tekinthető 
ellenállóbbnak. 
 
5.3.2.2 Letakarás 

A letakarási veszteségek a hálózatba kapcsolt napelemmoduloknál léphetnek fel azáltal, 
hogy a keret, a tok és a fémezés a besugárzást hasznosító felületből egy részt kitakar. Az 
így kialakult, egyébként összességében elég jelentős veszteség csökkentésének 
érdekében a fémezés méretét kellene minél nagyobb mértékben csökkenteni. Az ohmos 
veszteség csökkentése azonban ennek épp az ellenkezőjét kívánná meg, így a veszteség 
minimalizálása érdekében egy optimális arányt kell találni a fémezés mérete és a letakart 
felület nagysága között. A gyakorlati megvalósítás során ezen a problémán kíván segíteni 
az eltemetett kontaktusú BC fémezés kialakítás, melynek lényege a fémezés 
kiterjedésének mélységi irányba való növelése. Másik lehetséges megoldás szintén a 
kitakarási veszteség csökkentésére, ha a kristálylapka egész felületét átlátszó vezető 
oxidréteggel (TCO trasparent conductive oxid) látjuk el. A homlokoldali fémezés teljes 
kiküszöbölését oldja meg a pont kontaktusú napelemcella.  

 

5.3.2.3 Fényvisszaverődés 

A reflexiós veszteséget úgy csökkenthetjük, hogy a félvezető felszínén egy vékony 
dielektrikum réteget hozunk létre. Ez a kialakított vékonyréteg lehet egyben a TCO vagy 
a felületet passziváló réteg. Az antireflexiós réteg azonban csak egy bizonyos, viszonylag 
szűk hullámhossztartományban képes a reflexiót minimalizálni, ezért ezt a hullámsávot a 
félvezetőben kialakított tiltottsáv-szélesség által kialakított maximális érzékenység 
közelében célszerű kialakítani. A reflexió egyebekben csökkenthető a felület textúrájával 
is. 
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5.3.2.4 Transzmisszió 

Transzmissziós veszteségen azon fotonok által gerjesztett veszteséget értjük, amelyek az 
anyagon abszorpció nélkül haladnak át. 1,5 besugárzás mellett egy 200 µm vastagságú 
szilíciumréteg esetén kb. 10 % a nem abszorbeálódott fotonok részaránya. A 
napelemcellában a legnagyobb kvantumhatásfokot a határhullámhosszal rendelkező 
fotonok generálják: 
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Azonban ennek a besugárzásnak meglehetősen nagy a behatolási mélysége. Ha a 
napelemcella kristálylemezének vastagsága kisebb, mint a fotonok behatolási mélysége, 
a transzmissziós veszteség megnő. Ez ellen úgy védekezhetünk, hogy vastagabb 
kristálylemezt alkalmazunk, valamint a p-n átmenet síkját olyan mélységben alakítjuk ki, 
ami a beeső megvilágítás hullámhossztartományával összhangba hozható. A 
transzmissziós veszteséget azáltal is csökkenthetjük, hogy a félvezető lapka hátoldalát 
tükrös réteggel vonjuk be, így a korábban nem abszorbeálódott fotonok onnan 
visszatükröződve másodszorra elektron-lyuk párt gerjeszthetnek. Ha a hátoldal felületét 
Lambert sugárzó felületként alakítjuk ki (olyan felület, amelyről a visszavert fény 
fénysűrűsége szögfüggetlen), akkor a nem abszorbeálódott fotonok diffúz módon 
tükröződnek vissza a félvezető kristály felületébe, így növelve az abszorpció mértékét. 
Fennáll a lehetősége, hogy a visszatükröző réteget egyben hátoldali kontaktusként is 
felhasználjuk, például alumínium felpárologtatásával. 
 
5.3.2.5 A mozdulatlan és követő napelemek 

 
5.22 ábra: Mozdulatlan és követő napelemmodul teljesítményének alakulása a napszakok 

függvényében 
 



181 

 

Mivel ez az energiatöbblet a mozdulatlan napelemmodul energiájához képest jelentősnek 
látszik, érdemes megvizsgálni mennyi is ez a többletenergia? Az alábbi ábrán néhány 
jellemző földrajzi helyen a napelemmodulra jutó besugárzott energia értéke került 
feltüntetésre.  
 

 
5.23 ábra: Követő napelemmodul teljesítményének növekedése földrajzi szélesség 

függvényében 
Forrás: [89] 

 
A grafikon azt mutatja, hogy a nyerhető energia északról dél felé haladva egyre nő. Az 
alsó egyenes a fixen szerelt napelemmodulra eső energiát, míg a felső görbe a 
kéttengelyes követőrendszerre telepített napelemmodulra jutó energiát mutatja. Látszik, 
hogy kisebb energiájú besugárzási övezetekben a többletenergia (két egyenes közötti 
függőleges távolság) nem jelentős, viszont az Egyenlítő felé haladva nagyobb 
besugárzási övezetekben már jelentősebb mértéket ér el. Gyakorlatiasan szemlélve a nap 
pályájának követésével többletenergiához jutunk, viszont hátrányok is vannak. A fixen 
telepített napelemmodul tartókonzolja egyszerű, megfelelően méretezve és felszerelve 
gyakorlatilag nem hibásodhat meg, a napelem által termelt energiát (önfogyasztás 
nélkül) teljes egészében leadja. A nappályát követő mechanika mozgó alkatrészeket 
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tartalmaz és mint ilyen a mozgásához energiát igényel. Mindezekből következően 
elveszítjük a fixen telepített konzol legfőbb előnyét az egyszerűséget és 
megbízhatóságot. 
 
5.3.2.5 Beárnyékolás 

A napelemek telepítése során fokozott figyelmet kell fordítani az árnyékolásra. 
Nevezetesen ügyelni kell, hogy környező tárgy vagy növényzet még részlegesen se 
árnyékolhassa be a napelemmodul felületét. Ha a sorba kapcsolt napelemcellák közül 
csak egynek is csökken a besugárzott felülete, akkor valamennyi cellának csökken az 
eredő teljesítménye, ezzel a hatásfoka is. Érdemes megvizsgálni ennek a jelenségnek a 
fizikai kiváltó okait, mivel ez a hatásfok csökkenésén túl egyéb villamos jellegű 
problémákat, súlyosabb esetben a napelem tönkremenetelét is okozhatja. A 
napelemcellák felülete jellemzően néhány cm2, rövidzárási áramuk néhányszor tíz mA, 
üresjárási feszültségük pedig az alkalmazott félvezető anyagától függően néhány tized 
volt. A napelemcella működését tekintve egy speciális félvezetőnek tekinthető, 
jelleggörbéje alapján inkább egy áram határolt feszültséggenerátor, de működését 
tekintve inkább egy feszültséghatárolt áramgenerátorként jellemezhető. A napelemcellák 
rövidzárási árama elvileg tetszőlegesen nagy lehet, tehát bármennyi cella párhuzamosan 
kapcsolható, üresjárási feszültsége azonban egységnyi marad. Áramgenerátorokat gond 
nélkül párhuzamosan kapcsolhatunk, így a cellák párhuzamos kapcsolásakor a 
forrásáramok adódnak össze.  
 

 
5.24 ábra: Párhuzamosan kapcsolt napelemcellák helyettesítő képe 
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5.25 ábra: Párhuzamosan kapcsolt napelemcellák feszültség-áram jelleggörbéi 

Forrás: [90] 
 
Az 5.25 grafikon mutatja, hogy a párhuzamosan kapcsolt napelemmodul üresjárási 
feszültsége az egyes cellák üresjárási feszültségei közül a maximum és a minimum 
feszültségértékűek közé esik. Rövidzárási árama pedig megegyezik az egyes cellák 
rövidre zárási áramainak összegével. Terhelés hatására a modul valamennyi 
párhuzamosan kapcsolt celláján csak a saját árama folyik, ezért rövidzárás hatására sem 
megy tönkre. [90] 
A napelemekre hálózati vagy helyi invertereket kapcsolunk, melyek egyrészt maradék 
feszültségük miatt egy cellányi feszültségen, eleve nem működhetnek hatékonyan, 
másrészt az alacsony feszültségen előállított teljesítmény tűrhetetlenül nagy áram 
mellett alakulna ki. Ebből kifolyólag a megtermelt villamos energia nagy vezeték-
keresztmetszet mellett volna elszállítható, nagy disszipációs veszteséggel, rossz 
hatásfokkal. Ennek elkerülésére a napelemcellákat sorosan is hálózatba kell kapcsolni. A 
feszültséggenerátorok gond nélkül sorba kapcsolhatók, így feszültségük összeadódik, 
miközben rövidzárási áramuk egységnyi marad. [90] 
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5.26 ábra: Sorba kapcsolt napelemcellák helyettesítő képe 

Forrás: [90] 
 

 
5.27 ábra: Sorosan kapcsolt napelemcellák feszültség-áram jelleggörbéi 

Forrás: [90] 
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A napelemmodul kapocsfeszültsége a sorba kötött cellák üresjárási feszültségeinek 
összegével egyenlő. (Előfordulhat, hogy a cellák karakterisztikái gyártástechnológiai 
okokból különböznek, ekkor a modul eredő rövidzárási áram gyakorlatilag megegyezik a 
legkisebb rövidzárási áramot produkáló cella rövidzárási áramával. Ebben az esetben az 
egyes cellákon mérhető feszültség előjele lehet pozitív, de negatív is, összegüknek 
azonban nullát kell adnia.) Hasonló jelenség alakul ki, ha valamelyik cellát letakarjuk. 
Akkor ezen a cellán a fotoáram értéke tartósan nullává válik, kapcsain pedig mint záró 
irányban előfeszített diódán, záró irányú feszültséget mérhetünk, ellentétben a többi 
működő cellával, ahol viszont a feszültség nyitó irányú. Másképp fogalmazva, a működő 
cellák egyenkénti feszültségeinek összege záró irányban feszíti elő a letakart cellát 
(cellákat). Ha azt szeretnénk, hogy az áramkör károsodás nélkül elviselje ezt a 
rendellenes üzemállapotot, akkor nem köthetünk sorba tetszőleges számú napelemcellát. 
Egy esetleges árnyékolás esetén „az áramgenerátor helyébe lépő” dióda letörési 
feszültségét túllépve, a letakart napelemcella maradandóan károsodna.  

 
5.28 ábra: Napelemmodulok védelme baypass-diódával 

Forrás: [90] 
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A letakart cella tönkremenetelét elkerülhetjük, ha 10-20 cellánként egy párhuzamosan 
kapcsolt védődiódát (baypass-dióda) alkalmazunk, mely üzemi körülmények között záró 
irányban van előfeszítve, letakaráskor viszont kinyit, ezzel megvédi a napelemcellát a 
káros túlfeszültség következtében kialakuló maradandó meghibásodástól. Gyakorlatban a 
napelemcellák sorba kapcsolásával néhányszor tíz voltos oszlopot állítanak össze, majd 
az így kialakított oszlopokból annyit kötnek párhuzamosan, hogy a kialakult 
napelemmodul a megfelelő teljesítményt le tudja adni. Villamos szempontból ugyan 
közömbös, hogy az egyes napelemcellák milyen geometriai elrendezés szerint vannak 
kialakítva a modulon belül, azonban a gyakorlatban egyes esetekben a geometriai 
elrendezés mégis befolyásolhatja a napelem hatásfokát. Például az amorf szilíciumból 
készült cellák felülete bizonyos határokon belül tetszőlegesen nagy felületűre gyártható. 
Ebből következően a fotoáram erőssége szintén nagy értéket érhet el, így a 
napelemcellákat elegendő csak sorba kapcsolni. [88, 90] 
 

 
5.29 ábra: Az amorf napelem cellák összekapcsolása 

Forrás: [90] 
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Ennek az elrendezésnek az előnye, hogy már gyenge napsütés is elegendő, a ferde 
felületen pl. felhalmozódott hóréteg megcsúszásához, így minden cellában valamekkora 
részben megindul az energiatermelés. Ha a cellák vízszintesen helyezkednének el, akkor 
csak a teljes felület leolvadását követően indulhatna meg az energiatermelés. A 
geometriai elrendezés valójában az árnyékolás hatását küszöböli ki. 
 
5.3.2.6 Szennyeződés 

A napelemmodul szennyeződése esetén alapjában véve két hatásfokot csökkentő 
jelenség alakulhat ki. Egyenletes por szennyeződés esetén az abszorberfelületet érő 
besugárzás mértéke minden cellán közel arányos mértékben csökken, így azok 
teljesítményei csökkennek. Az előző fejezetben láttuk, hogy a sorba kapcsolt 
napelemcellák közül, ha csak egynek is csökken a besugárzott felülete, akkor az abba a 
körbe kapcsolt valamennyi napelemnek csökken a leadott eredő teljesítménye. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy Magyarországon, illetve a hasonló meteorológiai adatokkal 
rendelkező területeken szennyeződést taszító felületkiképzés esetén a felület öntisztuló, 
lemosásához általában elegendő a csapadék, külön tisztítást nem igényel. Szárazabb 
égövökön, esőszegény vidékeken azonban rendszeres tisztítás szükséges. 
 
5.3.2.7 Napfénykoncentrátor-elemek  

A nagy hatásfokú napelemek technológiájuk miatt drágák, kis felületűek. Ezért 
hatásfokuk további növelésére, valamint a napelemmel borított felület csökkentésére a 
cellák elé napfénykoncentráló elemeket építenek. A koncentrátorelemek felhasználásával 
nő a fajlagos hatásfok, és a napelemek használata hatékonyabbá válik. Azonban a 
hatékonyság növelése specifikus, elsősorban a GaAs és rokon félvezető anyagokra 
korlátozódik, míg kevésbé használható szilícium félvezető esetén. A napelemcellát AM 1,5 
esetén 100 mW/cm2 besugárzás éri, ami koncentrátorelemek alkalmazásával tíz, száz 
vagy akár több ezerszeresére növelhető, ami megváltoztatja a kristályban a 
transzporttulajdonságokat. A megnövelt besugárzás hatására növekszik a cellában az 
üresjárási feszültség, a rövidzárási áram, végül a hatásfok is. Míg szilícium félvezető 
esetén a megnövelt besugárzásintenzitás hatására megnő az „Auger” rekombináció 
értéke és az ohmos veszteségek is nőnek, addig gallium-arzenid és rokon félvezető 
anyagaiban a rekombinációs veszteségek csak sokkal magasabb besugárzásintenzitás 
mellett alakulnak ki. A gallium-arzenid elemek további előnye, hogy a nagyobb tiltottsáv-
szélességéből adódóan a magasabb hőmérséklet hatására kialakuló 
transzportparaméterek hőmérsékletfüggése is jóval kedvezőbb. A napfény 
koncentrálására különféle technológiai kialakítások léteznek. Lehetnek lencsés vagy 
tükrös koncentrátorelemek. A gyakorlatban azonban anyagtakarékossági okokból nem 
lencséket vagy parabolatükröket használnak, hanem Fresnel-lencséket vagy tükröket. 
[88] 
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5.30 ábra: Hengeres Fresnel-lencse koncentrátor felépítése 

Forrás: [88] 
 
A napból érkező besugárzás hatékony begyűjtéséhez az szükséges, hogy a lencsék 
tengelye a napra mutasson. A napelemmodulok  nappályához való igazítása ezen a 
szélességi körön a korábban tárgyalt okok miatt nem feltétlenül a leghatékonyabb 
megoldás, adott esetben pedig nem is lehetséges. Erre kínál megoldást az 5.31 ábrán 
látható minidóm elrendezés vagy a hengeres felépítésű (Fresnel) napelem-
koncentrátorok, mellyel a napelemcella hatásfokát fix rögzítés esetén is jelentősen 
megnövelik. [87] 
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5.31 ábra: A „minidóm” napfénykoncentrátor felépítése 

Forrás: [88] 
 
Közvetlenül a napelemmodul felületére ragasztott lencsesorral is megoldható, hogy a 
besugárzás egy szűkített felületre koncentrálódjon. 
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5.32 ábra: Ragasztott lencsesor-koncentrátor felépítése 

Forrás: [88] 
 
Ezzel a technológiával az adott napelem felületén az áramgyűjtő fémezés árnyékoló 
hatása kiküszöbölhető, illetve ebből hatásfokot csökkentő veszteség nem keletkezik. A 
besugárzás koncentrációja ugyanakkor nem olyan nagy mértékű, hogy a napelemcella 
jelentősen túlmelegedjen, így ez a technológia szilícium alapú napelemek esetében is 
használható. Napfénykoncentrátor-elemek alkalmazásával a napelem optikai veszteségeit 
tudjuk csökkenteni, végső soron a fény energiájának a konverziója nagyobb hatásfokú 
lesz. 
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5.3.3 Üzemeltetésből adódó hatásfokcsökkenés 

5.3.3.1 Elektromos viselkedés 

A napelemek energiakonverziójának elméleti hatásfokát vizsgálva megállapítottuk, hogy 
csak Wg tiltott sávjával egyenlő vagy nagyobb energiájú fotonok képesek elektron-lyuk 
párt generálni. Egy p-n átmenettel rendelkező félvezetőbe besugárzott Wg energiájú 
foton a p-n átmenet tértöltési tartományába nyelődik el. Az átmenet elektrosztatikus tere 
a foton által generált töltéshordozókat szétválasztja, az elektronok az n, míg a lyukak a p 
tartományba sodródnak. A napelem energiáját a szerkezetileg kialakított p-n 
átmenetének két oldalára sodródott töltéshordozók felhalmozódásából nyeri. Elektromos 
szempontból egy szilíciumkristályból készült napelem gyakorlatilag egy nagy felületű 
félvezető diódának felel meg. Ezért a sötétben, tehát besugárzásmentes állapotban 
felvett karakterisztikája megegyezik egy hagyományos dióda karakterisztikájával. 
Besugárzás esetén ezzel a diódával párhuzamosan megjelenik egy áramgenerátor is, és a 
napelem áramforrásként kezd viselkedni. A napelemcella áramköri helyettesítő képét a 
korábban tárgyalt energiakonverzió elméleti helyettesítő képéből származtathatjuk le. 
Tekintve, hogy a dióda kapcsain mérhető Uf feszültség mindig kisebb, mint az 
energiakonverzióból származó Ukmax feszültség, a helyettesítő képben szereplő 
határolódióda elhagyható, helyette viszont a sötét üzemállapotú viszonyok konverzióját 
az áramgenerátorral párhuzamosan kötött hagyományos diódával ábrázoljuk. A napelem 
működése elektromos szempontból valójában egy áramgenerátor és egy vele 
párhuzamosan kapcsolt dióda viselkedésével írható le. Sötétben csak a dióda létezik, 
mintha az áramgenerátor nem is létezne, megvilágítva pedig mindkét áramköri elem 
párhuzamosan kapcsolt viselkedése határozza meg a napelem üzemi viszonyait. [90] 

 
5.33 ábra: Megvilágított napelem elektromos helyettesítő képe 

Forrás: [90] 
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A megvilágítás hatására megjelenő áramgenerátor karakterisztikája, a dióda 
karakterisztikáját leképezve, de azzal az áramtengely mentén eltoltan jelenik meg. (5.34. 
ábra) 

 
5.34 ábra: Megvilágított napelem karakterisztikája 

 
A megvilágított napelem árama az alábbi összefüggés szerint alakul. 
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 1exp                 (5.12) 

 
Az (5.12) összefüggésből látszik, hogy a napelem rövidzárási árama (U=0 
behelyettesítésével) lényegében a sötétáram és a fotoáram különbsége, nagysága pedig 
a besugárzás intenzitásával arányos.  
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összefüggés szerint, a napelem (I=0 áramhoz tartozó) üresjárási feszültsége a 
besugárzás intenzitásának logaritmikus függvénye, ahol kT/q = UT a termikus feszültség. 
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5.3.3.2 Elektromos hatásfok 

Ahhoz, hogy a napelemet maximális hatásfokkal üzemeltessük, terhelését optimális 
értékűre kell választanunk. Amint azt az 5.35 ábra mutatja, a valóságban a napelem 
kapcsain az Ukmax elméletileg kialakuló feszültség helyett csak az Uf feszültségértéket 
mérjük, ezért a napelemről levehető teljesítmény kisebb lesz annál, amit a konverzió 
hatásfoka alapján várhatnánk. 
 

 
5.35 ábra: Ideális és valóságos napelem karakterisztikája 

          Forrás: [90] 
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Ennek a hatásfokcsökkenésnek az értéke, illetve a valóságosan elérhető hatásfok jó 
közelítéssel megegyezik Uf és Ukmax arányával: 

maxk

f
konv U

U
  ,        (5.14) 

ahol ηkonv és Ukmax értéke a napelemek elméleti hatásfoka fejezetben levezetésre került, 
Uf nyitófeszültség értékét pedig a p-n átmenet diffúziós feszültségével közelíthető (Uf ≈ 
Udiff). Az analitikus levezetés eredményeképpen Uf -re az alábbi összefüggés adódik. 

V
q

W
U g

f 416,0          (5.15) 

Az (5.15) egyenletből látható, hogy germánium félvezető esetében ahol, Wg = 0,67 eV → 
Uf = 0,25 V. Szilícium félvezető esetében, ahol Wg 1,1 eV → Uf = 0,68 V. A kapott 
eredmények jó közelítéssel valóban megegyeznek a tapasztalati értékekkel. Miután 
meghatároztuk ηkonv , Umax és Uf értékeit, érdekességképpen meghatározhatjuk a 
napelem η hatásfokát Wg függvényében. [90] 

 
5.36 ábra: Napelem hatásfoka a tiltottsáv-szélesség függvényében 

Forrás: [90] 
 
A grafikonból leolvasható érték ez esetben is megerősíti a tapasztalati adatokat, 
miszerint egy átmenetes napelemstruktúra esetén elérhető maximális hatásfok ≈28%, 
ami 1,4 eV tiltottsáv-szélesség mellett érhető el. 
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5.3.3.3 Elektromos teljesítmény 

A napelemmodul optimális munkapontját üresjárási feszültsége és rövidzárási árama 
határozza meg. A maximális teljesítmény munkapontjára jellemzően meghatározott érték 
az MPP (Maximal Power Point). A grafikonról leolvasható, hogy a maximális teljesítmény 
munkapontját Im és Um tehát a munkaponti áram és a munkaponti feszültség határozza 
meg. Az előzőekben már kifejtésre került, hogy a napelem üresjárati feszültsége és 
rövidzárási árama egy ideális teljesítményértéket határoz meg, melyet az ábrán az A jelű 
terület szimbolizál, nagysága pedig A = Uü∙Ir. A valóságban levehető teljesítmény ettől 
kevesebb, melyet a B jelű terület szimbolizál, nagysága pedig B = Um∙Im. 
 

 
5.37 ábra: Napelem munkapontja és kitöltési tényezője 

Forrás: [91] 
 
A két terület hányadosát kitöltési tényezőnek nevezzük, szakirodalmi jelölése FF. A 
napelem egyik legfontosabb jellemzője a kitöltési tényező, amely a belső veszteségek 
nagyságát fejezi ki. Kristályos szilícium esetén 0,85, egyéb vékonyrétegek esetén 0,7 
vagy ennél rosszabb értékekkel számolhatunk. A napelemek adatai 25 ºC üzemi 
hőmérséklet, AM 1,5 légköri csillapítás és 1000 W/m2 besugárzás mellett mérvadóak. 
Ebből az is következik, hogy ezen paraméterektől eltérő üzemi viszonyok mellett a 
napelem hatékonysága a szabványos értékektől akár jelentősen is eltérhet. A napelem 
hatásfokát végső soron a maximálisan levehető villamos teljesítmény és a beeső 
fototeljesítmény hányadosa határozza meg. 

ür

mm
UI
UI

          (5.16) 

 
Ez valójában nem más, mint FF százalékban kifejezett értéke.  
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5.4 Különböző típusú napelemmodulok hatékonyságának 
összehasonlítása  

 
5.1 táblázat: Különböző napelemcellák hatásfokai 

Laboratóriumi értékek Termelési 
értékek 

Típus η 
[%] V0C 

ISC 
[mA/cm2] 

FF 
[%] η [%] 

Egykristályos Si 27.4 0.706 42,2 82,8 15-18 

Polikristályos Si 19,8 0,654 38,1 79,5 13-16 

a-Si (egyrétegű amorf szilícium) 12,7 0,887 19,4 74,1 7,0 

EFG Si 

(Élből növesztett polikristályos) 
16,7 0,601 35,1 79,0 11-14 

a-Si/μc-Si 
(amorf+polikristályos) 14,5    12,5 

Cd-Te 16,5 0,845 25,9 75,5 7,0 

CIS (réz-indium-diszelenid) 18,4 0,669 35,7 77,0 6,5-10,0 

Ga-As 25,1 1,022 28,2 87,1 ≈22 

GaInP/GaInAs/Ge 31,3 2,392 16,0 81,9 27-28 
           Forrás:[91] 
A táblázat értékei szabvány (STC) szerintiek, tehát a nap mint 5800 ºK-os fekete sugárzó 
spektrumán, 25 ºC napelemcella hőmérsékleten, AM 1,5, tehát 1000 W/m2 besugárzási 
érték mellett hitelesek. 
 
5.4.1 Felületszámítási példák 

A jelenlegi adatok szerint a lakások éves világítási energiafelhasználása 8 kWh/m2-re 
tehető. Felmerülhet a kérdés, hogy a jelenleg kereskedelmi forgalomban lévő különböző 
napelemstruktúrákkal, ismerve azok hatásfokát, mekkora felületekkel, illetve milyen 
hatékonysággal lehetne ezt az energiamennyiséget előállítani. Ehhez szükségünk van 
még a fenti adatokon túl a Magyarországon elérhető besugárzási teljesítmény éves 
értékére is, amely Debrecen térségében 1250 kWh/év. Természetesen nem a 
laboratóriumi hatásfokkal, hanem a sorozatgyártásból kikerülő napelemek hatásfokával 
kell számolnunk. Az adott 8 kWh/m2 értéket figyelembe véve a szükséges napelem 
felülete az alábbi összefüggés alapján számítható. 
 




QE
QA ,         (5.20) 

 
ahol A [m2] a szükséges napelem felülete Q [8kWó]→ [28,8MJ] a szükséges energia 
mennyisége EQ [1250kWÓ/m2]→[4500MJ] a nap éves besugárzási teljesítménye. 
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5.2 táblázat: Családi ház éves világításienergia-termeléséhez szükséges napelemfelületek 

Típus 
Hatásfok 
 [η, %] 

Szükséges felület 
 [A, m2] 

Egykristályos Si 15-18 0,043 - 0,035 
Polikristályos Si 13-16 0,049 - 0,040 
a-Si (egyrétegű amorf szilícium) 7,0 0,091 
EFG Si 
(Élből növesztett polikristályos) 

11-14 0,058 - 0,046 

a-Si/μc-Si (amorf+polikristályos) 12,5 0,051 
Cd-Te 7,0 0,091 
CIS (réz-indium-diszelenid) 6,5 - 10,0 0,098 - 0,064 
Ga-As ≈22 0,029 
GaInP/GaInAs/Ge 27 - 28 0,023 - 0,022 

 
5.4.2 A napelemek öregedése 

A gyártók a napelemek szabványban meghatározott értékeire fajtától függően 10-15 év 
jótállást vállalnak. Ez idő elteltével a különböző típusok degenerációja folytán a 
napelemek leadott teljesítménye csökkenni kezd. Ezt a jelenséget a bemutatott 
termelőegységen, koránál fogva demonstrálni nem lehet, így a degeneráció kialakuló 
mértékéről, pontos hatásairól jelenleg a gyakorlatban információval nem rendelkezünk. 
Az öregedés folytán várhatóan bekövetkező majdani termeléskiesést, további kiegészítő 
elemek felszerelésével kompenzálni lehet. Az újonnan felszerelésre kerülő elemek 
azonban minden bizonnyal más paraméterekkel rendelkeznek majd, mint a régiek. Így 
valószínűleg más lesz az újak rövidrezárási árama, üresjárási feszültsége, így 
munkapontja is, mint a régieknek. Ez elektromos illesztési problémákat vethet fel, 
melyek kezeléséről a jövőben gondoskodni kell.  

 

5.38 ábra: Kristályos cellák és napelemek 
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Forrás: [92] 
 

 
5.39 ábra: Mono- és polikristályos napelem felépítése 

Forrás: [92] 
 

 

5.40 ábra: Vékonyrétegű napelemek 
Forrás: [93] 
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5.41 ábra: Nappanelek a Réunion szigetcsoporthoz tartozó Mafate szigeten 

Forrás: [94] 

 
5.42 ábra: Kyocera székház. A PV cellák az épület oldalán 

Forrás: [94] 
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5.43 ábra: Fotovoltaikus 'fa' Stájerország, Ausztria 

         Forrás: [95] 

 
5.44 ábra: Fotovoltaikus kerti lámpa 

       Forrás: [95] 
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5.45 ábra: Fotovoltaikus parkolóautomata 

         Forrás: [95] 
 

 
5.46 ábra: Napkoncentrátor 

      Forrás: [96] 
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5.47 ábra: Fotovoltaikus fal 

Forrás: [97] 
 

 
5.48 ábra: Napelemes repülő 

      Forrás: [98] 
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5.49 ábra: Sivatagi napelemes mező 

         Forrás: [99] 
 

 
5.50 ábra: Naphajó 

Forrás: [100] 
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5.51 ábra: Szoláris Stirling-motor 

Forrás: [101] 
 

 
5.52 ábra: Napelem a háztetőn 
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5.53 ábra: Napelem a háztetőn hőkamerázva 1 

 

 
5.54 ábra: Napelem a háztetőn hőkamerázva 2 
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5.55 ábra: Napkollektor a háztetőn 1 

 

 
5.56 ábra: Napkollektor a háztetőn 1, hőkamerázva 
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5.57 ábra: Napkollektor a háztetőn 2 

 

 
5.58 ábra: Napkollektor a háztetőn 2, hőkamerázva 
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5.5 A hibridkollektor 

A hibridkollektor egyesíti a termikus szolár síkkollektor és a fotovoltaikus modul előnyeit. 
Ennek köszönhetően mindkét rendszer hátrányai csökkentek és egymást segítve előnnyé 
váltak. A fotovoltaikus modul felmelegedése hatásfokcsökkenést idéz elő, ez a 
hőmennyiség a termikus rendszert segíti. Még télen erős hóesésben is lehetséges 
villamos áram és hőenergia termelése, mert a kollektor felmelegszik és gyorsabban 
leolvad róla a hó. 
 
A hibridkollektor egy befektetés, ami kifizetődik, mert fűtésköltséget takarít meg és 
villamos áram termelését is biztosítja. Így a megtérülési idő is rövidebb, megtakarítható 
80% fűtésköltség és 90% melegvíz-előállítási költség, a megtermelt villamosáram-
fölösleg pedig eledható az energiaszolgáltatónak. 
 

 
5.59 ábra: A napelem és a napkollektor használati korlátai 

Forrás: [102] 
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5.5.1 Teljesítménynövekedés villamos áram termelésénél 

A napelemek villamosáram-termelés közben veszítenek hatásfokukból a hőmérséklet-
emelkedés közben, típustól függően 0,33 % -0,50 %-ig csökkenhet a teljesítmény. A 
termikus kollektor része mint hűtés működik, és megakadályozza a felmelegedést, és így 
növeli a hatásfokot. 
 
5.3.2 A hibridkollektor előnyei  

– A napfény teljes tartományának kihasználása. 
– Villamos áram és hőenergia termelése egy kollektorral. 
– A fotovoltaikus modul hűtésével hőenergia termelése. 
– A fotovoltaikus modul hatékonyságának növelése – több villamos áram – nagyobb 

nyereség. 
– Aktív hóleolvasztás – télen több energiát hasznosít. Kevesebb helyet és szerelést 

igényel a rendszer, egységes tetőszerkezet. 
 

 
5.60 ábra: Teljesítménynövekedés 

Forrás: [103] 
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5.61 ábra: A hibridkollektor a háztartásban 

Forrás: [103] 
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5.62 ábra: A hibridkollektor felépítése 

         Forrás: [104] 
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5.63 ábra: A hibridkollektor kívülről 

Forrás: [103] 
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5.64 ábra: Napelemek és napkollektorok alkalmazása 

          Forrás: [105] 
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