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ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK JEGYZÉKE 
 

g összsugárzás átbocsátási tényezője 
h hőátadási tényező, W/m2K 
l hőhidak élhossza, m 
nj a j hónap napjainak száma 
t hőmérséklet, °C 
ti a belső hőmérséklet, °C 

et  az adott hónap átlagos külső hőmérséklete, °C 
A felület, m2 

Aü a transzparens (üveg-) felület tényleges területe, m2 
An az üvegezett felület névleges méretek szerint számított területe, m2 

I a napsugárzás intenzitása, W/m2 

L térfogatáram egységnyi kollektorferlületre, m3/hm2 
Sj az üvegezésnek az adott j hónap napállásai mellett ténylegesen benapozott, 

árnyékban nem lévő hányada 
Qsj egy adott j hónapban az adott tájolású egységnyi felületre jutó sugárzásintenzitás 

napi összege, kWh/m2 
Qtr transzmissziós hőveszteség, W 
Qsz szellőzési hőveszteség, W 
RN az eléépítés „nappali” hőátbocsátási ellenállása (üvegezés + légréteg), m2K/W 
Réj az eléépítés „éjszakai” hőátbocsátási ellenállása (üvegezés + légréteg + csukott 
társított szerkezet), m2K/W 
U hőátbocsátási tényező, W/m2K 
 a hőelnyelési tényező 
 vonal menti hőveszteség-tényező, W/mK 
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1. BEVEZETÉS 

Jelen jegyzet a Létesítménymérnöki MSc képzés Rekonstrukció (Épületfelújítás) c. 
tantárgyához nyújt segítséget. A jegyzet tematikailag két szakterületet ölel fel. A 2–6. 
fejezetek épületenergetikai ismereteket tárgyalnak, a további fejezetek pedig az 
épületfelújítások épületszerkezeti kérdéseit. 
Az épületenergetikai fejezetekkel kapcsolatban el kell mondjuk, hogy az anyag szorosan 
kapcsolódik ugyanezen jegyzetsorozat Épületenergetika című jegyzetéhez, többször 
utalunk is a szövegben az ott leírtakra. Ennek megfelelően a két jegyzet mind az oktatók, 
mind a hallgatók számára együtt használandók. 
Az Épületenergetika jegyzetbe kerültek az épületenergetika alapozó témakörei, valamint 
az energiatudatos építészet témakör új építésű épületekre vonatkozó fejezetei, viszont 
abból a jegyzetből kimaradt az energiatanúsítás számítási módszertana. Ez elsősorban 
terjedelmi korlátok miatt történt így, noha logikailag abba a jegyzetbe ugyanúgy 
illeszkedne, mint jelen jegyzetbe. Az érthetőség kedvéért az energiatanúsítás számítási 
módszerét teljes egészében ebben a jegyzetben tárgyaljuk kiemelten kezelve a felújítási 
vonatkozásokat. A tanúsítási szabályok fejezetében újdonság, hogy a 2012 nyarán 
történt rendeletmódosítást is beépítettük az anyagba. 
Jelen jegyzetben tárgyaljuk még az energiatudatos építészet felújításhoz jobban kötődő 
témaköreit is, az utólagosan beépíthető megoldásokat. 
Az épületszerkezetek energetikai korszerűsítésével, homlokzatok, talajban lévő 
szerkezetek, lapostetők, magastetők hőszigetelésével foglalkoznak a 7–13. fejezetek. Az 
épületek teljes termikus burkának felújítása górcső alá kerül. Mindemellett az egyes 
épületszerkezetek összeépítésével, helyes felhasználásával, alkalmazásával, valamint a 
felújítási munkák során alkalmazott technológiákkal lehet megismerkedni. 
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2. AZ UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉS KÖZVETLENÉS KÖZVETETT 
HATÁSAI 

Az utólagos hőszigetelés többféle közvetlen és közvetett módon befolyásolja az épület 
energiamérlegét és számos közvetett épületfizikai és hőérzeti következményekkel bír. 
Más szavakkal: az utólagos hőszigetelés hatása számos módon begyűrűzik több olyan 
folyamatba, amelyek első pillantásra a hőszigeteléstől ugyancsak távolinak tűnnek. Ezek 
a begyűrűző hatások azonban igen erősen függenek az utólagos hőszigetelés rétegtervi 
helyzetétől és csomópontjainak kialakításától. Ha egy bizonyos falszerkezetet 
ugyanakkora hővezetési ellenállású hőszigetelő rétegekkel látunk el, azaz ugyanakkora 
rétegtervi hőátbocsátási tényezőjű szerkezeteket hozunk létre, az említett tényezők 
függvényében helyes megoldás esetén a begyűrűző mellékhatások miatti 
energiamegtakarítás akár meg is haladhatja a hőszigetelés közvetlen hatásából származó 
megtakarítást, míg helytelen, vagy például műemléki, városképvédelmi okokból a 
kényszerítő körülményekhez igazodómegoldás esetén az összhatás kedvezőtlenebb lehet, 
mint amit pusztán csak a rétegtervi hőátbocsátási tényező javítása alapján várhatnánk. 
 
2.1. Transzmissziós veszteségek 

A rétegtervi hőátbocsátási tényező javításával a transzmissziós hőveszteség csökken, ez 
az első, nyilvánvaló, de nem egyetlen következménye az utólagos hőszigetelésnek. A 
gyenge eredeti hőszigetelésű szerkezetek esetében az első 2–3 cm hozzáadott 
szigetelésnek szinte drámai hatása van: egy 38 cm vastag kisméretű tömör téglafal 
hőátbocsátási tényezője 2–3 cm hőszigetelés hozzáadásával az eredeti érték mintegy 
felére csökkenthető. A hőszigetelés vastagításával a további javulás üteme egyre inkább 
lassúbbodik, majd elenyészővé válik. Ebből első látásra arra lehetne következtetni, hogy 
csak aránylag kis vastagságú utólagos hőszigetelés alkalmazása racionális. 
A 2.1 ábrán rétegtervi hőátbocsátási tényező szerepel, az eredmények folytonos 
hőszigetelő réteg esetében érvényesek. Ha a folytonosság megszakad, például szerelt 
homlokzatburkolatot tartó profilok miatt, akkor a hőhidak miatt az eredmény 
kedvezőtlenebb. 
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d, cm 
2.1 ábra: A csökkenő hozadék: a téglafal hőátbocsátási tényezőjének változása a 

hőszigetelés vastagságának függvényében: további 10 cm vastagságnövelés szükséges 
az U = 0,2 érték eléréséhez 

 

 
2.2 ábra: A hőszigetelés közvetlen hatása: a rétegtervi hőátbocsátási tényező javul, a 

hőszigetelt határolószerkezet transzmissziós hővesztesége csökken 
 

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a hőszigetelés költségei milyen tételekből 
adódnak össze. Már a legelső centiméteres hőszigetelés összköltsége is szükségszerűen 
tartalmazza az esetleges állványozásnak, a fogadó felület kellősítésének, a hőszigetelő 
tábla felragasztásának, a dübeleknek, hálónak, élvédő profiloknak és a felületképzésnek 
a költségeit. A további centiméterek csak a hőszigetelő anyagnak az árával növelik a 
költségeket, ami az összköltségnek csak tört része. 
 

 
2.3 ábra: Az utólagos hőszigetelés költségének csak kis hányadát teszi ki a hőszigetelő 

anyag ára, ami a vastagsággal egyenesen arányos – a nagyobb hányadot a vastagságtól 
független tételek jelentik 

 
  

U 
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Ez mindaddig érvényes, amíg a hőszigetelés vastagsága el nem ér egy olyan abszurd 
értéket, ami miatt már új, drágább felerősítési megoldás vagy másfajta hőszigetelő 
anyag nem válik szükségessé. A racionalitás megítélésénél tehát a hozzáadott 
centiméterek csökkenő hozadéka mellett csak az említett költségnövekményt indokolt 
figyelembe venni. Ez nagyobb racionális vastagságot fog eredményezni. 
A másik indok meglehetősen kézenfekvő: adott ellenállású hőszigetelő réteggel 
százalékosan nagyobb javulás érhető el rosszabb eredeti falszerkezetek esetén. Ez 
azonban, éppen a többlet centiméterek aránylag kis költségvonzata miatt nem jelenti azt, 
hogy azonos hozzáadott vastagságot kellene alkalmazni, sokkal inkább, a technikai 
lehetőségek határáig azonos új hőátbocsátási tényező elérésére célszerű törekedni. 
A külső oldali és különösen a hidrofób felületképzéssel vagy szerelt homlokzatburkolattal 
ellátott utólagos hőszigetelés csökkenti a csapóesőből származó igénybevételeket is: 
megakadályozza az eredeti konstrukció átnedvesedését, a hővezetési tényezőnek a 
nedvesség miatti növekedését és csökkenti a párolgási veszteségeket. 
A vízlepergető (hidrofób) felületképzés energetikai hatásának megítélése nem egyszerű 
feladat, ugyanis nincs elegendő adatunk a csapóesők gyakoriságáról és intenzitásáról, 
különösen pedig az egymásra következő csapóesős és száradási periódusok 
hosszúságáról, a hozzátartozó hőmérséklet, sugárzás és szélsebesség adategyüttesekről. 
Még ha ezek az adatok rendelkezésre is állnának, az eredeti szerkezet anyagainak 
nedvességtechnikai adataival együtt, akkor is hosszadalmas szimulációs vizsgálatokat 
kellene végezni a számszerű eredmények meghatározása végett. Ezért a gyakorlati 
tervezés céljára csak egy egyszerű becslés ajánlható: a hidrofób felületképzés hatása 
egyenértékű a hőátbocsátási tényező mintegy 0,05–0,15 W/m2K értékű látszólagos 
csökkenésével. A magasabb érték a rosszabb állagú eredeti szerkezetek esetében 
alkalmazható. 
A fenti becslések óvatos, egyáltalán nem túlzó voltát kitételes külföldi mérések 
eredményei is alátámasztják. 
A hidrofób felületképzés nem tévesztendő össze a párazáróval és körültekintő 
alkalmazást igényel. A hidrofobizálás a hőátbocsátási tényező látszólagos csökkenését 
eredményezi, ezen túl az elemillesztéseknél javítja a légzárást, csökkenti a nedvesség 
behatolásának kockázatát, mindez további energiamegtakarítást eredményez. 
 

 
2.4 ábra: A szerelt homlokzatburkolat vagy a hidrofób felületképzés mérsékli a 

hőszigetelő képesség romlását 
 
Az iparosított technológiával épített hazai épületállomány külső falszerkezeteinek 
hőátbocsátási tényezői a kezdeti periódusban létesített blokkos épületektől eltekintve 
(amelyek homogén falszerkezetűek voltak) elméletileg kedvezőek voltak. A gyakorlatban 
azonban bebizonyosodott, hogy a hőátbocsátási tényező a rétegtervre számított értéknél 
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jóval kedvezőtlenebb. Ennek egyik oka az, hogy a hőszigetelő anyagot a technológiai 
folyamat során érő mechanikai, hő- és nedvességhatások következtében a hőszigetelés 
hővezetési tényezője jelentős mértékben, többször tíz százalékkal megnő. A másik ok a 
két vasbeton réteg együttdolgozását biztosító nagyszámú átkötés, hőhíd vagy pontszerű 
hőhíd miatti erős termikus kapcsolat a belső és külső felületek között. 
Miután a meglévő homlokzatok hőveszteségében a hőhidak miatti veszteségek többször 
tíz százalékot tesznek ki, az utólagos hőszigeteléssel elérhető, a hőhidak, csomópontok 
módosulásának betudandó megtakarítás is hasonló mértékű. 
Egy homlokzati szakasz eredő hőátbocsátási tényezője azt fejezi ki, hogy az egy-
dimenziós hőáramok, valamint a hőhidak okozta transzmissziós többlet hőveszteségek 
eredőjeként mennyi az egységnyi homlokzati felületen egységnyi idő alatt és egységnyi 
hőmérséklet-különbség mellett átlagosan áthaladó hőáram. 
Felújítás, utólagos hőszigetelés esetén a kérdés az, hogy az eredő hőátbocsátási tényező 
javulása eléri-e, meghaladja-e a rétegtervi hőátbocsátási tényező javulását vagy alatta 
marad annak. 
A válasz több tényező függvénye: 

 a kiegészítő hőszigetelés helyzete a rétegtervben; 
 az eredeti csomópontok kialakítása; 
 a különféle típusú csomópontok élhossza az adott homlokzaton. 

Az utóbbi magában foglalja az épület abszolút méretét, belső térosztását, nyílászáróinak 
számát és méretét, a homlokzati tagozatokat, az épület kompakt vagy tagolt 
tömegformálását. 
A számos tényező miatt a felvetett kérdésre általános érvényű válasz nem adható. 
Bizonyos, hogy ha a kiegészítő hőszigetelés a homlokzati fal belső oldalára kerül, akkor 
az eredő hőátbocsátási tényező nem javul olyan mértékben, mint a rétegtervi. Ha ehhez 
hozzávesszük egyrészt a vízgőzrésznyomás kedvezőtlen alakulását a keresztmetszetben, 
másrészt a helyiség hőtároló képességének csökkenését, akkor ismételten megálla-
píthatjuk, hogy belső oldali utólagos hőszigetelést csak kivételes esetben, például 
műemléki, városképi szempontból védett, megőrzésre méltó homlokzatok esetében 
célszerű alkalmazni, vagy olyankor, amikor egy nagyobb épületben csak szórványosan 
egyes lakások felújítására van lehetőség, különös gondot fordítva a vízgőz diffúziójával 
összefüggő kérdésekre. 
A külső oldali hőszigetelés hatása az egyes csatlakozási éltípusokra különböző. Különösen 
kedvező a helyzet a T típusú csatlakozások esetén, kevésbé jó a külső sarokéleknél, és 
nem igazán hatásos az erkélylemezek esetében és a bütüfelület kialakításától függő az 
ablakok kerülete mentén. A végeredmény mindig kedvező, de hogy mennyire, az attól 
függ, hogy az adott homlokzaton melyik éltípus milyen össz-hosszúságban fordul elő. 
Az adott szempontból a nagy abszolút méretű, többszintes, középmagas, építészetileg 
unalmas tömegű és homlokzatú lakóépületeknél várható a legkedvezőbb eredmény, ahol 
a homlokzatoknál a T jellegű csatlakozások dominálnak. 
Az erkélylemezek, lodzsiák miatti fajlagos élhossz alapvetően függ az építészeti kialak-
ítástól. 
A külső sarokélek, párkányok és attikafalak hatása az épület tömegének és 
tagoltságának függvénye. 
Az ablakok kerülete mentén kialakuló hőhidak hossza a homlokzati üvegezési aránytól és 
az ablakosztás jellegétől függ. 
A hőhídveszteségek csökkenése további energiamegtakarítást eredményez. 
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2.5 ábra: A hőhídveszteségek mérséklése jelentős tételt képvisel 

 
2.2. Szellőzési veszteségek 

A hőhidak hatásának mérséklése kedvezően változtatja meg a szerkezet belső felületi 
hőmérséklet-eloszlását is. Ezáltal jelentősen csökken az állagkárosodás, a penészképző-
dés kockázata. Közvetve ez visszahat az energiafogyasztásra is, ugyanis a magasabb 
belső felületi hőmérsékletek esetén a belső levegő relatív nedvességtartalma is 
magasabb lehet, azaz a légcsereszám és ezzel együtt a szellőzési veszteség addig a 
szintig csökkenthető, amely megfelel a helyiségben tartózkodó emberek igényeinek. A 
megengedhető magasabb relatív nedvességtartalom ebben a tartományban télen 
hőérzeti szempontból is előnyös. 
Az operatív hőmérséklet a közepes sugárzási hőmérséklet és a léghőmérséklet függ-
vénye. Ha a belső felületi hőmérséklet magasabb, akkor azonos operatív hőmérséklet 
biztosításához alacsonyabb léghőmérséklet is elegendő. 
Mindez csökkenti a szellőzési veszteségeket és a hőfogyasztást, aminek különösen a 
nagyobb abszolút méretű, kompakt formájú épületek esetében van nagy jelentősége. 
 

 
2.6 ábra: Magasabb megengedhető relatív nedvesség a helyiség levegőjében, kisebb 
légcsereszám, magasabb belső felületi hőmérséklet, alacsonyabb léghőmérséklet: a 

szellőzési veszteség is csökken 
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2.3. Hőtároló képesség 

Külső oldali hőszigetelés esetén a teherhordó szerkezetek hőmérséklete magasabb, a 
határolószerkezetben tárolt hő több. Miután a hőveszteség kisebb, emiatt a 
határolószerkezet és az épület időállandója jelentősen megnő, akár az egy napot is 
meghaladhatja. Ez azt jelenti, hogy a rövidebb ideig tartó hideg periódusokra a szerkezet 
„hőtechnikai válasza” lusta: ha a külső hőmérséklet ugrásszerűen csökkenne, két-három 
nap kellene ahhoz, hogy a hőmérséklet-eloszlás a fal keresztmetszetében az új külső 
hőmérsékletnek megfelelően módosuljon. 
Az a tény, hogy a hőtároló tömeg a belső oldalon van, stabilabb belső hőmérsékletet és 
kisebb beépítendő fűtési csúcsteljesítmény igényt eredményez. Folyamatos tartózkodásra 
szolgáló helyiségek esetében is megengedhető a szakaszos üzemeltetésű fűtés. 
A ritkán vagy naponta csak rövid ideig használt épületek esetében a nagy hőtároló 
képesség nem előnyös, mert akadályozza a kis teljesítménnyel is elegendően gyors 
felfűtést és növeli a használaton kívüli időben a hőveszteséget. 
 

 
2.7 ábra: Külső oldali hőszigetelés esetén a teherhordó szerkezet hőmérséklete 

magasabb, a tárolt hő több, belső oldali hőszigetelés esetén ahol a hőmérséklet magas, 
ott nincs tömeg, ahol a hőmérséklet alacsony, ott tömeg van 

 

 
2.8 ábra: A nagy hőtároló képesség következtében a sugárzási nyereség 

hasznosítása jobb 
 

A sugárzási nyereség hasznosítása jobb, ha a tárolóképesség nagyobb a szerkezet több 
hő felvételére és leadására képes tolerálható hőmérséklet-ingadozása mellett. Ugyanez 
okból a nyári túlmelegedés kockázata kisebb.  
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2.4. Fűtési határhőmérséklet, a fűtési idény hossza 

A jobb hőszigetelés következtében a sugárzási és a belső nyereségek a hőveszteség 
nagyobb hányadát fedezik, azaz egy nagyobb belső-külső hőmérséklet-különbséghez 
tartozó veszteségáramot. Ezért a fűtést alacsonyabb külső hőmérséklet (határhőmér-
séklet) mellett kell bekapcsolni és a fűtési idény rövidebb lesz. 
Az egyensúlyi hőmérséklet vonala a külső hőmérséklet vonalát a határhőmérséklet 
értékénél metszi. Ez az érték az átlagos hőszigetelésű hazai épületeknél +12 oC (a fűtési 
üzem idény eleji indítása, illetve idény végi leállítása ehhez az értékhez: az úgynevezett 
határhőmérséklethez van kötve). A hőszigetelés javításával a hőnyereség értéke nem 
feltétlenül változik, a jobb hőszigetelés miatt a nyereségek a belső és a külső 
hőmérséklet között nagyobb különbséget fedeznek. Ennek következtében az egyensúlyi 
hőmérséklet értéke változik, a határhőmérséklet értéke csökken. Ez lényegében annyit 
jelent, hogy a fűtési idény megrövidül, a hőfokhíd értéke csökken. 
 

 
2.9 ábra: Jobb hőszigetelés esetén a nyereségáramok a veszteségeket nagyobb belső-

külső hőmérséklet-különbség mellett is fedezik, a fűtési határhőmérséklet alacsonyabb, a 
fűtési idény rövidebb lesz 

 
Mindezeket a hatásokat összegezve belátható, hogy az utólagos hőszigetelés hatása 
messze összetettebb, mint a rétegtervi hőátbocsátási tényező csökkenése. 
Az összegeződő energetikai hatások mellett más hatásokat is figyelembe kell venni. A 
fontosabbak a következők: 
Az épületszerkezetek állagvédelme javul (nedvesedési problémák, hőigénybevétel). 
A jobb állagvédelem az épület fizikai élettartamát meghosszabbítja. 
A higiénés feltételek javulnak. 
Az épület esztétikai értéke javul. 
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2.10 ábra: Az utólagos hőszigetelés következtében az energiamegtakarítás nagyobb, 

mint amekkorát a rétegtervi hőátbocsátási tényező csökkentése eredményez 
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3. PASSZÍV SZOLÁRIS ELEMEK ALKALMAZÁSA 

3.1. Külső falak átalakítása energiagyűjtő fallá 

A külső falak energetikai célú felújítására az utólagos hőszigetelés mellett a klasszikus 
szoláris építészet eszközei is alkalmazhatók. Ez azt jelenti, hogy az előnyös tájolású, jól 
benapozott meglévő, jellemzően nehéz szerkezetű, nagy hőtároló képességű (tégla, kő, 
vályog) fal elé keretszerkezetben üvegezést építünk, a légrésben társított szerkezetet, 
rendszerint függönyt alkalmazunk, és ezzel tömegfalat hozunk létre. Amennyiben ezen 
felül a falszerkezetben csappantyúval zárható nyílásokat is kialakítunk, akkor a használat 
során több figyelmet igénylő, de hatásosabb Trombe-falat kapunk. 
Egy meglévő tégla-, kő- vagy vályogfal tömegfallá alakítása javítja a hőszigetelő képes-
séget. Egyszeres üvegezés alkalmazása esetén a hőátbocsátási ellenállás növekménye 
mobil hőszigetelő-árnyékoló nélkül mintegy 0,15, társított szerkezettel a nyitott és a 
csukott állapot időbeli átlagaként kb. 0,25 m2K/W. A kétrétegű üvegezéssel biztosított 
ellenállás-növekmény 0,30, társított szerkezet használatával időbeli átlagban mintegy 
0,40 m2K/W. További javulás származhat abból, hogy az eredeti fal az átalakítás után 
nincs kitéve a csapóeső hatásának. 
A hőszigetelő képesség javulása aránylag szerény mértékű. Ezért ami az adott falszakasz 
transzmissziós hőveszteségét illeti, csak szerény csökkenésre számíthatunk a beépítendő 
fűtőteljesítmény, a fűtési csúcsigény tekintetében. Ez a tény jelentéktelenné válhat a 
transzmissziós és a szellőzési hőveszteségek összegében, utóbbi nyilván függ attól, hogy 
milyenek vagy milyen felújításon mennek át az épület köpenyének többi elemei 
(kedvezőtlen tájolású falak, alsó és felső zárófödémek), milyen a szellőztetés. Kedvező 
eredményeket kapunk akkor, ha a szerkezet energiamérlegét a teljes fűtési idényre 
vizsgáljuk. 
 
3.2. Külső fal átalakítása tömegfallá 

A címbeli szerkezet egy masszív külső falból (a „tömegfal”) és az elé épített üvegezésből 
áll. Ezt mozgatható árnyékolószerkezet egészítheti ki. A tömegfal külső felületét nagy 
elnyelőképességű, „sötét” színezéssel, felületképzéssel látjuk el. Itt történik a sugárzás 
elnyelése, amelyet a nagy tömegű fal tárol és késleltetéssel a helyiségbe juttat. Az 
árnyékolók télen éjszaka a kihűlés, nyáron napközben a túlzott felmelegedés ellen 
védenek, ez utóbbi célt szolgálják az üvegezésen esetleg kialakított szellőzőszárnyak is, 
célszerűen alul és felül bukó, illetve emelkedő szárnyak. A légrés méretét az alkalmazott 
társított szerkezet helyigénye is befolyásolja: ha az lehetővé teszi, 6–20 cm az ajánlott 
méret. A tisztítás és karbantartás lehetőségét biztosítani kell. Családi házak, földszinten 
kialakított tömegfalak esetében erre elégségesnek tűnik, ha az üvegezett mezők 
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keretszerkezete oldható kötéssel csatlakozik a fogadószerkezethez. Többszintes épületek 
esetében egy ilyen megoldás akkor alkalmazható, ha szintenkénti kezelőjárda (ami 
egyben lehet árnyékvető is) biztosítja a megközelítés lehetőségét vagy a falszakaszok 
meglévő erkélyről, teraszról érhetők el. 
A tömegfal működése az üvegházhatáson alapul. Az elnyelőfelület felmelegszik, arról 
hőáram indul a falon át a helyiség felé és a légrétegen, üvegezésen át a környezet felé. 
Az elnyelőfelület maga is bocsát ki sugárzást, ami a hosszúhullámú infravörös 
tartományban van. Az üveg ebben a tartományban nem ereszt át sugárzást, a beérkezett 
energia „csapdába esett”. 
A tömegfal akkor hatékonyabb, ha 

 az üvegezés keretaránya kicsiny, sugárzásáteresztési tényezője nagy, hőátbo-
csátási tényezője kicsiny, 

 a társított szerkezetek hőszigetelő képessége jó, a társított szerkezet külső 
síkjának visszaverési tényezője nagy és működtetése helyes, 

 az elnyelőfelület abszorpciós tényezője a napsugárzás spektrumában nagy, 
emissziós tényezője a hosszúhullámú infrasugárzás tartományában kicsiny. 

Télen éjszaka a társított szerkezet saját hővezetési ellenállása és újabb légréteg 
létrehozása révén az elnyelőfelület és a környezet között hőszigetelő hatást fejt ki. 
Nyáron nappal a társított szerkezet árnyékolja az elnyelőfelületet. Az üvegezésben 
szellőző szárnyak alakíthatók ki. Ezeket kinyitva nyáron a légréteg átszellőztethető, 
éjszaka a hűvösebb külső levegővel a tömegfal előhűthető. 
 

 
 

  
3.1 ábra: A tömegfal működése – a társított szerkezet helyzete télen nappal és éjszaka, 

nyáron nappal és éjszaka 
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A teherhordó falat illetően a nehéz, ezért nagy hővezetési tényezőjű (tömör tégla, kő, 
beton) szerkezetek derült napokon nagyobb késleltetéssel nagyobb hőáramot juttatnak a 
fűtendő helyiségbe, hőtároló képességük jobb, de borult időben transzmissziós 
veszteségeik nagyobbak. Ha könnyebb, ezért jobban szigetelő, korszerű falazóelemeket 
alkalmazunk, akkor derült időben a fűtendő térbe juttatott hőáram kisebb, de kisebbek 
borult időben a transzmissziós veszteségek is. 
A tömegfal hőátbocsátási tényezőjének javulása nagyobb mérvű akkor, ha kettős 
üvegezést és mozgatható hőszigetelő árnyékolószerkezetet alkalmazunk. 
A tömegfalakkal begyűjthető energia havi értékét a következő összefüggéssel 
számíthatjuk: 

 éjéjNN
n

ü
jnjsjnyj RURUg

A
ASAnQQ 3070 ,,   (3.1) 

ahol Qsj egy adott j hónapban az adott tájolású egységnyi felületre jutó 
sugárzásintenzitás napi összege kWh/m2; nj a j hónap napjainak száma; An az 
üvegezett felület névleges méretek szerint számított területe; m2; Aü a transzparens 
(üveg) felület tényleges területe m2; Sj az üvegezésnek az adott j hónap napállásai 
mellett ténylegesen  benapozott (árnyékban nem lévő) hányada; g összsugárzás 
átbocsátási tényezője; UN a szerkezet „nappali” hőátbocsátási tényezője (nyitott társított 
szerkezettel) W/m2K; Uéj a szerkezet „éjszakai” hőátbocsátási tényezője (zárt társított 
szerkezettel) W/m2K; RN az eléépítés „nappali” hőátbocsátási ellenállása (üvegezés + 
légréteg) m2K/W; Réj az eléépítés „éjszakai” hőátbocsátási ellenállása (üvegezés + 
légréteg + csukott társított szerkezet) m2K/W. 
Ugyanebben a hónapban a veszteségek összege 

  eiéjNjnvj ttUUnAQ  3070
1000
24

,,  (3.2) 

ahol az új jelölések ti a belső hőmérséklet; et  az adott hónap átlagos külső 
hőmérséklete OC. 
A havi mérleg: QnyjQQ vjj  , (3.3) 

és a fűtési idényre vonatkozó adatokat a havi részeredmények összegezésével kapjuk. 
 
Példa tömegfal méretezése 
Adott egy tömör téglából épített, 38 cm vastagságú, déli tájolású fal. 
A fal téli benapozása jó, a szabad homlokzati falfelület is elegendően nagy, adottak tehát 
az általános előfeltételei egy tömegfal kialakításának. 
Az eredeti fal hőátbocsátási tényezője U = 1,5 W/m2K. 
A tömegfalat kettős üvegezéssel és mozgatható társított szerkezettel alakítjuk ki. 
A meglévő fal elé épített többlet ellenállás nappal (két légréteg ellenállása): 

3,0 NR  m2K/W, 

éjszaka („csukott” társított szerkezettel, három légréteg ellenállása, hacsak a társított 
szerkezetnek önmagának nincs érdemi ellenállása, mint például egy paplanszerű függöny 
esetén): 

45,0
É

R  m2K/W. 
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Ezzel az új rétegrend hőátbocsátási tényezője nappal: 

03,1
3,0

5,1

1
1




NU  W/m2K 

éjszaka: 

890
450

51
1

1
,

,
,




NU  W/m2K 

Feltételezve, hogy a társított szerkezet napi 78 órán át csukva, 1617 órán át nyitva 
van, az átlagos hőátbocsátási tényező: 
 

99,089,03,003,17,03,07,0 
ÉN UUU  W/m2K 

A „nyitott” és „csukott” státus időaránya épületenként is változhat, egy épület esetében 
havonként más-más értékkel is lehet számolni. A példában óvatos, az energiamérleg 
szempontjából kevésbé előnyös időarány szerepel. 
Az egy hónapra jutó veszteség a következő összefüggéssel határozható meg: 

UGQv    kWh/m2hó,  (3.4) 
ahol G az adott időszakra vonatkozó hőfokhíd, órafokban. Az egységnyi felület nyeresége 
egy-egy hónapra a (3.3) összefüggéssel határozható meg: QnyjQQ vjj  . 

 
3.1 táblázat: Az egységnyi felületű szerkezet nyereségei és veszteségei havi bontásban 

és a fűtési idényre összegezve 
Hónap 

 
G 

 órafok 
Qsj 

kWh/m2nap 
Qv 

kWh/m2hó 
Qnyj 

kWh/m2hó 
Qj 

kWh/m2hó 
Január 16 368 1,11 16,17  8,25  7,92  
Február 12 768 1,77 12,61 11,89  0,72 
Március 10 416 2,26 10,29 16,81 –6,52 
Április 3 816 2,46 3,77 8,85 –5,08 
Október 5 280 2,40 5,22 8,64 –3,42 
November 10 800 1,56 10,60 11,38 –0,78 
December 14 880 1,02 14,70 7,59 7,11 
Idény  74 328  73.36 72.69  0.67 
Az utolsó oszlopban a negatív előjel a veszteség ellentettjére, azaz nyereségáramra utal. 
Mint látható, az idény egészére a nyereség- és veszteségáramok kiegyenlítik egymást. Ez 
áll februárra és novemberre is. Decemberben és januárban a tömegfal veszteséges, az 
átmeneti hónapokban nyereséges. 
 
Tömegfal és külső hőszigetelés összevetése 
Egy kisméretű tömör téglafal rétegtervi hőátbocsátási tényezője d = 6 cm vastag 
hőszigetelő réteg hozzáépítésével U = 0,52 W/m2K értékűre csökkenthető. Egységnyi 
felületének vesztesége egy fűtési idény során: 

Qv = 0,5274 328 = 38 650 Wh/m2, idény 

Ez a fogyasztási érték nem olyan kedvező, mint az előző példában szereplő tömegfalé. 
Reális vastagságú hagyományos hőszigeteléssel a fűtési idényre nem lehet „nullszaldós” 
vagy nyereséges szerkezetet csinálni. 
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Energetikai szempontból azonban egy másik lényeges különbség: a hagyományosan 
szigetelt szerkezet egységnyi felületén méretezési állapotban (t e  = –15) 

q = 0,52·[20–(–15)] = 18,2 W/m2 

veszteség alakul ki, ugyanakkor a tömegfalon át 

q = 0,99·[20–(–15)] = 34, 6 W/m2 

ami csaknem kétszerese az előzőnek. Az alacsonyabb fogyasztás ellenére tehát nagyobb 
a méretezési hőveszteség, ami az év egy-két hideg, borús hetén jelentkezik. 
Az energetikai szempontok mellett a kétféle megoldás beruházási költségei közötti 
különbség és a homlokzat jellegének megváltoztatása mérlegelendő. 
 
Korszerű falazat átépítése tömegfallá 
Tekintsük egy korszerű, második generációs falazóelemekből épített fal egységnyi 
felületét. Az eredeti szerkezet hőátbocsátási tényezője U = 0,7 W/m2K. A fal déli 
tájolású, a téli félévben jól benapozott. 
Az előző példa szerinti szerkezeteket alkalmazva és gondolatmenetet követve: 
 

3,0 NR m2K/W 

45,0
É

R  m2K/W 

580
30

70
1

1
,

,
,




NU  W/m2K 

530
450

70
1

1
,

,
,




NU  W/m2K 

56053030580703070 ,,,,,,,  ÉN UUU  W/m2K 

 
3.2 táblázat: Az egységnyi felületű szerkezet nyereségei és veszteségei havi bontásban 

és a fűtési idényre összegezve 
Hónap 
 

G 
 órafok 

Qsj 
kWh/m2nap 

Q 
kWh/m2hó 

Qnyj 
kWh/m2hó 

Qj 
kWh/m2hó 

Január 16 368 1,11 9,16 6,67 2,49 
Február 12 768 1,77 7,15 9,61 –2,46 
Március 10 416 2,26 5,82 13,60 –7,78 
Április 3 816 2,46 2,13 7,16 –5,03 
Október 5 280 2,40 2,96 6,98 –4,02 
November 10 800 1,56 6,05 9,20 –3,15 
December 14 880 1,02 8,33 6,13 2,20 
Idény  74 328  41,6 59,35 –17,65 
 
Az utolsó oszlopban a negatív előjel a veszteség ellentettjére, azaz nyereségáramra utal. 
A szerkezet az idény egészét tekintve nyereséges. Ez annak tudható be, hogy a tömör 
téglafal átalakításához viszonyítva a veszteségáramok nagyobb arányban csökkentek, 
mint a nyereségáramok (amelyek szintén csökkentek, éppen a fal jobb hőszigetelő 
képessége miatt). 
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3.3. Külső fal átalakítása Trombe-fallá 

A címbeli szerkezet egy masszív külső falból (a „tömegfal”) és az elé-épített üvegezésből 
áll. Ezt mozgatható árnyékolószerkezet, valamint a tömegfalban és az üvegezésben 
kialakított, nyitható-zárható szellőzőnyílások egészítik ki. A tömegfal külső felületét nagy 
elnyelőképességű, „sötét” színezéssel, felületképzéssel látjuk el. Itt történik a sugárzás 
elnyelése, amelyet a nagy tömegű fal tárol és késleltetéssel a helyiségbe juttat. A fal 
külső rétegeiben maradt tárolt hőnek a „lemosása” és a helyiségbe juttatása a 
tömegfalon átmenő szellőzőjáratok nyitásával, természetes légkörzéssel valósítható meg. 
(E szellőzőnyílások nélkül tömegfalról, ezekkel együtt Trombe-falról beszélünk.) 
Az árnyékolók télen éjszaka a kihűlés, nyáron napközben a túlzott felmelegedés ellen 
védenek, ez utóbbi célt szolgálják az üvegezésen esetleg kialakított szellőzőszárnyak is – 
célszerűen alul és felül bukó, illetve emelkedő szárnyak. A légrés méretét az alkalmazott 
társított szerkezet helyigénye is befolyásolja: ha az lehetővé teszi, 6–20 cm az ajánlott 
méret. A tisztítás és karbantartás lehetőségét biztosítani kell. Családi házak, földszinten 
kialakított tömegfalak esetében erre elégségesnek tűnik, ha az üvegezett mezők 
keretszerkezete oldható kötéssel csatlakozik a fogadószerkezethez. Többszintes épületek 
esetében egy ilyen megoldás akkor alkalmazható, ha szintenkénti kezelőjárda (ami 
egyben lehet árnyékvető is) biztosítja a megközelítés lehetőségét vagy a falszakaszok 
meglévő erkélyről, teraszról érhetők el. 
A működés a tömegfalakhoz hasonlóan az üvegházhatáson alapul. Az elnyelőfelület 
felmelegszik, arról hőáram indul a falon át a helyiség felé és a légrétegen-, üvegezésen 
át a környezet felé. Az elnyelő felület maga is bocsát ki sugárzást, ami a hosszúhullámú 
infravörös tartományban van. Az üveg ebben a tartományban nem ereszt át sugárzást, a 
beérkezett energia „csapdába esett”. 
A szellőzőcsappantyúkat akkor célszerű kinyitni, ha a légrésben lévő levegő hőmérséklete 
meghaladja a belső léghőmérsékletet és szükség van a fűtőteljesítményre. 
A szellőzőcsappantyúk kinyitásakor természetes légkörzés alakul ki a helyiség és a légrés 
között. Amennyiben a légrésben lévő levegő a melegebb, az a felső nyíláson a helyiségbe 
áramlik, helyére az alsó nyíláson a helyiség levegője jut a légrésbe. 
Helytelen használat esetén, ha a szellőzőcsappantyúkat akkor nyitják, amikor a helyiség 
levegője melegebb, az áramlás iránya megfordul, a helyiség levegője áramlik a felső 
nyíláson át a légrésbe. Ez nemcsak energiaveszteséggel jár, hanem állagkárosodáshoz is 
vezet: a levegő nedvességtartalma a légrést határoló, borult időben vagy éjszaka hideg 
felületeken kicsapódik. 
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3.2 ábra: A Tromb- fal működése – a társított szerkezet helyzete télen nappal és 

éjszaka, nyáron nappal és éjszaka 
 
A Trombe-fal akkor hatékonyabb, ha 

 a szellőzőcsappantyúkat helyesen működtetik, 
 az üvegezés keretaránya kicsiny, sugárzásáteresztési tényezője nagy, 

hőátbocsátási tényezője kicsiny, 
 a társított szerkezetek hőszigetelő képessége jó, külső síkjának visszaverési 

tényezője nagy és működtetése helyes, 
 az elnyelőfelület abszorpciós tényezője a napsugárzás spektrumában nagy, 

emissziós tényezője a hosszúhullámú infrasugárzás tartományában kicsiny. 
Télen éjszaka a társított szerkezet a saját hővezetési ellenállása és újabb légréteg 
létrehozása révén az elnyelőfelület és a környezet között hőszigetelő hatást fejt ki. 
Nyáron nappal a társított szerkezet árnyékolja az elnyelőfelületet. 
A Trombe-fallal begyűjthető energia havi értékét a következő összefüggéssel számítjuk: 

j
n

ü
jnsjnyj gCn

A
ASAQQ   (3.5) 

ahol Qsj egy adott j hónapban az adott tájolású egységnyi felületre jutó 
sugárzásintenzitás napi összege kWh/m2; nj a j hónap napjainak száma; An az 
üvegezett felület névleges méretek szerint számított területe; m2; Aü a transzparens 
(üveg) felület tényleges területe m2; Sj az üvegezésnek az adott j hónap napállásai 
mellett ténylegesen  benapozott (árnyékban nem lév) hányada; g összsugárzás 
átbocsátási tényezője; C hasznositási fok. 
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3.3 táblázat: A Trombe-fal hasznosítási foka,  
Üvegezés Társított szerkezet C 
Egyszeres nincs 0,46 
Egyszeres van 0,58 
Kettős nincs  0,66 
Kettős van 0,77 

 
Ugyanebben a hónapban a veszteségek összege: 

  eiéjNjnvj ttUUnAQ  3,07,0
1000
24  (3.6) 

ahol az új jelölések: ti a belső hőmérséklet; et  az adott hónap átlagos külső 
hőmérséklete OC. 
A havi mérleg: 

QnyjQQ vjj   (3.7) 

és a fűtési idényre vonatkozó adatokat a havi részeredmények összegezésével kapjuk. 
A havi bontásban elvégzett számítás azt is mutatja, hogy decemberben csak csekély 
ellenállás-növekmény hatásával számolhatunk, a fűtési idény átmeneti hónapjaiban 
viszont jelentős nyereség adódik, a fűtési idény egészére a nyereségek meghaladják a 
veszteségeket (déli tájolás, kétrétegű üvegezés esetén). 
 
Példa Trombe-fal méretezésére 
Adott egy tömör téglából épített, 38 cm vastagságú, déli tájolású fal. A fal télen jól 
benapozott, a homlokzat üvegezési aránya megfelelő, a Trombe-fal kialakításának 
előfeltételei adottak. Az eredeti szerkezet hőátbocsátási tényezője U = 1,5 W/m2K. 
A fal elé kettős üvegezést és mozgatható társított szerkezetet építünk. Az elé épített 
ellenállás nappal (két légréteg ellenállása): 

3,0 NR  m2K/W 

éjszaka („csukott” társított szerkezettel, három légréteg ellenállása, hacsak a társított 
szerkezetnek önmagának nincs érdemi ellenállása, mint például egy paplanszerű függöny 
esetén): 

45,0
É

R  m2K/W 

Feltételezve, hogy a szellőzőnyílások akkor és csak akkor vannak nyitva, ha a 
légrétegben a levegő hőmérséklete nagyobb, mint a helyiség hőmérséklete, az új 
szerkezet hőátbocsátási tényezője nappal: 

03,1
3,0

5,1

1
1




NU  W/m2K 

éjszaka: 

890
450

51
1

1
,

,
,




NU  W/m2K 

Az átlagos hőátbocsátási tényező a társított szerkezet napi 12 órás nyitott és 12 órás 
csukott státusát feltételezve 

96,0
24

89,01203,112



U  W/m2K 

  

C
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Az egy hónapra jutó veszteség a következő összefüggéssel határozható meg: 
UGQv    kWh/ m2hó, ahol G az adott időszakra vonatkozó hőfokhíd, órafokban. 

Az egységnyi felület nyeresége egy-egy hónapra (feltételezve, hogy a szellőzőnyílások 
nyitottak, amikor a légrés hőmérséklete magasabb, mint a helyiség hőmérséklete): 

j
n

ü
jnsjnyj gCn

A
ASAQQ  , 

ahol nj a hónap napjainak száma (áprilisra és októberre a töredék idő 15–15 nap), a C 
hatásfok a 3.3 táblázatból C = 0,76. 
 
3.4 táblázat: Az egységnyi felületű szerkezet nyereségei és veszteségei havi bontásban 

és a fűtési idényre összegezve 
Hónap 
 

G 
 órafok 

Qsj 
kWh/m2nap 

Q 
kWh/m2hó 

Qnyj 
kWh/m2hó 

Qj 
kWh/m2hó 

Január 16 368 1,11 16,17 18,82 –2,65 
Február 12 768 1,77 12,61 27,11 –14,50 
Március 10 416 2,26 10,29 38,32 –28,03 
Április 3 816 2,46 3,77 20,18 –16,41 
Október 5 280 2,40 5,22 19,69 –14,47 
November 10 800 1,56 10,60 25,93 –15,33 
December 14 880 1,02 14,70 17,30 –2,60 
Idény 3097  73,36 167,35 –93,99 
 
Amint látható, a fal minden hónap átlagos feltételei között nyereséges. A nyereség jóval 
nagyobb, mint egy hasonló kialakítású tömegfal esetében. Ez azonban csak akkor igaz, 
ha mind a társított szerkezet, mind a szellőzőcsappantyúk működtetése követi az aktuális 
sugárzási és hőmérsékletviszonyokat. Ellenkező esetben nemhogy a nyereség lesz 
kevesebb, hanem jelentős többletveszteségek alakulhatnak ki és – kondenzáció miatt – 
állagromlás is felléphet. Tudatos, figyelmes használat esetében viszont a Trombe-fal 
hazai időjárási körülmények között igen hatásos eszköz lehet. Tekintsünk például egy 20 
m2 alapterületű, déli tájolású szobát, ennek homlokzata 11 m2 amiből 7 m2 lehet 
Trombe-fal, 4 m2 az ablak. Ekkora felületen a fűtési idényben a nyereség 658 kWh, azaz 
a szoba alapterületre vetítve fajlagosan 32,9 kWh/m2. Ez elég tetemes nyereségáram 
még akkor is, ha tudomásul vesszük, hogy márciusban, áprilisban és októberben ennek 
csak kisebb hányada hasznosul a „túlkínálat” miatt (hogy milyen mértékű a túlkinálat, az 
az ablak és a többi határolószerkezet veszteségáramaitól, valamint a szellőzési 
veszteségektől is függ és a hasznosításba „besegíthetnek” a szomszédos helyiségek, 
amelyek erős termikus kapcsolatban állnak vagy akár össze is vannak nyitva a vizsgált 
Trombe-falas szobával). A jelentős nyereségek ellenére méretezési külső hőmérséklet és 
több egymásra következő borús nap esetén egységnyi felületen a hőveszteség 
q = 0,96·[20–(–15)] = 33,6 W/m2 
Az ennek megfelelő fűtőteljesítményre évente csak néhány napig van szükség. 
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3.4. „Fekete padlás” 

A napterekben lejátszódó folyamatokhoz hasonló folyamatokkal számolhatunk a 
tükörfordításban „fekete padlásnak” nevezett megoldás esetében. Ennek lényege az, 
hogy a tetőidom alkalmas tájolású felületén üvegezett mezőt alakítunk ki. Az ezen át 
bejutó sugárzás a padlásfödém felső síkján nyelődik el, megemelve annak hőmérsékletét, 
azaz csökkentve a transzmissziós hőveszteséget. Minimális épületgépészeti rendszerrel 
(ventilátor és rövid légcsatorna) a padlástér felmelegedett levegője az épületbe 
juttatható. 
A rendszer célszerűen kiegészíthető az üvegezett felület mögötti árnyékolóponyvával, 
amely télen éjszaka mérsékli a padlástér kihűlését, nyáron véd a túlzott felmelegedéstől. 
Ez utóbbi célt szolgálhatja még az a szellőzőkürtő, amelynek csappantyúja télen zárva, 
nyáron nyitva van. 
 

 
3.3 ábra: A fekete padlás sémája 

 
3.5. Parapet légkollektor 

Akár a teljes homlokzatra kiterjedő felújítás részeként, akár csak önállóan alkalmazott 
elemként megfontolásra érdemes az ablakok alatti falfelület légkollektorként történő 
kialakítása a kedvező tájolású, jól benapozott homlokzaton. 
Az elvi megoldást a 3.4 ábra mutatja. Az eredeti falfelületre hőszigetelés, arra 
abszorberlemez kerül. Páradiffúzióval kapcsolatos aggályok esetén az abszorberlemez 
lehet perforált vagy közte és a hőszigetelés között is lehet átszellőztett légrés, de az 
abszorber hőmérséklete várhatóan nem süllyed tartósan olyan alacsonyra, hogy a 
szerkezeten belüli kondenzáció kialakulhasson. 
Az abszorberlemez előtt mintegy 5 cm-rel egyszeres üvegezéssel határolt légrést 
alakítunk ki, amely alul nyitott (rovarháló alkalmazásával), miután a nyílás lefelé néz, 
csapóeső miatti problémákkal nem kell számolunk. 
Az így megnövelt falvastagság miatt új párkányt kell kialakítan: a párkány és könyöklő 
alatt a falban készül az a (réstolattyúval vagy csappantyúval szabályozható) légbevezető 
nyílás, amelyen keresztül a levegő a légkollektorból a helyiségbe jut. 
Annyi elsőre is bizonyos, hogy ez a megoldás egy szabályozható természetes 
szellőztetési változatot eredményez, ami akkor is egy megfontolásra érdemes lehetőség 
lenne, ha a légkollektorban semmi sem történne a bevezetendő levegővel, a belépőnyílás 
elhelyezésével pedig a friss levegő a rendszerint az ablak alatt elhelyezett hőleadóhoz 
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kerül, ahonnan felmelegedve jut tovább a helyiségbe. (Az ablak alatti szabályozható 
légbevezető nyílásra mind a XX. század első felének lakóépületei, mind az iparosított 
lakásépítés korából ismerünk példákat.) 
 

 
3.4 ábra: A parapetsávban kialakított légkollektor a levegő bevezetése a könyöklő alatt, 

szabályozottan történik 
 
Ha az üvegezést sugárzás éri, akkor annak egy része az üvegezésen átjutva az 
abszorberlemezen elnyelődik és azt felmelegíti, az pedig felmelegíti a vele érintkező 
levegőt. Ennek mértéke csak konkrét bemenő adatok, az áramló levegő 
térfogatáramának és az áramlási út hidraulikai ellenállásának ismeretében lenne 
számítható, a várható hatásról a fűtési idény átlagos adatainak ismeretében képet 
alkothatunk. 
Az abszorberlemez hőmérlege 

)()( maaii tthIgttU    (3.8) 

és az áramló levegőre 

)()(35,02)( emeemma ttUttLtth   (3.9) 

ahol Ui a hőátbocsátási tényező a belső levegő és az abszorber közötti rétegekre 
W/m2K; Ue a hőátbocsátási tényező az abszorber és a külső levegő között W/m2K; 
I a napsugárzás intenzitása, W/m2; g az üvegezés összsugárzás átbocsátási tényezője; 
 az abszorberlemez elnyelési tényezője; h hőátadási tényező W/m2K; ti a belső 
hőmérséklet OC; ta az abszorberlemez hőmérséklete OC; tm a levegő (magasság 
szerint) átlagos hőmérséklete a légrétegben OC; te a külső hőmérséklet OC; L 
térfogatáram egységnyi kollektorferlületre m3/hm2. 
A magyarországi fűtési idény átlagos adataival te = 3,6 OC és I = 91 W/m2, α = 0,9 és 
g=0,85 jellemző értékekkel és Ui = 0,2 W/m2K hőátbocsátási tényezőjű fal esetén, 
amennyiben egységnyi szélességű falsávon L = 15 m3/hm2 friss levegőt engedünk át, a 
levegő belépési hőmérséklete t = 9,6 OC, a növekmény kereken 6 K, ami a szellőzési 
veszteség harmadának megtakarítását jelenti. Családi házak esetében ilyen feltételek 
mellett 5–12 m2 kollektorfelületre van szükség. 
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Természetesen a sugárzás intenzitásának függvényében magasabb belépési hőmérséklet 
is kialakul, ami az átmeneti hónapokban az előírt helyiség-hőmérsékletet is meghalad-
hatja, mint ahogyan az is természetes, hogy az éjszakai órákban a fűtőhatásra nem 
számíthatunk. 
 
3.6. Társított szerkezetek 

Akár egy átfogó felújítási program részeként, akár egyedi megoldásként szóba jöhet az, 
hogy a transzmissziós hőveszteségek szempontjából általában érzékeny elemek, az 
ablakok energiamérlegét társított szerkezetek utólagos hozzáadásával javítsuk. 
 

  
3.5 Külső redőnyszekrény könnyíti meg egyes alumínium- és műanyag redőnyök 

utólagos felszerelését 
Forrás [10] 

 
A piacon készen kapható szerkezetek közül a leghatékonyabb a külső redőnyszekrénnyel 
készült műanyag vagy alumíniumredőny, de az egyszerűbb szerkezeteknek is van 
észrevehető hatása, egyedi megoldásként pedig igen hatékony (fából készült, esetleg 
hőszigeteléssel is ellátott) spaletták is szóba jöhetnek. 
A hatások között nemcsak a hőveszteség csökkenése, hanem a nyári hőterhelés 
mérséklése is figyelemre méltó, nem említve az egyéb, nem energetikai következmé-
nyeket, mint a zaj- és vagyonvédelem. 
A társított szerkezetek helyes működtetés esetén érdemben befolyásolják a hőveszte-
séget és a sugárzási nyereséget. Általános szabályként megállapítható, hogy minél 
gyengébb az ablak hőtechnikai minősége, annál erősebben érvényesül a társított 
szerkezet hatása. 
A fűtési idényben a zárt helyzetű társított szerkezet saját hővezetési ellenállása, valamint 
a zárásából adódó újabb légréteg ellenállása javítja a teljes szerkezet hőátbocsátási 
ellenállását. Általában a záráskor kialakuló légréteg ellenállása a mértékadó, a társított 
szerkezetnek önmagának a hővezetési ellenállása csekély (igaz ez még a „hőszigetelt” 
alumíniumredőnyre is, amelyben a hab elsősorban merevítő). A társított szerkezet 
zárásakor kialakuló többlet légréteg ellenállása függ attól, hogy ez a légréteg mennyire 
zárt: milyen lehetőség van arra, hogy a zárt társított szerkezet két oldala között a 
szerkezet oldalélei mentén vagy elemein át a két légréteg között áramlás alakuljon ki. 
A társított szerkezet hatása a használattól függ. Számításainkban ezt a körülményt úgy 
vehetjük figyelembe, hogy az üvegezett szerkezet eredeti hőátbocsátási tényezője 
helyett a nyitott árnyékolóval kombinált szerkezet nappali és a csukott árnyékolóval 
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kombinált szerkezet éjszakai hőátbocsátási tényezőinek számtani középértékét vesszük 
figyelembe: 

2
éjszakainappali UU

U


  (3.10) 

Természetesen számtani közép helyett számolhatunk valamilyen időarányos 
középértékkel is (például 10 óra nyitott, 14 óra csukott állapot). 
Télen, nappal a szerkezet nyitott állapotban van, nem mérsékli a helyiségbe jutó 
sugárzási energiát. Télen, éjszaka, csukott állapotban viszont csökkenti a hőátbocsátási 
tényezőt és ezzel a veszteséget. Az ablak és a csukott társított szerkezet kombinációját 
jellemző hőátbocsátási tényező a 

R
U

U

nappali

éjszakai


 1
1

 (3.11) 

összefüggéssel számítható, ahol R a társított szerkezet miatti hőátbocsátási ellenállás 
növekmény. 
A hőátbocsátási ellenállás növekménye függ a társított szerkezet saját hővezetési 
ellenállásától, a társított szerkezet és az ablak között kialakuló légréteg egyenértékű 
hővezetési ellenállásától, valamint e légréteg zártságától, azaz a társított szerkezet 
légáteresztési ellenállásától. Néhány tájékoztató adatot az alábbiakban közlünk.  
 

3.5 táblázat: Társított szerkezetek hatása a hőátbocsátási ellenállásra 
Megnevezés Ellenállás növekmény, m2K/W 
Nagy légáteresztésű társított szerkezet  R = 0,05 
Közepes légáteresztésű társított szerkezet R = 0,45Rt + 0,11 
Kis légáteresztésű társított szerkezet R = 0,8 Rt + 0,12 
 
Rt a társított szerkezet saját hővezetési ellenállása (pl. adott vastagságú fáé). Többnyire 
csak a hőszigetelt redőnyök és a spaletták esetében lehet számolni érdemi „saját” 
ellenállással. 
 
3.7. „Virágablakok” 

Említést érdemel egy olyan ablakkialakítás, amely felújítások során is előnyösen 
alkalmazható. Általánosan elfogadott szóhasználat híján virágablaknak nevezhetjük a 
3.6. ábrán látható megoldást. 
A hagyományos angol épületeken gyakorta találkozhatunk a bay-window és bow window 
kialakítással: olyan szögletes (általában trapéz) vagy lekerekített kontúrú ablakokkal, 
amelyek nagyobb szögben kínálnak kényelmes kitekintést és általában a szobabelső 
hangulatos részét is alkotják. 
Egy homlokzaton a meglévő ablakokat megtartva és azok elé – mintegy dobozként – 
hasonló második ablakot helyezve egy virágablaknak nevezett megoldást kapunk, amely 
akár egy mini üvegháznak, naptérnek is nevezhető. Hatása összetett. 
Elsőként az említendő, hogy a dobozzal betakart homlokzati folt transzmissziós 
hővesztesége csökken, hiszen a dobozban, mint pufferzónában a külsőnél magasabb 
léghőmérséklet alakul ki. Ez érinti az eredeti ablak hőveszteségét, az eredeti ablak körüli 
– a doboz által betakart – falfelület hőveszteségét és ami igen fontos, az eredeti ablak 
körüli hőhídveszteségeket (kiváltó, párkány, bütü) – ezzel nemcsak a veszteségeket, de 
az állagkárosodás kockázatát is csökkentve. 
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A hozzáadott szerkezet miatt a dobozban, mint pufferzónában kialakuló hőmérsékletre 
egyszerűsítve, állandósult viszonyokat feltételezve, a következő mérlegegyenletet 
írhatjuk 

  iere doboz eppi ttlAUttlAUdet ))(())((  (3.12) 

ahol A felület m2; U hőátbocsátási tényező W/m2K;  vonal menti hőveszteség-
tényező W/mK; l hőhidak élhossza m, ti a belső, tp a pufferzónában kialakuló és te a 
külső hőmérséklet, oC; az összegzések a betakart eredeti homlokzatszakaszra, illetve a 
„betakaró dobozra” vonatkoznak. 
 

 
3.6 ábra: A virágablak többféle alaprajzzal és ferde síkú üvegezéssel is kialakítható 

Forrás: [11] 

 

 
3.7 ábra: A „virágablak” energiamérlege 

 
A „doboz” külső levegővel érintkező felülete természetesen nagyobb, mint az általa az 
eredeti homlokzaton betakart felület. A doboz mélységi méretétől és kontúrjától függ, 
hogy mennyivel. A doboz mélységi méretét olyan gyakorlati szempontok is korlátozzák, 
mint a külső ablakszárnyak kezelése. Ha a doboz szélessége és magassága lényegesen 
nagyobb, mint az eredeti ablaké, akkor nagyobb a védett homlokzati felület, jobb az 
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eredeti hőhidak takarása és miután a külső üvegezésen bejutó sugárzás opaque 
felületekkel is találkozik (amin elnyelődik), üvegházhatás is kialakul. 
A doboz ablakszárnyainak működési módját úgy kell megválasztani, hogy az belülről 
könnyen kezelhető legyen, a szárnyak ne akadjanak össze és a doboz fenéklemezén 
elhelyezett virágokkal se ütközzék. Trapéz körvonal esetében például a homlokzattal 
párhuzamos szárny bukó vagy billenő kivitelben, a két oldalsó szárny a 3.8 ábra szerinti, 
kevéssé elterjedt vasalással készülhet. 
 

 
3.8 ábra: A virágablak külső ablakszárnyainak célszerű nyitási módja 

 
A virágablak hozzáadásával a légzárás is javul, hiszen az eredeti ablak beépítési és 
működési réseit eltakarja kerülnek. Ugyanakkor a virágablak megkönnyítheti a 
biztonságos szellőztetést: szellőzőnyílások akár a doboz alsó síkján is kialakíthatók, tehát 
a csapóeső nem okoz gondot. 
A virágablak akusztikai védelmet is jelent (jobbat, ha üvegezése nem párhuzamos az 
eredeti ablak üvegezésével), a szellőzőnyílásoktól pedig hangelnyelő bélésű kamrán át 
lehet tovább vezetni a szellőző levegőt. Így a zárva tartott többszörös üvegezés kielégítő 
zajvédelmet nyújt, a helyiség szellőztetése mégis biztosított, méghozzá kedvező 
körülmények esetén előmelegített szellőző levegővel. 
A virágablak kontúrja többféleképpen is kialakítható: téglalap, szimmetrikus és 
aszimmetrikus trapéz, íves és azt közelítő sokszög egyaránt lehetséges. Ezzel többek 
között a doboz külső felületének és a takart homlokzati felületnek az arányát is 
befolyásoljuk. 
A virágablak transzparens felületeire a tájolástól és dőléstől függően az eredeti ablakhoz 
viszonyítva kedvezőbb szögben juthat a direkt napsugárzás. Mérlegelés kérdése, hogy a 
felső határoló felület üvegezett vagy tömör legyen-e. A ferde síkú felső üvegezés növeli a 
sugárzásos nyereséget, ez a hatás különösen az átmeneti hónapok nagyobb 
napmagassági szögei esetén előnyös, de ugyanezen okból a nyári sugárzási nyereség is 
tetemes lesz. A ferde felület nehezen látható el árnyékolóval, ez a körülmény az opaque, 
hőszigetelt szerkezettel való lefedés mellett szól. 
A szerkezeti és a formai megoldás sokféle lehet, sokszögű vagy íves alaprajz, sarkon 
átforduló megoldás, ferde síkú üvegezés is kialakítható. Különösen a sarkon átforduló 
megoldás érdemel figyelmet, hiszen az utóbbi években divatossá vált sarok elrendezésű 
ablakok egyik állagvédelmi szempontból kritikus pontja az ablaktokokkal találkozó 
25×25…30×30 cm-es, alig hőszigetelt pillér, ennek „betakarásától” komoly állagkároso-
dások megakadályozása várható. 
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3.9 ábra: A virágablak többféle körvonalrajzzal alakítható ki, az aszimmetrikus változat 

keleti és nyugati tájolás esetén lehet célszerű 
 

 

  
3.10 ábra: A takart és a takaró felületek aránya befolyásolja a transzmissziós 

energiaáramokat és az energiagyűjtő külső üvegezés felületét 
 

  

3.11 ábra: A virágablak többféle alaprajzzal és ferde síkú üvegezéssel is kialakítható 
Forrás [12] 
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Nem mellékesen a virágablakok hozzáadásával a homlokzat esztétikai minősége is 
javítható, egy „unalmas”, tagolatlan homlokzat „feldobható”. 
 

 
3.12 ábra: A virágablakokkal a homlokzat képe megváltozik 

 
 

 
3.13 ábra: Ilyenné alakulhat a homlokzat, ha az utólagos hőszigetelést szerelt 

burkolattal készítik, a meglevő ablakok elé pedig virágablakok kerülnek 
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3.14 ábra: Virágablak kicsiben (hazai családi ház) és nagyban (sevillai lakóépület) 
 
3.8. Napterek kialakítása 

Egy nagyobb szabású felújítási és bővítési projekt részeként a meglévő épülethez új 
csatlakozó üvegház is hozzáépíthető. Ez részben kedvezően befolyásolja az anyaépület 
energiamérlegét, részben az év jelentős részében fűtés nélkül is komfortos lakótér-
bővületet jelent. 
Az utólag hozzáépítendő üvegháznak igazodnia kell a meglévő anyaépülethez, ami sok 
esetben egyedi megoldásokat tehet szükségessé, mindazonáltal készült olyan terv is, 
amely előregyártott moduljaiból a csatlakozó üvegházak széles méret- és 
formaválasztéka alakítható ki (3.15 ábra). 
A rendszer fa tartókeretekkel készül, amelyekből akár házilagos módszerekkel 
összeállítható egy adott méretű üvegház. 
Felújítások esetében gyakoribb a meglévő tornácok, lodzsiák, erkélyek beüvegezése, ami 
kevesebb szerkezet hozzáépítésével teszi lehetővé üvegházak kialakítását, az eredeti 
szerkezettől függően akár hozzáépített, akár beharapott formában. 
Az üvegházban összetett energetikai folyamatok játszódnak le. Elsőként az üvegházzal 
betakart homlokzati szakasz transzmissziós hővesztesége csökken, hiszen az üvegházban 
mint pufferzónában a külsőnél magasabb léghőmérséklet alakul ki. Ez érinti az 
üvegházzal betakart falfelület hőveszteségét, az ezen a szakaszon található nyílászárók 
hőveszteségét (ilyenek mindenképpen vannak, hiszen a tornácra, loggiára a beüvegezés 
előtt is valahogyan ki kellett jutni) és ami igen fontos, az eredeti nyílászárók körüli 
hőhídveszteségeket (kiváltó, párkány, bütü), valamint azokat az ugyancsak komoly 
hőhídveszteségeket, amelyeket a napteret határoló erkélylemezek, lodzsiapofafalak 
okoztak, ezzel nemcsak a veszteségeket, de az állagkárosodás kockázatát is csökkentve. 
 
  



43 

 

 

 
3.15 ábra: Modulrendszerű csatlakozó üvegházak (dr. Kuba Gellért)  

 

 
3.16 ábra: Üvegház kialakítása a tornác egy részének beüvegezésével 

 
A hozzáadott szerkezet miatt az üvegházban mint pufferzónában kialakuló hőmérsékletre 
egyszerűsítve, állandósult viszonyokat feltételezve a következő mérlegegyenletet 
írhatjuk: 

  1 2 ))(())(( eppi ttlAUttlAU  (3.13) 

Az üvegház hőmérséklete a pufferhatás alapján a fenti összefüggésből számítható, ahol A 
felület m2; U hőátbocsátási tényező W/m2K;  vonal menti hőveszteség-tényező 
W/mK; l hőhidak élhossza m, ti a belső, tp a pufferzónában kialakuló és te a külső 
hőmérséklet, oC; az 1 összegezés a betakart eredeti homlokzati szakaszra, a 2 az 
üvegház külső határolására vonatkozik. 
Önmagában a pufferhatás már elégséges indok arra, hogy a lodzsiák beüvegezését 
kedvezőtlen tájolású homlokzatok esetében is komolyan fontolóra vegyük. Az üvegházba 
jutó napsugárzás következtében az ott kialakuló hőmérséklet jóval magasabb lesz (bár 
az is természetes, hogy az üvegház üvegezésének sugárzásáteresztő képessége és az 
üvegezés tokszerkezete miatt a mögöttes helyiségbe mintegy 30%-kal kevesebb 
sugárzási energia fog jutni, mint amennyi jutott a beüvegezés előtt). 
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3.17 ábra: Sarok elrendezésű lodzsiák üvegházas kialakítása (Ossuna, Spanyolország, 
Jaime Lopez de Asiain) 

 
Az üvegházon keresztül szellőztetve – az üvegház hőmérsékletének egyidejű csökkenése 
árán – a mögöttes helyiségbe előmelegített levegő jut. 
Az energetikai és állagvédelmi előnyök mellett nem hagyható figyelmen kívül, hogy az 
üvegház az év jelentős részében fűtés nélkül is komfortos lakótérbővületet képez, 
növelve ezzel a lakás használati értékét. Adott esetben előnyt jelenthet még a környezeti 
zajokkal szembeni jobb akusztikai védelem. 
 

  
3.18 ábra: A lodzsiák beüvegezése nemcsak ízléstelen barkácsmegoldásokkal 

lehetséges, megtervezett, színvonalas szerkezeti és építészeti megoldásokra is vannak 
példák (lakóházak Sevillában) 
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4. PANELÉPÜLETEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA 

Az első iparosított technológiájú lakóépületet 1954-ben Budapesten a Fogarasi úton 
építették. A példát Dunaújváros követte, ahol a kis halászfaluból néhány év alatt jelentős 
ipari központ létesült és a monoton lakótelepek a városkép meghatározó elemévé váltak. 
Az iparosított építés négy évtized alatt valamennyi jelentős várost érintett. 
Az első évtizedet a blokkos és az öntött technológia jellemzi, majd a hatvanas évek 
közepétől ezeket fokozatosan felváltotta a teljes előregyártásra épülő panelos 
technológia. A típustervek alapján létesített épületek elemeit, a szendvicspanelokat 
hamarosan 11 házgyár és 6 poligonüzem ontotta magából a hetvenes évek végéig egyre 
növekvő, majd fokozatosan csökkenő ütemben. Tíz házgyár szovjet licence alapján 
működött, egy pedig a dán Larsen–Nielsen-technológiát vette át. A termelési kapacitások 
1970 és 1985 között voltak a legmagasabbak, majd a gazdasági visszaeséssel 
párhuzamosan fokozatos csökkenés következett be. A legtermelékenyebb időszakban, 
1975 és 1980 között évente átlagosan mintegy 30 000 panellakás létesült. Az utolsó 
házgyári épület 1992-ben épült. 
Magyarországon összesen 726 000 lakást létesítettek iparosított technológiával, évente 
átlagosan 19 000 lakást. Ebből 508 000 lakás épült panelos technológiával. Jelenleg a 
lakosság 13,8%-a él ilyen lakásokban. 
Az iparosított technológiával épült lakóépület-állomány jövőjének kérdése, a 
„panelprobléma” sürgős és hatékony megoldást kíván mind Magyarországon, mind a 
térség többi országában. Ezen lakóépületek sem fizikailag, sem erkölcsileg nem felelnek 
meg a mai elvárásoknak: hatalmas fenntartási költségek, diszkomfort, energiapazarló 
fűtési rendszer, esetenként penészesedő falak, huzatos ablakok jellemzik. A rossz fizikai 
minőséghez szociális problémák társulnak. Gondoljunk csak arra, hogy akik tehetik, 
elhagyják a lakótelepeket és így egyre szegényebbek kerülnek oda. Mindez a lakótelepek 
értékét tovább csökkenti. 
A panelos épületszerkezetek várható élettartama még 70–100 évre tehető. Ezzel 
szemben az épületgépészeti rendszerek, hő- és nedvességszigetelések, nyílászárók 
használati élettartama mindössze 25–35 év. Mivel az épületek zöme a 70-es 80-as 
években épült, gépészeti rendszereik már elérték ezt a kort és a közeljövőben tömeges 
meghibásodás várható, mely tetemes karbantartási költségráfordítást jelent. Hatékony 
megoldást csak komplex felújítás nyújthat [1]; [2]. 
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4.1. A panelos épületek homlokzati falainak állapota 

4.1.1.A szerkezetek elméleti rétegrendi hőátbocsátása 

Panelos épületeink épületfizikai és hővédelmi tulajdonságai különösen a nyolcvanas évek 
előtt épült épületeknél kedvezőtlenek, melynek eredménye a magas hőfelhasználás és a 
gyakori állagkárosodások (pl. penészesedő végfalak). Bár a hetvenes évektől a 
panelépületek szendvicsszerkezeteit belső magszigeteléssel látták el, mely elvileg 
megfelelő hőellenállást eredményez, azonban a szerkezeti csomópontoknál a hőszigetelés 
megszakad vagy elvékonyodik, illetve a szigetelő hatást a külső és a belső vasbeton 
réteget összefogó vasalatok is gyengítik. Ennek következményei a komoly hőhídvesz-
teségek és penészesedési problémák a csomópontoknál. 
A jellemzőbb fellelhető szerkezeti tervek alapján a panelrétegtervek hőtechnikai 
tulajdonságai tekintetében öt jellegzetes korszakot különböztethetünk meg, a 4.1 
táblázat szerint. Bár a táblázatban határozott dátumok láthatók, az egyes periódusok 
között bizonyos mértékű átfedés van. Földrajzilag is jellemzők az eltérések az egyes 
házgyárak által alkalmazott szerkezetek között. A táblázat archív tervdokumentációk 
értékelésén alapszik. 
 

4.1 táblázat: Az iparosított technológiájú építés korszakolása az egyes periódusokra 
leginkább jellemző hőszigetelési szint szerint 

Jellemző periódus Jellemzés 
Elméleti rétegrendi 

hőátbocsátási tényezők 

1. szakasz 1960–67 

Hőhidas szendvicspanel 8 
cm kőzetgyapot 
magszigeteléssel, 
betonperemekkel 

U = 0,45…0,66 W/m2K 

2. szakasz 1967–74 

Szendvicspanel 8 cm 
kőzetgyapot 
magszigeteléssel, 
sarkoknál 2–3 cm 

U = 0,45...0,66 W/m2K 

3. szakasz 1974–82 

Szendvicspanel 7 cm 
polisztirol 
magszigeteléssel, 
sarkoknál 2 cm 

U = 0,45...0,55 W/m2K 

4. szakasz 1982–92 

Hőhídmentes 
szendvicspanel 8 cm 
polisztirol 
magszigeteléssel 

U = 0,38...0,48 W/m2K 

Forrás: [1]; [2] 
 
A rétegrendi hőátbocsátási tényezők elméleti értékeit megfigyelve megállapítható, hogy 
az értékek a legelső periódus kivételével egy mai új építésű ház esetén is megállnák a 
helyüket, vagyis nem indokolják az iparosított technológiával létesített épületekre 
jellemző magas hőfelhasználást. Ez vagy arra enged következtetni, hogy a valóságos 
rétegrendi hőátbocsátások magasabbak, vagy arra, hogy az ok más veszteségkom-
ponensekben keresendő. Ahogy a későbbiekben kiderül, mindkét állításnak van 
valóságtartalma [1]; [2]. 
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4.1.2.A szerkezetek valóságos rétegrendi hőátbocsátása 

A rétegtervi hőátbocsátási tényező értékét több tényező is befolyásolja, melyek egymás 
hatását erősítik. Az alábbi állítások nem érintik a egyrétegű szerkezeteket, vagyis az 1. 
periódusban az elméleti érték jól fedi a valóságot. Az okfejtés tehát csak a 
panelszerkezetekre vonatkozik. 
Az egyik ok a gyártási technológiában keresendő. A szendvicspanelok előregyártása 
során a középső réteget képező polisztirol habot is kitették víz hatásának, hőkezelésnek, 
rezgéseknek, ezenkívül a két külső betonréteg súlya okozta nyomás is hozzájárult ahhoz, 
hogy a polisztirolhab táblák időnként összetöredeztek és szigetelési tulajdonságaik 
jelentős mértékben romlottak. Erre a jelenségre mutatnak példát az 4.1. és 4.2. ábrákon 
látható termovíziós felvételek. Laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a gyártási 
eljárás mintegy 50%-os romlást okoz az elméleti értékhez viszonyítva. 
A 2. és 3. periódusra jellemző volt az ásványgyapot hőszigetelés. Az elmúlt évtizedek 
alatt bebizonyosodott, hogy ezen szigetelő anyagnak van egy olyan hátrányos 
tulajdonsága, hogy szálas, laza szerkezetének köszönhetően hajlamos a roskadásra és 
ezért könnyen elmozdulhat a helyéről. Ezért ilyen szerkezeteknél sokszor előfordul, hogy 
mára a szendvicspanelből a hőszigetelés szinte teljesen hiányzik. Ez a jelenség olyan 
hőátbocsátást okoz, amely rendkívül magas hőveszteséghez és állagkárosodáshoz vezet. 
Szintén a kőzetgyapot hőszigetelésekre jellemző, hogy nedvesség hatására hőszigetelő 
képességük jelentősen romlik. Vagyis amennyiben a hézagokon a csapóeső be tud jutni a 
szendvicspanelbe, számolnunk kell ezzel a jelenséggel is. Ez a betonperemű panelokra 
nem vonatkozik (2. periódus), mert ott nem folyhat be a víz. 
Valamennyi paneltípusra jellemző az a kivitelezési hiányosságokra visszavezethető 
probléma, hogy bizonyos esetekben a hőszigetelés foltokban hiányzik a panelből. Erre a 
problémára szintén termovíziós felvételek hívták fel a figyelmet. Ezen foltoknál ugyanis 
az utcáról készült felvételeken látszik, hogy jóval melegebb a külső felület, ami az extra 
hőveszteség jele. 
Az ötödik tényező, mely a panelok átlagos (hőhidak nélküli) hőátbocsátási tényezőjét 
rontja, a hőszigetelő rétegen keresztülhatoló vasalások okozta pontszerű hőhidak. [2] 
 

  
4.1 ábra: A panelcsatlakozások és az 

összetöredezett polisztirol hőszigetelés 
okozta hőhidak (termovíziós felvétel) 

4.2 ábra: A panelcsatlakozások, az 
ablakbeépítések és a parape-illesztések 
mentén kialakuló hőhidak (termovíziós 

felvétel) 
Forrás: [1], [2] 
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4.1.3.A szendvicspanelok pontszerű hőhídjai 

A probléma csak a harmadik periódustól jellemző, amikortól a külső és belső vasbeton 
réteg között megszűnt a szélső sávokban korábban jellemző betonkapcsolat. Addig ez a 
szélső betonperem összefogta a két vasbeton réteget, ekkortól viszont a teherhordó 
vasbeton lemezt és a köpenyréteget a hőszigeteléseken keresztül hatoló pontszerű 
vasalás tartotta össze. Bár a hőszigetelésen keresztülhaladó vasbeton köracélok 
keresztmetszete töredéke a panelfelületnek, mégis igen jelentős hőveszteséget okozó 
pontszerű hőhidakat jelentenek, hiszen az acél hővezetési tényezője acél/hőszigetelés = 
80/0,05 = 1600-szorosa a hőszigetelésének. Az átkötő köracélok okozta hőhídhatást nem 
lehet pusztán a keresztmetszetek és a hővezetési tényezők arányából számolni, hiszen a 
vasalás nem szűnik meg a hőszigetelés és a vasbeton réteg találkozásánál, hanem 
behatol a betonba. A pontos hatás végeselemmódszer segítségével határozható meg. 
Kimutatható, hogy a paneltípustól függően a vasalások okozta többlet hőveszteség 10–
20% között mozog az elméleti rétegrendi hőátbocsátáshoz viszonyítva. Ablakos panelnál 
a 20%-hoz, telinél inkább 10%-hoz van közelebb. A pontos érték függ a 
szendvicsszerkezettől, a vasalatok gyakoriságától (a Larsen–Nielsen-panelok más 
struktúrát követnek), az ablakok, erkélyek méretétől. 
 

 
4.3 ábra: Pontszerű hőhidak (pl. szigetelésen áthatoló vasalatok) okozta többlet 

hőveszteség meghatározása 
Forrás: Passive House Institute 

 
4.1.4.A gyakorlatban alkalmazható átlagos hőátbocsátási tényezője 

Az eddigiekből kitűnik, hogy a valóságos rétegrendi hőátbocsátási tényező értékét 
számítással nem lehet meghatározni, hiszen nagymértékben függ minőségi tényezőktől: 
a kivitelezéstől, illetve a panel élete során elszenvedett minőségromlást okozó 
hatásoktól. Ezen rontó tényezők mértéke pedig panelonként sztochasztikusan eltérő. 
Az eddigieket figyelembe véve a panelok átlagos hőátbocsátási tényezőjére 0,8–1,1 
W/m2K az elfogadható közelítő érték. A konkrét értéket az elméleti rétegrend és vasalás-
struktúra, a szemrevételezés alapján becsült minőségromlás, valamint termovíziós 
felvételek alapján detektált lokális minőségi hibák határozzák meg. 
Az így kapott érték azonban csak a panelra vonatkozik, és nem tartalmazza a 
hőhídveszteségeket, ami a beépítéstől is függ. [1], [2]  
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4.1.5.A hőhídveszteségeket is figyelembe vevő eredő hőátbocsátási 
tényező 

A rétegrendekkel párhuzamosan a szerkezeti elemek csatlakozása is változott az idők 
során. A hőhídveszteségek a legkorábbi szigeteletlen szerkezetek (1. periódus) és a 
legutolsó, ún. hőhídmentes (5. periódus) esetén a legalacsonyabbak. A 2. periódusban a 
csomópontoknál teljesen megszűnt a szigetelés, ezért itt rendkívül magas a csomópon-
tokra eső hőveszteség. A 3. és 4. periódusban a csomópontoknál 2–3 cm-re vékonyodik 
a szigetelés, ezért itt is nagy a hőhídveszteségek szerepe. Pontos, végeselemmódszerre 
épülő hőáramlás-vizsgáló programokkal kimutattuk, hogy az iparosított technológiájú 
épületek hőhídveszteségeinek becslésére az MSZ 04–140–2 hőtechnikai szabványban 
megadott értékek alkalmatlanok. 
Általánosságban elmondható, hogy az iparosított technológiával létesített épületek 
hőhídvesztesége rendkívül magas, nagyságrendekkel meghaladja a szabványban közölt 
értékeket. Ennek oka az, hogy az anyagok inhomogenitásából eredő hőhídhatás és a 
geometriai hőhídhatás egyszerre jelentkezik. [1], [2] 
 
4.1.6.Az eredő hőátbocsátás 

A hőhidak okozta hőveszteség-növekedést illusztrálja a 4.2 táblázat két példája. Itt két 
konkrét, jellegzetes geometriájú panelt vizsgáltunk meg, a szerkezetváltások 
függvényében. 
Megállapítható, hogy egyrétegű szerkezetek esetén a hőhídveszteségek a rétegrendi 
veszteségnek „csak” mintegy 30%-át teszik ki, ami egyébként már átlagon felüli 
veszteséget jelent más szerkezetekhez képest. A későbbi szendvicsszerkezetek esetén a 
hőhídveszteség rendkívül magas, 1–3-szorosa a rétegrendi veszteségeknek. A második 
korszak „hőhidas” szerkezetei a legkritikusabbak ebből a szempontból, ahol a hőhidak 
hatását is magába foglaló eredő hőátbocsátási tényező elérheti a Ue = 3 W/m2K értéket 
is. Ha az elméleti rétegrendi hőátbocsátási tényezőkhöz viszonyítunk, még nagyobbak 
lesznek a hőhídveszteségek. 
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4.2 táblázat: Két tipikus geometriájú panel rétegtervi és hőhídveszteségei különböző 
korszakok szerkezeteit tekintetbe véve 
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1. időszak 1,5 1,5 209 75 36% 2,03 
2. időszak 0,55 0,8 112 317 284% 3,07 
3. időszak 0,55 0,8 112 156 140% 1,92 
4. időszak 0,45 0,8 112 193 173% 2,18 
5. időszak 0,4 0,7 98 106 109% 1,46 
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1. időszak 1,5 1,5 325 90 28% 1,91 
2. időszak 0,55 0,8 173 397 229% 2,63 
3. időszak 0,55 0,8 173 198 114% 1,71 
4. időszak 0,45 0,8 173 235 135% 1,88 
5. időszak 0,4 0,7 152 132 87% 1,31 

Forrás: [1], [2] 
 
4.2. A külső oldali utólagos hőszigetelés hatása a transzmissziós 
veszteségekre 

Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy az iparosított technológiával létesített épületek 
csomóponti veszteségeire milyen hatással van a külső oldali hőszigetelés. 
A 4.4 ábra a hőszigetelésnek az elméleti rétegtervi hőátbocsátási tényezőre gyakorolt 
hatását mutatja egy átlagos panelszerkezet esetén (hőszigeteletlen esetben: U = 0,5 
W/m2K). Látható, hogy az első néhány centiméter hatása drasztikus javulás, majd ennek 
mértéke centiméterről centiméterre csökken. 
Ha a külső oldalról szigetelünk, a rétegrendi hőátbocsátás mellett a hőhídhatás is 
jelentősen mérséklődik, mivel a hőszigetelés növeli a csomópont hőellenállását is. A 
hőhídmodell segítségével meghatároztuk néhány jellemző csomópontra, hogyan változik 
a lineáris hőátbocsátási tényező a hőszigetelés vastagságának függvényében. Az 
eredményeket a 4.4 ábra mutatja. 
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4.4 ábra: Az utólagos hőszigetelés hatása a rétegtervi hőátbocsátási 

tényezőre (Uo = 0,5 W/m2K) 
Forrás: [1], [2] 

 
A görbék hasonló lefutást mutatnak, mint a rétegrendi hőátbocsátás változása, 
kezdetben nagy, majd egyre kisebb mértékű javulást. A hőszigetelés a leglátványosabb 
javulást ott eredményezi, ahol az eredeti hőhídveszteség nagyon magas, ez látható a 
görbék meredekségéből. 
 

  
4.5 ábra: A lineáris hőátbocsátási tényező változása a külső oldali hőszigetelés 

vastagságának függvényében (ps: külső falak pozitív sarokcsatlakozása, T: külső-belső 
falcsatlakozás, I-V: a korábban ismertetett periódusok) 

Forrás: [1], [2] 
 
Bár a trendszerűség egyértelmű, nem lehet általános ökölszabályt megalkotni annak 
becslésére, hogy a hőszigetelés függvényében milyen mértékben csökken a 
hőhídveszteség, ugyanis a csökkenés mértéke erősen függ az eredeti hőhíd 
geometriájától, minőségétől. 
Megvizsgáltuk, hogy a 4.2 táblázat második ábráján látható panel hőveszteségére milyen 
hatással van a külső oldali hőszigetelés. Mivel a panelok hőhidaktól mentes felülete 
viszonylag kicsi, a hőhidak összhossza pedig igen nagy, az összhőveszteséget, s így az 
eredő hőátbocsátási tényezőt a hőhidak rendkívül nag ymértékben befolyásolják. Ezért 
szemléletes az összhőveszteség összetevőit egy konkrét példán, egy tipikusnak 
tekinthető falszakaszon megvizsgálni. Az eredményeket a 4.6 ábra mutatja. Mivel a 
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rétegrendi hőátbocsátási tényezőre gyakorolt hatás általában valamivel kisebb mértékű, 
mint a hőhídveszteségekre gyakorolt, ezért az eredő hőátbocsátási tényező valamivel 
nagyobb mértékben csökken, mint a rétegrendi. 
Bár a negyedik korszakban a szigetelés vastagságának függvényében lényegesen jobban 
csökken a hőhídveszteség, mint a rétegrendi veszteség, a többi korszakban a különbség 
nem jelentős. 
 

 
4.6 ábra: Az eredő hőátbocsátási tényező változása a hőszigetelés vastagságának 
függvényében a különböző építési időszakoknak megfelelő szerkezeteknél [W/m2K] 

Forrás: [1], [2] 
 
Összefoglalásként megállapítható, hogy 

• a gyártási technológia és a kivitelezés hiányosságainak, valamint a 
szendvicsszerkezetek acélbetéteinek „köszönhetően” a homlokzati panelok 
csomóponti hatásoktól mentes szakaszain is a hőátbocsátási tényező átlagos 
értéke lényegesen magasabb (mintegy kétszerese) az elméleti értéknek, 

• a hőhídhatásokat is figyelembe vevő eredő hőátbocsátási tényezők többszörösei 
lehetnek a csak egydimenziós hőáramokat kifejező rétegrendi értéknek. Vagyis a 
hőhídveszteségek meghaladhatják az egydimenziós veszteségeket. 

 
Ebből következik, hogy a külső oldali utólagos hőszigetelés jelentős javító hatása nem 
elsősorban a rétegrendi hőátbocsátás javításában jelentkezik, hanem a hőhídveszteségek 
drasztikus javításában. [1], [2] 
 
4.3. A panelos épületek lapostetőinek állapota 

4.3.1.A szerkezetek rétegfelépítése 

A panelos lakóépületek több évtizedes történelmében különféle rétegrendű lapostetőket 
alakítottak ki, és a hőszigetelés módja, valamint a felhasznált hőszigetelő termékek 
skálája is igen széles volt. 
Az egyenes rétegrendű tetőknél jellemző volt a könnyűbeton lejtést adó hőszigetelő 
rétegek alkalmazása, később az expandált polisztirolhab lemezek használata, ezen belül 
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pedig a kavicsbeton lejtést adó rétegbe „lépcsősen” elhelyezett, változó vastagságú 
hőszigetelő réteg kialakítása. 
A fordított rétegrend alkalmazása nem volt problémamentes, mivel kezdetben 
megkísérelték az egyedül alkalmas extrudált polisztirolhab hőszigetelést „kiváltani” hazai 
gyártású expandált polisztirolhab lemezekkel, és ez súlyos épületkárokhoz vezetett. 
A kéthéjú, szellőztetett légréteges tetők kialakítása elvileg kézenfekvő volt, hiszen jól 
illeszkedett az előregyártott elemekből összeszerelt épületek kivitelezéstechnológiájába 
és el lehetett kerülni a több szempontból előnytelen lejtést adó betonrétegek hossza-
dalmas készítését, a „nedves technológia” alkalmazását. Ugyanakkor a hőszigetelő táblák 
pontos, hézagmentes elhelyezése nem mindig sikerült: a felső héj vasbeton elemeinek 
elhelyezése során a hőszigetelő réteg „felületfolytonossága” megszakadt. [1], [2] 
 
4.3.2.A szerkezetek hőtechnikai minősége 

Ami a lapostetők „rétegrendi” hőátbocsátási tényezőit illeti, ez az adott típustervtől és a 
korabeli hőtechnikai szabályozás követelményértékétől függően (száraz állapotú 
hőszigetelést feltételezve) 0,85 és 0,35 W/m2K között változó, ezért a felújítás 
előkészítése során nem nélkülözhető a tetőszigetelő rétegek feltárása és a hőszigetelő 
anyag nedvességállapotának ellenőrzése. 
A hőhidak okozta hőveszteség-növekmény részben az építésmódból, részben a hibás 
tervezésből és kivitlezésből következően jelentős mértékű: ide tartozik a gépészeti 
szellőzőfelépítmények és falcsatlakozások elégtelen hőszigetelése (vagy a hőszigetelés 
elmaradása), vagy például az, hogy a tető és a külső falpanelek hőszigetelése eleve nem 
csatlakoztatható. 
A hőhidak hőveszteség-növelő hatása esetenként elérheti a 20–30%-ot is. [1], [2] 
 
4.4. A panelos épületek fűtése 

A panelos épületek fűtési rendszereinek túlnyomó részében nincs lehetőség a helyi 
szabályozásra, vagyis a hőigényeknek megfelelő, pontos hőleadás beállítására és 
tartására. 
Az épületekben gyakoriak a hőérzeti problémák. Télen ugyanis a rosszul beszabályozott, 
szabályozhatatlan fűtési rendszerekkel csak úgy lehet minden lakásban biztosítani az 
előírt 20 oC hőmérsékletet, hogy a lakások nagy részében túlfűtés jelentkezik. Mérési 
eredmények igazolják, hogy nem ritka a 26–28 oC belső hőmérséklet, de 20 oC alatti 
értékek is előfordulnak. 
A panelépületekre jellemzőek a magas fűtési költségek is. Ennek oka egyrészt a nagy 
csomóponti hőveszteség, a nagy üvegezési arány, az ablakok rossz hőátbocsátási 
tulajdonságai, nagy légáteresztése és a helyi szabályozás hiánya, mely gyakran túlfűtést 
eredményez. A másik ok, hogy a panelépületek hőellátását távfűtés biztosítja, melynek 
ára Magyarországon igen magas a többi energiahordozóhoz viszonyítva. 
A panelos épületek gépészeti berendezéseinek elöregedése miatt a közeljövőben a meg-
hibásodások egyre nagyobb gyakorisága és ezzel összefüggésben a karbantartási költsé-
gek drasztikus emelkedése várható, ami tovább növeli a lakók anyagi terheit. [1], [2] 
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4.5. A panelos épületek szellőzése 

A panelos épületek helyiségeinek szellőztetését indokolt az utólagos hőszigetelés 
függvényében vizsgálni. Az utólagos hőszigetelés eredményeképpen az épületek 
veszteségkomponenseinek aránya megváltozik. Felújítás előtt általában a transzmissziós 
veszteségek nagyobbak, mint a szellőzési veszteségek. A hőszigetelés a transzmissziót 
jelentősen csökkenti, viszont a szellőzési veszteségek is bizonyos mértékig (a biológiailag 
szükséges légcsere értékéig) csökkenthetők, hiszen a magasabb belső felületi 
hőmérséklet miatt kisebb a kapilláris kondenzáció veszélye. A transzmissziós veszteségek 
csökkenése jóval nagyobb mértékű, mint a szellőzési veszteségeké. Ebből az következik, 
hogy a hőszigetelés miatt a szellőzési veszteségek súlya egyre nő, a transzmisszió 
jelentősége fokozatosan csökken. Ezért egy bizonyos szigetelésvastagság felett 
megfontolandó, hogy érdemes-e a transzmissziós veszteségeket tovább csökkenteni a 
szellőzési veszteségek csökkentésére irányuló beavatkozások nélkül. 
A hőszigetelés javulásával és a kapilláris kondenzáció veszélyének csökkenésével egyre 
jobb légzárású ablakok építhetők be, de a légcsere csak a biológiailag szükséges értékig 
csökkenthető. A szellőzési hőveszteség csökkentésének tehát látszólag határt szab a 
lakók lélegzéséhez szükséges frisslevegő-igény. 
Amennyiben a természetes szellőzést kiegyenlített mesterséges szellőzés váltja fel, a 
szellőzési veszteségek tovább csökkenthetők hővisszanyerő beépítésével. Így a 
hővisszanyerő hatásfokától függően további 70–90%-os szellőzési veszteségcsökkenés 
realizálható. 
Hővisszanyerős szellőzőrendszer kiépítése igen költséges beruházás, felújítás esetén 
külön nehézséget jelent a nagy helyigényű csőhálózat és berendezések elhelyezése a 
meglévő épületben, melynek tervezésekor ilyen szempontokat nem vettek figyelembe. 
Amennyiben a hőszigetelés vastagsága néhány cm fölé nő, az egységnyi növekménynek 
köszönhető transzmissziós megtakarítás egyre kisebb és egy pont után drasztikus 
csökkenés nem várható. Ilyenkor a szellőzési veszteségek súlya már magas, ezért 
további jelentős javulás csak hővisszanyerővel realizálható. 
Számos tényezőtől függ az, hogy mekkora az a szigetelésvastagság, ami felett a 
hővisszanyerő alkalmazásával százalékosan jelentős javulás várható,. Az egységnyi 
térfogatra vetített fajlagos transzmissziós veszteségek különböző mértékben csökkennek 
különböző geometriájú épületek esetén. Ezért a veszteségkomponensek arányát érdemes 
a lehűlő felület–fűtött épülettérfogat függvényében vizsgálni. A szellőzési veszteségek 
fajlagos értékei nem függnek a felület-térfogat aránytól, csak a csomópontok 
minőségétől, a nedvességterheléstől, illetve a biológiailag szükséges légcserétől. [1], [2] 
 
4.6. Esettanulmány: Panelépület-felújítás passzívháztechnikákkal 
(a SOLANOVA projekt) 

A panelos lakásállomány energetikai korszerűsítésére a fenntartható fejlődés 
alapelveinek megfelelő megoldást kínált a Solanova-projekt. Ez a megoldás hatékonyabb, 
mint az általánosan elterjedt módszerek. A volt Kelet-Németország iparosított 
technológiával létesített épületállományának korszerűsítése során ugyanis közel sem 
használták ki azt az energiamegtakarítási potenciált, melyet a technikai színvonal 
lehetővé tett volna. Ezzel mintegy harminc évre konzerváltak egy nem kellően hatékony 
szintet. Ezen felújított épületek jó része nem felelne meg a 2006-ban életbe lépett 
magyar épületenergetikai szabályozásnak. 
Történt ez annak ellenére, hogy Németországban 1987 óta épülnek alacsony 
energiafelhasználású házak, vagyis a technológia már akkor elérhető volt. Az első 
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alacsony energiafelhasználású épületekre vonatkozó előírások már a nyolcvanas években 
érvénybe léptek Kanadában és a skandináv országokban, majd más országok is követték 
őket (Németország 2002-ben). 
Egy még ambíciózusabb koncepciót dolgoztak ki 1991-ben, amikor megépült Darmstadt, 
Kranichstein területén az első passzívház. A passzívházak éves fűtési energia-
felhasználása 15 kWh/m2év alatt, az alacsony energiafelhasználású épületeké pedig 
50 kWh/m2év alatt van. 
Ma a passzívház-koncepció odáig fejlődött, hogy nemzeti szabványokat dolgoztak ki rájuk 
Németországban és néhány más európai országban. A passzívházak száma ma 
Németországban több ezerre tehető. Passzív megoldásokat alkalmazó felújítási 
projektekre is vannak már példák (pl. egy soklakásos társasház Nürnbergben), de 
panelfelújítás kategóriában a Solanova-ház volt az első. 
A demonstrációs épület a panelfelújításban élen járó Dunaújvárosban található (4.7 és 
4.8 ábrák). Az épület a 70-es végén épített 9 szintes (pince+földszint+7 lakószint), 42 
lakásos, egyszerű tömegformálású, lapostetős ház. 
 

 
4.7 ábra: A SOLANOVA épület a felújítás előtt 

Forrás: [1] 
 
A nemzetközi konzorcium tagjai: a Kasseli Egyetem (Universität GhK Kassel), a BME 
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke, az Energetikai Gépek és Rendszerek 
Tanszék, a Dunaújvárosi Víz-Csatorna- és Hőszolgáltató Kft., Internorm Fenster AG 
(Ausztria), Passivhaus Institut (Németország), Fiorentini Hungary Kft., Energiaközpont 
Kht., Innovatec (Németország), valamint Dunaújváros önkormányzatának Sziget 
Alapítványa. [1] 
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4.8 ábra: A SOLANOVA épület általános emeleti alaprajza 

Forrás: [1] 
 
4.7. A projekt céljai 

A projekt elsődleges célja az volt, hogy egy demonstrációs épületen bebizonyítsuk: a 
meglévő műszaki megoldások felhasználásával a panelépületek alacsony fenntartási 
költségű, kis környezetterhelésű, magas komfortszintű épületekké alakíthatók. A projekt 
alapvetően két fázisból áll: egy kutatási és demonstrációs, illetve egy épületfelújítási 
fázisból. [1] 
 
4.7.1.Diagnosztika és monitoring 

Bár az iparosított technológiával létesített épületekről tervezésükkor részletes 
dokumentáció készült, ezek jelentős része mára elveszett, hiányos, vagy nem felel a 
valóságnak. Ezen kívül a kivitelezési hanyagság miatt még a meglévő tervek is 
fenntartással kezelendők. Végül pedig az épületek létesítése óta több évtized telt el, 
ennek megfelelően változásokon estek át, illetve állapotuk romlott. 
A projekt előkészítését és a felújítási minőség ellenőrzését célozta az épületdiagnosztikai 
kutatás, melyet egy részletes, számítógéppel segített monitoring támogatott. Ennek 
során folyamatosan regisztráltuk az épület hőtechnikai mutatóit (helyiség-hőmérsékletek, 
bizonyos helyiségekben falfelületi hőmérsékletek, relatív nedvsségtartalom), a környezet 
meteorológiai adatait (léghőmérséklet, páratartalom, szélirány, szélsebesség, 
globálsugárzás), az épület fogyasztási adatait (fűtés és használati melegvíz-fogyasztás 
külön, gáz-, víz-, elektromos áramfogyasztás). Az állandó mérések kiegészültek felújítás 
előtt és után elvégzett termovíziós vizsgálatokkal, illetve légtömörségi („fúvóajtó”) 
mérésekkel. 
A méréseken kívül a meglévő tervdokumentációk alapján számítógépes szimulációkat, 
veszteségszámításokat, hőhídvizsgálatokat végeztünk. Ezek segítették az optimális 
koncepció kidolgozását. 
A vizsgálatok a hagyományos építésű épületekhez képest sokszor meglepő eredményeket 
hoztak, és kimutatták a fő veszteségkomponenseket. Az eredmények nagyon jól 
használhatók más panelos lakóépületek felújításának előkészítéséhez is. [1] 
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4.7.2.Környezetvédelem 

Az optimalizálás során a változatokat nem csak energetikailag, hanem környezetvédelmi 
szempontból is megvizsgáltuk. Mindig a teljes életciklusra végeztük a vizsgálatokat egy 
életciklus-analízis modell segítségével. 
 
Az ökológiai optimalizálás két fő tanulságot hozott: 

• Az épületek teljes életciklusát tekintve a fő környezetterhelést az üzemeltetés 
teszi ki, az építési, gyártási és bontási terhelések jelentősége mérsékelt. Ezért, ha 
választani kell, hosszú távon célszerűbb olyan intézkedéseket tenni, melyek 
csökkentik az üzemeltetési energiafelhasználást. 

• Teljes életciklusra nézve a legjobb megoldás a panelépületek felújítása alacsony 
energiafelhasználási szintre. Ezt követi az a változat, mely a meglévő panelházak 
bontását és új, alacsony energiafelhasználású házak építését jelenti. A legnagyobb 
környezetterhelést a harmadik változat okozza, mely a panelépületek szabvány 
szerinti felújítását célozza meg. Természetesen mindhárom változat lényegesen 
jobb, mint az épületet meghagyni eredeti állapotában. [1] 

 
4.7.3.Szociológiai vizsgálatok 

A demonstrációs cél eléréséhez elengedhetetlen, hogy a lakók elégedettek legyenek a 
felújítással és ez az elégedettség mérhető legyen. Ezért kérdőíves vizsgálatokkal 
felmértük a lakói panaszokat és igényeket felújítás előtt, és később felmértük azt is, hogy 
mennyiben változik a véleményük. [1] 
 
4.8. Elvárások a felújított épülettel szemben 

4.8.1.Fűtési energiafelhasználás 

Az eredeti épület mért fűtési energiafelhasználása a hőfokhidas korrekció után 
220 kWh/m2év volt. A szerződésben vállalt célkitűzés az volt, hogy ezt 45 kWh/m2év alá 
csökkentsük, de ha az eredmények kimutatják, hogy a tervezett műszaki megoldások 
csorbítatlanul megvalósultak, akkor 20–30 kWh/m2év energiafelhasználás várható, 
vagyis a megtakarítás 80–90%-ra prognosztizálható. [1] 
 
4.8.2.Nyári hőkomfort 

A kutatás részét képező kérdőíves vizsgálatok – melynek során valamennyi lakót 
megkérdeztünk – eredményeként az derült ki, hogy a magas fenntartási költségek után a 
nyári rossz hőkomfortot kifogásolták legjobban. 
Ezt a mérések is igazolták, melyet a 4.9 ábra szemléltet. Az itt bemutatott egyhetes 
meleg nyári időszakban a helyiség-hőmérséklet gyakran túllépte a külső levegő 
hőmérsékletét. A legmagasabb hőmérséklet 34–35 oC, a 30–33 oC pedig kifejezetten 
gyakori érték. A hőmérsékletek éjszaka is csak ritkán süllyedtek 27 oC alá. A legrosszabb 
hőkomfort a legfelső szinti, déli fekvésű lakásokban volt mérhető. Ennek oka az 
alulhőszigetelt lapostető túlmelegedése, valamint az, hogy valamennyi ablak délre néz, 
ezért kereszthuzatra nincs lehetőség. 
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4.9 ábra: A Solanova épület 11 különböző fekvésű helyiségében mért léghőmérsékletek 

egy meleg nyári hét során. A nagy amplítúdójú vastag szürke görbe a külső 
hőmérsékletet, a fekete görbe a legrosszabb fekvésű helyiségben (déli oldal, legfelső 

szint) mért értékeket mutatja 
Forrás: [1] 

 
Ezen információk szükségessé tették, hogy a nyári hőkomfort javítását az elsődleges 
tervezési célok közé emeljük, mégpedig passzív építészeti eszközökkel, a mesterséges 
hűtés elkerülésével. A mesterséges hűtés ugyanis, magas villamosenergia-felhasználása 
miatt nem egyeztethető össze a projekt környezetvédelmi elveivel. [1] 
 
4.8.3.Téli komfort 

Az épület eredeti fűtési rendszere egycsöves átfolyós, fordított U csöves rendszerű. Ez a 
rendszer gyakorlatilag semmi szabályozási lehetőséget nem biztosít a lakók számára. 
Ezenkívül a felszállók is beszabályozatlanok voltak. Ennek megfelelően a télen mért 
hőmérsékletek nagy eltéréseket mutattak a különböző helyiségekben. 
A végfalak menti, 2–3 lehűlő felülettel rendelkező helyiségekben a léghőmérséklet 
5–6 oC-kal alacsonyabbnak bizonyult, mint a kedvezőbb fekvésű lakásokban (4.1 ábra). 
Míg az épület egyik részében pulóvert viseltek a lakók, más részében rövidnadrágot, 
vagy egész nap nyitva tartották az ablakokat. Az ábra felső görbéjén nyíl jelzi azt a 
pillanatot, amikor átvittükk a mérőműszert az egyik lakásból a másikba. Jól látható a 
hőfokesés. 
Az alsó görbe a relatív nedvességtartalom alakulását mutatja, rávilágítva a téli komfort 
egy másik problémájára. A légtömörség ezen épületekben rendkívül alacsony, ezért a 
levegő nagyon száraz: nem ritka a 20% alatti relatív nedvességtartalom. Bár az alacsony 
nedvességtartalom a lakók számára kellemetlen, megakadálolyozza azt, hogy a rossz 
minőségű, hűvös belső felületű csomópontok bepenészedjenek. 
A felújítás eredményeképpen magas légtömörségi szint várható, de a külső hőszigetelés 
minimalizálja a hőhídhatást, megemelve ezáltal a felületi hőmérsékletet, ezért a 
magasabb nedvességtartalom várhatóan nem okoz problémát. 
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4.10 ábra: Felső görbe: léghőmérsékletek két különböző fekvésű helyiségben. Az 

érzékelőt a nyíl által jelölt pontban vittük át egyik helyiségből a másikba. Alsó görbe: 
relatív nedvességtartalom ugyanazon helyiségekben 

Forrás: [1] 
 
4.8.4.Használati meleg víz energiafelhasználásának csökkentése és 
megújuló energiaforrások hasznosítása 

Ha a fűtési energiafelhasználás 80–85%-kal csökken, a HMV szerepe meghatározóvá 
válik, mintegy kétszerese lesz a fűtési energiafelhasználásnak. A HMV-termelésben 
azonban további energiamegtakarítási lehetőség rejlik: víztakarékos szerelvényekkel 
csökkenthető a felhasznált vízmennyiség, illetve megújuló energiaforrások bevonásával 
jelentősen csökkenthető a fosszilis energiaráfordítás. 
Az épület adottságai, fekvése leginkább a napenergia felhasználását teszi lehetővé: az 
egyik fő homlokzat délre néz és nincs semmilyen árnyékoló létesítmény a közelben. A 
szemközti egyszintes óvoda megléte várhatóan sokáig garantálja, hogy ez az adottság 
meg is maradjon. [1] 
 
4.9. A felújítás kivitelezése 

4.9.1.Homlokzati falak és nyílászárók a lakószinteken 

Az ismertetett energiamegtakarítás elérése érdekében az épület minden lehűlő felületét 
szigetelni kellett és az ablakokat hőszigetelő üvegezésű ablakokra kellett cserélni. A 
panelos épületek szendvicsszerkezetéből adódó következmény a hőhidas szerkezeti 
csomópontok magas vesztesége: a homlokzati panelok hőveszteségének nagyobb része 
a hőszigeteletlen panelszélek sávjára és a panelcsatlakozások vonalára esik és csak 
kisebb része a magszigetelt mezőkre. Ez azt is jelenti, hogy a külső oldali hőszigetelés 
nagyobb hatást gyakorol a csomóponti veszteségekre, mint a rétegrendi U-értékre. Mivel 
az eredeti falpanelok a széleiken hőszigeteletlenek, a veszteségért főleg a hőhidak és az 
átkötő vasalatok okolhatók, elegendő 16 cm hőszigetelést alkalmazni, ami vékonyabb, 
mint ami az alacsony energiafelhasználású épületeknél általában szükséges. Ez az érték 
soknak tűnik ugyan, de a homlokzatrekonstrukciós munkák költségének csak töredékét 
teszi ki a vastagabb szigetelőanyag többletköltsége. 
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A homlokzati falak hőszigetelése a lakószinteken ragasztással és mechanikai rögzítéssel 
felerősített expandált polisztirolhab lapokkal történt a panelhézagok PUR-hab kitöltését 
követően (4.11 ábra). 
 

 
4.11 ábra: Homlokzat hőszigetelése 

Forrás: [1] 
 
Rendkívüli figyelmet és szakértelmet kívánt az eredeti homlokzatsík fogasságainak 
„eltüntetése” kiegyenlítő simítással, illetve kiegészítő hőszigetelő lapokkal. A kivitelezés 
során a hőszigetelő lapok csatlakozásainál esetenként keletkező hézagokat utólag 
kiinjektálták. A hőszigetelő réteg külső felületének csiszolása után hálóerősítésű 
alapvakolat és színvakolat került a felületre az egyik legjobb falszigetelő rendszer 
anyagaiból és kiegészítő szerkezeteiből, a rendszergazda irányításával. A felújított 
falszerkezet névleges hőátbocsátási tényezője U = 0,20 W/m2k. 
A lakószinti ablakok a téli hőmérlegre vonatkozó számításai azt igazolták, hogy a déli 
oldalon a háromrétegű üveg csak 1%-kal jobb, mint a kétrétegű, mert nem csak a 
transzmissziós veszteségeket csökkenti, hanem a szoláris nyereségeket is. Az északi 
oldalon a háromrétegű üveg egyértelműen jobbnak bizonyult. 
Ennek ellenére a költségek mérséklése miatt az északi oldalra kettős üvegezésű 
ablakokat kellett tervezni (a teljes ablakra vonatkozó átlagos hőátbocsátási tényező: 
Uw = 1,4 W/m2K). A déli oldalon a nyári hővédelem tekintetében egy hármas üvegezésű 
ablak (4.12 ábra) bizonyult optimálisnak, melynél a mozgatható lamellás árnyékoló a 
külső üvegréteg mögött van (a teljes ablakra vonatkozó hőátbocsátási tényező: 
Uw = 1,0 W/m2K). 
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4.12 ábra: Részletrajz az ablakok beépítésével 

Forrás: [1] 
 
Dinamikus szimulációs modellekkel igazoltuk, hogy a hatékony árnyékoló rendszerek és 
az éjszakai természetes szellőztetés együttes alkalmazása elegendő a belső hőmérséklet 
24 oC alatt tartásához, ami szükségtelenné teszi légkondíciónáló berendezés 
alkalmazását. 
Megvizsgáltunk különböző árnyékoló rendszereket: a belső árnyékolás hatásfoka nem 
elegendő, illetve létezik jó hatásfokú rendszer, de annak ára rendkívül magas. A külső 
szigetelés hatásfoka már megfelelő, de a hőhídmentes kialakítás nehézségei és az épület 
környezetére jellemző erős széljárás miatt ezt is elvetettük. 
Az optimálisnak ítélt beépítésre kerülő integrált árnyékoló hatásfoka megközelíti a külső 
árnyékolókét és kiküszöböli annak hátrányait (4.13 ábra). 
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4.13 ábra: Belső levegő hőmérséklete egy meleg nyári kétnapos időszak alatt, a passzív 

hűtés hatásvizsgálata (hatékony árnyékolás nappal, átszellőztetés éjszaka) 
Forrás: [1] 

 
Az ablakok külső síkja az eredeti panel külső síkjával esik egybe, így a szigetelés rátakar 
az ablaktokra, ami a hőhídmentes kialakítás előfeltétele. 
A déli homlokzat felújítás utáni állapotát az 4.14 ábrán mutatjuk be. [1] 
 

 
4.14 ábra: A déli homlokzat képe felújítás után 

Forrás: [1] 
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4.9.2.Homlokzati falak és nyílászárók a földszinten 

A földszinten az avult, károsodott ajtók, kapuk és portálok elbontása után a falnyílásokba 
zárt szelvényekből hegesztett acél vázszerkezet került a vázelemek közeinek kőzetgyapot 
lemez kitöltésével. A vázszerkezet belső oldalára hatékony párazáró fóliát és gipszkarton 
burkolatot, külső oldalára műfa (OSB) lemezburkolatot szereltek a 12 cm vastag 
különleges minőségű expandált polisztirolhab lemez hőszigetelés fogadására (4.15, 4.16 
ábra). Ugyancsak ilyen hőszigetelő lapokkal burkolták körül a földszinti vasbeton pillérek 
homlokzatsíkból kinyúló részeit és a véghomlokzatok földszinti szakaszait is. A hőszigete-
lés fölé mindenhol hálóerősítésű alapvakolat és kerámialapka burkolat kerül. A hőszige-
telt külső fal névleges hőátbocsátási tényezője U = 0,20 W/m2k. 
A nyílászárók itt is a lakószinteken beépített márkájú termékekből készültek: a 
kirakatablakok és ajtók PVC, a kapuk alumíniumszerkezetekből (4.15 ábra) [1]. 
 

 
4.15 ábra: Földszinti szerelt fal részlete 

Forrás: [1] 
 

 
4.16 ábra: Földszinti falak és vasbeton pillérek hőszigetelése 

Forrás: [1] 
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4.9.3.Lapostető felújítása 

Mivel a lakásokban nincsenek erkélyek, a tetőn került kialakításra egy rekreációs zóna 
extenzív zöldtető és terasztető formájában. Ez az építészeti koncepción és a használati 
lehetőségen túl egyéb pozitív hatásokkal is jár: javítja a legfelső szint lakásainak 
hőkomfortját és a páraforgalmat. 
A 454 m2 alapterületű lapostető az építés idejére (1978) jellemző kialakítású, 
meglehetősen avult állapotú (4.17 ábra) és mai szemmel alulhőszigetelt (U = 1,05 
W/m2K), és elfogadhatatlan rétegfelépítésű volt a következők szerint: 

• bitumenes lemezszigetelés (felújítás során beépítve), 
• bitumenes lemezszigetelés (eredeti), 
• kavicsbeton aljzat (80 mm), 
• perlitadalékos beton hőszigetelő lejtést adó réteg (100–250 mm, nedves), 
• előregyártott vasbeton födémpanel (135 mm), 
• felületképző réteg. 

 

 
4.17 ábra: A tető állapota a felújítás előtt (részlet) 

Forrás: [1] 
 
A tervezés során több felújítási alternatíva is szóba került, többek között beépített terű 
magastető létesítése is. Ezt, és a későbbiekben tervezett fordított rétegrendű, illetve 
DUO szerkezeteket pénzügyi okokból kellett elvetni. Ugyanilyen okból egy ideig 
veszélybe került a hasznosított tető létesítése is, de végül is ezt a megoldást sikerült 
megvédeni, hivatkozva arra, hogy az adott épület hasznosított külső tér (pl. lodzsiák) 
nélkül készült és persze arra is, hogy az extenzív zöldtető energetikai, téli-nyári hőérzeti 
és környezetvédelmi szempontból is előnyös szerkezet. Valamennyi változat a vasbeton 
panelfödém feletti szerkezeti rétegek teljes elbontásából indult ki. 
A bontási munka (4.18 ábra) nem volt problémamentes, egyrészt a kavicsbeton réteg 
nagy szilárdsága miatt, másrészt a bontási munkák másnapján hatalmas felhőszakadás 
érte a környéket, és ennek következtében két lakás beázott. Ráadásul Dunaújvárosban 
nemcsak az elbontott bitumenes lemezszigetelést, hanem az azzal „szennyezett” 
betontörmeléket is veszélyes hulladéknak minősítették, ami felborította az eredeti 
árkalkulációt. 
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4.18 ábra: Bontás a közös képviselő közreműködésével 

Forrás: [1] 
 
A tervezés fő szempontjai a következők voltak: 

• A felújított szerkezet hőátbocsátási tényezője ne haladja meg az alacsony 
energiafelhasználású épületek tetőire jellemző U = 0,15 W/m2K értéket. 

• A felújítás során ne vigyünk nedvességet a szerkezetbe. 
• Az új csapadékvíz-szigetelés legyen biztonságos, csekély lejtést igénylő és 

gyökérálló anyagú. 
• A terasztető és zöldtető szakaszok lejtésmentes kivitelben készüljenek. 

Ennek megfelelően alakultak ki az 4.19 ábrán látható rétegrendek és a minden 
tetőfelületen azonos hőátbocsátási tényezőjű (U = 0,13 W/m2K) tetőszerkezet, valamint 
a hasznosított tető elrendezése (4.20 ábra). 
 

 
4.19 ábra: Rétegfelépítések 

Forrás: [1] 
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4.20 ábra: A hasznosított tető alaprajza 

Forrás: [1] 
 
A felújítás során nyilvánvalóvá vált, hogy a meglévő rétegek meglehetősen időigényes 
elbontásával párhuzamosan ideiglenes vízszigetelés beépítése is szükséges, amire egy 3 
mm vastag oxidált bitumenes lemez is alkalmasnak bizonyult. Ezt követően egy vékony, 
száraz homokréteg felhordásával sikerült a vasbeton födémpanelok csatlakozásainak 
fogasságát és a vízszintes síktól való eltérését kiegyenlíteni, hiszen a párazáró és 
hőszigetelő rétegekkel ezeket a hibákat már nem lehet „kozmetikázni”. 
Párazáró rétegként a magas páradiffúziós ellenállású (Rv = 660 m2sMPa/g), 600 cm 
széles, öntapadós ragasztószalagokkal végteleníthető, biztonságosan és gyorsan 
beépíthető LDPE fóliát használtuk. Ezt követte az 5–13 cm vastag lejtést adó 
hőszigetelés, majd a 16 cm vastag felső hőszigetelő réteg fektetése, mindkettő 
polisztirolhab táblákból (4.21 ábra). Fontos volt a hőszigetelő táblák „hézagmentes” 
elhelyezése, az esetenként keletkező csatlakozási hézagok kitöltése. 
 

 
4.21 ábra: Hőszigetelő táblák fektetése 

Forrás: [1] 
 
Az új csapadékvíz-szigetelés 1,5 mm vastag, gyökérálló kalanderezett PVC-P lemezekből 
készült, az attikafalak és falszegélyek mentén fóliabádog szegélyrögzítő profilokhoz 
hegesztve. 
A jelentős hőhidat képező attikafalak hőszigetelése 16 cm vastag expandált és extrudált 
polisztirolhab lemezekkel történt, megszakítatlanul csatlakoztatva a külső fal azonos 
vastagságú hőszigetelő rétegéhez (4.22 ábra). 
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4.22 ábra: Homlokzati fal és lapostető csatlakozása (részletrajz) 

Forrás: [1] 
 
Az attikafalak lefedése és szegélyezése korcolt titáncink lemezből készült, korlátként a 
fémlemez tetőfedéseknél használatos, az állókorcokra szorított hófogók megoldását 
adaptáltuk (4.23 ábra). 
 

 
4.23 ábra: Attikafal szegélyezése és lefedése 

Forrás: [1] 
 
A lejtésben kialakított tetőszerkezetű liftgépházak eredeti tetőszigetelésének elbontása 
után LDPE fólia párazáró réteget, 2×8 cm vastagságú expandált polisztirolhab lemez 
hőszigetelést, ezek felett mechanikai rögzítésű PVC-P lemezszigetelést építettek be A 
tetők eresz- és párkányszegélyezése fóliabádog lemezből készült (4.24 ábra). A 
liftgépházak külső homlokzatán cserépburkolat készült (4.25 ábra). 
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4.24 ábra: Liftgépházak szigetelése és szegélyezése (részletrajz) 

Forrás: [1] 
 

 
4.25 ábra: Liftgépházak homlokzatképzései 

Forrás: [1] 
 
A szigetelő- és bádogosmunkák elkészülte után következett a vízpróba: a háromnapos 
árasztás (4.26 ábra) egy helyen hibát jelzett, aminek javítása után ezt a tetőszakaszt – 
most már színezett vízzel – újból elárasztottuk. 
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4.26 ábra: A csapadékvíz-szigetelés elárasztása 

Forrás: [1] 
 
A csapadékvíz-szigetelés felett a szokványostól eltérő, de máshol már bevált extenzív 
zöldtető rétegrendje épült fel: a csapadékvíz-szigetelést is védő aprítéktáblák felett 
geotextília terítés, majd finom szemszerkezetű, változó vastagságú kazánsalak drénréteg 
képezi a durva homokba ágyazott lapburkolat és az ültetőközeg aljzatát. A négyféle, 
gondozást nem igénylő növény palántázással került az ültetőközegbe (4.27 ábra). 
 

 
4.27 ábra: Palántázás 

Forrás: [1] 
 
Az átlagosan 26 cm vastagságú hőszigetelő réteggel kivitelezett hasznosított lapostető 
alighanem ritkaságszámba megy a hazai építésben. Jó példa arra, hogy a hőszigetelő 
réteg vastagságának növelése csupán töredéke (ez esetben mintegy 8%-a) a 
tetőfelújítás összköltségének. 
A lényeg az, hogy a legfelső épületszinten, ahol a lakásokat határoló külső szerkezetek 
(mint lehűlő felületek) nagysága jelentős (az épületvégeken kialakított lakások esetében 
0,87 m2/fűtött légm3), ezzel a tetőszigeteléssel minden bizonnyal sikerül a korábban a 
lakók által leginkább kifogásolt, néha alig elviselhetően rossz nyári hőkomfort jelentős 
mértékű javulása, nem beszélve a fűtési energiaigény csökkenéséről. 
A felújított tető részleteit szemléltetik a 4.28, 4.29 ábrák.  
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4.28 ábra: A felújított tető 4.29 ábra: A felújított tető 

Forrás: [1] 
 
4.9.4.Pincefödém hőszigetelése 

A monolit vasbeton pincefödém eredeti hőszigetelését bennmaradó zsaluzatként 
elhelyezett gázbeton hőszigetelő lapok képezik. A felújítás során alsó oldali utólagos 
hőszigetelésként 10 cm vastag expandált polisztirolhab és hálóerősítésű alapvakolat 
került beépítésre. A felújított pincefödém átlagos hőátbocsátási tényezője 
U = 0,28 W/m2K. [1] 
 
4.9.5.Szellőzési rendszer, légtömörség 

Ha az épület hűlő felületeit jól szigeteljük, további jelentős megtakarítás a szellőzési 
veszteségek csökkentésével érhető el. A Solanova épületben ezért kiegyenlített 
hővisszanyerős szellőz rendszer épült ki, melynek laboratóriumi hatásfoka 90% feletti. Ez 
a magas érték egy világszabadalomnak köszönhető: a hőcserélő lemezek ultravékony 
műanyagból készülnek. Természetesen a laboratóriumi érték csak nagyon magas 
légtömörségi szint esetén érhető el. Ezért ír elő a német passzívház-szabvány 0,6 h–1 
értéket passzívépületekre. Ezzel szemben a Solanova ház lakásainak eredeti 
légtömörsége rendkívül rossz, a fúvóajtómérések n50 = 7,1...12,0 h–1-t adtak az épület 
négy lakásában. 
A magas légtömörség légzáró fóliák beépítésével érhető el, várhatóan ez a kivitelezés 
legkritikusabb pontja. 
Az említett hővisszanyerős szellőzési rendszer lakásonkénti egységekből áll. Ezek a 
konyhák mennyezete alatt elhelyezett egységek, a légcsatornák a legtöbb lakás esetében 
csak az előszobában és a vizesblokkokban jelennek meg. Mivel mindenki másképp 
rendezte be lakását, a légcsatornák vezetését lakásonként külön-külön kellett 
megtervezni (4.31 ábra). 
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4.30 ábra: Lakásonkénti szellőzőcsövek a 

déli homlokzaton 
4.31 ábra: A hővisszanyerő egység 

beépített állapotban (eltakarás előtt) 
Forrás: [1] 

 
A levegő be- és kivezetése a csökkentett méretű konyhaablakok melletti homlokza-
tsávban történik (4.30 ábra). A lakók 100 és 180 m3/h között szabályozhatják a szállított 
friss levegő mennyiségét. A légtechnikai rendszer tervezésének fő problémái a 
zajvédelem, a fagyvédelem, a beszívási és a kivezetési pont közötti rövidzár elkerülése, 
valamint a szükséges légmennyiség meghatározása voltak. Az ilyen típusú rendszer, bár 
Németországban már kiérleltnek számít, Magyarországon még felújítások esetén 
gyakorlatilag ismeretlen, ezért ez volt a tervezés legtöbb vitára okot adó pontja. [1] 
 
4.9.6.A fűtési rendszer 

A szellőzőrendszer nem tartalmaz légfűtéselemet, ezért kiegészítésre szorul. Hosszas 
elemzés után a régi fűtési rendszer teljes elbontására és egy új, kis teljesítményű 
függőleges kétcsöves rendszerre esett a választás. A tervezés sarkalatos pontja volt a 
szabályozhatatlan csővezetéki veszteségek minimalizálása, ezért az előremenő és a 
visszatérő vezetékek külön helyiségekben futnak. Az új radiátorok termosztatikus 
szelepekkel ellátottak, biztosítva a helyi szabályozás lehetőségét. 
Bár a fűtési költségosztás műszakilag nem indokolt, mert a belső hőáramok magas 
szerepe miatt igazságtalan eredményeket mutat, a lakókra pszichológiai hatást gyakorol 
és takarékosságra ösztönzi őket. Egy német passzívházban a költségosztókat 
kísérletképpen leszerelték, ami miatt 30%-kal megnőtt a ház fogyasztása. 
A fűtési rendszer fő tervezési kérdésének alacsony energiafelhasználású épületeknél a 
túlfűtés elkerülése bizonyult. [1] 
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4.9.7.Napkollektorok és víztakarékos szerelvények 

Külön takarékossági intézkedések nélkül a HMV energiafelhasználás mintegy kétszerese 
lenne a fűtési energiafelhasználásnak. Ezért víztakarékos zuhanyfejeket és csapkifolyó 
elemeket szereltünk fel valamennyi lakásban. A HMV-hez szükséges hőenergia mintegy 
felét 72 m2 síkkollektor szolgáltatja. Mivel a kollektormező a földszinti előtetőre van 
szerelve, kettős funkciót lát el: az energiatermelés mellett biztosítja a földszinti üzletek 
nyári árnyékolását. [1] 
 

 
4.32 ábra: A napkollektoros előtető 

Forrás: [1] 
 
4.10. Összegzés 

A panelépületek két fő problémája: a magas üzemeltetési költség és a rossz nyári 
komfort. Ezért az alacsony energiafelhasználású épület tervezése során különös figyelmet 
kellett fordítani a nyári hővédelemre és a téli túlfűtés elkerülésére. 
Egy épület teljes életciklusra nézve akkor nyújt optimálisan alacsony környezetterhelést 
és energiafelhasználást, ha a hangsúlyt az üzemeltetési energiafelhasználás 
csökkentésére helyezik. A Solanova épület végleges koncepciójának kialakítása ezen 
alapelvek szem előtt tartásával történt. [1] 
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5. ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS: AZ ÉPÜLETBUROK 

5.1. A fajlagos hőveszteség-tényező értelmezése 

A fajlagos hőveszteség-tényező a transzmissziós hőáramok és a fűtési idény átlagos 
feltételei mellett kialakuló (passzív) sugárzási hőnyereség hasznosított hányadának 
algebrai összege egységnyi belső-külső hőmérséklet-különbségre és egységnyi fűtött 
térfogatra vetítve. 
Ez a tényező csak az épületre jellemző adatoktól függ és így az épület rendeltetésétől 
független. 
A fajlagos hőveszteség-tényező értéke részletes módszerrel a 
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összefüggéssel számítható. A számítás a tervező döntése alapján többféle módon: 
elhanyagolással, egyszerűbb és részletesebb változatban végezhető. 
Az összefüggés jobb oldalán V a belméretek szerint számított fűtött térfogat. 
A zárójelen belül az első tag a „lehűlő” felületek és hőátbocsátási tényezőik 
szorzatösszege. A felületeket belméretek alapján kell számítani. 
A hőátbocsátási tényezők a „rétegtervi” hőátbocsátási tényezők (U) korrigált értékei, 
amelyek tartalmazzák az elemen belüli hőhidak hatását (U’). Ezek egyes esetekben 
korrigálandók, ha a szerkezet nem a külső levegővel érintkezik (bővebben a 5.2. pont 
alatt). 
Az összefüggés jobb oldalán a második szorzatösszegben a csatlakozási élek mentén 
kialakuló csatlakozási hőhídveszteségek szerepelnek. Az élek hosszát össze kell 
számlálni, ezt követően a tervező többféle lehetőség között választhat. 
Egyszerűsített eljárás esetén nem foglalkozik az egyes éltípusok vonal menti 
hőátbocsátási tényezőivel, hanem az U’ hőátbocsátási tényezőt megszorozza egy 
korrekciós tényezővel: az így kapott „eredő” hőátbocsátási tényező a hőhidak hatását is 
kifejezi (bővebben az 5.3.1 pontban). 
Részletes eljárás esetén a tervező minden csatlakozási éltípusra meghatározza  értékét 
az MSZ EN ISO 10211 szabványok szerint. Hőhídszoftverek vagy megbízható hőhíd-
katalógusok adatai szintén használhatók. 
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Akár egyszerűsített, akár részletes számítási eljárás esetén a zárójelen belüli harmadik 
tagban számítandók a lábazatok, talajjal érintkező padlók, talajjal érintkező falak 
vonalmenti veszteségei (bővebben az 5.3.2 pontban). 
A zárójelen belüli harmadik tag az épület passzív sugárzási nyereségeit fejezi ki. Ezen 
belül Qsd az üvegezett szerkezeteken bejutó „direkt” nyereség, Qisd az üvegházakból, 
energiagyűjtő falakból származó „indirekt” nyereség. 
Itt is többféle lehetőség közül választhatunk. Kompromisszumos megoldásként 
elfogadható, ha a sugárzási nyereségeket teljesen elhanyagoljuk, hisz ezzel a biztonság 
javára tévedünk, de ezzel a végeredmény kedvezőbb lesz a valóságosnál. Kisebb a 
torzító hatás, ha a benapozási feltételeket nem vizsgáljuk és „körben észak” vagy 
„minden árnyékban van” feltételezéssel alacsony sugárzási nyereséggel számolunk. 
Részletes számítás keretében a benapozás vizsgálatával igazoljuk, hogy a magasabb 
sugárzási nyereség figyelembevétele megalapozott (bővebben lásd az Épületenergetika 
jegyzet 3.3 fejezetét). 
 
5.2. A hőátbocsátási tényezők korrekciója 

Ha az épület egyes határolásai nem a külső környezettel, hanem attól eltérő tx 
hőmérsékletű fűtetlen vagy fűtött terekkel érintkeznek (raktár, pince, szomszédos 
épület), akkor ezen felületek U hőátbocsátási tényezőit 

 
arányban kell módosítani, ahol tx és te a fűtési idényre vonatkozó átlagértékek. 
Egyszerűsített eljárás keretében ez az arányszám pincefödémek esetében 0,5, 
padlásfödémek esetében 0,9 értékkel vehető figyelembe, de ezek csak durva közelítések. 
A korrekciós tényező pontosan is számítható a hőegyensúly alapján (pl. az MSz–EN 832 
szerint). 

Ha a túloldalon külső tér van, akkor a 
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 hányados értéke 1, vagyis ekkor a 

korrekciós tényező eltűnik a fajlagos hőveszteség-tényező egyenletéből. 
 
5.3. Vonalmenti veszteségek 

5.3.1.Csatlakozási hőhidak 

Részletes eljárás esetén minden csatlakozási hőhídra meghatározandó a HH érték. az 
MSZ EN ISO 10211 szabványok szerint. Megbízható hőhídszoftverek, hőhídkatalógusok 
adatai szintén használhatók. Valamennyi módszer nagyon munkaigényes. 
Egyszerűsített eljárás esetén nem foglalkozik az egyes éltípusok vonal menti 
hőátbocsátási tényezőivel, hanem az U’ hőátbocsátási tényezőt megszorozza egy 
korrekciós tényezővel: az így kapott „eredő” hőátbocsátási tényező a csatlakozási 
hőhidak hatását is kifejezi. 
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A hőhídveszteségek részletes módszer alkalmazása esetén az MSZ EN ISO 10211 
szabványok szerint számítandók. Egyszerűsített módszer esetén a hőhidak hatása az 
 

)1(UU   (5.2) 
 
összefüggés szerint is figyelembe vehető, vagyis a csatlakozási hőhidak hatását a 
hőátbocsátási tényezők lerontásával vesszük figyelembe. 
A  korrekciós tényezők meghatározásához először meg kell vizsgálni a hőhidasság 
mértékét. Ehhez meg kell határozni, hogy az egyes külső határoló szerkezetekhez hány 
folyóméter hőhíd tartozik. Az 5. táblázatot követő lábjegyzetek pontos tájékoztatást 
adnak arról, hogy mely csatlakozási hőhidat mely szerkezethez kell sorolni. A hőhídhosszt 
a szerkezet összfelületével osztva kapjuk meg a fajlagos hőhídhosszt, ez alapján történik 
a hőhidasság mértékének megítélése az 5.1 táblázat segítségével. 
Ezt követően határozhatók meg a  korrekciós tényezők az 5.2 táblázatból. 
 

5.1 táblázat: Tájékoztató adatok a  korrekciós tényező kiválasztásához 

 
  

Épülethatároló szerkezetek 

A hőhidak hosszának fajlagos mennyisége (fm/m2) 

Épülethatároló szerkezet besorolása 
gyengén 
hőhidas 

közepesen 
hőhidas 

erősen 
hőhidas 

Külső falak < 0,8 0,8–1,0 > 1,0 

Lapostetők < 0,2 0,2–0,3 > 0,3 

Beépített tetőtereket határoló 
szerkezetek 

< 0,4 0,4–0,5 > 0,5 
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5.2 táblázat. A hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező 

 
1) Besorolás a pozitív falsarkok, a homlokzatsíkból kinyúló falak, a nyílászáró-

kerületek, a csatlakozó födémek (a tetőfödém kivételével) és belső falak, 
erkélyek, lodzsák, függőfolyosók hosszának fajlagos mennyisége alapján. 

2) Besorolás az attikafalak, a mellvédfalak, a fal-, felülvilágító- és 
felépítményszegélyek hosszának fajlagos mennyisége alapján (a tetőfödém 
kerülete a külső falaknál figyelembe véve). 

3) Besorolás a tetőélek és élszaruk, a felépítményszegélyek, a nyílászáró-
kerületek hosszának, valamint a térd- és oromfalak és a tető csatlakozási 
hosszának fajlagos mennyisége alapján (a födém kerülete a külső falaknál 
figyelembe véve). 

4) A födém kerülete a külső falaknál figyelembe véve 
 
5.3.2.Talaj felé irányuló hőáramok 

A fűtött terek talajjal határos szerkezeteinek (fűtött földszint vagy pince talajon fekvő 
padlója, lábazata, fűtött pince talajjal érintkező falai) hővesztesége az élhosszak (az 
épület kerülete) alapján számítandó. Az ehhez szükséges adatokat az 5.3. és 5.4 
táblázatok tartalmazzák. 
 
  

Épülethatároló szerkezetek 

A hőhidak hatását 
kifejező 

korrekciós tényező 
 

Külső falak 

külső oldali vagy szerkezeten 
belüli megszakítatlan 

hőszigeteléssel 

gyengén hőhidas       1)    0,15 
közepesen hőhidas    1)   0,20 
erősen hőhidas          1)    0,30 

egyéb külső falak 
gyengén hőhidas       1)    0,25 
közepesen hőhidas    1)   0,30 
erősen hőhidas          1)    0,40 

Lapostetők 
gyengén hőhidas        2)   0,10 
közepesen hőhidas    2)   0,15 
erősen hőhidas          2)    0,20 

 
Beépített tetőteret határoló szerkezetek 
 

gyengén hőhidas       3)    0,10 
közepesen hőhidas   3)    0,15 
erősen hőhidas          3)    0,20 

Padlásfödémek                                                                                     4)         0,10 
Árkádfödémek                                                                                      4)         0,10 

Pincefödémek 
szerkezeten belüli hőszigeteléssel          4)     0,20 
alsó oldali hőszigeteléssel                         4)    0,10 

Fűtött és fűtetlen terek közötti falak, fűtött pincetereket határoló, 
külső oldalon hőszigetelt falak 

0,05 
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5.4. A sugárzási nyereségek 

5.4.1.A direkt sugárzási nyereségek 

A direkt sugárzási nyereség meghatározása a fűtési idényre: 
 

 TOTÜsd gQAQ   [kWh/a]  (5.3) 

 
Az összefüggésben az üvegezett felületeket (figyelem: nem az ablak felületét!) szorozzuk 
az üvegezés összesített sugárzásátbocsátási (nap-) tényezőjével (g) és a fűtési idényre 
vonatkozó sugárzási energiahozammal. A g értékeket pontosabb adat hiányában az 5.6 
táblázatból olvashatjuk ki. 
A tájolásnak megfelelő sugárzási energiahozammal akkor számolhatunk, ha a 
benapozottság igazolásra került. A benapozásvizsgálatot az Épületenergetika jegyzet 3.3. 
fejezete ismerteti. 
A szorzatösszeget az ε hasznosítási tényezőjével szorozzuk, amely az épület hőtároló 
tömegétől függ (erről bővebben az 5.5 pontban). 
A direkt sugárzási nyereség meghatározása egy adott dátumra: 
 

 IgAQ Üsd   [W]  (5.4) 

 
Az előző összefüggéshez képest a változás annyi, hogy a jobb oldalon az egy napra 
vonatkozó átlagos sugárzásintenzitás adata szerepel. 
A direkt sugárzási nyereség meghatározására három okból kerül sor: 

 Az éves fűtési energiaigény meghatározása során (ha a tervező ezt a 
nyereségáramot figyelembe akarja venni). 

 A fűtés határhőmérsékletének (vagy egyensúlyi hőmérsékletének) számításához 
(ha a tervező a fűtés energiafogyasztását részletesen akarja számítani). 

 A nyári egyensúlyi hőmérséklet-különbség számításához. 
E célokra az 5.5 táblázat sugárzási adatai használandók. 
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5.3 táblázat: A talajon fekvő padlók vonal menti hőátbocsátási tényezői a kerület hosszegységére vonatkoztatva 

 
1A szigetelt sáv függőleges is lehet: a szigetelés a pincefalon vagy a lábazaton is elhelyezhető (a magasságkülönbség előjelének megfelelően). A vízszintes és függőleges 
helyzetű szigetelt sávok összegezett kiterített szélességének minimális szélessége 1,5 m. 
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5.4 táblázat: A talajjal határos külső falakkal rendelkező fűtött terek talajjal határos 
falszakaszainak veszteségét jellemző vonalmenti hőátbocsátási tényezők a kerület 

hosszegységére vonatkoztatva 
A talajjal 
érintkező 
falszakasz 
magassága 

m 

A falszerkezet hőátbocsátási tényezője  
0,30… 
0,39 

0,40… 
0,49 

0,50... 
0,64 

0,65… 
0,79 

0,80… 
0,99 

1,00… 
1,19 

1,20… 
1,49 

1,50… 
1,79 

1,80… 
2,20 

   …- 6,00 1,20 1,40 1,65 1,85 2,05 2,25 2,45 2,65 2,80 

- 6,00…- 5,05 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,05 2,25 2,45 2,65 

- 5,00…- 4,05 0,95 1,15 1,35 1,50 1,65 1,90 2,05 2,25 2,45 

- 4,05…- 3,05 0,85 1,00 1,15 1,30 1,45 1,65 1,85 2,00 2,20 

- 3,00…- 2,05 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,45 1,65 1,80 2,00 

- 2,00…- 1,55 0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,45 1,65 1,80 

–1,50…- 1,05 0,45 0,60 0,70 0,85 1,00 1,10 1,25 1,40 1,55 

- 1,00…- 0,75 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,90 1,00 1,15 1,30 

- 0,70…- 0,45 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,65 0,80 0,90 1,05 

- 0,40…- 0,25 0,15 0,20 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,65 0,74 

- 0,25 -… 0,10 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,45 0,45 
 

5.5 táblázat: Sugárzási hozam és intenzitás a tájolás függvényéban 
A számítás célja Tájolás 

É D K – N 
Sugárzási energiahozam a fűtési idényre fajlagos hőveszteség-
tényező számításához QTOT kWh/m2a  

100 400 200 

Átlagintenzitás nyári túlmelegedés kockázatának számításához 
I W/m2 

85 150 150 

 
5.6 táblázat: Üvegezések tulajdonságai 

Üvegtáblák 
száma 

Töltet Résméret 
mm 

Ug 
W/m2K 

g érték Fényáteresztés 

3 LEC Xenon 8 mm 0,4 0,42 64% 

3 LEC Kripton 10 mm 0,5 0,42 64% 

2 LEC Xenon 8 mm 0,8 0,57 76% 

2 LEC Argon, kripton 16 mm 1,1 0,65 78% 

2 LEC Levegő 20 mm 1,5 0,65 78% 

2 Levegő  3,0 0,75 80% 

1 – – 5,8 0,9 90% 

LEC: Alacsony emissziós bevonat (low emissivity coating) 
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A kedvezőbb (télre a nagyobb, nyárra a kisebb) értékek akkor vehetők figyelembe, ha 
annak megalapozottságát benapozásvizsgálat igazolja (lásd Épületenergetika jegyzet 3.3. 
fejezet). 
Részletes számítási módszer alkalmazása esetén a transzparens szerkezetek 
benapozásának ellenőrzése homlokzatonként a november 15–március 15 közötti 
időszakra végzendő a fűtési idény energiafogyasztásának számításához, júniusi hónapra 
a nyári túlzott felmelegedés kockázatának számításához. 
A fajlagos hőveszteség-tényező számításához a benapozásvizsgálat eredményét a 
következőképpen vehetjük figyelembe: Ha a direkt sugárzás a vizsgált felületet a 
november 15–március 15 közötti időszakban napi négy vagy több órán keresztül éri, 
akkor a fajlagos hőveszteség-tényezőben igazoltan magasabb sugárzási nyereséget 
vehetünk figyelembe. Ha az előző feltétel nem teljesül, vagy ha a benapozás nem 
bizonyított, akkor a sugárzási nyereség az északi tájolásra vonatkozó intenzitásértékkel 
számítandó. A „benapozás nem bizonyított” egyik értelmezése az, hogy az elvégzett 
ellenőrzés szerint a felület a vizsgált időszakban árnyékban van, a másik értelmezése az, 
hogy nem végeztük el a benapozás ellenőrzését és ezért a biztonságos alacsony értékkel 
számolunk. 
Az is cél lehet, hogy az épületet nyári túlmelegedésre ellenőrizzük. Ehhez a lépéshez 
kötendő a nyári sugárzási hőterhelés meghatározása az esetleges társított szerkezet 
hatását is figyelembe véve. 

nyárÜsdnyár IgAQ    (5.5) 

A napsugárzás intenzitásának értékei az 5.5 táblázatban a nyári idényre előírt tervezési 
adatok. Ha a direkt sugárzás a vizsgált felületet júniusban legalább napi négy órán át éri, 
vagy ha nem bizonyított, hogy a vizsgált felület árnyékban van, akkor az adott tájoláshoz 
tartozó intenzitásértékkel, egyébként az északi tájoláshoz tartozó (tehát nyári 
szempontból kedvezőbb) intenzitásértékkel kell számolni. 
 
5.4.2.Az indirekt sugárzási nyereségek 

Részletes számítási módszer alkalmazása esetén az indirekt sugárzási nyereségek (Qsid) 
meghatározása, az MSZ EN 832 (lakóépület esetében) vagy az EN ISO 13790 (egyéb 
esetben) szabvány szerint történhet, ha az épületnek van csatlakozó üvegháza, 
energiagyűjtő fala. 
 
5.5. Az épület hőtároló tömege és a hasznosítási tényező 

Az épület fajlagos hőtároló tömegének számítását az EN ISO 13790 szerint kell végezni. 
Az épület hőtároló tömege az épület belső levegőjével közvetlen kapcsolatban lévő 
határolószerkezetek hőtároló tömegének összege: 

 

 (5.6.) 
Az összegzést minden szerkezet minden rétegére el kell végezni a legnagyobb figyelembe 
vehető vastagságig, mely a belső felülettől mérve 10 cm, vagy a belső felület és az első 
hőszigetelő réteg, vagy a belső felület és az épületszerkezet középvonalának távolsága, 
attól függően, hogy melyik a legkisebb érték. A fajlagos értéket (m) úgy kapjuk, hogy az 
(5.6.) szerint számított összes hőtároló tömeget osztjuk a nettó fűtött szintterülettel. 
  

jijijij AdM 
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Az épület nettó fűtött alapterületre vetített fajlagos hőtároló tömege alapján az épület: 
– nehéz, ha m  400 kg/m2; 
– könnyű, ha m < 400 kg/m2. 

Sok esetben már a födémek és a teherhordó falak hőtároló tömege alapján eldönthető a 
besorolás. Ne feledkezzünk meg arról, hogy egyes szilikátbázisú falazatok is a 
könnyűszerkezet kategóriájába tartozhatnak, továbbá egyes burkolatok vagy belső oldali 
hőszigetelések a mögöttük lévő bármilyen nehéz szerkezet hőtároló tömegét is 
„kikapcsolhatják”. 
A hasznosítási tényező értéke 

– nehézszerkezetű épületekre 0,75, 
– könnyűszerkezetű épületekre 0,50. 

 
5.6. Egyszerűsített módszer és korlátai 

A részletes és egyszerűsített módszer nem két teljesen eltérő eljárást jelent. Az 
egyszerűsített módszer csak annyit jelent, hogy a számítás során egyes lépéseknél 
lehetőségünk van egyszerűsítéseket alkalmazni, amely a pontosság rovására megy, de 
időt takarítunk meg vele. 
A legáltalánosabb gyakorlatban a fajlagos hőveszteség-tényezőt az alábbi egyszerűsített 
képlettel számoljuk: 
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Szélsőséges esetben akár addig egyszerűsíthetünk, hogy a direkt sugárzási nyereség 
meghatározásától is eltekintünk, akkor az összefüggés jobb oldalán a kivonandó tag 
elmarad. 
 
5.6.1.Választási lehetőségek a kétféle módszer között 

A számítás során többször van lehetőség választani, hogy a számítás egy-egy lépését az 
egyszerűsített vagy a részletes módszerrel hajtsuk végre. 
Ezek sorrendben: 

 
A csatlakozási hőhidak miatti többlet hőveszteséget 

 vagy az 5.2 táblázat szerinti korrekciós tényezőkkel 
 vagy az MSZ EN ISO 10211 szabvány szerint részletesen számolhatjuk (utóbbi 

helyett esetleg hőhídkatalógusból veszünk adatokat vagy hőhídszoftvert használ-
hatunk). 

A korrekciós tényezők alkalmazása egyszerűbb, a szabvány szerinti számítás 
időigényesebb, még hőhídkatalógusok használata esetén is, bár a részletes számítással 
valószínűleg kedvezőbb eredmény adódik, mint a közelítéssel. 
 
A fűtetlen terek hőmérséklete 

 vagy a csatlakozó zónák hőmérlege (MSZ EN 832) alapján számítható, 
 vagy az 5.2. szerinti közelítés alkalmazható. 
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Direkt sugárzásos hőnyereség télen: 
 vagy elvégezzük a benapozás ellenőrzését, és ha a benapozás bizonyított, akkor 

tájolásonként különböző intenzitásadatokkal számíthatjuk a nyereséget, 
 vagy nem ellenőrizzük a benapozottságot és akkor egy alacsony (az árnyékoltság 

feltételezésével meghatározott, „körben észak”) intenzitásadattal számíthatjuk a 
nyereséget, 

 vagy egyáltalán nem számítunk (és nem is vonunk le) nyereséget. 
 
Indirekt sugárzási nyereség: 
Ha van csatlakozó üvegház, energiagyűjtő fal, az abból származó nyereséget 

 vagy számítjuk az MSZ EN 832, illetve az EN ISO 13790 szabvány alapján, 
 vagy nem számítjuk (és ebben az esetben nem is vonunk le semmit). 

 
Fajlagos hőveszteség-tényező: 

 vagy levonjuk a sugárzási nyereségeket (ehhez azokat előbb, tetszés szerint 
közelítőleg vagy részletesen ki kell számítani), 

 vagy nem vesszük figyelembe a sugárzási nyereségeket. 
 

A nettó fűtési energiafogyasztás számítása során a nyereségek levonásakor a sugárzási 
nyereséget 

 vagy a benapozás ellenőrzése alapján tájolásonként differenciált intenzitás-
adatokkal, 

 vagy a benapozás ellenőrzése nélkül a megadott alacsonyabb intenzitásadattal 
vesszük figyelembe. 

 
Nyári túlmelegedés kockázata 

 vagy az egyszerűsített módszert választva a sugárzási hőterhelést a megadott 
magasabb intenzitásértékkel kell számítani, 

 vagy részletes módszer szerint a benapozás (nyári szempontból az árnyékolás) 
ellenőrzése alapján adott esetben más (alacsonyabb) sugárzási hőterheléssel 
lehet számolni. 

 
5.6.2.Az egyszerűsített módszer alkalmazhatósága 

Ha egyszerűsítést végzünk, tisztában kell lenni az egyszerűsítés okozta hiba 
nagyságrendjével. Bizonyos épülettípusok esetén például a csatlakozási hőhidak 
egyszerűsített módszerrel való számítása elfogadhatatlan hibához vezet, ilyenek például 
a panelépületek (4.1. fejezet). 
Új építésű, a követelményeknél nem sokkal jobb, átlagos üvegezési arányú épületek 
esetén az egyszerűsítések nem okoznak számottevő eltérést. Alacsony 
energiafelhasználású épületeknél, illetve nagy üvegezési arányú épületeknél egyes 
egyszerűsítések számottevő hibát okozhatnak. 
Az sem mindegy, hogy tervezésről vagy tanúsításról van szó. Tervezéskor a cél a 
követelményeknek való megfelelés igazolása. Ilyenkor a biztonság felé történő bármilyen 
elhanyagolás mérlegelés nélkül elfogadható. A szoláris nyereségek elhanyagolása mindig 
a biztonság javára történik. 
Ugyanakkor tanúsításkor a biztonság javára történő elhanyagolás az épület rosszabb 
kategóriába sorolásához vezethet, ami problémákat vet fel. 
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5.6.3.A fajlagos hőveszteség-tényező követelményértéke 

Tanúsítás esetén a fajlagos hőveszteség-tényező követelménye érdektelen, mert az 
energetikai besorolás nem ez alapján történik. 
A fajlagos hőveszteség-tényező hatályos követelményértéke új építésű épületekre és 
lényeges felújításokra a felület/térfogat arány függvényében a következő összefüggéssel 
számítandó: 
 
A/V  0,3 qm = 0,2 W/m3K 
0,3  A/V  1,3 qm = 0,086 + 0,38 (A/V) W/m3K 
A/V  1,3 qm = 0,58 W/m3K 
 
ahol A az épülethatároló szerkezetek összfelülete, V fűtött épülettérfogat (fűtött 
légtérfogat). 
Az épületet határoló szerkezetek körébe tartozik minden, a fűtött teret körbevevő 
határolás: külső levegővel, talajjal, fűtetlen terekkel, szomszédos fűtött épülettel 
érintkező szerkezet. A felületeket és a térfogatot belső méretekkel kell számolni. 
A fajlagos hőveszteség-tényező megengedett legnagyobb értékét a felület/térfogat arány 
függvényében az 5.1 ábra szemlélteti. 

 
5.1 ábra: A fajlagos hőveszteség-tényező követelményértéke új épületekre és lényeges 
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5.7. A nyári túlmelegedés kockázata 

A nyári sugárzási hőterhelés meghatározása az esetleges társított szerkezet hatását is 
figyelembe véve az 5.5 táblázatban is közölt adatokkal északi és bizonyítottan árnyékban 
lévő homlokzatokra 
 

nyárÜsdnyár gAQ 85  (5.8) 

 
egyébként 
 

nyárÜsdnyár gAQ 150  (5.9) 

 
A korszerű üvegezésekre g általában 0,5–0,7 között van, csökkentő hatásúak a 
különböző LE és „hővédő” fóliák. A gnyár az alkalmazott társított szerkezet hatását is 
tartalmazza: 
 

zggnyár   (5.10) 

 
ahol z az ún. árnyékolási tényező, mely az árnyékolószerkezetek sugárzáscsillapító 
hatását kifejező 0–1 közötti szám. Értékére tájékoztatásul szolgál az 5.2 ábra. 
Megjegyzendő, hogy a jó hőszigetelés következtében nyáron elfogadható belső állapotok 
csak akkor várhatók, ha jól szerkesztett árnyékvetőkről vagy hatásos társított 
szerkezetekről gondoskodunk, a belső oldali árnyékolók nem hatásosak, ahogy ezt az 
ábra is mutatja. 
Számítandó a belső és külső hőmérséklet napi átlagos különbsége a következő 
összefüggéssel: 
 

VnlkAU

VqQ
t

nyárl

bsdnyár
bnyár 35,0


  (5.11) 

 

 
5.2 ábra: A „z” árnyékolási tényező alakulása különböző árnyékolótípusok esetén 
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A nyári légcsereszám az 5.7 táblázat alapján vehető fel. Természetes szellőzésről, vagyis 
kezeletlen külső levegőről van szó, értelmes szellőztetési stratégiát feltételezve (ha a 
külső hőmérséklet a magasabb, akkor csak a szükséges, ha a külső hőmérséklet 
alacsonyabb, akkor intenzív légcsere). A megadott becsült légcsereszámok a nyílászárók 
helyétől: a keresztszellőzés lehetőségétől függenek. Nagyobb számokkal vehető 
figyelembe az éjszakai szellőztetés (ez nem jelent nagyobb légcserét, de így egyszerűbb 
kifejezni az éjszakai szellőztetés jobb hatékonyságát). Részletes elemzések szerint az 
éjszakai szellőztetés (természetes vagy a légtechnikai rendszerrel megvalósított tiszta 
friss levegős) igen hatásos, a klimatizált épületekben is jelentős hűtési energiameg-
takarítást tesz lehetővé. 
A nyári túlzott felmelegedés kockázata elfogadható, ha tb,nyár kisebb, mint 
nehézszerkezetű épületek esetében 3 K, 
könnyűszerkezetű épületek esetében 2 K 
 

5.7 táblázat: Légcsereszám-tervezési adatok a nyári túlmelegedés kockázatának 
megítéléséhez természetes szellőztetés esetén 

A légcsereszám tervezési értékei 
nyáron, természetes szellőztetéssel 

Nyitható nyílások 
egy homlokzaton több homlokzaton 

Éjszakai 
szellőztetés 

nem lehetséges 3 6 
lehetséges 5 9 

 
Megjegyzés: Éjszakai szellőztetés esetében a nagyobb érték az alacsonyabb hőmérsék-
letű külső levegő kedvező előhűtő hatását fejezi ki. 
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6. AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 
ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA 

6.1. Hogyan lesz a fajlagos hőveszteség-tényezőből fajlagos 
primer fűtési igény? 

Az 5. fejezetben tárgyaltuk a fajlagos hőveszteség tényező (q) fogalmát. Ez a W/m3K 
mértékegységű szám a transzmissziós és hőhidak miatti veszteségek és a hasznosított 
sugárzási nyereség algebrai összegéből származik (lásd 6.1 ábra). A hasznosítási fok 
révén az épület hőtároló képessége is közvetve szerepel. Ez a mennyiség az épületburok 
energetikai minőségét fejezi ki egyetlen összefoglaló számként. Úgy is mondhatnánk, 
hogy ez a szám fejezi ki az építész munkáját. Nem tartalmazza az épületgépészet, illetve 
az épület használóinak a fogyasztói magatartása. Ezért nem tartalmazza a szellőzéshez 
köthető energiaáramokat, hiszen az erősen fogyasztófüggő (vagyis hogy ki mennyit és 
mikor szellőztet). 

 
6.1 ábra: A fajlagos hőveszteség-tényező értelmezése 

 
  

Külső falak

Nyílászárók

Tető / 
Padlásfödém

Pincefödém
Talaj
Hőhidak Direkt sugárzási nyereségek

Indirekt sugárzási 
nyereségek

FAJLAGOS HŐVESZTESÉG 
TÉNYEZŐ (q)

W/K

W/m3K
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Szükség van a fogyasztásfüggő tételek figyelembevételére, illetve az épületgépészeti 
rendszer veszteségeinek, hatásfokának, a felhasznált energiahordozóknak a számítására 
ahhoz, hogy egy épületet, mint komplex energetikai rendszert értékeljünk és 
minősítsünk. 
A fogyasztói magatartás szerepét és figyelembevételét a 4.3. fejezetben tárgyaltuk, 
valamint adtunk egy átfogó áttekintést a gépészeti rendszerek értékeléséről, illetve a 
közös nevezőről, a primer energiáról. Az alábbiakban részletesebben tekintjük át, hogy 
milyen lépéseken keresztül juthatunk el a fajlagos hőveszteség-tényezőtől az összesített 
energetikai jellemzőig és az energetikai kategóriába sorolásig. Jelenleg az épületek 
energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 
módosítására vonatkozó 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelet határozza meg az energetikai 
minősítés hivatalos szabályait, ezt tekintjük irányadónak, illetve ez tartalmazza a 
minősítés lépéseit teljes részletességgel. A továbbiakban többször előforduló 
„épületenergetikai szabályozás” alatt ezen rendeleteket értjük. 
Az épület fajlagos hőveszteség-tényezője határozza meg a fűtött teret határoló burokra 
eső hőveszteségeket és hőnyereségeket. Ha az épület szellőzési veszteségeit és belső 
hőterheléseit is figyelembe vesszük, akkor megkapjuk a nettó fűtési hőigényt, amint azt 
tárgyaltuk a 4.3 fejezetben. Attól függően, hogy természetes vagy/és gépi szellőzést 
alkalmaznak, esetlegesen légfűtéssel vagy/és hővisszanyerős szellőzéssel más és más 
képlet szerint számítjuk a nettó fűtési igényt (lásd 4.3 fejezet). 
A fűtés éves nettó hőenergia-igénye természetes szellőzés esetén egyszerűsített 
módszerrel a következőké: 
 
QF = 72V(q +0,35n) – 4,4ANqb [kWh/a] (6.1) 
 
Az összefüggésben szereplő mennyiségek: 72 a konvencionális fűtési hőfokhíd (20 fokos 
belső, 12 fokos határhőmérsékletre) órafokban kifejezett értékének ezredrésze (a kW/W 
átszámítás miatt) [hK/a]; V az épület fűtött térfogata [m3]; qv a fajlagos hőveszteség-
tényező [W/m3K]; n a légcsereszám [1/h]; 4,4 a fűtési idény órában mért hosszának 
ezredrésze (a W/kW átszámítás miatt) [h/a]; AN a nettó fűtött szintterület [m2]; qb – a 
belső hőterhelés fajlagos értéke [W/m2];  a hővisszanyerő hatásfoka; σ a szakaszosan 
(éjszakára, hétvégére) leszabályozott fűtési üzem hatását kifejező csökkentő tényező. 
A belső hőterhelés fajlagos értéke és a szakaszosan (éjszakára, hétvégére) 
leszabályozott fűtési üzem hatását kifejező  csökkentő tényező az épület rendeltetésétől 
függő adat, értékük a 6.1 táblázatból olvasható ki. 
A  értéke 1, ha nincs lehetőség programozott fűtésre. 
 

6.1 táblázat: Tanúsítás és tervezés során figyelembe veendő adatok 
Az épület rendeltetése Szakaszos üzem korrekciós szorzója 

  
Belső hőnyereség 

átlagos értéke 
W/m2 

Lakóépületek  programozható fűtés esetén: 0,9 
egyéb esetben: 1,0 

5 

Irodaépületek  programozható fűtés esetén: 0,8 
egyéb esetben: 1,0 

7 

Oktatási épületek  programozható fűtés esetén: 0,8 
egyéb esetben: 1,0 

9 
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A légcsereszámot új építésű lakóépületek esetén n=0,5 h–1-re kell felvenni, tanúsításkor 
a 6.2 táblázat szerint vagy blower-door mérés alapján az MSZ EN 832 útmutatása 
szerint. Új építésű, nem lakóépületek esetén a hatályos szabályozás szerint kell eljárni a 
légcsereszám felvételekor (itt nem részletezzük). 
Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a fajlagos hőveszteség-tényező és a nettó fűtési igény 
mértékegysége eltérő. A fajlagos hőveszteség-tényező pillanatnyi hőáram jellegű 
mennyiség (mértékegysége W/m3K), mely független a külső-belső hőmérséklet-
különbségtől, pontosabban 1 K hőfokkülönbségre számított fajlagos értékről van szó (1 
m3 fűtött légtérre vetítve). A nettó fűtési igény egysége kWh/m2év (1 m2 fűtött 
alapterületre vetítve), ami kifejezi azt, hogy ez már egy teljes fűtési idényt jellemző 
érték, magában foglalja a hőfokkülönbséget, pontosabban annak egész évre számított 
integrált értékét. A két mennyiség között a hőfokhíd adja az átváltást, melynek fogalmát 
a 2.1.1 szakaszban tárgyaltunk. A fajlagos hőveszteség-tényező és a nettó fűtési 
energiaigény közötti összefüggést szemlélteti a 6.2 ábra. 
 

6.2 táblázat: Cellás épületek légcsereszámának becslése helyszíni szemle 
alapján (fűtési idényre vonatkozó adatok) 

Nyílászáró 
légáteresztése 

Nyílások 
elhelyezkedése 

Szintek 
száma 

Korrekciós 
szorzó szél1) 

Légcsere-
szám 

vetemedett, rosszul 
illesztett ablakok, forgó 
ablakok 

egy homlokzaton 1–2 1,20  
3–6 1,30 0,7 
7–15 1,60  

több homlokzaton 
vagy szellőzőkürtő 

1–2 1,30  
3–6 1,40 0,9 
7–15 1,70  

rossz légzárású ablakok, 
műanyag vagy ép 
fakeretes ablakok 

egy homlokzaton 1–2 1,10  
3–6 1,20 0,5 
7–15 1,40  

több homlokzaton 
vagy szellőzőkürtő 

1–2 1,15  
3–6 1,25 0,6 
7–15 1,50  

jó légzárású ablakok egy homlokzaton 1–2  
 

1,00 

 
 

0,5 
3–6 
7–15 

több homlokzaton 
vagy szellőzőkürtő 

1–2 
3–6 
7–15 

 
A nettó fűtési igénnyel kapcsolatban meg kell említeni, hogy az energetikai szabályozás a 
nettó fűtési igénybe nem veszi bele az esetleges légfűtéssel bevitt hőenergiát, hanem ez 
a tétel a légtechnika nettó hőigényében jelenik meg. Vagyis az, hogy egy épület nettó 
fűtési hőigénye nulla, nem jelenti automatikusan azt, hogy energiahatékony, netán nulla 
fűtési energiafelhasználású. Létezik olyan rossz hőszigetelésű épület, melyet teljes 
mértékben légfűtéssel fűtenek, ami egyébként sem a leghatékonyabb fűtési mód, tehát 
az ilyen épület kifejezetten energiapazarló. Ebből következik, hogy a szabályozás szerinti 
értelemben vett nettó fűtési igény önmagában nem alkalmas az épület energetikai 
jellemzésére, csak úgy, ha hozzávesszük a légtechnika nettó hőigényét is (a hűtési és 
világítási igényről nem is beszélve). 
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6.2 ábra: A fajlagos hőveszteség-tényező és a fajlagos nettó fűtési hőenergia-igény 

összefüggése 
 
A nettó fűtési energiaigény az egész szezonra összegzett hőenergia, melyet a fűtési 
rendszernek az épületbe be kell juttatni azért, hogy az előírt belső hőmérsékletet 
folyamatosan fenntartsa. Ha a fűtési rendszer 100%-os hatásfokkal, azaz veszteségek 
nélkül működne, akkor a nettó igénnyel pontosan megegyezne a fűtési 
energiafelhasználás, azonban mivel a fűtési rendszer sosem ideális, ezért a fűtési 
energiafelhasználás nagyobb, mint a nettó igény. Ha a nettó igényhez hozzáadjuk az 
épületben fellépő veszteségeket, akkor megkapjuk a fűtési rendszer végső 
energiafelhasználását. Ez az érték még független az energiahordozótól, azaz biztosan 
nagyobb, mint a nettó igény, még megújuló energiák használata esetén is. 
A fűtési rendszer főbb elemei a hőtermelő(k), a hőelosztó/-szállító rendszer, illetve a 
hőleadók. Veszteségek mindegyik elemnél jelentkeznek. A hőtermelőknél fellépő 
veszteségeket termelői (hő)veszteségeknek, a hőszállítás során fellépő veszteségeket 
szállítási (hő)veszteségeknek nevezzük. A hőleadóknál fellépő veszteségek részben 
szabályozási veszteségek, részben hőérzeti problémákból adódó veszteségek, részben a 
hőleadók nem megfelelő elhelyezéséből adódnak. 
A következőkben áttekintjük a fűtési rendszerek legfontosabb hőveszteségeit. A villamos 
segédenergiából eredő veszteségeket még nem említettük, arról később lesz szó. 
 
6.1.1.Hőtermelői veszteségek és a teljesítménytényezők 

Az energetikai szabályozásban a hőtermelőket a teljesítménytényezővel vesszük 
figyelembe. A teljesítménytényező jele Ck és a következőképpen számítható: 

NN
k

1
C




 (6.2) 
 
ahol NN a hőtermelő éves hatásfoka. A teljesítménytényező gyártmánykatalógusokban 
nem szokott szerepelni, ezért általános esetben javasolt az energetikai szabályozásban 
szereplő értékek alkalmazása. 
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A szabályozásban található táblázatokat egyszerűsített módszernek kell tekinteni. 
Előfordulhat olyan speciális eset, amelyre a szabályozás nem ad tájékoztató értéket vagy 
nem értünk egyet a szabályozás által javasolt értékkel. Ekkor részletes módszer szerint 
meg kell határoznunk a teljesítménytényezőt, de ehhez szükséges, hogy mélyebben 
ismerjük a hőtermelők veszteségeit, az éves hatásfokot, illetve a teljesítménytényező 
mögöttes tartalmát. 
 

 
6.3 ábra: A fűtési rendszer legfontosabb hőveszteségei 

 
Kazánok veszteségei és hatásfoka 

A leggyakoribb hőtermelők a kazánok, ezért azokkal részletesebben foglalkozunk. 
Nagyon fontos, hogy ne keverjük össze az éves hatásfokot a katalógusokban szereplő 
tüzeléstechnikai hatásfokkal, illetve névleges hatásfokkal. Ezek tisztázásához először 
tekintsük át, hogy milyen veszteségek lépnek fel egy kazánnál. 
 
Füstgáz- vagy kéményveszteség (Qf): azért jelentkezik, mert az égéstermék a bevezetett 
tüzelőanyag és égési levegő hőmérsékleténél magasabb hőmérsékleten távozik. A 
korszerű kazánoknak ez a legjelentősebb vesztesége. Számítani az alábbi módon lehet: 
 
 Qf=mf⋅cf ( tf-tl ) [W] (6.3) 
 
ahol: mf a keletkezett égéstermék tömegárama [kg/s], cf  az égéstermék fajhője [J/kgK], 
tf  az égéstermék hőmérséklete [°C], tl az égési levegő hőmérséklete [°C], Qe az 
elégetlen gázok okozta veszteség. 
Ez a veszteség az olaj- és gáztüzelésű berendezések esetén elhanyagolható értékű, 
jelenléte az égő rossz beállítására utal. Szilárd tüzelés esetén jelentős tétel lehet. A 
leggyakrabban a tökéletlen égés következtében visszamaradó CO vagy H2 okoz ilyen 
veszteséget. Minden 1 tf% CO vagy H2 jelenléte az égéstermékben kb. 4–5% veszteséget 
jelent. 
 
Korom- és pernyeveszteség (Qk): az elégetlen szén hőtartalma miatt jelentkezik. Értéke 
szilárd tüzelőanyagoknál 1–3%, olaj- és gáztüzelésnél elhanyagolható. 

kWh/m2év

qF

VÉGSŐ 
ENERGIA

Fűtés nettó 
hőenergia 

igénye

Szabályozási veszteségek (qf,h)
Szállítási veszteségek (qf,v)
Tárolási veszteségek (qf,t)

Hőtermelő veszteségei (Ck)
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Sugárzási veszteség (Qs): Mivel a kazántest melegebb a környezeténél, ezért 
konvekcióval és sugárzással energiát ad le. Ez a veszteség szigeteletlen kazánoknál 
jelentős lehet, a kazán szigetelésével töredékére csökkenthető. Szigeteletlen 
készülékeknél elérheti akár a 10%-ot is, jól szigetelt, nagy teljesítményű berendezé-
seknél néhány tized százalék. 
 
Rostély- és salakveszteség (Qr): szilárdtüzelésű berendezésekre jellemző veszteség. A 
két veszteség 5–10% értéket érhet el. 
 
Készenléti veszteség (Qkész): általánosságban a csak fűtésre szolgáló berendezések 
esetén a fűtési idény több mint 80%-ában a méretezési teljesítmény felénél kisebb 
teljesítményre van szükség. A teljes terheléssel való üzemelés csak nagyon rövid 
időszakra jellemző. A kazán részterhelésen való üzemeltetése gyakran az égő ki-be 
kapcsolásával érhető el. Amikor az égő ki van kapcsolva, akkor nincs energiabevitel, de a 
kazánban továbbra is meleg a fűtővíz, ezért változatlanul van vesztesége a környezete 
felé. Ezt a veszteséget készenléti veszteségnek nevezzük. A készenléti veszteség 
jellemzően kétféleképpen, sugárzási veszteségként és kéményveszteségként jelentkezik. 
A kéményveszteség jelentősen csökkenthető, ha égéstermék csappantyú van a készülék 
után beépítve. A ventilátorral működő készülékeknél a ventilátor kikapcsolásával a 
berendezésen átáramló levegő mennyisége jelentősen csökken. Ha figyelembe vesszük 
azt is, hogy a készüléken átáramló és a kéményen keresztül távozó levegő utánpótlása a 
külső térből történik, akkor belátható, hogy ez a tétel egyes készülékeknél nagyon 
jelentős lehet. A teljes fűtési idényre vetített veszteség atmoszferikus égővel felszerelt 
készülékeknél elérheti a teljes energiafelhasználás 10%-át is. 
 
Ezek után definiáljuk a különböző hatásfokfogalmakat. Az ηK tüzeléstechnikai hatásfok 
(Nutzungsgrad vagy Teillastnutzungsgrad) a berendezés égőjének üzeme közben 
értelmezett hatásfok. Fontos, hogy a definíció szerint folyamatosan van energiabevitel, 
nincsenek az égő üzemszünetek közbeni veszteségek figyelembe véve. Vagyis ez az 
érték nem tartalmazza a készenléti veszteségeket. 
Az ηN kazánhatásfok (Wirkungsgrad) mind az égő üzeme közbeni, mind az üzem-
szünetben fellépő veszteségeket figyelembe veszi, vagyis a készenléti veszteségeket is. 
Mindkét hatásfokot különböző kazánterheléseknél, különböző vízhőmérsékleteknél lehet 
értelmezni, azaz értékük a terhelés függvényében változik. A katalógusokban szereplő 
értékeket névleges terhelésre szokták megadni. 
A kazánok tényleges energiafelhasználását legjobban az éves hatásfoka (ηNN) jellemzi, 
ennek reciproka a teljesítménytényező (Ck). Ez a teljes fűtési idényben hasznosított és a 
kazánba ténylegesen bevezetett energia hányadosa. A különböző terheléseknél mérhető 
kazánhatásfokokat fel lehet használni arra, hogy a kazán éves hatásfokát megállapítsuk. 
A módszer nálunk nem szabályozott, ezért a német szabvány (DIN 4702) eljárását 
ismertetjük. Ennek értelmében a fűtési időszakot 5 részre kell bontani olyan módon, 
hogy az egyes részek során felhasznált energias egyenlő legyen. Ezeknél a jellemző 
terheléseknél kell a kazánhatásfokot megállapítani, és azokból az éves hatásfok az alábbi 
módon számítható: 





5

1 ,

1
5

i i

NN





 (6.3)

 

 
ahol ηNN a kazán éves hatásfoka; ηφ,i az adott terhelésen mért kazánhatásfok. 
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A német előírások 12.8, 30.3, 38.8, 47.6 és 62.6% terhelések melletti kazánhatásfok 
mérését írják elő. 
A 6.4. ábrán szereplő diagram mutatja be a hőfokgyakoriság, a külső hőmérséklet, fűtési 
napok és a kazánterhelés kapcsolatát. 
 

6.4 ábra: Éves hatásfok meghatározására szolgáló terhelése, és az azokhoz tartozó 
időtartamok 

 
A német szabvány szerint kimért éves hatásfok a német hőfokgyakorisági görbére épül, 
Magyarországon más terheléseken kellene mérni. Magyar mérési adatok nem állnak 
rendelkezésre, ezért a gyakorló szakembernek korlátozottak a lehetőségei: vagy a német 
katalógusból kinézett, hazai viszonyokra nem pontos éves hatásfokkal, vagy a hazai 
energetikai szabályozásban megadott Ck teljesítménytényezővel számol. 
 
A teljesítménytényező alakulása különböző kazántípusoknál 

Kazán vízhőmérséklet szerint csoportosításakor három típust szokás megkülönböztetni, 
szabványos, alacsony hőmérsékletű és kondenzációs kazánokat. 
A szabványos vagy normál (vagy állandó hőmérsékletű vagy atmoszferikus) kazánokra 
az a jellemző, hogy a kazán vízhőmérsékletét nem szabad tartósan 60–65 °C alá 
csökkenteni, mert ilyenkor az égéstermék kondenzálódik a kazán belső felületén, és a 
savas kondenzátum a kazán korrózióját okozza. Ezeknél a kazánoknál ezért a 
szabályozójuk állandó kazánvíz hőmérsékletet tart és a füstgázhőmérséklet jellemzően 
magas, aminek következménye a jelentős füstgázveszteség, illetve a füstgázban maradó 
vízgőz hőtartalmának elvesztése. A vízgőz kondenzációja jelentős hőfelszabadulással (ezt 
nevezzük párolgáshőnek vagy kondenzációs hőnek) járna, ami így kihasználatlanul 
távozik. Egy állandó hőmérsékletű gázkazán veszteségeit mutatja a 6.5 ábra. 
Az alacsony hőmérsékletű kazánoknál a német elnevezések megkülönböztetik a 
„Niedertemperaturkessel” és „Tieftemperaturkessel kategóriát is. Az elsőnél a 
vízhőmérséklet alsó korlátja 35–40 °C, míg a másodiknál esetleg nincs is alsó korlát 
megállapítva. Hazánkban nem terjedt el a két kategória megkülönböztetése, mi csak a 
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közös „alacsonyhőmérsékletű kazán” kategóriát használjuk. Mivel a kazán alacsonyabb 
vízhőmérséklet melletti üzemben sem károsodik, ezért ezeket a készülékeket úgy 
célszerű üzemeltetni, hogy a fűtővíz hőmérsékletét a külső hőmérséklet függvényében 
változtatjuk. Mindig csupán a szükséges hőmérsékletet tartjuk, ezzel a készenléti 
veszteségek csökkenthetők. A kazánok jellemzően fel vannak szerelve egy olyan 
szabályozóval, amely az időjárásfüggő központi szabályozást biztosítja. 

 
6.5 ábra: A hőtermelői veszteségek egy állandó hőmérsékletű gázkazán esetén 

Forrás: Energieagentur NRV 
 
A kondenzációs kazánoknál az égéstermékkel távozó vízgőz energiatartalmát is 
hasznosítani lehet, ezért ezeknek a kazánoknak jellemzően 8–10%-kal magasabb lehet a 
hatásfoka. A kazánokat célszerű minél alacsonyabb vízhőmérséklettel üzemeltetni, hogy 
minél nagyobb mértékű kondenzáció legyen elérhető. Ha a kazán alacsonyabb 
vízhőmérséklettel üzemel, az nem csupán azért növeli a hatásfokát, mert nagyobb mér-
tékű a kondenzáció, hanem azért is, mert a kazán készenléti veszteségei csökkennek. 
Gyártmánykatalógusokban előfordul, hogy kondenzációs kazánok hatásfokára 100%-nál 
nagyobb (akár 108%-os) hatásfokot adnak meg. Ennek oka az, hogy a kazánhatásfok a 
hasznosított és a bevezetett hő hányadosa. A bevezetett hőt kétféleképpen lehet 
értelmezni. Régebben a tüzelőanyag fűtőértékét értették alatta, ami nem tartalmazza a 
füstgázzal távozó vízgőz kondenzációs hőjét (azaz a látens hőt). Ellenben, az újabb 
értelmezésben a bevezetett hő az égéshő, ami már tartalmazza a kondenzációs hőt is. 
Ebből következik, hogy amennyiben a fűtőérték a viszonyítási alap (ez a gyakoribb), 
akkor jobb hatásfokot kapunk, melynek értéke kondenzációs kazánoknál 100% feletti. A 
korrekt érték akkor adódik, ha égéshőhöz viszonyítunk, de az történeti okok miatt 
kevésbé terjedt el. 
A kondenzációs kazánok veszteségeit mutatja be a 6.6 ábra. 
A különböző kazántípusoknál a kazánterhelés függvényében eltérően változik a 
kazánhatásfok. Ennek jellegét a 6.7 ábra mutatja be. 
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6.6 ábra: A hőtermelői veszteségek egy kondenzációs kazán esetén 

Forrás: Energieagentur NRV 
 

 
6.7 ábra: Kazánhatásfok és kazánterhelés kapcsolata 
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A szabványos kazán esetében az állandó kazánvíz-hőmérséklet miatt a készenléti 
veszteség állandó. A kazánterhelés csökkenésével a készenléti időszak hossza nő az égő 
üzemid hosszához viszonyítva, ezért ez jelentős kazánhatásfok-romlást jelent. 
Az alacsony hőmérsékletű kazánnál többnyire elmondható, hogy a kazán terhelésének 
csökkenése egybeesik azzal, hogy ilyenkor a rendszer üzemeltetéséhez alacsonyabb 
vízhőmérséklet is elegendő. Ez a készenléti veszteség csökkenését eredményezi. 
Gyakran elmondható, hogy ez ellensúlyozza a kazánhatásfok romlását, sőt egy ideig még 
nagyobb hatású is lehet. 
A kondenzációs kazánoknál hasonló a hatás, mint az alacsony hőmérsékletű kazánoknál, 
de itt a kondenzáció mértéke növekszik, ezért jelentősebb a kazánhatásfok javulása. 
Mivel részterhelésnél a legnagyobb mérvű hatásfokcsökkenés a szabványos kazánoknál 
tapasztalható, ezért ezeknél jelent legnagyobb gondot a kazán túlméretezése. A 
túlméretezett kazán miatt a kazánterhelések még alacsonyabbak lesznek, tehát a kazán 
éves hatásfoka ezzel romlik. Erre azért is figyelni kell, mert meglévő épületek energetikai 
korszerűsítése során gyakran történnek olyan intézkedések, amelyek az épület 
energiaigényét csökkentik (pl. épületszerkezetek utólagos szigetelése, ablakok cseréje 
stb.). Ha ezzel nem párosul a kazán cseréje, akkor előfordulhat, hogy a meglévő 
szabványos kazán ettől kezdve lényegesen alacsonyabb éves hatásfokkal üzemeltethető 
csak, tehát az energi megtakarító intézkedések nem érik el maradéktalanul a céljukat. 
Alacsony hőmérsékletű kazánoknál a túlméretezés kevésbe jelent problémát, míg 
kondenzációs kazánnál egyenesen arról lehet beszélni, hogy a működési feltételeket 
javítja a kazán túlméretezése. 
 
A teljesítménytényező értelmezése hőszivattyúk esetén 

A következőkben tárgyalt fogalmak részletesebb leírása a Környezettechnika c. 
jegyzetben megtalálható. 
Hőszivattyúk esetén a teljesítménytényező az SPF érték reciproka, ami az angol seasonal 
performance factor rövidítése. Nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a COP értékkel, 
ami egy adott terhelésen mért katalógusérték. Általában a gyártmánykatalógusokban 
csak a COP érték szerepel, az SPF nem. Előfordul, hogy egy külső hőfoktól függő COP 
görbét adnak meg, mely alapján az éves kazánhatásfok számításához hasonlóan az SPF 
meghatározható. Amennyiben az SPF értékről semmilyen információ sincs, akkor sem 
szabad a teljesítménytényezőt a COP reciprokaként számolni. Ebben az esetben csak az 
energetikai szabályozás egyszerűsített értékeit vehetjük alapul. 
 
A teljesítménytényezők meghatározása egyszerűsített módszerrel 

Az alábbi táblázatok a hatályos energetikai szabályozás által javasolt egyszerűsített 
eljárás értékei. Bár később tárgyaljuk részletesen, a rendelet szerkesztéséhez 
ragaszkodva a hőtermelők villamos segédenergia igényét is itt adjuk meg. 
A teljesítménytényező meghatározásához azt az alapterületet kell figyelembe venni, 
amelynek fűtésére az adott berendezés szolgál. Erre különösen olyan társasházaknál kell 
figyelni, ahol lakásonként vannak hőtermelők beépítve. Nem szabad összekeverni a 
rendszer-alapterületet az épület nettó fűtött összterületével, bár időnként a kettő 
megegyezik. Például egy cirkofűtéses családi ház esetén az egész épületet egyetlen cirko 
fűti, ezért a rendszerméret azonos a nettó alapterülettel. Egy társasház esetén, ha az 
épület központi vagy távfűtéses, akkor szintén megegyezik a két érték, hiszen az egész 
épületet egyetlen rendszer fűti. Ha lakásonkénti cirkofűtések vannak, akkor a lakás-
alapterület lesz a rendszeralapterület.  
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Távfűtés: a teljesítménytényező Ck = 1,01, a villamos segédenergi- igény 0. 
 
Folyékony és gáznemű tüzelőanyagokkal üzemelő hőtermelők: az egyszerűsített 
módszerrel alapul vehető értékeket a 6.3 és a 6.4 táblázatok tartalmazzák. A 
táblázatokban az AN a fűtési rendszer által ellátott épületrész alapterületét jelenti, nem 
feltétlenül azonos az épület nettó fűtött alapterületével. 
 

6.3 táblázat. A fűtött téren kívül elhelyezett kazánok teljesítménytényezői és 
segédenergia-igénye 

 
 

6.4 táblázat. A fűtött téren belül elhelyezett kazánok teljesítménytényezői és 
segédenergia-igénye 

 
 
Hőszivattyúk: Elektromos üzemű hőszivattyúk esetén a Ck teljesítménytényező a 
szezonális teljesítménytényező (SPF) reciproka: Ck = 1/SPF. Amennyiben ez nem ismert, 
az alábbi táblázat használható. Földgáz üzemű hőszivattyúk esetén a 6.5 táblázat az 
irányadó. 
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6.5 táblázat: Elektromos üzemű hőszivattyúk Ck teljesítménytényezője 
 

Hőforrás/Fűtőközeg Fűtővíz 
hőmérséklete 

Teljesítmény-
tényező, Ck 

Víz/Víz 55/45 0,23 
35/28 0,19 

Talajhő/Víz 55/45 0,27 
35/28 0,23 

Levegő/Víz 55/45 0,37 
35/28 0,30 

Távozó levegő/Víz 55/45 0,30 
35/28 0,24 

 
6.6 táblázat: Földgáz üzemű hőszivattyúk teljesítménytényezője 

Hőforrás/Fűtőközeg Fűtővíz 
hőmérséklete 

Teljesítménytényező 
Ck 

Levegő/Víz 45/40 0,58 
 
Szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő hőtermelők: az egyszerűsített módszerrel alapul 
vehető értékeket a 6.7 táblázat tartalmazza. 
 

6.7 táblázat: Szilárd- és biomasszat-üzelés Ck teljesítménytényezője 
 

Szilárd tüzelésű kazán Fatüzelésű kazán Pellettüzelésű kazán Faelgázosító kazán 
1,85 1,75 1,49 1,2 

 
6.8 táblázat: Szilárd- és biomassza-tüzelés qk,v segédenergia-igénye 

 

Rendszer-
alap-
terület 
[m2] 

Szilárd tüzelésű 
kazán 

(szabályozó 
nélkül) 

qk,v [kWh/m2a] 
 

Fatüzelésű 
kazán 

(szabályozóval) 
qk,v [kWh/m2a] 

 

Pellettüzelésű kazán 
(ventilátorral/ 

elektromos 
gyújtással) 

qk,v [kWh/m2a] 
 

100 0 0,19 1,96 
150 0 0,13 1,84 
200 0 0,10 1,78 
300 0 0,07 1,71 
500 0 0,04 1,65 

 
Egyéb hőtermelők: egyedi fűtések esetén a teljesítménytényezők a 6.9 táblázatból 
olvashatók ki. Elektromos üzemű hőtárolós kályháknál a ventilátor energiája a hőátadás 
fajlagos energiájába van számítva. 
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6.9 táblázat: Egyedi fűtések teljesítménytényezői 

 
 
6.1.2.A fűtési rendszer szállítási veszteségei 

Ha az elosztóvezetékek fűtetlen térben haladnak, akkor hőleadásuk egyértelműen 
veszteség. Ha fűtött térben belül haladnak, akkor is veszteséget jelent a hőleadás, mert 
szabályozatlan. A fűtött helyiségekben időnként felesleges túlmelegedést okoznak, ezért 
a hőleadás egy részét veszteségnek kell tekinteni. 
Ebből a szempontból nem kell foglalkozni azokkal a vezetékekkel, amelyek az adott 
helyiség hőleadójának bekötésére szolgálnak. Ilyenkor a helyiségenkénti szabályozás a 
hőleadó teljesítményének csökkentésével kompenzálja a csővezeték hőleadását. 
A csővezetékek hőleadását a csőméret, a szigetelés és a hőmérséklet-különbség 
függvényében a 6.10 táblázat tartalmazza 50 °C hőmérséklet-különbség esetére. 
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6.10 táblázat: Zárt térben levő szigeteletlen/szigetelt csövek és sík fal hőleadása 
(hőhordozó közeg és környezeti levegő közti átlagos hőmérséklet-különbség 50 °C) 

[W/m] ill. [W/m2] 
 

Cső belső/ 
külső 
átmérője 

Szigetelés 
hővezetési 
tényezője 

Szigetelés vastagsága [mm] 
0 20 30 40 60 80 100 125 150 

10/14 0,035 86 7 6 6      
 0,045 86 11 9 7      
 0,07 86 14 13 11      
 0,093 86 18 16 14      
 0,117 86 21 19 18      
50/57 0,035 301 19 14 12 10 9 7   
 0,045 301 24 19 17 13 11 10   
 0,07 301 33 27 24 19 17 14   
 0,093 301 42 34 30 25 21 19   
 0,117 301 49 41 35 30 26 24   
100/118 0,035 515 31 24 19 14 12 11 10 9 
 0,045 515 40 31 25 19 17 13 12 11 
 0,07 515 55 42 35 28 24 21 19 17 
 0,093 515 69 54 46 37 31 27 24 21 
 0,117 515 82 64 55 45 38 33 30 27 
200/216 0,035 878 56 41 33 25 20 17 14 13 
 0,045 878 73 54 44 32 26 21 19 17 
 0,07 878 101 76 61 46 38 32 28 25 
 0,093 878 125 95 78 60 49 41 35 33 
 0,117 878 148 114 94 73 60 53 46 41 
400/419 0,035 1537 104 75 59 42 33 28 24 20 
 0,045 1537 134 97 76 55 44 37 30 27 
 0,07 1537 185 137 109 80 63 54 46 40 
 0,093 1537 231 171 139 103 83 70 60 53 
 0,117 1537 273 205 167 125 102 87 74 64 
sík fal 0,035 425 75 53 41 27 21 17 13 12 
 0,045 425 97 69 53 35 27 23 18 16 
 0,07 425 135 97 75 53 41 33 27 23 
 0,093 425 166 123 95 68 53 44 35 30 
 0,117 425 196 146 114 82 64 53 44 37 

 
Az elosztóvezeték rendszer hőleadását az alábbi összefüggéssel lehet számítani: 

     a/kWhQLZQ iiFv,f  (6.4)
 

ahol ZF a fűtési idény hosszának ezredrésze [h/1000a],  a szakaszos üzemvitel hatását 
kifejező korrekciós tényező, Li az i-ik szakasz hossza [m], Qi az i-ik szakasz fajlagos 
hőleadása [W/m]. 
 
A  korrekciós tényező azonos a nettó fűtési igénynél tárgyalt mennyiséggel. A szakaszok 
hőleadásának számításakor a számítások egyszerűsítése érdekében össze lehet vonni az 
egymáshoz közel eső vezetékátmérőket. 
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A vezeték fajlagos hőleadását az alábbi összefüggéssel lehet becsülni: 
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 (6.4) 
 
ahol Q50 a vezeték hőleadása 50 °C hőmérséklet-különbség mellett [W/m], tv,köz a 
vezetékben áramló fűtővíz átlagos hőmérséklete [°C], ti,átl a vezeték körüli átlagos 
környezeti hőmérséklet [°C]. 
A vezetékben áramló fűtővíz átlagos hőmérséklete a fűtési idény átlagos külső 
hőmérsékletéhez tartozó előremenő és visszatérő vízhőmérsékletek átlaga. Ha a rendszer 
nem rendelkezik időjárásfüggő központi szabályozással, akkor ez a méretezési állapothoz 
tartozó előremenő és visszatérő vízhőmérsékletek átlaga. Időjárásfüggő szabályozás 
esetében az átlagos vízhőmérséklet pontosabb adat hiányában becsülhető az alábbi 
összefüggéssel: 
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ahol tv,elő a fűtővíz előremenő hőmérséklete méretezési állapotban, tv,vissza a fűtővíz 
visszatérő hőmérséklete méretezési állapotban, ti átlagos belső hőmérséklet [°C], te,átl a 
fűtési idény átlagos külső hőmérséklete [°C], te,m a méretezési külső hőmérséklet [°C]. 
Elkülönítve kell számítani az épület fűtött légterén kívül és belül haladó vezetékek 
hőleadását. A fűtött téren kívül haladó vezetékek hőveszteségét 100%-ban, a fűtött 
téren belül haladó vezetékekét 30%-ban kell veszteségként felvenni. A fajlagos 
veszteséget úgy kapjuk, hogy a számított veszteséget a rendszerhez tartozó 
alapterülettel elosztjuk: 

 am/kWh
A

Q3,0Q
q 2

N

belső,v,fkülső,v,f
v,f




  (6.6) 
ahol Qf,v,külső a fűtött téren kívül haladó vezetékek hővesztesége [kWh/a], Qf,V,belső a fűtött 
téren belül haladó vezetékek hővesztesége [kWh/a], AN a nettó fűtött szintterület [m2]. 
 

A fűtési rendszer szállítási veszteségei egyszerűsített módszerrel 

Az alábbiakban táblázatosan megadjuk a hatályos energetikai szabályozás által javasolt 
egyszerűsített eljárás értékeit. 
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6.11 táblázat: A hőelosztás fajlagos veszteségei qf,v az alapterület és a rendszer 
méretezési hőfoklépcső függvényében. Vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren kívül 

 

Rendszer 
alapterület 

[m2] 

A hőelosztás veszteségei qf,v [kWh/m2a] Vízszintes 
elosztóvezetékek a fűtött téren kívül 

90/70°C 70/55°C 55/45°C 35/28°C 

100 13,8 10,3 7,8 4,0 
150 10,3 7,7 5,8 2,9 
200 8,5 6,3 4,8 2,3 
300 6,8 5,0 3,7 1,8 
500 5,4 3,9 2,9 1,3 
750 4,6 3,4 2,5 1,1 
1000 4,3 3,1 2,3 1,0 
1500 3,9 2,9 2,1 0,9 
2500 3,7 2,7 1,9 0,8 
5000 3,4 2,5 1,8 0,8 
10000 3,3 2,4 1,8 0,7 

 
A közölt tájékoztató adatok átlagosan jól hőszigetelt elosztóhálózatokra vonatkoznak, 
azaz elsősorban új építésű, jelen sorok írásakor az átlagos piaci szintnek megfelelő 
rendszerek esetén alkalmazható. Nagyon jól szigetelt vagy szigeteletlen vezetékek 
esetén a részletes módszer alkalmazása javasolt. 
 

6.12 táblázat: A hőelosztás fajlagos vesztesége qf,v az alapterület és a rendszer 
méretezési hőfoklépcső függvényében. Vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren belül 

 

Rendszer-
alapterület  

A hőelosztás veszteségei qf,v [kWh/m2a] 
Vízszintes elosztóvezetékek a fűtött téren 

belül 

[m2] 90/70°C 70/55°C 55/45°C 35/28°C 

100 4,1 2,9 2,1 0,7 
150 3,6 2,5 1,8 0,6 
200 3,3 2,3 1,6 0,6 
300 3,0 2,1 1,5 0,5 
500 2,8 2,0 1,4 0,5 
750 2,7 1,9 1,3 0,5 
1000 2,6 1,8 1,3 0,5 
1500 2,5 1,8 1,3 0,4 
2500 2,5 1,8 1,2 0,4 
5000 2,5 1,7 1,2 0,4 
10000 2,4 1,7 1,2 0,4 

 
Belső térben nem jellemző a csővezetékek hőszigetelése, ezért ez a táblázat általában jól 
használható. Kivételt képeznek ez alól a nagyon energiahatékony épületek, ahol a belső 
hőterhelések minimalizálása érdekében gyakran szigetelik a belső térben futó 
vezetékeket is. Ekkor a részletes módszer alkalmazása javasolt. 
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6.1.3.A fűtési rendszer szabályozási veszteségei 

A szabályozási veszteség, más szavakkal a teljesítmény és a hőigény illesztésének 
pontatlanságából eredő veszteség lényege, hogy az épület egyes részein vagy egészében 
az év bizonyos szakaszaiban vagy folyamatosan túlfűtés jelentkezik. Tekintve hogy a 
fűtött épület átlaghőmérsékletének 1 °C-kal való növelése 5–7% többletenergiát igényel, 
a szabályozási veszteségek igen jelentősek is lehetnek. 
A szabályozási veszteségek oka lehet egy rosszul beszabályozott fűtési rendszer, de lehet 
egy nem kellően rugalmas vagy helyiségenkénti szabályozásra nem alkalmas szabályozó-
rendszer, esetleg a szabályozás teljes hiánya is. 
 
Beszabályozatlan fűtési rendszerek 

A beszabályozatlan fűtési rendszerrel rendelkező épület egyik részén melegebb van a 
tervezettnél és a zárt térben tartózkodó emberek által elvárt légállapotnál, ugyanakkor 
az épület más részén hideg van. Ennek oka, hogy a strangszelepek és/vagy a radiátorok 
szelepbeállítása nemmegfelelő, hibás hidraulikai tervezés, a beszabályozás elmaradása, 
elállítódása miatt. Ennek eredményeképpen nem a hőszükségletnek megfelelő 
tömegáramú meleg víz áramlik az egyes hőleadókhoz. 

 
6.8 ábra. Beszabályozatlan fűtési rendszer 

 
A tervezettnél nagyobb térfogatáram következtében a szabályozószelep két oldalán nagy 
a nyomáskülönbség, így az gyakran túlságosan zajos. 
A 6.9 ábra kék görbéje egy hidraulikai beszabályozás nélküli fűtési rendszer 
helyiségeinek hőmérséklet-megoszlását mutatja. A kb. 18–19 °C átlag hőmérsékletű 
épület helyiségeinek hőmérséklete igen nagy szórást mutat, 16 °C-tól egészen 25 °C-ig. 
Annak érdekében, hogy a 16 °C-os helyiségben is meglegyen az előírt 20 °C-os 
hőmérséklet, megemeljük az előre menő fűtővíz hőmérsékletét. Az új, piros görbe 
szerinti megoszlás alakja megegyezik a korábbi kék görbe lefutásával, az átlag 
hőmérséklete azonban 21–22 °C. 
A lila színű megoszlás görbe a helyiség-hőmérsékletek hidraulikai beszabályozás utáni 
elosztását mutatja. Látható, hogy az előírt 20 °C-os belső hőmérsékletet +/– 1 °C 
pontossággal lehet biztosítani, így az épület átlag hőmérséklete és előírt hőmérséklete 
közel azonos. Látható, hogy a hidraulikai beszabályozás nélküli épület átlag hőmérséklete 
kb. 2 °C-kal magasabb, mint a hidraulikailag kiegyensúlyozott házé. A fűtött épület 
átlaghőmérsékletének 1 °C-kal való növelése 5–7% többletenergiát igényel. A probléma 
beállítással általában orvosolható, és a hatályos energetikai szabályozás a 
beszabályozatlanság hatását külön nem veszi figyelembe. 
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6.9 ábra. Fűtési rendszerek hőmérséklet-megoszlása a beszabályozottság függvényében 

 
Fűtési szabályozók 

A fűtési rendszerben a szabályozás feladata az, hogy a belső tér hőmérsékletét a 
felhasználó által megkívánt értéken tartsa. A különböző szabályozási megoldások ezt 
eltérő mértékben képesek biztosítani. A kívánt értéknél magasabb hőmérséklet 
energiapazarláshoz, az alacsonyabb hőmérséklet komfortproblémákhoz vezet. 
A legegyszerűbb eset, ha nincs szabályozás, ilyen például egy klasszikus vaskályha, ahol 
a szabályozás abban merül ki, hogy ha túl meleg van, nem pakolnak több fát a tűztérbe. 
Gázkazánok esetén a legegyszerűbb eset az, hogy manuálisan állítható be az előremenő 
hőmérséklet. Ekkor a felhasználónak kell időnként fel- vagy letekerni a hőmérsékletet, ha 
nem elég a teljesítmény vagy ha túl meleg van. A kívánt előremenő hőmérséklet tartása 
a kazán ki-be kapcsolgatásával történik, ami készenléti veszteségeket okoz. Ezt nem 
tekinthetjük szabályozásnak, tehát ezt is inkább a szabályozó nélküli kategóriába 
soroljuk. 
 

 
6.10 ábra: Termosztatikus szelep 

Forrás: Oventrop 
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Ennél lényegesen jobb, ha egy központi szabályozó szabályozza a hőtermelést, ami 
általában azt jelenti, hogy el van helyezve valahol egy helyiségtermosztát, ami ki-be 
kapcsolgatja a kazánt, ha a hőmérséklet az adott helyiségben elér egy értéket vagy 
alásüllyed egy értéknek. Ez a megoldás nem veszi figyelembe, hogy a többi helyiségben 
milyen a légállapot, és beszabályozatlan rendszer esetén helyenként jelentős túlfűtéshez, 
máshol alulfűtéshez vezethet. Egy konkrét helyiség esetében akár mindkettő 
előfordulhat, például egy sok ablakos helyiségben éjszaka alulfűtés (túl sok hűlő felület, 
huzat), nappal (a sugárzási nyereségek miatt) túlfűtés jelentkezhet. Ez a probléma egy 
jól beszabályozott rendszer esetén is fennáll. A készenléti veszteségek a ki-be 
kapcsolgatás miatt központi szabályozás esetén is jelentkeznek. Veszteség továbbá, hogy 
az épület hőtároló tömegének köszönhetően ez a szabályozó nem képes elég hatékonyan 
a külső időjárási változásokra reagálni. 
Vizes fűtések esetén az eddigi megoldásokon nagymértékben javíthat, ha termosztatikus 
szelepekkel látjuk el a hőleadókat (6.10 ábra). A termosztatikus szelepek úgy működnek, 
hogy a felhasználó tekeréssel beállíthat általuk egy neki tetsző hőmérsékletet, amit a 
termosztatikus szelep 2 oC-os vagy jobb szelepeknél 1 oC-os arányossági sávon belül 
tart. Működésének lényege, hogy a szelepfejben található egy hőre táguló folyadék vagy 
folyadékával érintkező gőz, amely ha elérjük az arányossági sáv felső határát, annyira 
kitágul, hogy ezzel zárja a szelepet. Az arányossági sáv alsó határát elérve a méretezési 
állapotig nyit. A termosztatikus szeleppel ellátott fűtési rendszerben valamennyi 
helyiségben hatékonyabban biztosítható a megkívánt hőmérséklet, ami kizárja a helyi 
túlfűtés lehetőségét (kivéve, ha a felhasználó túl magas értéket állít be, de ezt már nem 
tekintjük a rendszer hibájának), vagyis jóval kisebbek a veszteségek. Az is könnyen 
belátható, hogy az 1 oC-os arányossági sávban működő rendszer energiatakarékosabb, 
mint a 2 oC-os, hiszen a hőmérsékletcsúcsok alacsonyabbak. 
Az egyszerű szobatermosztátos központi szabályozónál még hatékonyabb az időjárás-
követő elektronika alkalmazása. A belső hőmérséklet érzékelésen alapuló 
szobatermosztát hátránya, hogy csak a belső hőmérsékletet érzékeli és az alapján ki-be 
kapcsolgatja a kazánt, tehát a fűtővíz hőmérsékletre nincs hatással. Ha kint enyhébb az 
idő, akkor az hosszabb üzemszüneteket eredményez ugyanolyan előremenő hőmérséklet 
mellett. A feleslegesen magas előremenő hőmérséklet energetikai következményeit már 
tárgyaltuk, magasabb szállítási veszteségek, magasabb füstgázveszteségek, illetve 
magasabb készenléti veszteségek jelentkeznek. Nem nehéz belátni, hogy ezek a 
problémák termosztatikus szelepek esetén is fennállnak. Tudatosabb felhasználók 
enyhébb időben manuálisan alacsonyabbra állíthatják a kazán vízhőmérsékletét, ezzel 
gyakorlatilag ők végzik el az időjárás-követő szabályozó feladatát, igaz kevésbé 
hatékonyan. Az is probléma, hogy a belső hőmérséklet az időjárás változásaira késlel-
tetéssel reagál. Előbb a falak hűlnek ki, csak utána a levegő, a külső és belső hőmérsék-
let változása között órák is eltelhetnek. Ha csak ekkor kapcsol be a termosztát, akkor 
már a használók fáznak az operatív hőmérséklet csökkenése (hideg falak) miatt, esetleg 
fel is tekerik a termosztátot, ami további energiapazarlást okoz. Vannak öntanuló szoba-
termosztátok is, melyek az ebből adódó ingadozást valamelyest képesek csökkenteni. 
Igazi megoldást jelentenek az időjárás-követő szabályozók, amelyek egy külső léghő-
mérséklet-érzékelővel vannak ellátva és az előremenő vízhőmérsékletet szabályozzák a 
külső hőmérséklettel fordított arányban. Ez állandó hőmérsékletű kazánok esetén szintén 
keveréses úton történik, azaz az előremenőhöz kevernek a visszatérőből. Ekkor is 
csökkenni fognak a készenléti veszteségek a gyorsabb reakcióidő miatt, de azért a ki-be 
kapcsolgatás itt is fennáll. Moduláris égőkkel ellátott alacsony hőmérsékletű vagy 
kondenzációs kazánok esetén a lángmagasságot képesek szabályozni. Ezáltal 
alacsonyabb füstgázhőmérséklet és minimális készenléti veszteség érhető el, aminek 
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eredménye az, hogy a kondenzációs kazánok hatásfoka részterhelésen magasabb, akár 
30%-os részterhelésig jól működhetnek. 
 

 
6.11 ábra: Időjárás-követő szabályozó 

Forrás: Vaillant 
 
Az időjárás követő szabályozás egy jelleggörbe szerint beépített program, ahol a bemenő 
jel a külső hőmérséklet, a kimenő a beállítandó előremenő hőmérséklet. 
Az időjárás-követő szabályozó hatékonysága tovább fokozható, például jelenlét érzéke-
lővel, napsütés-érzékelővel, többzónás szabályozással vagy egyéb megoldásokkal. A 6.12 
ábra egy korszerű szabályozással ellátott fűtési rendszert mutat be. 
A szabályozási veszteségek meghatározása részletes módszerrel igen nehézkes, hiszen 
nem csak a szabályozástól függ, hanem a hőtermelőtől, sőt magától az épülettől is 
(hőtároló tömeg, benapozási viszonyok). Ezért alapos, hosszú távú mérés hiányában 
javasoljuk minden esetben az egyszerűsített módszer alkalmazását. 
 

 
6.12 ábra: Fűtési szabályozási séma 

Forrás: Energieagentur NRV 
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Fűtési szabályozási veszteségek meghatározása egyszerűsített módszerrel 

A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteségek a 6.13 
táblázatból olvashatók ki. Az elektromos segédenergia-igény 0 kWh/m2a értékkel 
számolható, ha a hőátadásnál nincs szükség ventilátorra. 
 
6.1.4.A fűtési rendszer tárolási veszteségei 

A fűtési hőtárolók nem keverednők össze a HMV-tárolókkal. A fűtési hőtárolókat 
puffertárolóknak is nevezik és feladatuk, hogy a hőtermelés és a hőfelhasználás 
esetleges időbeni eltolódását kiegyenlítsék, egyfajta puffert képezzenek a kettő között. 
Általában szilárd tüzelésű kazánoknál (pl. fatüzelés, régen széntüzelés) alkalmazzák, ahol 
nem automatizált a tüzelőanyag adagolása, vagyis ahol időnként manuálisan „pakolják” 
be a tüzelőanyagot a kazánba. Ekkor csúcsterhelések jelentkeznek, melyek általában 
nem esnek egybe a csúcsigényekkel. Szintén általánosan alkalmaznak puffertárolókat 
fűtésrásegítésre kialakított napkollektoros rendszerek esetén, ahol a termelés nappal 
történik, a csúcsigény éjszaka van. Ilyenkor a kollektor által nappal termelt hő a 
puffertároló vizét melegíti egy hőcserélőn keresztül, amiből éjjel (illetve, amikor szükség 
van rá) egy másik hőcserélőn keresztül átvisszük a hőt a szekunder körbe. 
Előfordul, hogy gázkazánok esetén is alkalmaznak puffertárolókat, melynek célja a 
csúcsterhelés csökkentése, ezáltal kisebb kazánteljesítmény is elegendő lehet. 
Ugyanakkor a puffertárolóknak van hővesztesége, hiszen a meleg víz időnként hosszú 
ideig áll a tartályban. Ha a tároló fűtött térben van, ezen veszteség egy része hasznosul, 
ha fűtetlen térben, akkor nem. Fontos tehát, hogy a puffertárolóknak jó legyen a 
hőszigetelése. 
Részletes módszer alkalmazása esetén a hőtranszport-alapegyenletekből kell kiindulni. 
 
6.13 táblázat: A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteségek 

vizes fűtések esetén 
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6.14 táblázat: A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteségek 
egyedi fűtések esetén 

Rendszer Szabályozás qf,h 
kWh/m2a 

Egyedi fűtések 
Gázkonvektor 
 
Egyedi kályha 
Kandalló 

 
Szabályozó termosztáttal 
Szabályozás nélkül 
Szabályozás nélkül 
Szabályozás nélkül 

 
5,5 
15,0 
15,0 
10,0 

Elektromos fűtések 
Hősugárzó 
 
Hőtárolós kályha 

 
Szabályozás nélkül 
Szabályozó termosztáttal 
Szabályozó termosztáttal 

 
5,5 
0,7 
4,4 

 
 
A fűtés tárolási veszteségeinek meghatározása egyszerűsített módszerrel 

Amennyiben nincs fűtési puffertároló az épületben (ez a gyakoribb eset), akkor a tárolási 
veszteségek értéke értelemszerűen nulla. Amennyiben van, akkor a 6.15 táblázat 
adataival számolhatunk. A tárolásnak segédenergiai-igénye is van, hiszen egy plusz 
szivattyút kell beiktatni. Ennek értékét is tartalmazza a táblázat. 
 

6.15 táblázat: A hőtárolás fajlagos energiaigénye és segédenergia-igénye 
Rendszer 
alapterület 
[m2] 

Fajlagos energiaigény 
qf,t [kWh/m2a] 

Segédenergia- 
igény 

Elhelyezés a 
fűtött térben 

Elhelyezés a 
fűtött téren kívül 

EF,T 
[kWh/m2a] 

55/45°C 35/28°C 55/45°C 35/28°C  
100 0,3 0,1 2,6 1,4 0,63 
150 0,2  1,9 1,0 0,43 
200 0,2  1,5 0,8 0,34 
300   1,1 0,6 0,24 
500 0,1  0,7 0,4 0,16 
750   0,5 0,3 0,12 
1000  0,0 0,4 0,2 0,10 
1500   0,3 0,2 0,08 
2500 0,0  0,2 0,1 0,07 
5000   0,2 0,1 0,06 
10000   0,2 0,1 0,05 

 
Egyéb, a fűtési hőfogyasztást befolyásoló tényezők 

A fűtési energiafelhasználást a hőleadók is befolyásolhatják. Egyrészt azért, mert a 
hőleadók különböző rugalmassággal képesek reagálni a szabályozásra. A padlófűtés 
például ilyen szempontból igen lomha, hiszen a beton, melybe a csövek be vannak 
ágyazva, igen nagy hőkapacítású, ezért a padlófűtés reakcióideje 2–3 óra. Ezért a 
szabályozás veszteségei nagyobbak, mint a könnyebb radiátoros fűtéseké. 
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A másik, a hőleadók hatékonyságát befolyásoló tényező a helyiség hőmérséklet-
eloszlásának hőleadóktól való függése. A padló- és a falfűtés egyenletes hőmérséklet-
eloszlást tesz lehetővé, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet-különbség a tartózkodási 
zóna és a mennyezet alatti térrész között kicsi. Mivel a cél a tartózkodási zónában 
biztosítani az előírt hőmérsékletet, így az a feletti térrész túlfűtése veszteség. A 
padlófűtéssel szemben a konvektoros fűtés esetén igen nagy a hőmérsékleti gradiens, az 
eltérés 6–8 oC-ot is jelent. Ahhoz, hogy a tartózkodási zónát kifűtsük, az a feletti térrészt 
jelentősen túl kell fűteni. Ez komfort szempontból sem ajánlott. A radiátoros fűtések a 
kettő között vannak. 
Jelentősen befolyásolhatja a rendszer hatásfokát, ha (általában esztétikai célokból) a 
hőleadókat eltakarjuk. Amint az a 6.13 ábrán látható, a faburkolat, rácstakarás 
kialakítástól függően a hőleadás jelentősen csökkenhet, még egy kis párkány is 
befolyásolja azt. A jelenség többletenergia árán kompenzálható. A takarás főleg a 
sugárzásos hőleadást csökkenti, ezért a felületfűtéseknél és a lapradiátornál fokozottan 
oda kell figyelni (6.14 ábra). 
 

 
6.13 ábra: A takarás teljesítménycsökkentő hatása egy tagos radiátor esetén 

 
Hasonló okok miatt a burkolatok is jelentősen befolyásolják a padlófűtés teljesítményét. 
A parketta hőszigetelő hatása miatt nagymértékben csökkenti a padlófűtés hatásfokát 
egy hideg kő- vagy csempeburkolathoz képest. 
A falra szerelt hőleadók a fal felé adják le hőjük egy részét, ami részben a falon keresztül 
hővezetéssel távozik. Az ebből eredő veszteség függ a vízhőmérséklettől, a fal hőszigete-
lésétől, illetve a hőleadás módjától. A sugárzásos hőleadás nagyobb veszteséggel jár, 
ami például lapradiátoroknál meghatározó. Ez a veszteség jelentősen csökkenthető 
hőtükör alkalmazásával. A hőtükör általában egy nagy reflexiós tényezőjű fólia, amelyet 
a radiátor mögött helyeznek el (6.15 ábra). 
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6.14 ábra: A sugárzásos és konvektív hőleadás aránya különböző hőleadóknál 

 
A hőtükör a helyiség hőmérséklet-eloszlására is hat. Mivel visszaveri a hősugárzást, ezért 
a sugarak nagyobb része közvetlenül a tartózkodási zónát melegíti. Ha nincs hőtükör, 
akkor a fal felmelegszik, ami konvektív úton adja át a felvett hő egy részét a levegőnek, 
ami felemelkedik. Ennek eredményeképpen alakul ki a kedvezőtlen hőfokeloszlás, 
miszerint a helyiség levegőjének a felső rétegei jóval melegebbek lesznek, mint a 
tartózkodási zóna, vagyis nagy lesz a függőleges hőmérsékleti gradiens (6.15 ábra). 
 

 
6.15 ábra: Hőtükör kialakítása 
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6.16 ábra: A hőtükör hatása a helyiség hőmérsékleteloszlására (első kép: hőtükör nélkül, 

második kép: hőtükörrel) 
 

A felsorolt jelenségek energetikai hatását a hatályos energetikai rendeletben leírt 
egyszerűsített számítási módszer nagyrészt elhanyagolja vagy más veszteségekkel 
összevontan veszi figyelembe (például szabályozási veszteség beágyazott fűtőfelü-
leteknél). Részletes módszerrel való figyelembevételük nem egyszerű, mert igen 
összetett problémákról van szó. 
 
6.1.5.A fűtési rendszer villamos segédenergia-igénye 

Növelik a fűtési rendszer energiafelhasználását az ún. villamos segédenergia igények, 
amelyek felléphetnek mind a hőleadóknál (pl. füstgázventilátor, automatika), a szállító-
rendszernél (keringtetőszivattyú, motoros szelepek, HMV-nél cirkulációs szivattyú), a 
hőleadóknál (pl. segédventilátorral ellátott padlókonvektor vagy fan-coil), illetve a 
szabályozórendszer is villamos áramot fogyaszt. 
Az energetikai szabályozásban csak a leggyakrabban előforduló tételek jelennek meg, 
azok is a következő egyszerűsített számítás formájában: 







am

kWh
2,_, vkFTFSzsegédvillF qEEE

 (6.7)
 

A képletben található tagok egyszerűsített módszerrel való meghatározásának módját a 
keringtetőszivattyú segédenergi-aigénye kivételével már a korábbi fejezetekben (qk,v-t a 
6.1.1 fejezetben, az EFT-t a 6.1.4 fejezetben) leírtuk. Az EFSz meghatározása 
egyszerűsített módszerrel a 6.16 táblázat szerint történhet. 
Ne feledkezzünk meg arról, hogy minden egyes rendszer egyedi és előfordulhatnak olyan 
villamos energiát használó rendszerelemek, amelyek adott esetben számottevőek 
lehetnek, annak ellenére, hogy a szabályozásban nem szerepelnek. Ilyen például egy 
segédventilátorral ellátott padlókonvektor ventilátora, napkollektoros rendszer kollektor-
köri keringtetőszivattyúja, vagy egy talajkollektoros hőszivattyú talajköri 
keringtetőszivattyúja. Egy ilyen szivattyú energiafelhasználását is figyelembe kell venni 
és ehhez számításba kell venni a szivattyú átlagos üzemi villamos teljesítményfelvételét 
és az átlagos éves üzemidőt. Ha úgy döntünk, hogy elhanyagoljuk, tisztában kell lenni az 
ebből adódó hiba nagyságrendjével. 
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6.17 ábra: „A” energiaosztályú szivattyú. 80%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a 

hagyományos szivattyúk 
Forrás: Grundfos 

 
A fűtéshez köthető villamos segédenergia sokszor lényegesen kisebb, mint a hőenergia, 
mégsem hanyagoljuk el, mert ha átváltjuk primer energiára, akkor már a villamos áram 
magas primerenergia tényezőjéből adódóan nem lesz többé elhanyagolható (átlagosan 
5% körüli). 
A szállítási segédenergiára vonatkozó 6.16 táblázat által javasolt értékeket a konkrét 
szivattyú ismeretében felül lehet írni, ha ismerjük az éves üzemidőt és az átlagos 
teljesítményt. Tervezéskor, energiahatékony szivattyúk esetén a részletes eljárás jóval 
kedvesőbb eredményt adhat. Egy régi és egy energiahatékony szivattyú energia-
felhasználása között 4–5-szörös szorzó is lehet. Szivattyúk esetén ugyanúgy létezik 
energiacimke, mint háztartási gépek esetén (6.17 ábra). 
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6.16 táblázat: A keringtetőszivattyú fajlagos villamos segédenergia igénye [kWh/m2a] 
20, 15, 10 és 7 K hőfoklépcső esetén 

 
 
6.1.6.A fűtési rendszer végső és primerhőenergia-felhasználása, illetve 
teljes primerenergia-felhasználása 

A fűtési rendszer hőenergetikai veszteségeinek meghatározása után számolható a fűtés 
végső hőenergia-felhasználása. Ez a fűtés nettó hőigényén felül tartalmazza a szállítási, a 
szabályozási, a tárolási és a teljesítménytényezőn keresztül a hőtermelési veszteségeket. 
Nem tartalmazza a villamos segédenergia-igényeket, valamint nem tükrözi a használt 
energiahordozó minőségét. A számítás a következő: 
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 (6.8) 
 
A szorzatösszeg azért szerepel a második zárójelben, mert elképzelhető, hogy a fűtési 
rendszert nem csak egy forrás táplálja (például gáz- és vegyes tüzelésű kazán, 
hőszivattyú és csúcskazán stb.). Az ezekhez köthető veszteségek, teljesítménytényezők 
különbözők lehetnek,  az éves igény egyes forrásokból fedezett részarányát jelzi. 
  



113 

6.17 táblázat: Primerenergia-átalakítási tényezők 

 
*A távfűtési rendszer primerenergia-átalakítási tényezőjének pontos értékét az adott épületet ellátó 
távhőszolgáltatótól lehet beszerezni. 
 
Alapvetően két eset lehetséges az  meghatározásában. Az egyik eset, ha az épület 
különböző részeit különböző rendszerek látják el. Ekkor a fűtött térfogatrészek 
arányában kell az -t megosztani. A másik eset, ha az épület egészét több hőtermelő 
egyszerre fűti például egy közös puffertárolón keresztül. Ilyen például egy napkollektor 
és egy gázkazán kombinációja. Ebben az esetben az éves termelt energiák arányában 
kell az -t megosztani. 
A fűtési rendszer primerhőenergia-felhasználását is meg tudjuk határozni. Ez már 
kifejezni azt, milyen minőségű energiahordozót használunk az épületben. Az 
energiahordozókat ún. primerenergia-tényezőkkel minősíthetjük, melynek értéke annál 
alacsonyabb, minél kevesebb fosszilis energia szükséges az adott energiahordozó 
előállításához és házhoz szállításához. A legmagasabb a villamos áram primerenergia-
tényezője, mert a Magyarországon előállított villamos energia rendkívüli mértékben 
igénybe veszi a fosszilis energiahordozókat elsősorban az alacsony megújuló alapú 
áramtermelés és az átlagosan rossz erőművi hatásfok miatt. A paksi atomerőmű javít 
valamit a helyzeten, de még így is nagyon magas. Ebből az is következik, hogy a primer-
energia tényezők erősen országfüggők, Norvégiában például nagyon magas az 
áramtermelésben a vízenergia alapú megújulós részarány, ami kiváló primerenergia-
tényezőt eredményez. A jegyzet írásakor érvényes hazai primerenergia-tényezőket a 
6.17 táblázat foglalja össze. 
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A fűtési rendszer primerhőenergia-felhasználását az alábbi képlettel számolhatjuk: 
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2fkkt,fv,fh,ffhő,primer,F

 (6.9)
 

ahol ef a fűtési rendszerben hőtermelési célra használt primer energia tényezőit jelenti. 
Ez a képlet még nem tartalmazza a fűtési rendszer villamos segédenergia felhasználását, 
csak a hőenergiát, de azt már primerben kifejezve. Ettől függetlenül, az ef felveheti a 
villamos áramra jellemző 2,5 vagy 1,8 értékeket, amennyiben villamos fűtés van az 
épületben. Az  értelmezése bővül, elképzelhető többféle energiahordozót használó fűtési 
rendszer (pl. vegyes tüzelésű kazán), ahol a használt energiahordozó arányában kell az 
-t megosztani. 
Ahogy azt a 6.18. ábrán láthatjuk, a primerhőenergia-felhasználás a végső hőenergia-
felhasználásnak a többszöröse vagy a töredéke is lehet. Azt is itt érdemes megjegyezni, 
hogy a primerenergia-felhasználás és ezáltal az energetikai kategória magában foglalja 
az esetleges megújuló energiahordozók fosszilis energiahordozó használatra gyakorolt 
kedvező, kiváltó hatását. Ugyanakkor a végső energiafelhasználás független a használt 
energiahordozótól, azaz értéke ugyanaz földgáz, villamos vagy megújulós fűtés esetén. 
 

 
6.18 ábra: A különböző primerenergia-hordozók hatása a fűtés primerhőenergia-

felhasználására 
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6.19 ábra: A fűtés primerenergia-felhasználásának fő elemei 

 
Ha a primerhőenergia-felhasználáshoz hozzáadjuk a fűtés villamos segédenergia 
felhasználását primer energiába átszámolva, akkor megkapjuk a fűtés primerenergia-
felhasználását (6.19 ábra): 

    



  am
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(6.10) 
 
ahol ev a villamos segédenergiára vonatkozó érték, ami még éjszakai árammal ellátott 
villamos hőtermelő esetén is inkább 2,5, tekintve (ha egyáltalán van ekkor 
segédenergia), hogy a keringtetés vélhetően nappal történik. Elvileg előfordulhat olyan 
rendszer, ahol a segédenergiát napelemekkel állítják elő. Ebben az esetben is 
meggondolandó, hogy itt 2,5-et írjunk be és a saját energetikai rendszerekből származó 
nyereségáramoknál vegyük figyelembe a napelemekkel termelt energiát, mert akkor nem 
kell kiszámolni, hogy a napelemekkel termelt energia mekkora hányada fordítódik a fűtés 
segédenergia-igényének ellátására. 
 
6.2. A használati melegvíz-ellátás primerenergia-igénye 

Az épületek többségében a fűtés mellett a használati melegvíz-termelés energiaigényével 
szinte mindig számolnunk kell, a gépi szellőzés, hűtés ritkábban fordul elő. Ezért 
fontosnak tartjuk, hogy a fűtés mellett a meleg vízzel is részletesen foglalkozzunk. 
Általános esetben (régebbi vagy új, átlagos műszaki színvonalú épületek esetén) a HMV 
hőigénye jóval kisebb, mint a fűtésé, hiszen míg a fűtés végső hőenergia-felhasználása 
300 kWh/m2a-t is elérhet, sőt azt jócskán meg is haladhatja, HMV esetén 
40–50 kWh/m2a a jellemző érték. Viszont, ha ezt átszámítjuk primer energiára, akkor 
nappali árammal ellátott villanybojler esetén akár 100 kWh/m2a-t is kitehet a HMV, ami 
már egy hagyományos épület esetén is számottevő. 
Ha az épület jól szigetelt, energiatakarékos, akkor a fűtési energiafelhasználás 
50 kWh/m2a alá, passzívházaknál 15 kWh/m2a alá csökken, amihez képest a 
35–40 kWh/m2a-es HMV energiafelhasználás már azonos nagyságrend, sőt azt megha-
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ladó érték is lehet (6.20 ábra). Fűtés esetén nagymértékben tudunk az igényoldalon 
csökkentést elérni az épületburok hőszigetelésével, HMV esetén az igény adott, a 
fogyasztói szokásoktól függő érték. Ebből következik, hogy minél energiahatékonyabb 
egy épület, annál inkább nő a HMV jelentősége és ezért előtérbe kerülnek a HMV 
energiamegtakarítási (pl. víztakarékos szerelvények), illetve fosszilis energiahordozó 
kiváltási megoldások (pl. napkollektor). 
 

 
6.20 ábra: A HMV és a fűtés végső energiafelhasználása különböző épülettípusokra 

 
6.2.1.HMV-megtakarítási lehetőségek 

A használati meleg víz energiaigényének megtakarítására a legegyszerűbb és legolcsóbb 
lehetőség a víztakarékosság víztakarékos szerelvények beépítésével. Ilyenek a 
csaptelepekre szerelhető perlátorok, a víztakarékos zuhanyrózsák, a nyomógombos 
időzítős és az infravezérlésű csaptelepek. 
A víztakarékos perlátor úgy csökkenti a vízfogyasztást, hogy azt gyakorlatilag alig 
vesszük észre a használat során. A perlátorok működési elve az, hogy a csapból kifolyó 
vizet levegővel keverik össze, így az átfolyási érzet nem csökken jelentősen, csak maga a 
vízfogyasztás. Természetesen, ha egy lábost akarunk megtölteni vízzel, akkor észre 
fogjuk venni, hogy sokkal lassabban telik meg. Egy átlagos csapból egy perc alatt 12–15 
liter víz folyik át. A perlátorok ezt a mennyiséget jelentősen, akár kevesebb mint 2 
liter/percre csökkentik, ami 80% feletti víz- és energiamegtakarítást jelent. [forrás: 
www.zoldbolt.hu] 
A hasonló elven működő víztakarékos zuhanyfejek kialakítása olyan, hogy növelik az 
áramlás turbulenciáját és porlasztják (cseppekre bontják) és a 10–15 literes fogyasztást 
akár 5 l/perc fogyasztásra csökkentik, ami több mint 50–70% megtakarítást jelent. Tudni 
kell, hogy régebbi típusú átfolyós vízmelegítőknél elképzelhető, hogy 5–7 liter/perc 
átfolyás esetén nem kapcsol be a készülék. 
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6.21 ábra: Csaptelepre szerelhető perlátor 

Forrás: Elcon 
6.22 ábra: Víztakarékos zuhanyfej 

Forrás: Hansgrohe 
 

 
 

6.23 ábra: Infraérzékelős csaptelep 
Forrás: Sette 

6.24 ábra: Nyomógombos víztakarékos 
csaptelep 

Forrás: La Torre 
 
Középületek mosdóiban különösen oda kell figyelni a felesleges vízfogyasztás 
elkerülésére. Az infravörös érzékelőkkel ellátott csapok 70–80% közötti megtakarítást 
tesznek lehetővé, azonban a legdrágább csaptelepek közé tartoznak. A nyomógombos 
csapok olcsóbbak és jó alternatívát jelentenek a vízmegtakarításra. Segítségükkel 
beállítható, hogy maximum mekkora lehet a víz mennyisége. 
Társasházak esetén a víztakarékosság hatékony pszichológiai eszköze a lakásonkénti 
vízórák felszerelése, mert ez takarékosabb magatartásra készteti a lakókat. 
A víztakarékosság mellett a melegvíz-hőmérséklet korlátozásával is lehet energiát 
megtakarítani. Ha 65 oC-os helyett csak 40 oC-osra állítjuk be a meleg vizet, akkor a víz 
felmelegítéséhez 30–40%-kal kevesebb hőre van szükség. Ez a vízkőképződés szempont-
jából is kedvezőbb hőmérséklet, viszont a legionellafertőzés problematikájára oda kell 
figyelni. 
Régen elterjedtek voltak, majd eltűntek, viszont az elmúlt években újra megjelentek a 
melegvíz-csatlakozással rendelkező mosógépek. Ezek a készülékek rákapcsolhatók a 
melegvíz-hálózatra, így nem a drága és magas primer energiát fogyasztó villamos 
áramot kell használni. Ez önmagában végenergi-amegtakarítást nem jelent, de költség- 
és primerenergia-megtakarítást igen. 
  



118 

 
6.25 ábra: Melegvíz-csatlakozású mosógép, „A+++” kategória  

(30%-kal hatékonyabb, mint az „A”) 
Forrás: Whirlpool 

 
Az igény oldali megtakarításokon kívül az épületgépészeti rendszer hatékonyságának 
javításával, illetve energiahordozó-váltással (pl. villanybojler kiváltása gázkazánra) 
takaríthatunk meg energiát. Hőtermelői oldalon a kondenzációs kazánok, a megújulós 
hőtermelők (napkollektor, hőszivattyú, biomassza tüzelés) jelentenek lehetőséget. A 
szállítás és tárolás tekintetében a jól hőszigetelt melegvíz- és cirkulációs vezetékek, 
illetve tárolók merülnek fel. Passzívházaknál a HMV vezetékek hőszigetelése a belső 
hőterhelések csökkentése érdekében is szükséges lehet. Mindez a fűtött térben futó 
vezetékekre is érvényes. 
A cirkulációs szivattyú időkapcsolóval való ellátása esetén beállítható, hogy amikor 
folyamatos a használat, ne működjön, mert ekkor nincs rá szükség. Ugyanez a helyzet 
akkor, ha hosszabb ideig nincs használva a HMV. 
Fontos továbbá a gondos tervezés, a túlméretezés elkerülése a hőtermelők, a cirkulációs 
szivattyú és a tárolók tekintetében. 
Léteznek megoldások a használt meleg szennyvíz hőjének visszanyerésére, de ezek 
egyelőre nem elég költséghatékonyak. 
Az egyes víztakarékossági és hatékonysági megoldások és hatásuk ismeretében 
becsülhető az épület HMV-rendszerén elért energiamegtakarítás. 
 
6.2.2.A HMV hőigény számítása 

A HMV hőigényének számítására több szabvány létezik (pl. MSZ–10–158–1:1992, DIN 
4708). A módszert nem részletezzük, de a hőigény számításának elve valamennyi 
szabvány esetén a fogyasztók számán, illetve az épületben található fogyasztóhelyek (pl. 
fürdőkád, zuhany, mosdó) típusán és számán alapul. Az egy főre jutó, illetve az egyes 
berendezésekre statisztikailag átlagos vízfogyasztásokból számolhatjuk a teljes hidegvíz-
igényt, abból pedig a HMV-igényt. Nagyon durva becslésként 50 l/nap/fővel számolhatjuk 
a melegvíz-igényt lakóépületek esetén. 
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A HMV vízigényből a HMV-hőigény a következőképpen számítható: 
 
 
      (6.11) 
 

 
ahol V [liter/nap] HMV vízigény; c = [4180 J/kgK] a víz fajhője; ρ = 1 [kg/liter] a víz 
sűrűsége; th = 10 [°C] a hideg víz hőmérséklete; tm = 45 [°C] a meleg víz hőmérséklete. 
 
Az eljárást tervezéskor és auditáláskor használjuk. Tanúsítás esetén az eljárás nem 
használható, mert fogyasztófüggő. Egészen más érték jön ki, ha egy hatfős család lakik 
egy 70 m2-es lakásban, vagy ha egy idős néni ugyanabban. Mivel a tanúsításnak 
fogyasztófüggetlen eredményt kell kihozni, a hatályos energetikai rendelet statisztikailag 
átlagos fogyasztói magatartásra jellemző fajlagos nettó igényt határoz meg. 
Lakóépületek esetén qHMV = 30 kWh/m2a-vel kell számolni (egyéb funkciók esetén más 
érték az előírás). Ettől nem térhetünk el még akkor sem, ha mérési adatok mást 
indokolnának, mert akkor sérülne a fogyasztófüggetlen tanúsítás elve. 
 
6.2.3.A HMV primerenergiaigény-számítása tanúsításnál egyszerűsített 
módszerrel 

A HMV nettó hőenergia igénye tanúsításkor, tehát lakóépületekre qHMV = 30 kWh/m2a-re 
veendő fel (irodaépületekre ez az érték qHMV = 9 kWh/m2a, oktatási épületekre 
qHMV = 7 kWh/m2a). 
Ebből a melegvíz-ellátás primerenergia-igénye a következő: 
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A képlet logikája nagyon hasonlít a fűtésnél leírtakhoz, ahol jóval részletesebben 
ismertettük az eljárást. 
Az összefüggésben az első zárójelben a melegvíz-ellátás nettó hőigénye, az elosztás és a 
tárolás hővesztesége szerepel. Ezt a hőtermelő teljesítménytényezőjével (a hatásfok 
reciproka) és a tüzelőanyag primerenergia-tartalmával szorozzuk. A második tagban 
azért van szorzatösszeg, mert adott esetben a melegvíz-ellátó rendszer több forrásról 
van táplálva (például szoláris és villamos). Ilyen esetben meg kell adni, melyiknek 
mekkora a részesedése az éves igények fedezésében () és mindegyik forrás esetében a 
megfelelő teljesítménytényezőt és prime energia-tartalmat kell figyelembe venni. 
A melegvíz-ellátási rendszernek lehet villamos segédenergia-igénye is, akár a 
hőtermelőnél, akár a keringtetés céljára, ezek szerepelnek az utolsó zárójelben, szorozva 
a villamos áram primerenergia-átalakítási tényezőjével (6.26 ábra). 
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6.26 ábra: A használati melegvíz-ellátás primerenergia-felhasználásának elemei 

 
Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén tételes számítás helyett a következő 
pontokban közölt tájékoztató adatok használhatók. A táblázatokban szereplő alapterület 
mindig rendszer-alapterületet jelent, ami nem feltétlenül azonos a nettó fűtött 
alapterülettel (bár a jelölésük ugyanaz, ami zavaró). A kérdést a fűtésnél már 
részletesebben tárgyaltuk. 
Részletes eljárás alkalmazása esetén minősítési iratokban megadott teljesítménytényező 
(hatásfok) adatok alkalmazhatók, a veszteségek és a segédenergia-igény (elosztóveze-
tékek hővesztesége, szivattyúk villamosenergia-fogyasztása) a fentiek megfontolások 
alapján, illetve a szakma szabályai szerint számítandók. 
 
A melegvíz-termelés teljesítménytényezői és fajlagos segédenergia-igénye 

A teljesítménytényező értelmezése azonos a fűtésnél elmondottakkal, azonban értéke 
eltérő a fűtésre jellemző értéktől még akkor is, ha a fűtést és HMV-t ugyanazon 
hőtermelő látja el. Ennek oka többek között, hogy a HMV és fűtési hőfoklépcső eltérő, 
mások az üzemszünetek, ráadásul HMV esetén a nyári üzemet is figyelembe kell venni az 
éves hatásfok meghatározásánál. Kazánüzemű HMV-készítés teljesítménytényezőjét és 
fajlagos segédenergia-igényét a 6.18 táblázat alapján határozhatjuk meg. A táblázatban 
az ÁF jelölés a fűtőkazán integrált HMV-készítéssel, hőcserélő átfolyós üzemmódban, ha 
V<2 l, a KT jelölés a fűtőkazán integrált HMV készítéssel, hőcserélő kis tárolóval, ha 
2<V<10 l. 
Villamos üzemű melegvíz-készítő berendezésekre a 6.19 táblázat értékeiből indulhatunk 
ki. A táblázatból kimaradt a külső levegős és a talajhőt hasznosító hőszivattyú. Külső 
levegő esetén semmi esetre sem számolhatunk sem az itt közölt értékekkel, sem a 
katalógus COP érték reciprokával, SPF adat híján felvehetjük a fűtésnél ajánlott 
magasabb, 0,37-es értéket. Talajhő-hasznosítás esetén szintén a fűtésnél szereplő felső 
értékekkel közelíthetünk (0,27). 
Egyéb HMV-készítő rendszerek teljesítménytényezője és villamos segédenergia igénye a 
6.20 táblázat alapján határozható meg. 
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energiafelhasználása

HMV nettó hőigénye (qHMV)
HMV hőtermelő veszteségei (Ck)
HMV szállítási veszteségei (qHMV,v)
HMV tárolási veszteségei (qHMV,t)
HMV vill. segéden. igénye
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6.18 táblázat: Kazánüzemű HMV-készítés teljesítménytényezője és fajlagos 
segédenergia-igénye 

 
 

6.19 táblázat: Elektromos üzemű HMV készítés teljesítménytényezője (a villamos 
segédenergi- igény nullára vehető fel) 

Hőforrás Teljesítménytényező 
CK [-] 

Elektromos fűtőpatron 1,00 
Átfolyós vízmelegítő, tároló 1,00 
Hőszivattyú 
HMV 
készítésre 

Távozó levegő 0,26 

Távozó levegő/friss levegő hővisszanyerő 
ηr=0,6 

0,29 

Távozó levegőfFriss levegő hővisszanyerő 
ηr=0,8 

0,31 

Pincelevegő 0,33 
 

6.20 táblázat: Egyéb HMV-készítő rendszerek teljesítménytényezője és villamos 
segédenergia-igénye 

Rendszer Teljesítménytényező Segédenergia 
CK EK [kWh/m2a] 

Távfűtés 1,14 0,40 
Gázüzemű bojler 1,22 0 
Átfolyós gázvízmelegítő 1,30 0 
Szilárdtüzelésű fürdőhenger 2,00 0 
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A melegvíz-tárolás fajlagos vesztesége 

A tárolás fajlagos veszteségeit a 6.21 és a 6.22 táblázatok alapján határozhatjuk meg. 
 

6.21 táblázat: A melegvíz-tárolás qHMV,t fajlagos vesztesége (1. rész) 
 

Rendszer 
alapterületig 
[m2]  

A tárolás hővesztesége a nettó melegvíz-készítési hőigény százalékában 
A tároló a fűtött légtéren belül 

Indirekt 
fűtésű tároló 

Csúcson kívüli 
árammal működő 
elektromos bojler 

Nappali árammal 
működő elektromos 

bojler 

Gázüzemű 
bojler 

% % % % 
100 24 20 13 78 
150 17 16 10 66 
200 14 14 8 58 
300 10 12 7 51 
500 7 8 6 43 

>500 5 6 4 35 
 

6.22 táblázat: A melegvíz-tárolás qHMV,t fajlagos vesztesége (2. rész) 
Rendszer 
alapterületig 
[m2] 

A tárolás hővesztesége a nettó melegvíz-készítési hőigény százalékában 
A tároló a fűtött légtéren kívül 

Indirekt fűtésű 
tároló 

Csúcson kívüli 
árammal működő 
elektromos bojler 

Nappali árammal 
működő elektromos 

bojler 

Gázüzemű 
bojler 

% % % % 
100 28 24 16 97 
150 21 20 12 80 
200 16 16 10 69 
300 12 14 8 61 
500 9 10 6 53 
750 6 8 5 49 
1000 5 8 4 46 
1500 4 7 4 40 
2500 4 6 3 32 
5000 3 5 2 26 
10000 2 4 2 22 

 
A melegvíz-elosztás fajlagos vesztesége és a cirkuláció segédenergia igénye 

Az elosztás fajlagos veszteségeit a 6.23 táblázat alapján határozhatjuk meg. A cirkuláció 
segédenergiaigényét (amennyiben van cirkuláció) a 6.24 táblázatból számolhatjuk. 
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6.23 táblázat: A melegvíz-elosztó és cirkulációs vezeték fajlagos energiaigénye, qHMV,v 
Rendszer 
alap-
területig 
AN [m2] 

Az elosztás hővesztesége a nettó melegvíz-készítési hőigény százalékában 

Cirkulációval  Cirkuláció nélkül 
Elosztás a 

fűtött téren 
kívül 

Elosztás a 
fűtött téren 

belül 

Elosztás a fűtött 
téren kívül 

Elosztás a fűtött téren 
belül 

100 28 24   
150 22 19   
200 19 17   
300 17 15 13 10 
500 14 13   
750 13 12   

>1000 13 12  
 

 
 

 
6.24 táblázat: A cirkulációs vezeték Ec fajlagos segédenergi- igénye 

 

Rendszer- 
alapterületig 

[m2] 

Fajlagos segédenergia igény 
Ec [kWh/m2a] 

100 1,14 
200 0,82 
300 0,66 
500 0,49 
750 0,34 
1000 0,27 
1500 0,22 
2500 0,18 
5000 0,14 

>5000 0,11 
 
6.3. A világítás és a háztartási gépek energiafelhasználása 

Az épületenergetikai szabályozás az uniós gyakorlatot követve nem veszi számításba a 
háztartási és irodagépek, a szórakoztatóelektronika, a lift és a nem beépített világítás 
energiafogyasztását. Ennek indoklása, hogy ezek a berendezések nem az épülethez 
köthetők, hanem a fogyasztóhoz, ráadásul az avulási idejük jóval rövidebb, mint az 
épületenergetika többi berendezéséé, sőt rövidebb, mint a tanúsítvány 10 éves 
érvényességi ideje. A szabályozás csak a beépített világítás energiafelhasználását veszi 
figyelembe. 
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6.27 ábra: Lakásban található villamos készülékek energiafogyasztása és üzemeltetési 
költsége hagyományos (kék) és energiatakarékos (narancs) berendezések esetén 

Forrás: EnergieAgentur NRV 
 

A passzívházszabvány ezzel szemben figyelembe veszi ezeket az értékeket is, igaz 
feltételezi, hogy valamennyi, passzívházakban alkalmazott elektromos készülék 
energiatakarékos. 
Az elektromos berendezések energiafogyasztása fontos kérdés, mert a villamos áramnak 
a legnagyobb a primerenergia-tartalma, ráadásul ez a legdrágább energiaforrás. Nem 
véletlen, hogy a villamos berendezések és a világítótestek cseréje kivétel nélkül 1–5 év 
alatt megtérül, megelőzve ezzel az épületburok, illetve az épületgépészet felújítására 
irányuló intézkedések többségét. 
Az abszolút kWh/évben kifejezett megtakarítási potenciál jóval kisebb, mint a fűtési és 
HMV célú megtakarításé, mert a villamos berendezések a háztartások energia-
fogyasztásából csak kisebb részt képviselnek. A következőkben megvizsgáljuk a két 
legfontosabb csoport, a háztartási gépek és a világítás energiafelhasználását. 
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6.28 ábra: Egy 4 személyes háztartás éves villamosenergia-igényének megoszlása 

Forrás: EnergieAgentur NRV 
 
Háztartási eszközök villamos energiafelhasználása 

A 6.28 ábrán látható, a háztartásokban található háztartási eszközök között elég nagy a 
szórás éves energiafelhasználás tekintetében. A kék oszlopok régi típusú (de még 
gyakran használt) készülékeket mutatnak, a narancssárgák a modern energiatakarékos 
helyettesítő termékeket. Látható, hogy a legtöbb energiát a szárítógép, a 
keringtetőszivattyú (bár az nem e témakörbe tartozik), a mosogatógép, a fagyasztó és a 
tűzhely fogyasztja. Korszerű készülékre váltás esetén a legnagyobb megtakarítás a 
keringtetőszivattyún, a szárítógépen, a fagyasztón, a számítógépeken, a világításon és a 
hűtőgépeken érhető el. Kisebb a megtakarítási potenciál a tűzhelyen és a mosógépen, de 
azért ezek is megtérülnek néhány év alatt. 
A háztartási készülékeket az Európai Unióban kötelező szabályozásnak köszönhetően 
forgalomba hozatalkor energiacímkékkel kell ellátni. A címke valamennyi készülék-
csoportnál az éves energiafogyasztásról tájékoztat, és nem az egy használati ciklus – 
például mosógépeknél az egy mosási program – alatt felhasznált energia mennyiségéről. 
Az egész EU-ban egységes címke a zajszintről is tartalmaz adatokat, és nyelvsemleges, 
vagyis a feliratokat ábrák helyettesítik. Példaként egy televízió címkéjét mutatjuk be a 
6.29 ábrán. 
Az energiaosztályokat 2012 tavaszától nemcsak a készülékeken, hanem a reklámokban is 
fel kell tüntetni. Az EU arra törekszik, hogy tovább bővüljön az alkalmazási terület, így a 
jövőben a porszívótól a hajszárítóig egyre több háztartási készüléken lesz energiacímke. 
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6.29 ábra: Televízióra vonatkozó energiacímke felépítése 

Forrás: www.szoratker.hu 
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A világítás energiafelhasználása 

2009. szeptember 1. óta az Európai Unió piacára előállított háztartási lámpáknak 
energiahatékonysági minimumkövetelményeknek kell eleget tenniük. Azokat a 
hagyományos izzó- és halogénlámpákat, amelyek nem felelnek meg e 
követelményeknek, 2012 végére fokozatosan kivonták az Európai Unió piacáról. 
A nem átlátszó (matt) égőknek az Európai Unió égőkre vonatkozó energiafogyasztási 
címkéje szerinti „A” energiaosztályúnak kell lenniük. Csak a kompakt fénycsövek és a 
LED lámpák képesek ilyen magas hatékonysággal működni. Az összes többi gyenge 
hatásfokú nem átlátszó típusú izzó eltűnt a forgalomból. 
Időközben a nem megfelelő hatásfokú tisztaüvegű (átlátszó) lámpákat is fokozatosan 
kivonják. A folyamat 2009 szeptemberében kezdődött, amikor előírták a 100 wattos vagy 
annál erősebb átlátszó izzólámpák számára a C energiaosztály teljesítését, kivonva ezzel 
a forgalomból a 100 wattos izzólámpákat. Ez a határérték 2012-ig fokozatosan csökkent 
(2010-ben 75 wattra, 2011-ben 60 wattra, 2012-ben pedig 40 wattra és ennél alacso-
nyabb értékekre). A kivonás folyamatát szemlélteti a 6.30 ábra. 
 

 
6.30 ábra: A hagyományos izzólámpák piacról való kivonásának folyamata 

Forrás: http://ec.europa.eu/energy/ 
 
A piacról való kivonás a hagyományos izzók nagyon rossz hatásfokával magyarázható. 
Ezeknél az izzóknál a felvett energiának csak igen kicsiny hányada fordítódik fény 
előállítására, túlnyomó része hőt termel (6.31 ábra). A fénycsövek, kompakt fénycsövek 
esetén ez az arány sokkal jobb, az ún. LED-es fényforrások pedig még a fénycsöveknél is 
jobb hatásfokúak. 
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6.31 ábra: A hagyományos izzó és a fénycső (kompakt fénycső) által a hő és a fény 

előállítására fordított energia 
Forrás: EnergieAgentur NRV 

 
A 6.32 ábra különböző lámpák energiamegtakarításáról és energiafogyasztásáról 
tájékoztat. Az 1. oszlop a hagyományos izzólámpákra, a 2. és a 3. oszlop a C és B 
energiaosztályba sorolt továbbfejlesztett (integrált halogénkapszulákat tartalmazó) 
izzólámpákra, a 4. oszlop a kompakt fénycsövekre (CFL-ekre) és az 5. oszlop a 
fénykibocsátó diódákra (LED-ekre) vonatkozik. A különböző típusú fényforrásokat a 6.33 
ábra mutatja be. 
Élettartam: A lámpa élettartamát a tönkremenetele előtti működési órák száma fejezi ki. 
Egy lámpa átlagosan 1000 órát ég évente, ami naponta átlagosan 3 óra használatot 
feltételez. Azok az égők, amelyek állandóan égnek, gyorsabban tönkremennek, míg 
amelyeket ritkábban használnak, tovább tartanak. Néhány kompakt fénycső esetében a 
fel- és lekapcsolások száma szintén befolyásolja az élettartamot (lásd alább a „Kapcsolási 
ciklusok száma a lámpa meghibásodásáig” c. bekezdést). A fényforrások élettartama a 
hagyományos izzólámpák 1000 órás időtartamától a legjobb kompakt fénycsövek és LED 
égők 15 000 órás élettartamáig terjedhet. A hosszabb élettartam kevesebb lámpavásár-
lást és -cserét jelent. Ezt is figyelembe kell venni a különböző alternatív fényforrások 
árcéduláinak összehasonlításakor. 
Az energiatakarékos alternatívák alacsony áramfogyasztásának köszönhetően egy 
átlagos háztartás teljes villanyszámlája 15%-kal csökken. Ez évente nettó 25–50 euró 
megtakarítást jelent a háztartás méretétől, valamint a világítótestek számától és 
típusától függően. 
Fény színe: Míg a hagyományos izzólámpák mindig ugyanolyan fényszínt bocsátanak ki 
(„meleg fehér”), addig a kompakt fénycsövek és a LED-ek a színhőmérsékletek széles 
skáláját nyújtják (Kelvin fokban mérve). Ezek a különbségek bizonyos alkalmazások 
esetében hasznosak. Munkához például 2700 kelvines vagy „meleg fehér” színt, 
pihenéshez és 4000 Kelvin fölötti vagy „hideg fehér” fényforrást érdemes választani. 
Kapcsolási ciklusok száma a lámpa meghibásodásáig: Ez az információ különösen fontos 
a kompakt fénycsövek esetében. A szabvány kompakt fénycsöveket (amelyek 3000–
6000 fel-/lekapcsolást bírnak ki) nem szabad olyan helyeken alkalmazni, ahol valószínű a 
gyakori kapcsolgatás (átlagosan naponta több mint három alkalommal történő 
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kapcsolás), például a mellékhelyiségekben vagy mozgásérzékelővel felszerelt folyosókon. 
Ilyen körülmények között lehet, hogy ezek a fényforrások nem érik el a csomagoláson 
feltüntetett élettartamot. Vannak olyan kompakt fénycsövek, amelyeket kifejezetten arra 
terveztek, hogy akár 1 millió kapcsolást is kibírjanak, és ezáltal alkalmasak az ilyen 
helyiségekben történő használatra. Az egyéb fényforrások (mint például a tökéletesített 
izzólámpák) nem érzékenyek a kapcsolgatásra. 
 

 
6.32 ábra: Különböző fényforrások energiamegtakarítása és energiafogyasztása 

Forrás: http://ec.europa.eu/energy/ 
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„C” energiaosztályú tökéletesített 

izzólámpa 
„B” energiaosztályú tökéletesített 

izzólámpa 

  
Kompakt fénycső Fénykibocsátó diódákkal (LED-ekkel) 

működő fényforrás 
6.33 ábra: Energiatakarékos fényforrások 

 
A teljesség kedvéért fényforrások egyéb fontos tulajdonságairól is ejtsünk néhány szót. 
Bemelegedési idők: Ez az információ különösen fontos a kompakt fénycsövek esetében. A 
szabvány kompakt fénycsövek kicsivel hosszabb idő alatt kapcsolnak be és érik el a teljes 
fényerejüket, mint az egyéb izzótechnológiák (a bekapcsolási idő akár 2 másodperc is 
lehet, illetve a teljes fényerő 60%-nak eléréséig akár 60 másodperc is eltelhet). Vannak 
olyan kompakt fénycsövek, amelyek felfutási ideje majdnem ugyanolyan gyors, mint más 
izzótípusoké (például a tökéletesített izzólámpáké). 
 
2020-ig a lámpákra vonatkozó új energiatakarékossági követelmények felállításával 
évente több mint 40 milliárd kilowattórát takaríthatunk meg, ami 11 millió európai 
háztartás ugyanezen időtartamra számított energiafogyasztásának felel meg. Alapvetően 
fontos, hogy emiatt évente akár 15 millió tonnával is csökkenhet a CO2-kibocsátás. 
 
6.4. A primerenergia-felhasználás további elemei 

Az épület összesített energetikai jellemzőjét a következőképpen számoljuk: 







am

kWh
EEEEEEE

2átvilhűLTHMVFP

 (6.13) 
 
A P index a primer energiára utal, a többi index: F: fűtés, HMV: használati meleg víz, LT: 
légtechnika, hű: hűtés, vil: beépített világítás, át: saját energetikai rendszerből származó 
nyereségáramok. A képletet grafikusan is megjeleníti a 6.34 ábra. A mértékegység 
nevezőjében szereplő „a” évet jelent. 
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6.34 ábra: Az összesített energetikai jellemző 

 
A lakóépületek túlnyomó többségében a fűtés és a használati meleg víz teszi ki az 
energiatanúsításnál számításba veendő tételeket, mert légtechnika és hűtés 
lakóépületekben ritka, a beépített világítás pedig az energetikai szabályozás szerint 
lakóépületekre elhanyagolható (ez Európában általános alapelv). Mivel a lakóépületek 
teszik ki az épületállomány nagy részét, ezért elmondható, hogy az esetek többségében 
csak a fűtéssel és a HMV-vel kell számolni. 
terjedelmi okokból a légtechnikával, a hűtéssel és a beépített világítással ebben a 
jegyzetben nem foglalkozunk, szükség esetén a számítás részletei a hatályos energetikai 
rendeletben megtalálhatók. 
Ez nem jelenti azt, hogy a légtechnika és a hűtés elhanyagolható lenne. Bizonyos ese-
tekben a légtechnikai vagy a hűtés primerenergia-igénye meghaladhatja akár a fűtést is. 
 
Az épület saját energetikai rendszereiből származó nyereségáramok 
Az épület saját energetikai rendszereiből származó, az épületben fel nem használt és 
más fogyasztóknak átadott (fotovoltaikus vagy motorikus áramfejlesztésből származó 
elektromos, aktív szoláris rendszerből származó hő-) energia az épületben felhasznált 
primer energia összegéből levonható. 
Adott esetben például a szoláris rendszerből származó hőenergiát a használati melegvíz-
ellátó rendszerben hasznosítjuk. Ekkor az ott került beszámításra: a melegvíz-ellátás 
hőigényének valamekkora hányadát a szoláris rendszerrel fedezzük (és az összefüggé-
sekben a megújuló energia zéró primerenergia-tartalmával kedvező energetikai 
minőséget igazolhatunk). Hasonló a helyzet, ha egy gázmotoros kapcsolt energia-
termelésből vagy fotovoltaikus rendszerből származó villamos áramot a saját épületünk 
rendszereiben használunk fel. (Ez a megújuló energia hasznosítás is a saját épület 
primerenergia-igényét csökkenti a kedvező primerenergia-átalakítási tényezők révén.) 
A levonás arra az esetre vonatkozik, amikor ilyen rendszerből több energia származik, 
mint amennyit a saját épületben hasznosítani tudunk és a fölösleget „eladjuk” az 
országos hálózatnak vagy más épületeknek. 
Persze (főleg napelemeknél) azt is megtehetjük, hogy a teljes értéket csak itt vonjuk le, 
ekkor nem kell meghatározni, hogyan oszlanak meg a nyereségáramok, ami sokszor nem 
egyszerű). Oda kell figyelni, nehogy kétszer számoljuk a nyereségáramokat, tehát ekkor 
a fűtésnél, HMV-nél stb. nem számolhatunk ezzel a megújuló energiával (azaz ott nappali 
árammal kell számolni a segédenergiát). 
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Figyeljünk arra, hogy az érték kiváltott primer energiát jelent, vagyis ne felejtsük el 
levonáskor megszorozni 2,5-tel a napelemek által termelt villamos energiát. 
A saját energetikai rendszerekből származó nyereségáramok meghatározására az 
energetikai szabályozás nem ad számítási módszert. Ezzel kapcsolatban a 
Környezettechnika c. jegyzetben adunk további útmutatót, illetve a gyakorlatban 
legtöbbször szoftveres alkalmazásokra támaszkodunk. 
 
6.5. Energetikai kategóriába sorolás 

A lapzártakor hatályos energetikai szabályozás szerint lakó- és szállásjellegű épületek 
összesített energetikai jellemzőjének megengedett legnagyobb értéke a következő 
összefüggéssel számítandó: 
 
A/V ≤ 0,3 EP,max = 110 [kWh/m2a] 
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3 EP,max = 74 + 120*(A/V) [kWh/m2a] (6.14) 
A/V ≥ 1,3 EP,max = 230 [kWh/m2a] 
 
A fenti összefüggéssel megadott értékek a 6.35. ábrából is leolvashatók. 
Ettől eltérő követelményértéket állapít meg a szabályozás az oktatási és az 
irodaépületekre, konkrét, ehhez hasonló diagramok formájában, melyet terjedelmi 
okokból itt nem részletezünk. 
Egyéb funkció esetére ilyen módon definiált követelménydiagram nincs. Ezekben az 
esetekben az épület használatától függő energiaigények nem számíthatók statisztikai 
alapon meghatározott, „standardizált” bemenő adatokkal. A légcsere, meleg víz stb. 
igényeken kívül olyan alapvető adatokról is szó van, mint a használat ideje (pl. egy 
étterem nyitva tartásának napi és heti menetrendje). Nem ritka az sem, hogy egy 
épületen belül különböző rendeltetésű helyiségcsoportok vannak (pl. egy szállodában 
konyha, étterem, uszoda, kondicionálóterem, konferenciaterem), mindegyik sajátos 
használati idővel és igényekkel. Nem lehet annyiféle fajlagos primerenergiaigény-
követelményfüggvényt „előregyártani”, amely minden esetet lefedne és amelyek egyikét 
bármelyik épületre alkalmazni lehetne. Ezekben az esetekben a „követelményértéket” – 
amely egyszersmind a tanúsításnál a minősítés alapja is – a tervező (tanúsító) saját 
maga határozza meg. Az eljárás nem szokatlan: számos nemzeti szabályozásban 
szerepel a „notional” vagy referenciaépület fogalma és hasonló gondolatmenet alapján 
történő alkalmazása. 
Az eljárást nem részletezzük, de lényege az, hogy egy fiktív referenciaépületet kell 
„felépíteni” részletesen meghatározott elvek alapján. A referenciaépület geometriája és 
nettó igényei azonosak a tényleges épülettel, továbbá feltételezzük, hogy a fajlagos 
hőveszteség-tényező értéke a felület/térfogat viszony függvényében megadott 
követelményérték. Az épület gépészetét viszont ún. „standard” gépészeti elemekből kell 
felépíteni. A „standard” gépészet elemeit a szabályozás részletesen megadja (pl. a fűtési 
hőtermelő kötelezően alacsony hőmérsékletű kazán). A referenciaépület összesített 
energetikai jellemzője adja meg a követelményértéket. 
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6.35 ábra: Az összesített energetikai jellemző követelményértéke lakóépületekre 

 

Az épületek energetikai kategóriába sorolásához az %100
E

E

max,P

P  hányados 

meghatározása szükséges. Ennek ismeretében a besorolás a 6.25 táblázat alapján 
végezhető el. 
A táblázat alapján megállapítható, hogy a „C” kategóriás vagy annál jobb épületek 100% 
alatt vannak, ezek tehát megfelelnek a követelményeknek, a „D” vagy annál rosszabbak 
pedig nem. A követelményeket új épületeknél és lényeges felújításoknál kötelező 
betartani, egyéb esetben nem, legfeljebb rosszabb kategóriába kerül az épület. 
 

6.25 táblázat: A hatályos épületenergetikai kategóriák 
Kategória 

%100
E

E

max,P

P 
Kategória megnevezése 

A+ <55 Fokozottan energiatakarékos 
A 56 – 75 Energiatakarékos 
B 76 – 95 Követelménynél jobb 
C 96 – 100 Követelménynek megfelelő 
D 101 – 120 Követelményt megközelítő 
E 121 – 150 Átlagosnál jobb 
F 151 – 190 Átlagos 
G 191 – 250 Átlagost megközelítő 
H 251 – 340 Gyenge 
I 341 < Rossz 
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7. ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA 

7.1. Elvek az épületszerkezetek energetikai felújításánál 

Az energetikai felújításnál elsődleges feladat a szerkezetek erőteljes hőszigetelő 
képességének biztosítása. Ezt az elhelyezendő anyagok megfelelő kiválasztásával és azok 
rendkívül pontos összeépítésével lehet elérni. Felújításnál elsődleges szempont a 
vizsgálandó épületelemek pontos beazonosítása. Az egyes szerkezetek elhelyezkedése, 
magassága, mérete, típusa, hőszigeteltsége, terhelése mind-mind meghatározó a 
felújítások tervezése során. Különösen fontos, hogy a kellő mennyiségű információ 
gyűljön össze az elemzésre és áttervezésre váró szerkezetekről. Az egyes szerkezetek 
felismerésében, beazonosításában az eredeti tervek is segíthetnek, valamint az adott 
épület kora is meghatározó lehet (az egyes időszakokban más-más szerkezeteket 
használtak). Amennyiben ez nem segít, helyszíni méretfelvétel alapján lehet 
következtetni a felújítandó szerkezetre. Még mélyebb ismereteket lehet szerezni a 
szerkezetfeltárások vagy roncsolásos vizsgálatok segítségével. Utóbbi esetén a 
kapcsolódó laborvizsgálatok is sok információt adhatnak. Pontos állapotértékelés 
(diagnosztika) után határozható meg a megfelelő és részleteiben is végiggondolt, 
megtervezett konkrét kialakítás. Felújítások esetében mindig egyedi megoldások 
készülnek, így az egyes fejezetekben ismertetett megoldások csupán iránymutatások. Az 
energetikai felújítások végeztével a szerkezetek páratechnikai, akusztikai, 
biztonságtechnikai, tűzvédelmi, sőt esztétikai képességei is javulnak, javulhatnak. 
Az épületből többféle úton távozik az energia. A 7.1 ábrán a veszteségek helye és 
százalékos értéke látszik. A nyílászárókon keresztül történik az energiavándorlás 10–
25%-a, a falakon keresztül 25–35%, a padló felé 10–15%, a tetőkön át 35–40% 
energiaveszteség történik. 
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7.1 ábra: Az épület egyes szerkezetein keresztül történő energiavándorlás mértéke 

 
7.1.1.Követelmények 

A felújításkor vizsgálandó és felújítás tervezése során az alábbiakat minden 
esetben elemezni kell (6 alapvető követelmény): 

 mechanikai ellenállás és szilárdság, 
 tűzbiztonság, 
 higiénia, egészség- és környezetvédelem, 
 üzembiztonság, 
 zajvédelem, 
 energiatakarékosság, hőszigetelés. 

Vannak egyéb, szerkezetspecifikus követelmények is. Ezek külön, az azokat tárgyaló 
fejezetekben kerülnek bemutatásra. A követelmények azonban nem kezelhetőek külön-
külön. Akár egyet is figyelmen kívül hagyva, nem a megfelelő eredmény születik (és az 
épület hőtechnikailag összességében nem felel meg a vonatkozó előírásoknak). 
 
A falakkal, födémekkel, tetőkkel szemben támasztott főbb követelmények: 

 tartószerkezeti és mechanikai ellenállás 
 behatolás elleni védelem (biztonságtechnika) 
 akusztika 
 élettartam 
 gazdaságosság 
 kivitelezhetőség 
 esztétika 
 hőszigetelés, hővédelem 
 páratechnika 

 
A nyílászárókra vonatkozó főbb követelmények: 

 vízzárás 
 légzárás 
 szélállóság 
 mechanikai szilárdság 
 ütésállóság 
 ismételt nyitással és zárással szembeni ellenálló képesség 
 működtető erők 
 hőátbocsátás, hővédelem 
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 akusztikai teljesítőképesség, hanggátlás 
 tűzállóság 
 különböző klimatikus feltételek közti viselkedés 
 veszélyesanyag-kibocsátás 
 tartósság 
 hóteherrel és állandó terheléssel szembeni ellenállás (tetőablak) 
 sugárzási tulajdonságok (tetőablak) 
 kinyithatóság 
 szellőzés 
 lövedékállóság 
 robbanásállóság 
 ütésállóság 
 betörésállóság 

A fenti teljesítményjellemzőket teljeskörűen, valamint jelölésrendszerüket az MSZ EN 
14351–1:2006 szabványban lehet megtalálni. A nyílászárókra vonatkozó követelmények 
és a kapcsolódó műszaki megoldások különbözőek lehetnek aszerint, hogy az épület 
milyen tájolású, milyen energetikai besorolásúra tervezik a felújítás után, vagy éppen 
milyen funkcióval bír. 
Az épület fűtött tereit „termikus burokkal” kell határolni, amely légtömör (tehát teljesen 
légzáró). Ez a burok (padló, homlokzat, tető) emellett csökkentett hőhídhatású, 
megfelelően hőszigetelt, így alkalmas arra, hogy az épület belső klímaviszonyait 
minimális energiabefektetéssel fenn lehessen tartani. Egy mai átlagos épület 
energiafelhasználása jelentős (E ≥ 200 kWh/m2év). A korszerűsítésre való törekvés tehát 
fontos. Egy energiahatékony háznál a gazdaságosan elérhető cél nagyságrendileg 90%-
os energiafelhasználás-csökkenést, azaz energiamegtakarítást jelenthet (E=20–50 
kWh/m2év). Az európai országok energiafogyasztásának közel 50%-át az épületek 
létesítésénél, üzemeltetésénél használják fel. Rendkívül fontos, hogy 
energiahatékonysági szempontból megfelelő épületek szülessenek, vagy a felújítások is 
mielőbb elérjék legalább a jelenlegi szabályozásban foglaltakat [7/2006 (V.24) TNM 
rendelet], valamint Európai Uniós irányelveket (2020.12.31-ig valamennyi EU-tagállam 
területén az új épületek közel nulla energiafelhasználású legyenek). A felújításnál 
alkalmazott épületszerkezetek jó kiválasztásával, megfelelő energetikai megerősítésével 
(pl. hőszigeteléssel) lehet e veszteségeket csökkenteni, minimalizálni. Minderre nemcsak 
azért van szükség, mert energiaforrásaink végesek, hanem így az építési folyamat 
(építés–használat–megszüntetés) is környezetkímélőbbé válhat (környezetvédelem, 
egészségvédelem). Az energiaveszteség csökkentése fűtésköltség-megtakarítást jelent a 
mindenkori használónak. 
 
7.1.2.Szabályozások 

A felújítási munkák meghatározásakor figyelembe kell venni az alábbi 
szabályozásokat: 
Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 
20.) Kormányrendelet 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Építési 
törvény) 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről (Kivitelezési 
Kódex) 
7/2006 (V.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
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Vonatkozó magyar szabványok: 
MSZ 04–803/8:1990 – Vízszigetelő szerkezetek 
MSZ 04–140–2:1991 – Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számítása 
A vonatkozó magyar építésügyi irányelv 
MI 04 – 320:1992 
Az Épületszigetelők és Tetőfedők Magyarországi Szövetsége által kiadott írányelv: 
Bádogosmunkák tervezési és kivitelezési szabályai 
Tetőszigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei 
Zöldtetők tervezési és kivitelezési irányelvei 
Talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei, 
betervezett és beépített anyagok alkalmazástechnikai előírásai. 
Egyéb szakmai kiadványok: 
DIN 18 195, 
a német Épületkarbantartási és Műemlékvédelmi Tudományos Műszaki Munkacsoport 
(Wissenschaftlich- Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und 
Denkmalpflege, a továbbiakban WTA) által kiadott épületfelújítással foglalkozó ismertetők 
vonatkozó fejezetei, pl. Sanierputzsysteme (WTA-Merkblatt 2–2–91), 
Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit (WTA-Merkblatt 4–4–96), 
Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile (WTA Merkblatt 4–6-05/D), 
Nachträgliche Mechanische Horizontalsperren (WTA Merkblatt WTA 4–7-02/D) stb., 
A javítási, felújítási munkák során, a „3/2003.(I.25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet az 
építési termékek megfelelőségéről” szerint csak minősített építőanyagokat szabad 
használni (a rendeletnek megfelelő minősítő dokumentumok bemutatása a Kivitelező 
feladata, a bemutatás a Műszaki Ellenőr irányába történik). 
 
7.1.3.Hőhidak 

Az energiamérleg (szoftveres) számítás alapján kerül meghatározásra. A felújítás előtti 
állapotok megítéléséhez, feltérképezéséhez hőkamerát is szokás alkalmazni, elsősorban a 
hőhidas helyek felderítésére. Utóbbi esetben hőképek mutatják meg a szakember 
számára a hőhidakat, és az egyes üvegfelületek hőmérsékletét. 
A hőszigetelő képesség nemcsak a falak és a rákerülő hőszigetelés kialakításán múlik, 
hanem a hőhidakon is. A hőhidak azon helyek, ahol a hőáramsűrűség megnő, tehát az 
energia távozik a beltérből. A falszerkezeten belül az egyes helyek hőmérsékletét jól 
mutatják a falra rajzolt izotermák (7.2 ábra). Látható, hogy a vasbeton sarokpillér, mint 
„hűtőborda” jelentkezik, így a külső oldalon (ennek csökkentésére) erőteljes 
hőszigetelést igényel. Ezen hőszigetelést a pilléren is túl kellene vezetni, a kerülőutas 
hőhídhatás elkerülése érdekében. Utólagosan mindez nehezen megoldható, hiszen a fal 
többi részéhez képest a vasbeton anyagú pillér (vagy a gerenda) és környezete többlet 
hőszigetelést kellene kapjon, hiszen hővezetése jó (ezáltal rossz hőszigetelő). 
 

 
7.2 ábra: Falsarokra rajzolt izotermák  
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A metszeti rajzon (7.3 ábra) az izotermák besűrűsödése a hőszigetelések helyét is 
„kijelöli”. Az elvi ábrán a vasbeton födémszerkezet és áthidaló felett égetett 
kerámiafalazat készült. A teljes homlokzat utólagosan hőszigetelést kapott. 
 

 
7.3 ábra: Koszorúkörnyéki izotermák 

 
A hőhidak jellemzően geometriai okokból alakulnak ki. Ilyenek a pozitív és negatív 
falsarkok, a szerkezeti síkváltások (ki- és beugró falszakaszok), födémugrások mentén 
készült falszakaszok. Ilyen helyeken a felújításnál is nagy odafigyelést kell tanúsítani. Az 
utóbbi évtizedek építészetében a tagoltabb épületforma volt a jellemző, így ezáltal sok 
geometriai hőhíd „épült be”. A falszerkezetek hagyományos kialakítása, miszerint a 
többszintes épületeknél lefelé haladva mind vastagabb falak készültek (statikai okokból), 
tehát más-más hőszigetelő képességű falak vannak az egyes szinteken. Mindez nagyon 
megnehezíti a falszerkezetek hőszigetelését. Megnövekvő hőáramsűrűségre kell 
számítani az anyagváltásoknál, különféle anyagtulajdonságokkal bíró szerkezeti elemek 
találkozásánál is, valamint olyan anyagok esetében, melynek hővezetése nagyon jó (acél, 
vasbeton, beton, egyes kőfajták). Ezen helyek a későbbiekben többlethőszigetelést kell 
kapjanak. Ilyen geometriai és anyagváltásból eredő hőhidak lehetnek a 7.4, 7.5 ábrán 
bemutatottak. 
 

 
7.4 ábra: Hőkiáramlási helyek, hőhidak (alaprajzilag) 

 

 
7.5 ábra: Hőkiáramlási helyek, hőhidak (metszetileg) 
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7.6 ábra: Hőhidak (1) 7.7 ábra: Hőhidak (2) 
 

  
7.8 ábra: Hőhidak (3) 7.9 ábra: Hőhidak (4) 
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7.10 ábra: Hőhidak (5) 7.11 ábra: Hőhidak (6) 

 
A hőhidak vizsgálatakor (7.6–7.11 ábrák) megfigyelhetjük, miként alakul a 
hőszigetelések vonalvezetése. A homlokzaton és a tetőn (jelen esetben lapostető) 
elhelyezett hőszigetelő anyagoknak optimális esetben folyamatosnak kell lenniük. Ez nem 
mindig valósul meg. Ennek okai lehetnek az anyagtakarékosság, a szerkezeti 
nehézségek, a hőhídhatások alulértékelése. Az ábrákon bemutatott variációk sorrendben 
mutatják az alulhőszigetelt és a megfelelően hőszigetelt esetek közötti tipikus 
átmeneteket is. A homlokzat és a tető hőszigeteltségének mértékében erőteljesebb vagy 
kevésbé nagy hőhídhatással lehet számolni. 
 
7.1.4.Hőszigetelés 

A hőszigetelő anyagok termékskálája óriási. Különféle szálas anyagok (üveggyapot, 
kőzetgyapot, fagyapot), műanyag habok (expandált polisztirolhab, extrudált 
polisztirolhab, poliuretánhab), speciális termékek (vákuumszigetelés, speciális 
bevonatok), vagy éppen természetes alapúak (szórt cellulóz, nád, gyapjú, kókuszrost) 
közül kell és lehet választani. Ezen anyagok hőszigetelő képessége sokszor teljesen 
egyező, így egyenértékűek, egymással lecserélhetőek, kiválthatóak. Sok olyan 
tulajdonság is létezik, amely segít eldönteni, hogy mely anyagot kell vagy szabad 
beépíteni (nedvességre való érzékenység, páramozgás gátlása, hangszigetelő képesség, 
tűzgátlás, környezetkímélés, irritációmentesség). A jó hőszigetelő képesség kialakítása 
nem csupán az alkalmazandó termék anyagvastagság-növelését jelenti. Biztosítani kell a 
szerkezetekbe zárt építési nedvesség vagy belülről érkező pára kijutásának lehetőségét 
is. 
Nem elég csupán az egyes szerkezetek energetikáját külön kezelni, hanem komplexen, 
az egész felújítandó épületre vonatkoztatva kell megoldani a kérdést. Ebbe beletartozik a 
falak mellett a födémek, a padlók hőszigetelése, a hőhidak megszüntetése, a nyílászárók 
javítása, valamint a gépészeti korszerűsítés is. 
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Amennyiben a meglévő hőszigetelés károsodott (a nedvességtől összeroskadt, 
zsugorodott, korhadt), úgy azt feltétlenül cserélni kell (nem zárandó be az új 
rétegrendbe). 
Az esetlegesen meglévő hőszigetelés vastagságának növelésére is szükség lehet, hiszen 
az energetikai követelmények folyamatosan szigorodnak, így azt csak mind nagyobb 
vastagságú hőszigeteléssel lehet teljesíteni. 
A hőszigetelés vastagságának növelése egyfajta befektetés is, hiszen az épület 
értéktartóbbá válik. 
 
Egy mai, energetikailag korszerűnek nevezhető megoldásra szolgáljon néhány 
adat (az alábbi értékek a passzívházakra mint energetikai kategóriára jellemző 
adatok): 

 Felület/térfogat arány: 0,59-0,84 
 Fűtésienergi- felhasználás: 15 kWh/m2év 
 Primerenergia-felhasználás: E ≤ 120 kWh/m2év 
 Légtömörség: ≤ 0,6 1/h, 50 Pa nyomáskülönbségnél 
 Légcsere: legalább 1 m3/hm2 
 Hőszigetelő képesség: U=0,15 W/m2K (vagy e körüli érték) 
 3 rétegű üvegezéssel bíró nyílászárók 
 Elektromosan (automatikusan) vezérelhető árnyékolóval felszerelt 
 Hővisszanyerős szellőztetőberendezéssel üzemel 
 Kisfogyasztású elektromos berendezéseket használ 

 
A nedves, nedvesedő épületszerkezetek hőszigetelő képessége erősen romlik, hőhidassá 
válnak. Ez nemcsak fűtési költségtöbbletet jelent, a megnövekvő kifelé történő 
hőáramlás (és az ezzel járó páralecsapódás) miatt a penészesedés veszélyét hordozza 
magában. Az egészségkárosító hatás mellett fagykárok, vakolatleválás is várható. Mindez 
öngerjesztő folyamat, így egyre gyorsabban mennek végbe a károsodást okozó 
jelenségek, mert a vizesedő szerkezetszakaszok mind nagyobb gátjai a kifelé történő 
pára- és nedvességáramlásnak. A fentiek miatt nemcsak a hőszigetelési kérdéseket kell 
megoldani, hanem vele együtt a nedvességvédelmet is (csapadékvíz, talajnedvesség, 
üzemi víz elleni védelem). 
 
7.1.5.Hőfokesési görbék 

Jól jellemezhetik a szerkezetek hőtechnikáját a hőfokesési görbék. A téli, illetve nyári 
hőfokesési görbék bemutatják a födém egyes pontjaiban fennálló hőmérsékleti értékeket, 
láthatóvá válik, hogy hol érheti fagykár a szerkezetet (nulla fok alatti zóna), illetve hogy 
a szerkezete mely része minősül hőtárolónak. A falak, falszerkezetek jellemzésére 
hőfokesési és páranyomásgörbéket is használnak (7.12, 7.13 ábra). 
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7.12 ábra: Téli hőfokesési görbe átszellőztetett, légréses falszerkezet esetén 

 

 
7.13 ábra: Nyári hőfokesési görbe átszellőztetett, légréses falszerkezet esetén 

 
7.1.6.Légzárás, tömítés 

Egy energetikai korszerűsítés, ezáltal egy ilyen szellemben végigdolgozott épület fontos 
eleme a kellően levegőzáró, úgynevezett légtömör építés. A légtömörség azt jelenti, hogy 
a belső tereket határoló szerkezeteken keresztül csak minimális (belső tér felől érkező) 
levegő jut a külső térbe (légtömörség: ≤ 0,6 1/h, 50 Pa nyomáskülönbségnél), ezáltal 
csökkentve a páralecsapódásból származó károsodásokat, és legfőképpen az 
energiaveszteséget. Fontos tehát a falszerkezetnek (és egyes elemeinek) hézag- és 
légzáró képessége, amely valamennyi hézag alapos kitöltését jelenti (pl. habarcshézagok 
tökéletes zárása, nyílászárók tömítéseinek megfelelősége). 
A szerkezeti nedvesedés elkerülése száraz szerkezeteket eredményez. Ez azért is nagyon 
fontos, mert a vizes épületszerkezetek (pl. hőszigetelések, falazóanyagok) már nem 
hőszigetelő képesek, hidegek, penészesednek. Az energiaveszteség csökkentése 
fűtésköltség-megtakarítást jelent a mindenkori használónak. Az épület fűtött tereit egy 
összefüggő „termikus burokkal” kell határolnunk, amely légtömör (tehát teljesen 
légzáró). Ezzel a burokkal (ami csökkentett hőhídhatású) az épület már alkalmas lehet 
arra, hogy a belső klímaviszonyait minimális energiabefektetéssel fenn lehessen tartani. 
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A kellő légzárás/légtömörség elérése érdekében különféle tömítéseket kell alkalmazni. Ez 
nemcsak a nyílászárók mentén rendkívül fontos, hanem valamennyi elemkapcsolatnál. Az 
épületszerkezetek általános felületen jól zárnak, anyagfolytonosak. Más szerkezetekhez 
való csatlakozásuk mentén mindenképpen szükség van magas élettartammal bíró, 
könnyen beépíthető tömítő-, hézagképző anyagokra. A lezáratlan hézagokon, toldásokon 
nagy mennyiségű nedves (párás) levegő áramlik keresztül, ami a beltér felől 
hőveszteséget okoz, és a hőszigetelés elnedvesítését is jelenti. 
Minden esetben fontos megvizsgálni, hogy a kiválasztott tömítési mód, az alkalmazott 
hézagzárás megfelelően működik-e. Mindez légzárásteszttel ellenőrizhető. A tesztet 
építés közben, annak befejeztével, majd beköltözött állapotban is célszerű elvégezni. A 
vizsgálatok, mérések során felfedezésre kerülnek a légzárási szempontból elkövetett 
hibák. A mérések megkezdése előtt szemrevételezéssel (is) ellenőriznünk kell a 
toldásokat, a hézagokat, elemkapcsolatokat, hogy azok kellően tömítettek-e (tehát 
légtömörek-e). A különböző „fellelt” még meglévő hézagokat, csőátvezetéseket 
(felfújható labdával, minőségi ragasztószalaggal, egyéb tömítéssel) le kell zárni. Ez lehet 
ideiglenes a mérés idejére, vagy végleges megoldás is. Első lépésként egy külső falban 
lévő nyílásra (bejárati ajtóra, teraszajtóra) egy fóliával ellátott keretet kell helyezni. Ebbe 
egy szabályozható ventilátor is kerül. A mérőműszerek, érzékelők elhelyezése, beállítása 
és egy részletes adatmegadás után megkezdődhet a mérési folyamat (50 Pa nyomáson). 
A kiviteli tervekre a méréshez szükség van. A ház „felpumpálása” (túlnyomás), és az azt 
követő levegőkiszívási folyamatok során az épület hézagai lokálisan, műszeresen is 
kereshetőek (főleg ha a mérés túl nagy levegőcserét, nagy légcsereszámot mutat). 
Amennyiben nagyobb hibákat, hiányosságokat, tömítetlenséget lehet tapasztalni, úgy az 
ismételt mérésig a javításokat, pótlásokat el kell készíteni. A kellően légtömör (nagyon 
alacsony légcsereszámmal bíró) épület az energetikai hatékonyság egyik feltétele. 
Másik gyakori ellenőrzési mód a hőkamera alkalmazása. Ez esetben hőképek mutatják 
meg a szakember számára az egyes hőhidakat (azt, hogy hol kell beavatkozni), és az 
egyes felületek hőmérsékletét. Könnyen kirajzolódik a felvételeken valamennyi 
hőszigeteletlen vasbeton pillér és koszorú, vagy éppen a nagy hézagokkal rakott falazat 
is. A módszer hátránya, hogy igazán megbízható eredményeket téli időszakban lehet 
kapni, amikor a belső fűtött levegő és a külső hideg levegő között nagy a különbség. 
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8. NYÍLÁSZÁRÓK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA 

Az alábbi fejezet az épület nyílászáróinak (8.1 ábra) energetikai felújítását mutatja be. A 
külső épületburokban elhelyezett ablakokra, ajtókra, kapukra vonatkozó elveket, 
szerkezeti megoldásokat ismerteti. 
 

 
8.1 ábra: Nyílászárók épületen belüli jellemző helyzete 

 

8.1. A nyílászárók felújítása 

A javításokkal és cserékkel az adott esetben egy beázásmentes, jobb hőszigetelő 
képességű nyílászáróhoz juthatunk. Összességében a nyílászáró és környezete is jobb 
hőtechnikai tulajdonságokat érhet el. 
 
Nyílászárók U értéke: 
Uw = ( Ag × Ug + Af × Uf + lg × ψg ) : ( Ag + Af ) 
ahol: Ag az üveg felülete, [m2]; Af a tok felülete, [m2]; Ug az üveg hőátbocsátási 
tényezője, [W/(m2K)]; Uf a tok hőátbocsátási tényezője, [W/(m2K)]; lg az üvegperem 
hossza, [m]; ψg az üvegperem vonal menti hővezetési tényezője [W/(mK)]. 
A jelenlegi U értékre (hőátbocsátási tényezőre) vonatkozó követelményérték a 
függőleges homlokzati síkban lévő nyílászáróknál: 1,6 W/m2K, tetősíkablakoknál: 1,7 
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W/m2K. Felújítások esetén műszeres mérésre is szükség lehet. Az U-érték 
meghatározására szolgáló eszköz csupán közelítő U-értéket adhat. A fenti képlet egy jól 
működő (vagy újonnan betervezett) szerkezet adatait adja meg, és nem számol a 
tényleges tömítettséggel, záródással, széljárással vagy éppen a vizes szerkezetekkel. 
 
Nyílászárók felújításánál alkalmazott főbb megoldások: 

 egyszerű feljavítás 
 üvegezések cseréje, javítása 
 egyik szárny cseréje 
 belső oldali új, üvegezett keret beépítése 
 vegyes megoldások 
 teljes csere 

 
8.1.1.Egyszerű feljavítás 

A nyílászáró egyes elemeinek cseréje, javítása, kiegészítése a jobb hézag- és légzárás, 
záródás, hőszigetelő képesség fokozása érdekében. 
 
Ezek a munkafolyamatok az alábbiak lehetnek: 

 régi elöregedett, szakadt gumitömítés cseréje (anyagok szerint is változtathatunk, 
pl. szilikongumira történő csere) a vonal menti záródásoknál 

 újonnan bemart hézagba, új tömítés elhelyezése (részben vagy teljesen hiányzó 
tömítés esetén) 

 újonnan bemart hézagba, újabb sor tömítés elhelyezése (több vonalon történő 
zárás kialakításához) 

 üveg(ek) fóliázása (biztonsági fólia, hővisszaverő fólia) 
 külső és belső oldali üveges tapaszok cseréje (repedezett, kipergett gitt 

eltávolítása után) 
 pántok kenése, javítása, megerősítése (elsősorban üvegcserénél szükséges) 
 külső vízvetők javítása, cseréje 
 falcsatlakozások mentén történő hézagzárás (rugalmas tömítések cseréje, 

utólagosan készített tömítőpaszta vagy tömítőszalag) 
 belső oldali pára- és légzáró fóliához való csatlakozás javítása (elsősorban 

tetőablakoknál) 
 külső oldali vízzáró fóliához (tetőnél porhó elleni védelem) való csatlakozás 

javítása (elsősorban tetőablakoknál) 
 küszöböknél történő csatlakozás javítása, letaposott elemek cseréje (ajtóknál, 

kapuknál) 
 belső és külső oldali, mechanikailag sérült, nedvesedett rugdosósáv javítása 

(ajtóknál, kapuknál) 
 elöregedett felületkezelések megújítása, mind a tok- és szárnyszerkezeteken, 

mind a vízvetőkön és a szerelvényeken (és egyéb kiegészítőkön) 
 
A tok-szárny kapcsolat tömítése (8.2 ábra) egyszerű (és tipikus) lehetséges megoldás a 
légzárás-hézagzárás hőtechnikai tulajdonság javítása érdekében. A tömítések sokfélék 
lehetnek (8.3 ábra), így minden esetben vizsgálandó azok alkalmassága, a meglévő 
rendszerhez való illeszthetősége. 
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8.2 ábra: Nyílászárók tok-szárny kapcsolatának tömítései 

 

    
8.3 ábra: Nyílászárók tömítéseinél alkalmazott profilfajták 

 
8.1.2.Üvegezések cseréje, javítása 

A régi, korszerűtlen üvegrétegek eltávolítása (részben vagy egészben), cseréje történik 
meg, a szükséges kiegészítésekkel. 
 
Ezek az alábbiak: 

 üvegek fóliázása (hőtechnikai, biztonságtechnikai javulás) 
 korábbinál vastagabb (egyrétegű vagy többrétegű), fokozottabb hőszigetelésű, 

jobb hanggátlású üvegtábla, üvegtáblák beépítése (a régi tábla, táblák helyett) 
 több üvegréteg esetén (kapcsolt pallótokos, kapcsolt gerébtokos, egyesített 

szárnyú ablaktípusoknál) az egyik üvegréteg feljavítása, cseréje 
 mindkét üveg, üvegréteg cseréje, de nagyban különböző műszaki paraméterű 

üvegekkel (az egyik az új 1 rétegű üveg lesz, a másik többrétegű-hőszigetelő 
lesz) 

 mindkét üvegréteg jobb hőtechnikai tulajdonságúra történő cserélése (azonos 
vagy hasonló mindkettő réteg) 

 pántok megerősítése (új üvegréteg súlya miatt) 
 ablakszárnyak, tokok megerősítése (nehezebb üvegek miatt) 

 
A 8.4 ábra egy hagyományos nyílászáró profiljába helyezett új üvegezésű kialakítást 
mutat. A korábbi egyrétegű (pl. 3 mm vastagságú) üvegezés helyére új (pl. 4–16–4 mm 
felépítésű, pl. argon gázkitöltésű, hőszigetelő) üvegezés került. A jelentős súlynövekedés 
szükségessé tette a szárny (mint keretszerkezet) újragyártását a régi profilozás 
megtartása mellett. Érdemes megfigyelni a tömítések (ütközések) helyét, valamint az 
üveg korszerű elhelyezését is (korábban: üveges tapasz, most: üvegszorítóléc, rugalmas 
tömítés). 

 
8.4 ábra: Hagyományos szárnyprofilban elhelyezett korszerű üvegezés 
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Az üvegezések idővel fejlődtek, rétegszámuk nőtt, tulajdonságaik javultak, kiegészítőkkel 
látták el őket. Mindezekkel együtt a hőszigetelő képesség is javult. A mai korszerű 
üvegek azonban nemcsak hőtechnikailag „fejlettek”, hanem rengeteg egyéb szempontból 
is (hanggátlás, légzárás, tűzgátlás stb.). Ezt az alapanyaggal, a különböző bevonatokkal 
és gázkitöltésekkel lehet elérni. Sok esetben intelligens üvegeket lehet emlegetni. 
 

 
8.5 ábra: Az üvegezések időbeni fejlődése 

 
A bemutatott üvegtípusok az alábbiak (8.5.ábra, balról jobbra haladva): 

 egyrétegű üvegezés (3 vagy 4 mm vastagsággal) 
 kétrétegű, alu-távtartóval ellátott, esetlegesen gázkitöltéses üveg 
 kétrétegű, alu-távtartóval ellátott, gázkitöltéses, belül low-e bevonatos üveg 
 háromrétegű, alu-távtartóval ellátott, gázkitöltéses, speciális üvegek 
 háromrétegű, műanyag távtartóval ellátott, gázkitöltéses, speciális üvegek 

 
Az üvegek kiválasztásánál az alacsonyabb Uértékkel (hőátbocsátási tényezővel) bíró az, 
mely energetikai szempontból ajánlott. A nyílászárók esetén nem csupán egyszerű U 
értékről beszélhetünk, hanem egy eredő értékről, ami a keret és az üveg együttes 
képességét mutatja. Ug az üvegezés hőszigetelő képességét mutatja meg, ami 2 rétegű 
üvegezés esetében jellemzően 1,4–1,1 W/m2K közötti érték, 3 rétegű üvegezés esetében 
pedig 0,5-0,7 W/m2K közötti. Uf a keret hőszigetelő képességét mutatja meg, ami 
jellemzően 0,7–4,0 W/m2K közötti érték. Uw az egész ablak (eredő) hőszigetelő 
képességét mutatja meg. A számításokat ezen eredőre (Uw) kell vonatkoztatni, az adott 
követelményérték meghatározása után. Alacsony energiás és passzívházaknál ezt az 
értéket ajánlott 0,8 W/m2K alatt tartani. 
Energetikai szempontból az a megfelelő ablak (vagy ajtó, kapu), amelyben kevés a keret 
és sok az üveg. Így a kedvezőbb U értékű felületből lesz több. Energetikailag hatékonyan 
működő házakon ezért van kevesebb, de nagyobb összefüggő felületű üveg. A 
keretszerkezet méretét azért is érdemes csökkenteni (minimálisra venni), mert az 
üvegezés a szélein a távtartóknál (az elemkapcsolatoknál, csatlakozásoknál) minden 
esetben kissé hőhidas. 
Kétrétegű üvegeknél korábban a távtartó alumíniumból (fémből) készült. Ma gyakran 
nemesacél. A legújabb, korszerű kialakítást műanyag távtartós üvegek jelentik, 
melyekkel az üvegek szélein jelentkező páralecsapódás és penészesedés elkerülhető. 
Átlagos esetben az üveg, a szélétől befelé számított 30–30 cm-nél éri el a gyártó által 
megadott Ug értéket (tehát csupán az üveg közepe hőszigetel az adott értékeknek 
megfelelően). 
A nyílászáró-üvegezés energetikai szempontból kiemelten fontos paramétere az üveg g 
értéke. Ez a százalékban kifejezett szám megmutatja, hogy az üveg mennyi 
napsugárzást is enged át, azaz mennyi juthat a belső térbe (ezáltal az épület energetikai 
mérlege miként alakul). Minél jobb hőszigetelő képességű egy nyílászáró, annál 
kevesebbet (fordított arányosság). Ezért más-más üveg lehet megfelelő az északi és a 
déli homlokzatokon. 
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A nyílászárók keret- és szárnyszerkezete készülhet a (sokkamrás) műanyagból, 
(bemarással kialakított kamrákkal ellátott) fából, fémből és különböző hibrid 
szerkezetekből. Az energetikailag korszerű megoldások mindegyike ötvözi a nyílászáró 
„eredeti” tartószerkezetét valamilyen kiemelten hőszigetelő képességű anyaggal 
(sokkamrás és hőszigetelő betétekkel ellátott műanyag, fémvértezettel ellátott fa-, 
fémvértezettel és a kettő közötti betét-hőszigeteléssel ellátott fa-, faanyagok közé 
beépített hőszigetelő réteggel készült faanyagú nyílászárók stb.). 
 
8.1.3.Egyik szárny cseréje 

Erre a megoldásra akkor kerül sor, ha csupán az egyik szárny cseréjével is célt lehet érni 
vagy a megmaradó szárny lehet előnyös valamely műszaki szempontból. Természetesen 
az a műszaki feltétel is kell hozzá, hogy a szerkezet eredetileg legalább két üvegréteggel 
bírjon. 
 
Jellemző szerkezetkialakítások (8.6 ábra, balról jobbra haladva): 

 kapcsolt pallótokos 
 kapcsolt gerébtokos 
 egyesített szárnyú 
 2 rétegű üvegezésű (korszerű) 
 3 rétegű üvegezésű (korszerű) 

 

 
8.6.ábra: A meglévő épületállomány nyílászáróinak tipikus szerkezetalakítása 

 
A felújítás során, szárnycserénél, a műszaki megoldások az alábbiak lehetnek: 

 belső oldali szárny cseréje 
 külső oldali szárny cseréje 
 mindkét szárny cseréje 
 újabb szárny beépítése (az eredetileg egy szárnyhoz) 
 egyik szárny megszüntetése 

A 8.7 ábra részletrajza egy kapcsolt gerébtokos ablak (konkrét) felújítását mutatja. A 
műemléki jellegű épület nyílászáróit meg kellett tartani, illetve helyenként az eredetivel 
azonos módon újra kellett készíteni. Az egyedi gyártmányterveket a felmérési tervek 
alapján lehetett megrajzolni (mintaként használva azt). A fafelületek terv szerinti 
felületkezelést kaptak. Építészeti szempontokat figyelembe véve a külső szárny 
üvegosztóinál olyan vékony, filigrán profilokat kellett alkalmazni, melyek nem viselik el a 
kétrétegű üvegezés súlyát. Ezért, ellentétben az általánosan elfogadott külső oldali 
hőszigetelő üvegezéssel, a külső szárny hagyományos, egyrétegű üvegezést kapott. A 
külső szárny megmaradt tehát az eredeti kialakítás szerint, eredeti tok-szárny rajzolattal, 
valamint 1 rétegű egyszerű üvegezéssel. Ezen réteg egyfajta átlátszó 
homlokzatburkolatként funkcionál (szél és eső elleni védelem stb.). A külső szárny 
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egyrétegű üvegezésének belső felületi hőmérséklete megközelítőleg azonos lesz a külső 
levegő hőmérsékletével, ezért a külső és a belső ablakszárny közti légréteget a külső 
levegővel át kellett szellőztetni, hogy a külső üvegezés belső felületén a téli hónapokban 
se legyen páralecsapódás. Az átszellőző légrés kialakítása a vízszintes szárnyösszekötők 
külső oldali 5 mm-es kimarásával történt, ily módon a folyamatos tok-szárny ütközés 
csak a függőleges szárnyprofil mentén valósul meg. A tok-szárny kapcsolat kimetszése 
után tehát egy átszellőztetett légréteg is kialakul. Ezen megoldás a belső téri pára 
elszállítását, valamint a nyári (2 üvegréteg közé került) felmelegedett levegő elszállítását 
is szolgálja. Az új belső oldali rétegragasztott szárny hőszigetelő üvegezést kapott 
(hőtechnikai méretezés függvényében). A hőszigetelési követelmény tehát a fal belső 
síkján oldódott meg. A külső oldalon korszerű árnyékoló is beépítésre került. A 
párkányzatot, a parapetfalat új (titáncink anyagú), előírásszerű vízcseppentéssel 
kialakított fémfedés védi (2,5–3 cm-es faltól való elállással és legalább 5–8 cm 
lelógással). A nedvesség elleni védelem is fontos része az energetikai felújításoknak. 
 

 
8.7 ábra: Kapcsolt gerébtokos ablak kialakítása szárnycserével, alsó részlet 

 
8.1.4.Új, belső oldali, üvegezett keret beépítése 

 
8.8 ábra: Új, belső oldali üvegezett keret elhelyezése a meglévő szárnyra, alsó részlet 

 
A „DUPLO ablak” egy PVC anyagú léccel keretezett hővisszaverő üvegtábla (8.8 ábra), 
mely az ablakszerkezet nyíló szárnyára csavarozással könnyen rögzíthető. Ily módon 
összességében háromrétegű üvegezés hozható létre. Az üveg csekély súlyú, így a 
pántoknak, szárnynak jelentős tehernövekedést nem okoz. A műanyag profilléc 
rugalmasan elfordítható, ezáltal a DUPLO ablak a szárnytól függetlenül nyitható, így az 
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üveg könnyen tisztítható. A PVC léc ablakszárnyra fekvő felülete félkörszelvényű 
szigetelősáv, mely megfelelő légzárást, hőszigetelő hatást biztosít. A hőszigetelő hatás 
növelése céljából 4 mm, hangszigetelési igények betöltésére 6 mm vastagságú 
üvegtáblák alkalmazása javasolt. A megoldás hangszigetelési szempontból jelentős 
javulást nem okoz (sőt esetenként romolhatnak is a nyílászáró akusztikai tulajdonságai). 
A bemutatott megoldással az ablakszerkezet Uw értéke jelentős mértékben 
csökkenthető. Mindez hőszigetelő üvegezéssel ellátott vastag gerébtokos ablak esetén: 
2,65 W/m2K-ről 1,60 W/m2K-re; egyesített szárnyú ablak esetén: 2,46 W/m2K-ről 1,40 
W/m2K-re, kapcsolt gerébtokos ablak esetén: 2,30 W/m2K-ről 1,18 W/m2K-re javítja a 
nyílászáró hőszigetelési képességét. 
A megoldás bekerülése költsége egy ablakcsere költségének 25–30%-a, így nagyon 
gazdaságosnak mondható. 
A meglévő nyílászáró érintetlenül maradhat a belső keret elhelyezése mellett, ahogyan az 
egy kapcsolt gerébtokos ablak esetén is látható (8.9 ábra). 
 

 
8.9 ábra: Kapcsolt gerébtokos felújítása belső oldali kerettel (Duplo), alsó részlet 

 
8.1.5.Vegyes megoldások 

Legtöbb esetben az egyes elvi megoldások kombinációja készül. Itt a többféle műszaki 
variáns előnyeit lehet ötvözni. Emellett olyan megoldások is szóba kerülhetnek, amelyek 
jó kiegészítői a korábban leírtaknak. 
 
Ezek az alábbiak: 

 a korábbi nyitásirány megváltoztatása (pl. nyíló szárny helyett pl. fix üvegezés) 
 motoros nyitószerkezetek beépítése (a rendszeres szellőztetés megoldására) 
 toktoldók alkalmazása (beforduló hőszigetelések fogadására) 
 ablakpárkányok megújítása (vagy teljes cseréje) a parapetfalak nedvesedésének 

csökkentésére 
 árnyékolószerkezetek beépítése (külső, üvegrétegek közötti, belső oldali) 
 légtechnikai berendezések alkalmazása 
 résszellőzők, gépi szellőzéssel kombinálva 
 szegélyfűtések (párásodás csökkentésére) 
 a teljes nyílászáró megszüntetése (elfalazása, áthelyezése) 
 nyílászáró eredeti síkjának módosítása (pl. a fal belső síkjáról a külsőre kerül) 
 új nyílászáró vágása a falban (utólagos áthidalással) 
 különféle gázkitöltésű üvegezések alkalmazása (akár helyiségenként más és más) 

Látható, hogy a megoldási módok száma szinte végtelen. 
A 8.10 ábra részletrajza egy kapcsolt gerébtokos ablak (konkrét) felújítását mutatja, a 
szemöldök esetében. Az épület nyílászáróit nem lehetett megtartani, de az eredetivel 
hasonló rajzolattal újra kellett készíteni (egyedi gyártmánytervek alapján). A külső 
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szárny egyrétegű egyszerű üvegezéssel készült, egyfajta átlátszó homlokzatburkolatként, 
átszellőztetve (a tok-szárny kapcsolat ütközéseknél történő kimetszésével). Ezen utóbbi 
a belső téri pára elszállítását, valamint a nyári (2 üvegréteg közé került) felmelegedett 
levegő elszállítását szolgálja. A belső oldali, a fal középvonalában elhelyezett szárny 
hőszigetelő üvegezést kapott (hőtechnikai méretezés függvényében). A fal és tok között 
két helyen kellett a hatékony hézagképzést megvalósítani. A két szárny közé (védett 
helyzetbe kerülve) árnyékoló is beépítésre került. Emiatt a nyílás felett egy fa 
redőnyszekrény is kialakult, ami az eredeti kialakítást követi (eltakarván a 
kávaszerkezetet). 
 

 
8.10 ábra: Kapcsolt gerébtokos ablak felújítása redőnnyel, felső részlet 

 
A 8.11 ábra részletrajza az előző kapcsolt gerébtokos ablak (konkrét) felújítását mutatja, 
a párkányzat esetében. A szerkezetbe önszabályozó, akusztikailag növelt képességű 
résszellőző is beépítésre került, a belső terek gépi szellőztetésével összehangoltan. A 
beszellőzést biztosító hézagok faburkolattal takartan készültek. A párkányzatot, a 
parapetfalat új (titáncink anyagú), előírásszerű vízcseppentéssel kialakított fémfedés védi 
(2,5–3 cm-es faltól való elállással és legalább 5–8 cm lelógással). A nedvesség elleni 
védelem minden esetben fontos része az energetikai felújításoknak. A párkány alatt 
kiegészítő hőszigetelés is készült a kerülőutas hőhidak csökkentése céljából. 
 

 
8.11 ábra: Kapcsolt gerébtokos ablak felújítása speciális alsó szellőzéssel 

 
8.1.6.Teljes csere 

Amikor a fenti megoldások nem hoznak, nem hozhatnak eredményt (túl nagyok a 
károsodások, gazdaságosan nem javítható a szerkezet, nem teljesíthetőek a műszaki 
követelmények), akkor szükséges a nyílászáró teljes cseréje. Mindez valamennyi 
vonatkozó szabvány, előírás, alkalmazástechnikai útmutató, kielégítő szerkezetek és 
felújítási tervek felhasználásával készülhet.  
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A nyitásirányok eredetihez képest történő megváltoztatása is elfogadott. Itt a korábbi 
vagy újonnan alakuló funkcióval kell egyeztetni. Egyes speciális helyzetekben teljesen 
meg is szűnhet az ablaknyitás igénye (pl. alacsony energiás és passzívházak esetén, 
amikor a szellőztetésről külön légtechnikai berendezés gondoskodik, és csupán a 
nyílászárók külső oldalának takaríthatóságát kell tudni megoldani). 
 
A 8.12 ábra részletrajz kettős üvegezéssel ellátott (hőtechnikai méretezés függvényében 
kiválasztott), rétegragasztott, gázkitöltéses, korszerű ablak beépítését mutatja. A 
hagyományos szerkezetű épületben nem volt szükség a korábbi nyílászárók 
megtartására, így új (bár az eredetivel egyező anyagú) fa nyílászárók készültek. A fal 
középvonalában elhelyezett szerkezethez fa takarószerkezetek kapcsolódnak (szemöldök, 
káva takarása, valamint a belső míves faburkolatok követése céljából). A távtartást fa 
toktoldók és merevséget is biztosító fémkiegészítők adják. A fal és tok között 3-fázisú 
hézagképzés készül. A külső oldalon korszerű árnyékoló is beépítésre került. Az ablak 
feletti párkánytagozatot új (titáncink anyagú), előírásszerű vízcseppentéssel kialakított 
fémlemez fedés védi (2,5–3 cm-es faltól való elállással és legalább 5–8 cm lelógással). 
 

 
8.12 ábra: Kapcsolt gerébtokos ablak cseréje, új szárnnyal és az egyik régi szárny 

elhagyásával, felső részlet 
 
8.2. A nyílászárók felújításának kiegészítő megoldásai 

A közvetlenül kapcsolódó épületszerkezetek javítására, kiegészítésére is szükség van. Az 
egyes épületszerkezeteket nem szabad önállóan szemlélni (komplexen kell gondolkodni), 
hanem minden más szerkezethez történő kapcsolódását is vizsgálni kell. 
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A szükséges beavatkozások jellemzően az alábbiak: 
 külső oldali párkányzat javítása, cseréje (a parapetfal és az ablak alsó 

tokszakaszának sávja az alatta lévő falszakasz sem nedvesedik tovább, annak 
hőszigetelő képessége helyreállhat) és alá hőszigetelése (a tok környezetének 
hőszigetelése javul, kerülőutas hőhidak csökkennek) 

 árnyékoló javítása, cseréje, vezetősínek és redőnytokok környezetének 
hőszigetelés-javítása (emellett javuló túlmelegedés elleni védelem, akusztikai 
javulás, valamint nagyon betörésbiztonság) 

 belső oldali könyöklő igazítása, hézagainak javítása (az ablak alsó él menti, belső 
oldali hézagzárásának fokozása) 

 parapetfal repedései, nedvesedésének megszüntetése (jobb légzárás, szárazabb 
és jobb hőtechnikai tulajdonságú falszerkezet) 

 áthidaló javítása (statikai jellegű javítások, hőhídak csökkentése) 
 homlokzatburkolatoknál történő beavatkozás (jobb hővédelmet és páraelvezetést 

jelentő átszellőztetett homlokzat, tokra rátakaró homlokzati hőszigetelés, tok-fal 
kapcsolatának nagyobb védelme) 

 
8.2.1.A fal-tok hézagképzés kialakítása 

Kültérben is alkalmazható (pl. UV-álló), tartósan rugalmas szilikonkitt tömítés lég- és 
vízzárás céljából, hőszigetelés (jellemzően poliuretánhab) és hézagkitöltés, tartósan 
rugalmas szilikonkitt tömítés belső oldali párazárásként (8.13 ábra). 
 

 
8.13 ábra: Nyílászáró kitt-purhab-kitt hézagzárása 

 
Kültérben is alkalmazható (pl. UV-álló, pl. EPDM) tömítőszalag vagy membrán lég- és 
vízzárás céljából, hőszigetelés (jellemzően poliuretánhab) és hézagkitöltés, tömítőszalag 
vagy membrán belső oldali párazárásként (8.14 ábra). 
 

 
8.14 ábra: Nyílászáró memrán-purhab-membrán hézagzárása 

 
Kültérben is alkalmazható (pl. UV-álló, pl. EPDM) tömítőszalag vagy membrán lég- és 
vízzárás céljából, különféle kiegészítésekkel (pl. hajlaték), hőszigetelés (jellemzően 
poliuretánhab) és hézagkitöltés, tömítőszalag vagy membrán belső oldali párazárásként 
(8.15 ábra). 
 

 
8.15 ábra: Nyílászáró memrán-szálas anyag-purhab-membrán hézagzárása 
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A különböző tömítések kombinációja is létezik, hiszen minden esetben más lehet a 
követelmény, illetve a megrendelői igény vagy éppen a meglévő (felújítandó) 
szerkezetkialakítás. Az eltérő megoldások összességében mind ugyanazon eredményt 
kell adják: a kellő lég-, víz- és párazárást. 
 
Új, kültérben is alkalmazható (pl. UV-álló, pl. EPDM) tömítőszalag vagy membrán lég- és 
vízzárás céljából, meglévő külső oldali szilikonkitt tömítés, meglévő hőszigetelés 
(jellemzően poliuretánhab) és hézagkitöltés, meglévő belső oldali szilikonkitt tömítés, új 
tömítőszalag vagy membrán belső oldali párazárásként (8.16 ábra). 
 

 
8.16 ábra: Nyílászáró memrán-kitt-purhab-kitt-membrán hézagzárása 

 
A 8.17 ábra részletrajza egy korszerű, 3 rétegű, gázkitöltéses fokozott hőszigetelő 
képességű nyílászárót mutat be (előző rajz párkányzati részlete). Jól megfigyelhető a 
belső oldali párazáró, valamint a külső oldali vízzáró membránok vonalvezetése. A kettő 
közötti hézag hőszigeteléssel kitöltött, és a hőszigetelő hajlaték is beépítésre került. A 
nyílászárót külön acélkonzolok tartják (hiszen a fal előtti síkon kapott helyet). A 
párkányzat porszórt alumíniumból készült, alatta kiegészítő hőszigeteléssel (kerülőutas 
hőhíd csökkentése). 
 

 
8.17 ábra: Nyílászáró konkrét hézagképzése 

 
8.2.2.Elhelyezkedés a falnyílásban 

A különböző variánsokat megfigyelve láthatjuk (3 sorban, 3–3 ábra), hogy a nyílászáró 
eredeti pozicionálása befolyásolja az utólagosan elhelyezett hőszigetelés mennyiségét és 
vonalvezetését, a homlokzatburkolat felületeit, kiegészítő tartószerkezetek (L-szelvény, 
vaktok, távtartó, toktoldó) szükségességét, valamint a tömítések helyét is. 
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Az egyes kialakításokat az alábbiak jellemzik: 
8.18 bal oldali ábra: a nyílászáró a fal belső síkján helyezkedik el, amely beforduló 
homlokzatburkolatot és mély párkányzatot kíván, a belső könyöklő elmaradása mellett, a 
kerülőutas hőhídképződés esélye nagy. 
8.18 középső ábra: a nyílászáró a fal közepén helyezkedik el, amely kisebb beforduló 
homlokzatburkolatot és „normál” méretű párkányzatot kíván, „normál” méretű belső 
könyöklő alkalmazása mellett. 
8.18 jobb oldali ábra: a nyílászáró a fal külső síkján helyezkedik el, amely rátakaró 
homlokzatburkolatot és egyszerű vagy elhagyható párkányzatot kíván, nagyméretű belső 
könyöklővel, a kerülőutas hőhídképződés esélye nagy. 
 

 
8.18 ábra: Nyílászáró falnyílásban történő pozicionálása (1) 

 
8.19 bal oldali ábra: a nyílászáró a fal belső síkján helyezkedik el, amely beforduló 
homlokzati hőszigetelést és burkolatot és mély párkányzatot kíván, a belső könyöklő 
elmaradása mellett, toktoldóra szükség van (a beforduló hőszigetelés vastagságának 
felvételére). 
8.19 középső ábra: a nyílászáró a fal külső síkján helyezkedik el, amely rátakaró 
homlokzati hőszigetelést és burkolatot és mély párkányzatot kíván, nagy belső 
könyöklővel (amennyiben a nyílászáró falközépen kap helyet, úgy a beforduló 
hőszigetelés és burkolat miatt toktoldó alkalmazására is szükség van). 
8.19 jobb oldali ábra: a nyílászáró a teljes falszerkezet külső síkján helyezkedik el (a 
hőszigetelés vonalában), amely tokra rátakaró homlokzati hőszigetelést és burkolatot, 
egyszerű vagy elhagyható párkányzatot kíván, nagyméretű belső könyöklővel, a 
tokszerkezetet (és szárny) alátámasztása céljából acél- vagy fakonzolok készülnek, a 
hagyományos 3-fázisú hézagképzés helyett szigetelőmembránok alkalmazandóak (kívül 
és belül). 
 

 
8.19 ábra: Nyílászáró falnyílásban történő pozicionálása (2) 

 
8.20 bal oldali ábra: a nyílászáró a fal belső síkján helyezkedik el, amely beforduló 
homlokzati hőszigetelést és burkolatot és mély párkányzatot kíván, a belső könyöklő 
elmaradása mellett, nagyméretű toktoldóra van szükség (a beforduló hőszigetelés és a 
burkolat vastagságának felvételére). 
8.20 középső ábra: a nyílászáró a teljes falszerkezet középső (a faltest külső) síkján 
helyezkedik el, amely rátakaró vagy vele vonalban lévő homlokzati hőszigetelést és 
burkolatot és „normál” méretű párkányzatot kíván, nagy belső könyöklővel, a 
tokszerkezetet (és szárny) alátámasztása céljából acél- vagy fakonzolok készülnek, a 
hagyományos 3-fázisú hézagképzés helyett szigetelőmembránok alkalmazandóak (kívül 
és belül). 
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8.20 jobb oldali ábra: a nyílászáró a teljes falszerkezet külső síkján helyezkedik el (a 
homlokzatburkolat vonalában), amely tokra rátakaró homlokzati hőszigetelést és 
burkolatot, egyszerű vagy elhagyható párkányzatot kíván, nagyon nagy méretű belső 
könyöklővel, a tokszerkezetet (és szárny) alátámasztása céljából nagy kinyúlású acél- 
vagy fakonzolok készülnek, a hagyományos 3 fázisú hézagképzés helyett 
szigetelőmembránok alkalmazandóak (kívül és belül). 
Megjegyzés: a homlokzatburkolat és tok kapcsolata bonyolulttá válhat a hőszigetelés és 
a tok átfedése miatt. 
 

 
8.20 ábra: Nyílászáró falnyílásban történő pozicionálása (3) 

 
8.2.3.Bevilágítás, tájolás, árnyékolók 

A vonatkozó (építési követelményekről szóló) kormányrendelet egyértelműen 
meghatározza, hogy milyen funkciójú helyiségnek, mekkora természetes bevilágítást kell 
biztosítani az alapterületétől függően (pl. egy 12 m2-es lakószobánál az alapterület 1/8-
ad része, azaz 1,5 m2 nettó üvegfelület adja a kellő bevilágítást). 
 
A kedvező tájolás teszi lehetővé, hogy a felújítandó épület vagy lakóegység hasznosítani 
tudja a napsugárzást. A benapozás szempontjából kedvezőnek mondhatjuk a déli iránytól 
legfeljebb 45 fokban eltérő homlokzati felületeken elhelyezett ablakokat (napnyereség). 
Az északi irányba fordított ablakok nem kedvezőek az erőteljes hőveszteség (működési 
költség növekedése) miatt. Adott esetben tehát egy felújítás az e homlokzaton 
elhelyezett ablakok megszüntetését is jelentheti (különleges esetben). 
 
Egy energetikailag tervezetten felújított épületnek elengedhetetlen része az árnyékolás. 
Cél olyan megoldást találni, ami a nyári túlmelegedést minimális szintre csökkenti. 
Tényleges (hatékony) hővédelmet a külső árnyékolók adhatnak. A belső függönyök, 
reluxák és fényvédő rolók csupán a helyiség bevilágításának szabályozására, illetve a 
belátás gátlására alkalmasak. Az árnyékolókat működési elvük szerint nevezhetjük 
statikusnak vagy dinamikusnak. A statikus épületszerkezetek (pl. a konzolosan 
túlnyújtott tető, párkány, pergola, erkély, előtető, káva, szemöldök, erkélyoldalfal stb.) 
kihasználják a nyári és a téli napsütés eltérő beesési szögét. Minden nyílászáró (ajtó, 
ablak, kapu) esetében kiszámítható, hogy mekkora az a minimális túlnyúlás, ami kellő 
védelmet ad a nyári napsugárzás ellen, de még nem gátolja a téli benapozást. Az 
optimális érték meghatározása tervezési feladat. A statikus árnyékolók nem adnak 
minden időjárási helyzetben kielégítő megoldást. A működési elvük szerint dinamikus 
árnyékolók (redőnyök, zsaluziák, zsalugáterek, vásznas árnyékolók) kézi vagy motoros 
mozgatásúak. A motoros mozgatás (és a kapcsolódó műszeres érzékelés, időzítés) 
lehetővé teszi az árnyékolás automatizálását, és a lakók távollétében is kizárható a 
túlmelegedés, valamint zárt állapotban jelentős mértékű energiamegtakarítás is elérhető. 
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Energetikai számítással a lehetséges árnyékhatásokat modellezhetjük, így már 
tervfázisban kizárhatóak az ebből eredő problémák (többlet energiaszükséglet, túlzott 
árnyékoltság stb.). 
 
8.2.4.Párkányzatok 

Amennyiben a meglévő párkányok, párkánylemezek geometriai kialakítása nem éri el az 
előírt értékeket (homlokzatsíktól történő előreállás: min. 2 cm, vízküszöb min. 5 cm), 
úgy szükséges lehet azok cseréje. Az új párkánylemezek anyagának megfelelő 
kiválasztása is fontos (alumínium, festett acél, horganyzott acél, titáncink, réz, 
horganylemez). A párkánylemezt az ablakcsatlakozás és az oldalsó falcsatlakozás mentén 
is fel kell peremezni, a csatlakozásokat tömített módon (kültéri, UV-stabil, tartósan 
rugalmas szilikon kitt alkalmazásával) kell kialakítani vagy a beforduló homlokzatburkolat 
alá bújtatni. Egyes nyílászáró tokok alkalmasak arra, hogy alsó peremük alá a 
párkányelemet be lehessen billenteni és ott rögzíteni. Ezáltal az üvegfelületekről lecsorgó 
nagy mennyiségű csapadékvíz nem tud a párkányzat mögé jutni. 
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9. FÜGGŐLEGES ÉPÜLETHATÁROLÓ SZERKEZETEK 
ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA 

A külső térrel határos függőleges épülethatároló szerkezetekkel (9.1 ábra), azon belül a 
meglévő térelhatároló szerkezetek energetikai felújításával foglalkozik jelen fejezet. A 
pinceszint, és talajjal határos szerkezetek nem képezik ezen fejezet tárgyát. 
 

 
9.1 ábra: A falak épületen belüli jellemző helyzetének bemutatása 

 
9.1. A falfelújításoknál jellemző beavatkozások 

Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy milyen az aktuális (felújítás előtt álló) 
falszerkezet hőtechnikai teljesítőképessége. Ezek után lehet meghatározni a szükséges 
javítás menetét. Falak hőszigetelése tehát minden esetben konkrét méretezés kérdése 
(az U értékre vonatkoztatott jelenlegi követelmény: 0,45 W/m2K). 
 
Falak felújításának főbb megoldásai 

 külső vagy belső oldali hőszigetelés (a vastagság meghatározása, méretezés 
után) 

 hőhidak mentén történő kiegészítő intézkedés (többlet hőszigetelés, fűtőszál, 
páragazdálkodó réteg) 
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 légzárás fokozása (lég- és párazáró vakolatok, vakolatjavítások, repedés- és 
hézagtömítések, tömítőszalagok) 

 páratechnikai intézkedések (belső oldali nedvességterhelés csökkentése, kifelé 
páranyitott szerkezetek létrehozása) 

 nedvesedések megszüntetése (utólagos falszigetelés, falszárítás, szárítóvako-
latok) 

 gépészeti berendezések alkalmazása (falszárítás, párátlanítás, hőcserélős 
szellőző) 

 
A falak hőszigetelési tulajdonságait az alábbiak határozhatják meg: 

 falvastagság 
 falazási mód (kisméretű vagy nagyméretű elemek, téglakötések, hézagzárások) 
 a falazóanyag és közvetlen kiegészítőinek alaptulajdonságai (pórusosság, 

hézagok, nedvességtartalom stb.) 
 falazóhabarcs tulajdonságai (hőszigetelt, hőszigeteletlen) 
 fugázat kialakítása (hagyományos, habarcstáskás, nútféderes stb.) 
 vakolatok, bevonatok anyaga (hagyományos, légzáró, hőszigetelő vakolat) 
 kiegészítő hőszigetelés (készült, nem készült) 

 
9.1.1.Falvastagság 

A falvastagság minden szerkezetnél többféle lehet. Alapvetően ez határozza meg az adott 
anyagból készülő homogén módon készülő falak U értékét. Eredetileg a vastagság 
egyszerű növelésével lehetett a hőszigetelő képességet javítani. Ez a javulás azonban 
nem jelentős mértékű (9.1 táblázat). 

 
9.1 táblázat: Hőszigeteletlen tömörtégla falszerkezet U értékei 

szerkezet vastagság 
(cm) 

hőszigetelés 
(ƛ-érték) 

vastagság 
(cm) 

U érték 

(W/m2K) 
légrés 

tömör tégla 25 - - 2,05 - 
tömör tégla 38 - - 1,53 - 
tömör tégla 51 - - 1,22 - 

 
9.2 táblázat: Hőszigeteletlen vályogfal U értékei 

szerkezet vastagság 
(cm) 

hőszigetelés 
(ƛ-érték) 

vastagság 
(cm) 

U érték 

(W/m2K) 
légrés 

vályog 40 - - 1,65 - 
vályog 60 - - 1,21 - 
vályog 80 - - 0,96 - 
 
Az is jól látható, hogy a vastagság növelésével a vályogfalak esetében sincs jelentős 
javulás a hőszigetelési értékekben (9.2 táblázat). Érdemes mindezt összehasonlítani egy 
mai, korszerű, üreges, égetett kerámia falszerkezetre vonatkozó hőszigetelési 
tulajdonságaival (9.3, 9.4 táblázatok). 
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9.3 táblázat: 30 cm vastag, hőszigetelés nélküli, égetett kerámiafalazat U értékei 
szerkezet vastagság 

(cm) 
hőszigetelés 

(ƛ-érték) 
vastagság 

(cm) 
U érték 

(W/m2K) 
légrés 

üreges tégla 30 vakolatlan - 0,52 - 
üreges tégla 30 kétoldalt 

vakolt 
1,5–1,5 0,51 - 

üreges tégla 30 hőszigetelő 
vakolatos 

2 0,47 - 

 
9.4 táblázat: 38 cm vastag, hőszigetelés nélküli, égetett kerámiafalazat U értékei 

szerkezet vastagság 
(cm) 

hőszigetelés 
(ƛ-érték) 

vastagság 
(cm) 

U érték 

(W/m2K) 
légrés 

üreges tégla 38 vakolatlan - 0,44 - 
üreges tégla 38 kétoldalt 

vakolt 
1,5–1,5 0,43 - 

üreges tégla 38 hőszigetelő 
vakolatos 

2 0,39 - 

 
Jól látható az is, hogy önmagában a vastagság növelésével a korszerű falazóelemeknél 
sincs jelentős javulás. Különbség a tömör és az üreges falazóelem kialakításában van. 
Jelentős javulás az U értékekben (W/m2K), a hőszigetelési értékekben külön, utólagos 
hőszigetelő táblákkal valósítható meg. 
 
A falaknak nemcsak az anyagtulajdonsága, hanem falazási mintázata is sokféle lehet. A 
rakásmintázat szerint a szerkezetbe való „belenyúlás”, így a homlokzati hőszigetelés 
készítése is végiggondolást igényel. Meghatározza a hőszigetelés rögzítésére felhasznált 
dűbelek típusát, a hőszigetelés anyagválasztását, a ragasztók alkalmazhatóságát és 
általában a teljes falszerkezet hőszigetelő képességét, hőátbocsátási tényezőjét (U érték, 
lásd még a hővezetési és hőátbocsátási tényezőket tartalmazó táblázatot). 
 
9.1.2.Anyaghasználat, rétegrendek 

Korábban (is) többféle falszerkezettel dolgoztak a kivitelezők: 
 tömör kőfalak 
 tömör faanyagú falak 
 tömör vályogfalak (vert fal) és vályogtégla falak 
 tömör téglafalak (nagyméretű, kisméretű téglából) 
 üreges téglafalak (különféle gyártók) 
 beton- és könnyűbeton szerkezetek 
 vasbeton falak 
 könnyűszerkezetek (fém, fa) 
 különféle vegyes falazatok 

 
Az egyes anyagtulajdonságok (9.5 táblázat, pl. hővezetési tényező, ƛ-érték) rendre 
meghatározzák a teljes szerkezetre vonatkoztatott hőszigetelő képességet (hőátbocsátási 
tényező, U érték). A tulajdonságok különbsége egyértelműen meghatározhatja, hogy 
mely fal hőszigetelő képessége felel meg, melyiké nem. Egyes anyagok „feljavítása” után 
kialakult eredménye eltérhet egy-egy falszerkezet között, azonos vastagság mellett is. A 
felújításokat nehezítheti, hogy vannak vegyesen rakott falszerkezetek, valamint egy 
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adott épületen belül is találkozni lehet többféle falazóanyaggal (egy falszakaszon belüli 
vagy épület egyes részein más-más megoldások). 
 

9.5 táblázat: Néhány építőanyag anyagjellemzője 
anyag neve sűrűsége (ƍ, kg/m3) hővezetési tényező 

(ƛ, W/mK) 
bazalt 2800 3,50 
üveg 2500 0,76 
vasbeton 2400 1,55 
beton 2200 1,28 
mészkő 1700 0,93 
kisméretű tömör tégla 1700 0,72 
tölgy 750 0,22-0,40 
fenyő 400–550 0,13-0,36 
üveggyapot 10–96 0,04 
polisztirolhab 15–28 0,04 
 
Homogén falszerkezet 
Homogén falszerkezet esetén a falak minden egyes pontjában ugyanazon műszaki 
tulajdonságok mérhetők, tehát egyformán viselkedik mindenhol a szerkezet. Ilyen 
szerkezetek az egyféle anyagból készült falak (kő, tégla, vályog, beton). 
 
Hőtechnikailag a legegyszerűbb megoldást a falvastagsággal növelésével lehet elérni 
(hagyományos megoldás). Hátránya, hogy nagy vastagságú falszerkezeteket 
eredményez (30–150 cm). Ilyen valamennyi hagyományos falszerkezet (kő, vályog, 
tömörtégla), hiszen tényleges hőszigetelő anyagokat csak napjainkban alkalmaznak. Ez 
sokszor egybeesett a falak tartószerkezeti igényeivel is, hiszen a vastagabb fal statikailag 
is erősebbnek bizonyult. A 9.2 ábrán egy hagyományos falszerkezet (38 cm vastag 
kisméretű tömör téglafal, 1,5–1,5 cm hagyományos vakolattal) és annak téli hőfokesési 
görbéje látható. 

 
9.2 ábra: 1,5 tégla vastag (38 cm), kisméretű tömörtégla falazat metszeti rajza és téli 

hőfokesési görbéje 
 
Heterogén falszerkezet 
Heterogén falszerkezet esetén a falak egyes pontjában más-más tulajdonságok mérhetők 
(másképp viselkedik mindenhol a szerkezet). Ilyen szerkezetek a vegyesen falazott (de 
egy rétegben épített falak), vagy a réteges falszerkezetek (hőszigeteléssel vagy anélkül). 
 
Külső oldali hőszigetelő rendszerű vakolat 
A falak külső oldalon történő kiegészítő hőszigeteléssel való ellátása gyakori műszaki 
megoldás (9.3 ábra). A teljes falszerkezet hőszigetelő képességét hatékonyan az e célra 
gyártott anyagokkal lehet megvalósítani. Ezen falak külső (homlokzati) oldalára helyezett 
hőszigetelő táblák erőteljes javulást (csökkenést) eredményeznek a szerkezetre 



162 

vonatkoztatott (U értékekben). Fokozandó minden esetben a falszerkezetek légzáró 
képessége, amely valamennyi hézag alapos (akár utólagos) kitöltését jelenti. A 
habarcshézagok tökéletes zárása, belső és külső légzáró vakolatok (utóbbi abban az 
esetben is, ha hőszigetelés kerül a falszerkezetre) nagyon fontosak a végeredmény 
szempontjából. 

 
9.3 ábra: Egy tégla vastag (25 cm), külső oldali hőszigeteléssel ellátott, kisméretű 

tömörtégla falazat metszeti rajza és téli hőfokesési görbéje 

E műszaki megoldásokat csak rendszerben (valamennyi termékösszetevő felhasználása 
mellett, egyazon cég termékeivel) lehet alkalmazni. A hőszigetelésre kerülő 
vékonyvakolat az időjárástól megvédi ugyan az alatta elhelyezkedő elemeket, de 
mechanikai ellenállása csekély. 
A hőtechnikai tulajdonságok javítása érdekében (esetlegesen új) belső és külső oldali 
légzáró vakolatot is szükséges készíteni (utóbbit tehát abban az esetben is, ha kívülről 
hőszigetelés kerül a falszerkezetre). 

 
9.6 táblázat: 25 cm vastag, hőszigetelt, égetett kerámiafalazat U értékei 

szerkezet vastagság 
(cm) 

hőszigetelés 
(ƛ-érték) 

vastagság 
(cm) 

U érték 

(W/m2K) 
légrés 

tömör tégla 25 eps (0,04) 10 0,33 - 
tömör tégla 25 eps (0,04) 15 0,23 - 
tömör tégla 25 eps (0,04) 20 0,18 - 
 
Az egyes különböző faltípusokra kívülre helyezve a hőszigetelést (itt 0,047 W/mK-es 
értékkel) láthatóak az U értékben történő javulások. Ezeket az előírásos értékekkel 
összevetve a falazatok hőtechnikai teljesítőképességéről kaphatunk képet (9.7 táblázat). 
 

9.7 táblázat: Tipikus falazóelemek hőszigetelése U értékek megadásával 
Forrás: [4] 

Falazóelem 
megnevezése 
(típus) 

Vakolatlan 
falvastagság 
(cm) 

Fal U értéke (W/m2K), a ráhelyezett hőszigeteléssel 
(anyagtulajdonság ƛ=0,047 W/mK) 
0 cm 8 cm 10 cm 12 cm 

Unipor 30 N+F 30 0,68 0,32 0,28 0,25 
Unipor 38 38 0,54 0,29 0,26 0,23 
Unipor 38 N+F 38 0,62 0,31 0,27 0,24 
Körös 30 30 0,73 0,33 0,29 0,26 
Körös 38 38 0,64 0,31 0,28 0,25 
Körös 45 45 0,51 0,28 0,25 0,23 
Ytong P2-05 
NF + GT 

25 0,47 0,27 0,24 0,22 

Ytong P4-06 
NF + GT 

25 0,54 0,29 0,26 0,23 

Ytong P4-06 
NF + GT 

30 0,47 0,27 0,24 0,22 
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Belső oldali hőszigetelés 
Egyes esetekben külső oldali hőszigetelésre nincs lehetőség. Ilyen helyzet a (pl. 
műemlékileg) védett vagy erőteljesen tagolt homlokzatú épületek energetikai felújítása. 
Belső oldali hőszigetelésre vonatkozó igény jelentkezhet nyaralóépületeknél is. A belső 
oldali hőszigetelés (9.4 ábra) alapvetően alkalmas a falszerkezetek energetikai 
javítására, azonban több problémával is szembesülni kell. A falszerkezet hőtároló 
képessége megszűnik (legalábbis azon a szakaszon, ahol hőszigetelés került rá), a hőszi-
getelés és a fal közötti szakaszon penészedés alakulhat ki (a bejutó pára, a hőszigetelés 
miatt belülről felmelegedni nem tudó, hideg falfelületen kicsapódik), és a belső tér 
méretei csökkennek (a hőszigetelés vastagságával). Emellett a födémszerkezet 
esetlegesen többletterhet kap (amennyiben nehezebb hőszigetelő szerkezeteket 
használnak a felújításkor), valamint a lakott vagy használati tér építési területté alakul (a 
felújítás ideje alatt). Előnyt jelenthet a belső tér gyors felmelegedése. 
 

 
9.4 ábra: Egy tégla vastag (25 cm), belső oldali hőszigeteléssel ellátott, kisméretű 

tömörtégla falazat metszeti rajza és téli hőfokesési görbéje 
 
Szendvicsszerkezetek 
Az ilyen falszerkezetek (9.5 ábra) hőszigetelésen kívüli előnye, hogy megvédik a 
falazóanyagot és a hőszigetelést is az időjárás viszontagságaitól. Nemcsak az időjárás 
elleni, hanem mechanikai ellenállásuk is nagy. Páratechnikai problémák jelentkezhetnek 
azonban a külső réteg anyagának (páraellenállásának) függvényében. 
 

 
9.5 ábra: Szendvicsszerkezetű tömörtégla fal metszeti rajza és téli hőfokesési görbéje 

 
Átszellőztetett, légréses falszerkezet 
A meglévő (általában homogén) falszerkezetek ilyen korszerű falszerkezetekre (9.6 ábra) 
történő átalakítása ma még nem jellemző. A megoldás előnye, hogy a külső burkolati 
kéreg hatékonyan védi meg a falazóanyagot és a hőszigetelést is az időjárás 
viszontagságaitól (időjárás és mechanikai behatások elleni védelem). E falfelépítés 
további nagy előnye, hogy akusztikai, tűzvédelmi, páratechnikai és egyéb védelmet is ad 
a falnak, illetve a belső tereknek. A már így készült szerkezetek felújításánál a légrés 
kitöltése (további hőszigetelés elhelyezése) vezethet eredményre. Ez csak elvi lehetőség, 
gazdaságtalan felújításuk miatt nem jellemző felújítási mód. A felújításnál korlátokat 
szabhat a légrés mérete, és a külső réteg lehetségesen túl nagy páraellenállása is. 
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9.6 ábra: Légréses tömörtégla fal metszeti rajza és téli hőfokesési görbéje 

 
9.1.3.Kiegészítő munkák 

Erre néhány példa: 
 ablakpárkány cseréje 
 faltagozatok, párkányzatok fedéseinek felújítása (pl. részleges vagy teljesen új 

fedés) 
 ereszkörnyéki nedvesedések megszüntetése (pl. ereszcsatorna javítása) 
 belső oldali nedvesítőhatások kizárása (pl. fürdőszoba felújítása) 
 pincefal szigetelésének megújítása (pl. falátvágásos technológiával) 
 pincepadló szigetelésének megújítása (pl. lemezes szigeteléssel, szükség esetén 

ellenszerkezettel). 
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10. VÍZSZINTES HELYZETŰ ÉPÜLETHATÁROLÓ SZERKEZETEK 
ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA (ZÁRÓFÖDÉMEK) 

A külső térrel határos vízszintes és ferde szerkezetekkel (10.1 ábra), azon belül a 
meglévő épülethatároló szerkezetek energetikai felújításával foglalkozik jelen fejezet. 
 

 
10.1 ábra: A zárófödémek épületen belüli jellemző helyzete 

 

10.1. A zárófödémek felújításának jellemző beavatkozásai 

A lapostetők U értékére vonatkozó jelenlegi előírás: 0,25 W/m2K. A magastetővel 
rendelkező épületek esetén a padlásfödémre vonatkoztatott U érték: 0,3 W/m2K. 
 
Zárófödémek felújításának főbb megoldásai: 

 nedvesedések megszüntetése (javítás jelleggel) 
 új vízszigetelés elhelyezése (beázások, vizesedő rétegrend) a nedvesedések 

csökkentése érdekében 
 a szükséges vastagság meghatározása, méretezés után külső/felső oldali új 

hőszigetelés elhelyezése (leterhelő rétegekkel) 
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 a szükséges vastagság meghatározása, méretezés után belső oldali hőszigetelés 
készítése 

 hőhidak mentén történő kiegészítő intézkedés (többlet hőszigetelés, fűtőszál, 
páragazdálkodó réteg) 

 légzárás fokozása (lég- és párazáró főliák és egyéb rétegek, tömítőszalagok) 
 páratechnikai intézkedések (belső oldali nedvességterhelés csökkentése, kifelé 

páranyitott szerkezetek létrehozása) 
 gépészeti berendezések alkalmazása (falszárítás, párátlanítás, hőcserélős 

szellőző) 
 
10.1.1. Anyaghasználat, elvi rétegrendek 

A zárófödémek hőszigetelési tulajdonságai alapvetően a rétegrendi felépítéstől és a 
benne lévő anyagok hőszigetelő képességétől függnek. A födémek összetett 
követelményrendszere miatt minden esetben sok réteg készül (heterogén szerkezet), 
aminek minden egyes eleme feladatot lát el. 
 
Lejtésviszonyok 
A tetők alapvetően az éghajlatnak (földrajzi fekvésnek) megfelelően voltak kisebb vagy 
nagyobb lejtésűek. Az éghajlati fekvést nem figyelembe vevő tetőkialakítások nem nagy 
múltra tekintenek vissza. A magastetők „laposabbá válása” új szerkezeteket, új 
rétegrendeket követelt. Az alacsonyabb hajlásszöggel a csapadékvíznek való ellenállást 
fokozni kellett. Az ehhez kigondolt műszaki megoldások alapvetően a vízszigetelés és a 
hőszigetelés elhelyezésében mutatnak különbözőségeket. 
A tetőkre vonatkozó lejtésviszonyokat minden esetben ellenőrizni kell. Ehhez az aljzatok 
függvényében különböző előírások tartoznak, amelyeket be kell tartani, illetve a 
felújításkor erre az értékre korrigálni a felületek lejtését. 
 
Az aljzat anyaga szerint az alábbi lejtések szükségesek: 

 aljzatbeton esetén: 2% 
 hőszigetelés aljzat esetén: 2,5% 
 faaljzat esetén: 4% 

Mindemellett az általános követelményérték a 2%-os felületi lejtés. A vápavonalon lévő 
lejtés mértéke legalább 1%-os kell legyen. 
 
A meglévő lapostetős rétegrendek hőszigetelése jellemzően salakkal történt. Ezen anyag 
vastagsága határozta meg a végleges hőszigetelési teljesítményt (tipikus rétegrendi 
kialakítását lásd fentebb). Ezen réteg idővel elnedvesedett (páraterhelés alulról, 
csapadék okozta károk felülről), és hőszigetelő képessége fokozatosan csökkent, 
megszűnt. Ezen szerkezetek felújítása jellemzően új hőszigetelő anyagok beépítésével 
történhet, a régi salak megtartása vagy eltávolítása mellett. A jó hőszigetelő képesség 
kialakítása nem csupán az alkalmazandó termék anyagvastagság-növelését jelenti. 
Biztosítani kell a szerkezetekbe zárt építési nedvesség vagy a belülről érkező pára 
kijutásának lehetőségét is. Utóbbi a legtöbb hagyományos tetőnél nagy problémát jelent. 
Mindehhez kapcsolódik a vízszigetelések javítása, cseréje is. 
 
Salakkal kialakított hagyományos lapostető rétegrendje (10.2 ábra): 
Gyöngykavics szórás fényvédelem / 3 rétegű oxidbitumenes lemezből készített 
csapadékvíz elleni szigetelés, gőznyomást levezető réteggel / cementhabarcs simítás / 
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kőszivacslap (esetenként) / aljzatbeton (esetenként) / salakfeltöltés lejtésben / monolit 
vasbeton födém / belső oldali vakolat 
 

 
10.2 ábra: Salakkal készült lapostető 

 
Könnyűbetonnal kialakított hagyományos lapostető rétegrendje (10.3 ábra): 
-gyöngykavics szórás fényvédelem / 3 rétegű oxidbitumenes lemezből készített 
csapadékvíz elleni szigetelés, gőznyomást levezető réteggel / cementhabarcs simítás / 
kőszivacslap vagy egyéb hőszigetelés (esetenként) / könnyűbeton (lejtésképzésként és 
hőszigetelésként) / monolit vasbeton födém / belső oldali vakolat 
 

 
10.3 ábra: Könnyűbetonnal készült lapostető 

 
A fenti ábrák egyenes rétegrendi kialakítást mutatnak. Ebből kiindulva többféle 
rétegrendi változat alakulhat ki a felújítás során (egyenes, duó, plusz, fordított). A 
következő rétegrenden (10.4 ábra) jól látható a hőszigetelés és a vízszigetelés 
egymáshoz viszonyított helyzete (egyenes rétegrend, a nedvességvédelmi réteg van 
felül). A rétegrend a korábban bemutatott hagyományos rétegrendek (10.2, 10.3 ábrák) 
egy sematizált változata, amely a felújítást bemutató rétegrendek (további 2 rajz) 
kiindulási rajza. A rétegrend mellett elvi hőfokesési görbe is látható. 
 

 
10.4 ábra: Egyenes rétegrendű tető elvi rétegrendje 

 
A következő leegyszerűsített rajzon (10.5 ábra) a meglévő rétegrendre egy új 
hőszigetelés, majd egy új csapadékvíz elleni szigetelőréteg kerül. A meglévő hőszigetelés 
megmarad (amennyiben nem károsodott erőteljesen a korábbi nedvességhatásoktól). A 
meglévő vízszigetelés perforálása (kilyukasztása) után egy új egyenes rétegrend alakul ki 
(a nedvességvédelmi réteg van legfelül). A rátett és a meglévő hőszigetelés határozza 
meg a felújított födém hőtechnikai tulajdonságait. A rétegrend mellett elvi hőfokesési 
görbe is látható. 
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A tető rétegrendje felülről lefelé haladva: 
Új csapadékvíz elleni szigetelés / elválasztóréteg / új hőszigetelés / meglévő rétegrendi 
elemek 
 

 
10.5 ábra: Felújított tető elvi rétegrendje, az egyenes rétegrendet megtartva 

 
A 10.6 ábra leegyszerűsített rajzán  a meglévő vízszigetelésre egy új csapadékvíz elleni 
szigetelőréteg készül (vagy a meglévő kerül javításra), majd arra egy új hőszigetelés. A 
meglévő hőszigetelés megmarad (amennyiben nem károsodott erőteljesen a korábbi 
nedvességhatásoktól), így egyfajta speciális plusztető rétegrend alakul ki (két hőszigetelő 
réteg között helyezkedik el a csapadékvíz-szigetelés). Amennyiben a meglévő 
hőszigetelés részben vagy teljesen cserére kerül, majd arra vízszigetelés és egy további 
hőszigetelő réteg, úgy azt duótetőnek nevezik. A fentiek ismeretében kell méretezni az új 
hőszigetelést, és ez határozza meg a felújított födém hőtechnikai tulajdonságait. A 
rétegrend mellett elvi hőfokesési görbe is látható. 
 
A tető rétegrendje felülről lefelé haladva (10.6 ábra): 
Leterhelő réteg / elválasztóréteg / új hőszigetelés / új csapadékvíz elleni szigetelés / 
elválasztóréteg / meglévő rétegrendi elemek 
 

 
10.6 ábra: Felújított tető elvi rétegrendje, duó- vagy plusztetővé alakítva 
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10.1.2. Konkrét rétegrendi változatok 

A) A lejtésben kialakított felületre (lejtésben épített födémszerkezet, lejtbeton, lejtésben 
készített könnyűbeton, hőszigetelésre készített beton) hőszigetelés és/vagy egyéb 
hőszigetelő tulajdonságú anyag (salak) kerül. Erre került korábban a hagyományos 
bitumenes lemez szigetelés. A hagyományos lapostetőknél ezen szigetelés csupán 
foltonkénti (lokális) javítása gyakori igény. Figyelembe kell venni a salakszellőzőket, 
valamint a párakivezető szellőzőket. Nagy figyelemmel kell lenni a nedvesedett salak 
vagy könnyűbeton réteg nedvesedettségére. Ha azok erősen nedvesedetté váltak a 
korábbi beázásoktól vagy páraterheléstől, akkor meg kell gondolni eltávolításukat. 
Nehézségeket okoz a hőszigetelésre készített betonréteg is (1980-as évek gyakori 
megoldása), amely nagyobb páraellenállása miatt a pára kijutását erősen megnehezíti, 
kjülönösen ha újabb rétegek kerülnek rá a felújítás során. 
Tipikus felújítási mód a meglévő lemezes szigetelésre készülő új vízszigetelés (a régi 
vízszigetelés eltávolítható). A párakérdés is megoldásra kell kerüljön (belső téri 
párakezelés stb.). Az új vízszigetelésnek javasolt lélegzőképesnek lennie, hogy a 
rétegrendbe korábban bejutott nedvesség kijuthasson rajta. Szükséges lehet az új 
vízszigetelés alatt meglévő vízszigetelés perforálása is az előbbi „kijutás” biztosítása 
céljából. A már nem nedvesedő szerkezetek hőszigetelő képessége, a száradás előre 
haladtával javulhat (amennyiben nem károsodott túlzott mértékben). 
 
A tető rétegrendje felülről lefelé haladva (10.7 ábra): 
Új, UV-álló műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés / geotextília elválasztóréteg / 
(perforált meglévő vízszigetelés) / meglévő rétegrendi elemek 
 

 
10.7 ábra: Felújított lapostető (A) 

 
B) A meglévő rétegekre új hőszigetelő réteg kerül (ha szükséges, lejtéskorrekcióként is 
működhet), ami az aljzata lesz az új vízszigetelő rétegnek. Az új hőszigetelés nem kell 
nedvességnek ellenálló legyen, hiszen egy új csapadékvíz szigetelés kerül rá. A két anyag 
(hőszigetelés és vízszigetelés) összeférhetőségét ellenőrizni kell. A régi hőszigeteléssel 
együtt vagy önállóan (ha nincs figyelembe véve a meglévő hőszigetelés) kell teljesítenie 
a vonatkozó követelményeket az új hőszigetelésnek és a kialakuló rétegrendnek (10.1 
táblázat, 0,25 W/m2K). A tető egyenes rétegrendű (felül van az új csapadékvíz szigetelő 
réteg, alatta a nedvességre érzékeny hőszigetelés). Elválasztórétegként funkcionáló 
geotextília közbeiktatásával mosott kavics leterhelőréteg készül. 
 
A tető rétegrendje felülről lefelé haladva (10.8 ábra): 
Mosott kavics leterhelőréteg / geotextília elválasztóréteg / új műanyag lemez 
csapadékvíz elleni szigetelés / geotextília elválasztóréteg / új expandált polisztirolhab 
vagy kőzetgyapot hőszigetelés / meglévő rétegrendi elemek 
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10.8 ábra: Felújított lapostető (B) 

 
10.1 táblázat: U értékek alakulása, expandált polisztirolhab hőszigetelés elhelyezésével a 

meglévő rétegrendre (egyenes rétegrenddel) 
Meglévő födém 
U értéke 
(W/m2K) 

Födém U értéke (W/m2K), egyenes rétegrenddel 
kialakítva, ráhelyezett expandált polisztirolhab 
hőszigeteléssel (anyagtulajdonság =0,035-0,041 W/mK) 
8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 

1,1   0,23 0,21 
1,0   0,23 0,20 
0,9   0,22 0,20 
0,8  0,25 0,22 0,19 
0,7  0,24 0,21 0,19 
0,6  0,23 0,20 0,18 
0,5 0,24 0,21 0,19 0,18 
0,4 0,21 0,19 0,17 0,16 

 
C) Az alábbi megoldás egy zöldtetős kialakítás (az előző fejlettebb változata), a meglévő 
rétegrendre való „rádolgozásként”. Ezen rétegrend fontos eleme a gyökérálló 
vízszigetelés. 
 
A tető rétegrendje felülről lefelé haladva (10.9 ábra): 
Talajkeverék / geotextíliával kasírozott dombornyomott műanyag lemez víztartó és 
szivárgóréteg / új, gyökérálló műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés / geotextília 
elválasztóréteg / új expandált polisztirolhab vagy kőzetgyapot hőszigetelés / meglévő 
rétegrendi elemek 
 

 
10.9 ábra: Felújított lapostető (C) 

 
D) A következő megoldásnál a meglévő hő- és vízszigetelésre új vízszigetelés kerül. 
Annak csupán foltonkénti javítása lehet igény (ez is elmaradhat, sőt bizonyos esetekben 
perforálásra is kerül). A két anyag (régi és új vízszigetelés) összeférhetőségét ellenőrizni 
kell. A régi hőszigeteléssel együtt vagy önállóan kell teljesítenie a vonatkozó 
követelményeket az új hőszigetelésnek és a kialakuló rétegrendnek (10.2 táblázat, 0,25 
W/m2K). Az új hőszigetelés nem lehet érzékeny a nedvességre (extrudált műanyaghab 
alkalmazandó), hiszen a vízszigetelő réteg felett „kapott helyet”. A hőszigetelő réteg 
leterhelését meg kell oldani. Ezen példánál elválasztórétegként funkcionáló geotextília 
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közbeiktatásával mosott kavics leterhelőréteg készül. Ez a megoldás fordított 
rétegrenddel készül. 
 
A tető rétegrendje felülről lefelé haladva (10.10 ábra): 
Mosott kavics leterhelőréteg / geotextília elválasztóréteg / új extrudált polisztirolhab 
hőszigetelés / új modifikált bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés, 2 rétegben / 
hideg bitumenmáz kellősítés / meglévő rétegrendi elemek 
 

 
10.10 ábra: Felújított lapostető (D) 

 
10.2 táblázat: U értékek alakulása, extrudált polisztirolhab hőszigetelés elhelyezésével a 

meglévő rétegrendre (fordított rétegrenddel) 
Meglévő födém 
U értéke 
(W/m2K) 

Födém U értéke (W/m2K), fordított rétegrenddel kialakítva, ráhelyezett 
extrudált polisztirolhab hőszigeteléssel 
(anyagtulajdonság =0,038 W/mK) 
8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 

1,1   0,25 0,22 0,20 
1,0   0,24 0,22 0,20 
0,9   0,24 0,21 0,19 
0,8   0,23 0,21 0,19 
0,7  0,25 0,22 0,20 0,18 
0,6  0,24 0,21 0,19 0,17 
0,5 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 
0,4 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 
 
A 10.3 táblázat a fordított rétegrendbe kerülő hőszigetelés (jelen esetben extrudált 
polisztirolhab) vastagságnövelésének hatását szemlélteti (U értékben). 

 
10.3 táblázat: Extrudált polisztirolhab hőszigetelés vastagságának növelésekor elért U 

értékek, monolit vasbeton födém esetén 
tartószerkezet szerkezet 

vastagsága 
(cm) 

hőszigetelés 
anyaga 

hőszigetelés 
ƛ-értéke 
(W/mK) 

hőszigetelés 
vastagsága 
(cm) 

U érték 
(W/m2K) 

monolit 
vasbeton 

20 extrudált 
polisztirolhab 
(XPS) 

0,036 10 0,273 

monolit 
vasbeton 

20 extrudált 
polisztirolhab 
(XPS) 

0,036 15 0,198 

monolit 
vasbeton 

20 extrudált 
polisztirolhab 
(XPS) 

0,036 20 0,155 
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N) A meglévő tetőrétegrendhez bizonyos esetekben nem lehet vagy nem kívánnak 
hozzányúlni. Az energetikai felújítás ez esetben belülről valósulhat meg, annak minden 
hátrányával (10.4 táblázat). A födémszerkezet hőtároló képessége megszűnik (legalábbis 
azon szakaszon, ahol hőszigetelés került rá), a hőszigetelés és a födém közötti hézagban 
penészedés alakulhat ki (a pára a felmelegedni kevésbé tudó hideg födémfelületen 
kicsapódik), amennyiben hatékony párazárás nem készül. Emellett a belmagasság 
csökken (a hőszigetelés vastagságával), és a lakott vagy használati tér építési területté 
alakul (a felújítás idejére). Előnyt jelenthet a belső tér gyorsabb felmelegedése. A 
lapostető vízszigetelésének foltonkénti javítására szükség lehet. 
 

10.4 táblázat: Belső oldali hőszigeteléssel felújított födém U értéke (N) 
tartószerkezet szerkezet 

vastagsága 
(cm) 

hőszigetelés 
anyaga 

hőszigetelés 
ƛ-értéke 
(W/mK) 

hőszigetelés 
vastagsága 

U érték 
(W/m2K) 

monolit 
vasbeton 

20 expandált 
polisztirolhab 
(EPS), alul 
ásványi 
szálas 
hőszigetelés 

0,039 és 
0,034 

10 + 10 0,172 

 
A tető rétegrendje felülről lefelé haladva (10.11 ábra): 
Meglévő rétegrend / expandált polisztirolhab hőszigetelés / párazáró réteg / belső oldali 
vakolat 
 

 
10.11 ábra: Felújított lapostető (N) 

 
A 10.5 táblázat bemutatja, hogy a hőszigetelések vastagságának növelése, milyen U 
értékeket eredményezhet. A példában szereplő szerkezet egy 20 cm vastagságú monolit 
vasbeton födém, amelyre expandált polisztirolhab kerül. A rétegrend további elemeket is 
tartalmaz (lásd fentebb a rétegrendek bemutatásánál), de azok nem meghatározóak 
hőszigetelési szempontból. 
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10.5 táblázat: Lapostető hőszigetelése polisztirolhabbal 
tartószerkezet vastagság 

(cm) 
hőszigetelés 

 érték 
(W/mK) 

vastagság 
(cm) 

U érték 
(W/m2K) 

monolit 
vasbeton 

födém 

20 eps100 
(0,039) 

10 0,35 

monolit 
vasbeton 

födém 

20 eps100 
(0,039) 

15 0,24 

monolit 
vasbeton 

födém 

20 eps100 
(0,039) 

20 0,18 

monolit 
vasbeton 

födém 

20 eps100 
(0,039) 

25 0,15 

 
10.1.3. Erkélyek 

A teraszokat (melyek „normál” lapostetőként vagy zárófödémként funkcionálnak) a 
fentiekhez hasonlóan kell felújítani. Az erkélyeket (amelyek alatt nincs használati vagy 
belső tér) vagy lodzsiákat (amelyek alatt csak részben van belső tér) sokkal 
egyszerűbben. Az épület termikus burkából „kiálló” szerkezetek (erkélyek, lodzsiák, 
10.12 ábra) jelentős hőveszteséget jelentenek az épület energetikai egységét tekintve. 
Egyfajta hűtőbordaként jelentős energiaveszteséget okoznak, és többletfűtést 
igényelnek. Az épülettel határos „éleik” mentén kell a hőhídproblémákat kezelni. 

   
10.12 ábra: Erkély- és lodzsiavariációk 

 
Erkélyek hőhídmentesítésének megoldásainál két fő módszer járatos: a „körbe 
hőszigetelés” (felújításoknál, utólagosan készíthető, 10.13 ábra) és a hőhídmegszakítás 
(utólagosan nem készíthető, 10.14 ábra). 
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10.13 ábra: Körbe hőszigetelt erkélylemez 10.14 ábra: Hőhídmegszakítóval készült 

erkélylemez 
 
Az erkélylemez épülettesttől hőszigeteléssel történő elválasztása esetén a lemez két 
rövidebb oldala mentén fekszik fel, így a hosszoldal mentén hőszigetelhetővé válik 
(utólagosan nem készíthető, 10.15 ábra). A rövid oldalak hőhidasak maradnak. 
 

 
10.15 ábra: Hosszoldala mentén hőszigetelt erkélylemez 

 
Energetikailag hatékony épületalakítások esetében kerülendő az erkélyek szokásos 
kialakítása, mert az erkélyek okozta hőhidak csak nagyon költségesen kompenzálhatóak. 
Ezeket általában független szerkezetként célszerű elkészíteni, akár a régi elbontásának 
árán is. Lehet felülről függesztett vagy alul letámaszkodó kialakítású. Nedvességvédelmi 
szempontból is problémamentesebb ez a műszaki megoldás. 
 
10.1.4. Specialitások 

Egyes épülettípusoknál vasbeton szerkezetek felett egy átszellőztetett légréteget is 
alkalmaztak, amely páracsökkentési és túlmelegedés-gátló szerepe nagy volt. A 
következő vasbeton kéreg (alapvetően a vízszigetelés aljzataként szolgáló födémszakasz) 
viszont erősen megnehezíti az utólagos hőszigetelést. Ezen esetekben is készülhet 
felújítás (felső vasbeton kéreg raszterben történő megfúrásával és szórt jellegű 
hőszigetelés hézagba juttatásával), amit alaposan végiggondolt páratechnikai 
méretezésnek kell megelőznie. 
A hagyományos lapostetőknél a párakezelést nem oldották meg külön fóliaréteggel. A 
pára folyamatosan felgyűlt a rétegrendben. A folyamatot lassította, ha monolit vasbeton 
födémet használtak (legalább 18 cm vastagságú ilyen szerkezet esetén a páraátjutás 
csekély mértékű). Előregyártott szerkezetek alkalmazásával a páraterhelés kockázata 
megnőtt. Részben elbontott rétegrenddel történő felújításnál párazáró lemez (mint külön 
réteg) beépítése szükséges. 
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Egy hagyományos lapostetős rétegrendben lévő salak kiszellőztetésére külön 
kiszellőzőidomokat építettek be. Ez részben a rétegrendbe került párát is eltávolította. 
A szerkezetben rekedő nedvesség kivezetésére (a gőznyomásterhelés elkerülésére) lefelé 
fordított homokszórásos lemezt és szellőzőket alkalmaztak. a homokszemcsék között a 
szellőzőkhöz jutó pára útját gyorsan eltömődések zárták el (megolvadó bitumen, 
szennyeződések, túl nagy vízszintes irányú „út” stb.). Felújításoknál újabb nedvességet 
nem szabad beépíteni a rétegrendbe. A mai korszerű csapadékvíz elleni szigetelőanyagok 
között létezik „lélegzőképes” is, amely az esetleges nedvességet kiengedi. 
A víznyelők ólomlemez gallérból kialakítottak voltak, szemben a mai műanyagból készült 
víznyelőkkel. A mai korszerű rétegrendben egyenes rétegrend esetén kéttölcséres 
víznyelőt kell alkalmazni. 
A korai bitumenes szigetelőlemezek élettartama csekély volt (5 év, és másfajta anyagú 
szigetelőlemezt nem is nagyon alkalmaztak). A mai lemezek élettartama hosszú 
(legalább 20 év) és a választék óriási (anyagfajták, rétegszám, méret stb.). 
A fényvédelem fontos része volt a lapostetőnek, mert ennek hiányában (vagy 
tönkremenetele esetén) a bitumenes lemez nedvességvédelmi réteg gyorsan elvesztette 
szigetelőképességét. Ez esetben új fényvédelmi réteg vagy szerkezete lehet a felújítás 
egyik célja. Amennyiben szükséges, a vízszigetelés javításával, cseréjével. 
A ferde tetők esetében, hasonlóan a vízszintes kialakítású födémekhez, az erőteljes 
hőszigetelés a meghatározó. Emellett azonban (mivel jellemzően könnyűszerkezetes 
tetőkről beszélhetünk) nagyon fontos a megfelelő légzárás és a hézagmentes kialakítás. 
A fóliák felületfolytonos toldása megfelelő (rendszersaját) ragasztóval megvalósítható. A 
hőszigetelést (a termikus burkot) is hézagmentesen kell elkészíteni. Gyakori műszaki 
megoldást a szórt cellulóz alkalmazása. A kapcsolódó technológia bármilyen alakú, 
keresztmetszetű rés kitöltését lehetővé teszi. 
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11. FERDE HELYZETŰ ÉPÜLETHATÁROLÓ SZERKEZETEK 
ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA (MAGASTETŐK) 

Az alábbi fejezet a magastetők (11.1 ábra) energetikai felújítását ismerteti. 
 

 
11.1 ábra: A pincefalak és lábazatok épületen belüli jellemző helyzete 

 
11.1. Szerkezetalakítás 

A magastetők felújításánál alapvetően az alábbi megoldással lehet számolni: 
 beépítetlen magastetők 
 beépített magastetők 
 részben beépített magastetők 

 
11.1.1. Beépítetlen magastetők 

Ezen esetben a határolószerkezetet a padlásfödém adja. Ennek anyaga leggyakrabban: 
 téglaboltozat (tömör téglából) 
 monolit vasbeton (alulbordás, felülbordás, sík) 
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 előregyártott vasbeton (elemes) 
 acélszerkezet (gerendák között téglával vagy betonnal) 
 faszerkezet (csapos gerendafödém, borított gerendás) 

 
Felújításkor ezen födémeket kell felülről erőteljes hőszigeteléssel ellátni (11.1 ábra). Ez a 
megoldás nagyon egyszerűen kivitelezhető (bontás nélkül megoldható). A gazdaságos 
megoldás lehetővé teszi a hőszigetelés mértékének „számításon túli” növelését is, hiszen 
itt lehet kompenzálni a máshol (pl. a homlokzatokon) nehezebben növelhető vagy 
alulteljesítő hőszigetelési értékeket. Ez a 11.1 táblázatban szerepeltetett értékek feletti 
vastagságokat is indokolttá tehet. A födémen járófelületet is célszerű készíteni (teljes 
felületen vagy annak egy részén, 11.2 ábra). A födémre kerülő hőszigetelés 
felületfolytonos kell legyen, és azt a homlokzati hőszigeteléssel hézagmentesen 
csatlakoztatni kell. A hőszigetelés alá (a födém fölé) párazáró fóliát kell helyezni. Ez 
gátolja meg, hogy a belső téri pára a hőszigetelésbe jusson és elnedvesítse azt (nedves 
anyagok hőszigetelő képessége erőteljesen romlik). 
 

 
 

11.2 ábra: Magastető-felújítás (1) 11.3 ábra: Magastető-felújítás (2) 
 

11.1 táblázat: U értékek alakulása, üveggyapot hőszigetelés elhelyezésével a meglévő 
padlásfödém rétegrendre 

Forrás: [4] 
Meglévő födém 
U értéke 
(W/m2K) 

Födém U értéke (W/m2K), egyenes rétegrenddel 
kialakítva, ráhelyezett üveggyapot hőszigeteléssel 
(anyagtulajdonság =0,046 W/mK) 
12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 

1,1 0,27 0,24 0,22 0,20 
1,0 0,26 0,24 0,21 0,19 
0,9 0,26 0,23 0,21 0,19 
0,8 0,25 0,22 0,20 0,19 
0,7 0,24 0,21 0,20 0,18 
0,6 0,22 0,20 0,19 0,17 
0,5 0,21 0,19 0,18 0,16 
0,4 0,19 0,18 0,16 0,15 
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11.1.2. Beépített vagy részben beépített magastetők 

Ezen megoldásnál az épülethatároló szerkezetek az alábbiak lehetnek: 
 oromfal (jellemzően meglévő homlokzati fal) 
 tetőfelület (jellemzően könnyűszerkezetes) 
 tetőtérbe épített födém (jellemzően monolit vasbeton vagy fafödém) 
 térdfalak (jellemzően meglévő) 
 búvóterek falai (jellemzően faszerkezetű) 

 
Ehhez a homlokzati falak hőszigetelő képességét kell vizsgálni (lásd korábbi, falakkal 
foglalkozó fejezet). A könnyűszerkezetes (jellemzően hőszigeteléssel kitöltött favázas) 
falak és közbenső tetőtéri födémek (11.3 ábra) hőszigetelét alapvetően a benne 
elhelyezett hőszigetelés adja. 
 

 
11.4 ábra: Magastető-felújítás (3) 

 
A tetőt ferdén határoló rétegek a mérvadóak. Ezen felületek a legnagyobbak, rétegrendi 
feljavításuk a legnehezebb. Tipikus megoldások: 

 csak belülről megbontott tető 
 csak kívülről megbontott tető 
 kívülről és belülről megbontott tető 
 teljesen új tetőszerkezet és rétegrend 

 
11.2 táblázat: U értékek alakulása, ferde tetőnél, meglévő tetőrétegrendre 

Forrás: [4] 
Meglévő ferde 
tető U értéke 
(W/m2K) 

Felújított szerkezet rétegrendi U értéke 
(W/m2K), kőzetgyapot hőszigeteléssel 
(anyagtulajdonság =0,04 W/mK) 
5 cm 7,5 cm 10 cm 

0,60    
0,50   0,25 
0,40  0,25 0,21 
0,30 0,24 0,21 0,19 
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Az alábbi ábrák tetők rétegrendi felújítását mutatják, ezen kívül számtalan más variáció 
is létezik: 
11.4 ábra: 
Utólagos belső oldali hőszigeteléssel készülő felújítás (csak belülről történik a 
tetőrétegrend megbontása). Hátránya, hogy a belső tér mérete csökken, valamint a 
lakott teret szennyezi az építési munka (és a lakhatási körülmények gátoltak). Előnye a 
gazdaságosság és az időjárás-független kivitelezés. 
11.5 ábra: 
Monolit vasbeton födémre felülről kerül kiegészítő (vagy a régi lecserélésével teljesen új) 
hőszigetelés. Előnye, hogy belső terek a felújítás alatt is lakhatóak maradnak. Hátránya, 
hogy a felső rétegrendet meg kell bontani (időjárásfüggő, költséges, körülményes és 
engedélyköteles lehet). 
11.6 ábra: 
Utólagos belső oldali hőszigetelés mellett külső oldali bontással készülő felújítás. 
Hátránya, hogy a belső tér mérete csökken, valamint a lakott teret szennyezi az építési 
munka (és a lakhatási körülmények gátoltak), a felső rétegrendet meg kell bontani 
(időjárásfüggő, költséges, körülményes és engedélyköteles lehet). Előnye lehet a nagy 
vastagságban elhelyezett hőszigetelés és a jó hőszigetelő képesség. 
11.7 ábra: 
Könnyűszerkezetes meglévő rétegrendre kívülről/felülről kerül kiegészítő (vagy a régi 
lecserélésével teljesen új) hőszigetelés. Előnye, hogy belső terek a felújítás alatt is 
lakhatóak maradnak (bár a könnyűszerkezet miatt ez kissé kétséges). Hátránya, hogy a 
felső rétegrendet meg kell bontani (időjárásfüggő, költséges, körülményes és 
engedélyköteles lehet). 
11.8 ábra: 
A szarufák felett is átvezetett hőszigetelés lecsökkenti a szarufák okozta vonal menti 
hőhidak hatását. Ez a megoldás az új vagy a felújításkor felülről megbontott tetőknél 
jellemző. 
11.9 ábra: 
A szarufák alatt is átvezetett hőszigetelés csökkenti a szarufák okozta vonalmenti 
hőhidak hatását. Ez a megoldás az új vagy a felújításkor alulról megbontott tetőknél 
jellemző. 
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11.5 ábra: Magastető-felújítás (4) 11.6 ábra: Magastető-felújítás (5) 

 
 

11.7 ábra: Magastető-felújítás (6) 11.8 ábra: Magastető-felújítás (7) 



181 

 

 

 
11.9 ábra: Magastető-felújítás (8) 11.10 ábra: Magastető-felújítás (9) 
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12. PINCEFÖDÉMEK ÉS LÁBAZATOK FELÚJÍTÁSA 

Jelen fejezet a pincefödémek és a kapcsolódó lábazati falszakaszok és az árkádfödémek 
felújításával foglalkozik. 
 

 
12.1 ábra: A pincefödémek és lábazatok épületen belüli jellemző helyzete 

 

12.1. A pincefödémek felújításának jellemző beavatkozásai 

A pincefödémek U értékére vonatkozó jelenlegi előírása: 0,50 W/m2K. A szintén lefelé 
hűlő árkádfödémek esetén az U érték: 0,25 W/m2K, talajon fekvő padló esetén: 0,50 
W/m2K, a pincefal lábazata a talajfelszín közelében (0–1 m) pedig: 0,45 W/m2K. 
 
A pincefödémek felújításának főbb megoldásai: 

 nedvesedések megszüntetése (javításjelleggel) 
 a szükséges vastagság meghatározása, méretezés után födém feletti és/vagy 

alatti, új hőszigetelés elhelyezése 
 hőhidak mentén történő kiegészítő intézkedés (többlet hőszigetelés, fűtőszál) 
 légzárás fokozása 
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 páratechnikai intézkedések (belső oldali nedvességterhelés csökkentése) 
 gépészeti berendezések alkalmazása (falszárítás, párátlanítás, hőcserélős szel-

lőző) 
 
12.1.1. Anyaghasználat, rétegrendek 

A pincefödémek hőszigetelési tulajdonságai alapvetően a rétegrendi felépítéstől és a 
benne lévő anyagok hőszigetelő képességétől függnek. A födémek összetett követel-
ményrendszere miatt, minden esetben sok réteg készül (heterogén szerkezet), aminek 
minden egyes eleme feladatot lát el. Minden egyes felújítási feladat komplex megoldást 
igényel. Változatos födémalakításokkal, rétegrendi felépítésekkel lehet találkozni (12.2 
ábra). 
 

 
12.2 ábra: Tipikus pince- és közbenső födémkialakítások 

 
12.1.2. Konkrét megoldások 

Rétegrendi javítások, mennyezeti hőszigetelés 
A történeti szerkezetek esetében jellemzőek a nagy vastagságú tömörtégla falak 
(gyakorta mészkővel vegyesen falazva), téglaboltozatos födémszerkezetek (később már 
acélgerendázatos kiegészítéssel), valamint a homokfeltöltésbe rakott fa padlóburkolatok. 
A kor szerkezeteinek „hőszigetelését” a nagy szerkezeti vastagság adta (12.3 ábra). 
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12.3 ábra: Egy hagyományos pincefal födémszerkezetének kialakítása 

 
A pince feletti födém lehetséges padlórétegrendje: 

 faparketta 
 fa vakpadló 
 fa párnafarendszer 
 homokágyazat 
 betonozás (esetlegesen) 
 boltozat szerkezete (tégla, acél) 
 mennyezeti vakolat 
 pince belső tere 

 
Egy korszerűbb („fiatalabb”) pincefödém lehetséges rétegrendje (12.4 ábra): 

 ragasztott kerámia lapburkolat 
 ragasztóréteg 
 felületkiegyenlítő réteg 
 dilatált aljzatbeton 
 technológiai szigetelés 
 expandált polisztirolhab úsztatóréteg 
 előregyártott vasbeton gerendás födémszerkezet felbetonnal 
 mennyezeti vakolat 

 

 
12.4 ábra: Korszerű födém padlórétegrendje 

 
A hőenergia jelentős része távozik a pincefödémen keresztül (a külső tér és a talaj 
irányába), hiszen a történeti szerkezetek pincéi szinte minden esetben fűtetlen, hideg 
terek voltak. Ezt kell megakadályozni azzal, hogy nagyon vastag hőszigetelés készül a 
ház külső burkaként. Ez jelen esetben egy „alsó” hőszigetelés lehet (12.5 ábra). Vizsgálni 
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kell a helyes rétegfelépítéseket, a felújításnál használt anyagok minőségét. Egy alapos 
rétegrendi tervezés eredményeként megvalósult padló- vagy födémszerkezet kellő 
hatékonysággal gátolja a meleg kültérbe való hőkiáramlását. A meglévő pincefödémek 
felújításakor többlet hőszigetelést kell készíteni. Mivel ez a felújítási mód belső téri 
hőszigetelést jelent, így nedvességre érzékeny hőszigetelés is alkalmazható. 
Hatékony javulást lehet elérni az U értékekben, a födémszerkezet alsó oldali hőszigete-
lésével. 
 

 
12.5 ábra: Mennyezeti hőszigetelés, téli hőfokesési görbével 

 
Jelentősebb hőszigetelő szerepe a padló rétegrendjében eredetileg elhelyezett 
(úsztatórétegként funkcionáló) hőszigetelésnek lehet, amennyiben nem nedvesedett, 
folyamatos, és nagyobb vastagságú (12.6 ábra). Úsztatórétegeknél a folyamatosság 
nagy bizonytalanságot jelentő tényező (vezetékek, küszöbök mentén megszűnik). Ezt 
minden esetben feltárással ellenőrizni kell. Hatékony felújítási mód lehet az 
úsztatórétegnek hőszigetelési funkcióval történő „felruházása” is. A padló elbontásával és 
új, vastagabb úsztatóréteg elhelyezésével (vagy a régire új elhelyezésével) lehet az 
energetikai hatékonyságot növelni. Ez esetben alsó oldali munkavégzésre nincs is 
szükség. A megoldás azonban elvi jellegű, hiszen jelentős bonyodalmakkal jár. Ilyen a 
belmagasság csökkenése, valamint a nyílászárók (ajtók) és küszöbök már meglévő 
helyzete (átalakításuk bonyolult). 
 

 
12.6 ábra: Födémben elhelyezett úsztatóréteg és hőszigetelés téli hőfokesési görbével 

 
A 12.1 táblázat a hőszigetelés (pl. üveggyapot) födém alsó síkján történő utólagos 
elhelyezése esetén mutatja az U értékek javulását. A rétegrend további elemeket is 
tartalmaz, de azok nem meghatározóak hőszigetelési szempontból. 
 

12.1 táblázat: Pincefödém mennyezeti hőszigetelése, U értékek 
tartószerkezet szerkezet 

vastagsága 
(cm) 

hőszigetelés 
anyaga 

hőszigetelés 
 értéke 
(W/mK) 

hőszigetelés 
vastagsága 

(cm) 

U érték 
(W/m2K) 

monolit 
vasbeton 

20 üveggyapot 0,034 10 0,28 

monolit 
vasbeton 

20 üveggyapot 0,034 15 0,20 

monolit 
vasbeton 

20 üveggyapot 0,034 20 0,15 
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Valamennyi megoldás alapja, a kellő mennyiségű hőszigetelés, amelynek vastagságát 
méretezés után lehet meghatározni. 
A történeti szerkezetek alsó oldali hőszigetelését sok esetben megnehezíti az íves 
szerkezet. Ez esetben több megoldás készülhet. Az egyik, amikor a kivitelezés során 
megpróbálják „lekövetni” a boltozatok és egyéb szerkezetek vonalvezetését (12.7 ábra). 
Az ilyen kialakítást erősen bonyolítják a mennyezeten vezetett gépészeti csövek. További 
probléma, hogy az amúgy is alacsony belmagasságú pincehelyiségek belmérete 
lecsökken, és ez akár használatukat is ellehetetleníti. 
 

 
12.7 ábra: Íves mennyezet utólagos hőszigetelése (1) 

 
Amikor ez nehezen megy, akkor távtartók segítségével helyezik el a táblás (és kellően 
merev kialakítású) hőszigeteléseket (12.8 ábra). Ez esetben is nehézségek merülhetnek 
fel a konkrét kialakításkor (belmagasság-csökkenés, gépészeti vezetékek helye stb.). 
 

 
12.8 ábra: Íves mennyezet utólagos hőszigetelése (2) 
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Egyes esetekben egy hőszigetelt álmennyezet készül (12.9 ábra). Ennek előnye lehet, 
hogy az egyéb szerkezetek, a lámpák és a gépészeti vezetékek is helyet kaphatnak 
benne. A megoldás erősen belmagasság-érzékeny. 
 

 
12.9 ábra: Íves mennyezet utólagos hőszigetelése (3) 

 
Alapozás 
Ahhoz, hogy a termikus burok folyamatos legyen, az alaptesteket is körül kellene 
hőszigetelni. Két oldalról mindenképpen, de ha a szerkezet engedi, akkor még az alaptest 
alatt is (gerendarács alapozás). A ma alkalmazott hőszigetelések közül már olyanok is 
vannak, amelyek nagy terheket képesek elviselni, így egyes esetekben (lemezalapozás) 
az alapozás is ráhelyezhető. Utóbbi a statikus tervező odafigyelése, gondos munkája 
mellett tehető csak meg. 
 

 
 

12.10 ábra: Sávalap hőszigetelése (1) 12.11 ábra: Sávalap hőszigetelése (2) 
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Felújításoknál jellemzően, a hagyományos sávalap oldalán, 80 cm mélyen (fagyhatárig 
levitt), egy- vagy kétoldali hőszigetelések készülnek, az alaptestszakaszok körbeásása 
után (12.10, 12.11 ábra). Az alaptest alatti hőszigetelés-hiány „pótlására” az alaptest 
alsó síkjában elhelyezett, a háztól „elforduló” hőszigetelés is készülhet (12.12 ábra). 
Ezzel a „kerülőutas-hőhídhatás” erőteljesen lecsökken (a belső oldali meleg nem áramlik 
az alaptesten keresztül a talaj felé, a lábazati szerkezet nem hűl át). 
 

 
12.12 ábra: Sávalap hőszigetelése (3) 

 

 
12.13 ábra: Pincefal és lábazat hőszigetelése 

 
A lábazat és a pincefal teljes hőszigetelését meg kell oldani. Ez annak függvényében, 
hogy mennyire lehet hozzáférni (pl. az utcai gépészeti vezetékek miatt nem kiásható), 
részben vagy teljesen megoldható (12.13 ábra). A 12.14 ábra falmetszetén egy felújított 
lábazati és pincefal szigetelés látható. Az új szigetelés gátolja a további nedvesedést, de 
a korábban vizessé vált falszerkezet száradásának idő kell (ez akár 2 évig is eltarthat). A 
teljes száradásig csak csökkent képességű hőszigeteléssel lehet számolni a fal esetében. 
Az új lábazati hőszigetelés az U értéket az előírt követelményérték alá hozza (jelenlegi 
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előírás külső fal esetén 0,45 W/m2K). A nyílászáró hőszigetelő üvegezéssel ellátott fém 
tokszerkezettel készült. A nyílászáró káva mögött, védetten került elhelyezésre (az 
eredeti geometria megtartása mellett). 
 

 
12.14 ábra: Fallábazat felújítása 

 
Hőszigetelés 
A meglévő pincefödém rétegrendek hőszigetelése jellemzően a padlóban elhelyezve 
történt (úsztatórétegként). Ezen anyag vastagsága határozta meg a végleges 
hőszigetelési teljesítményt. Az energetikai felújítás jellemzően új hőszigetelő anyagok 
beépítésével történhet. Ezen anyagok utólagosan a pincefödém alsó síkján kapnak 
helyet. Ez azért előnyös, mert a belső padlót nem kell megbontani (nem is mindig lehet), 
és nem jelentkezik a küszöbök mentén túlzott rétegrendi vastagságnövekedés. 
 
12.1.3. Árkádfödémek 

A „kiálló” épülettestek alsó és oldalsó hőszigetelése is elengedhetetlen (meglévő 
állapotukban gyakran semmiféle hőszigeteléssel nem rendelkeznek). Utólagos 
megoldásuk, legalábbis az alsó oldalon, viszonylag nehéz, hiszen egy már meglévő utcai 
belmagasságot kell erőteljesen csökkenteni, valamint egy meglévő burkolatot (pl. 
álmennyezetszerű kialakítást), vagy homlokzati bevonatot is meg kell bontani. A „lelógó” 
szerkezetek (gerendák) okozhatnak még gondot. Az egyik bemutatott példa egy ilyen 
jobban „lelógó” kialakítást mutat, ahol a gerendát „leköveti” a betervezett hőszigetelés 
(12.15 ábra). A másik esetben a hőszigetelés elvékonyodik (emiatt hőhídhatással is 
számolni kell), hogy az alsó sík kialakítása egyszerűsödjön, a lógás pedig csökkenjen 
(12.16 ábra). 
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12.15 ábra: Fallábazat felújítása 12.16 ábra: Fallábazat felújítása 

 
12.1.4. Specialitások 

Gyakran találkozni az új igények megfogalmazásakor szárazpadlókkal is (pl. 
irodatereknél). Ez esetben a födém felső oldalára vagy oda is helyezhető hőszigetelés. 
Ezen megoldás előnye, hogy meggyorsítja a kivitelezést. Emellett nem kerül felesleges 
(többlet) építési nedvesség a szerkezetekbe (száraz technológia). Ezáltal a szerkezetek 
hőszigetelő képessége nagyobb (nem kell a kiszáradásra várni), valamint a bevitt 
nedvesség nem okoz egyéb károsodásokat (lecsapódás, ázás stb.). 
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13. PINCEFALAK VÍZSZIGETELÉSÉNEK FELÚJÍTÁSA 

Az alábbi fejezet a pincefalak, lábazati falszakaszok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó 
épületszerkezetek vízszigetelését mutatja be (13.1 ábra). 
 

 
13.1 ábra: A pincefalak és lábazatok épületen belüli jellemző helyzete 

 

13.1.1. Általánosságok 

 Az egyes belső terekben emberi tartózkodásra alkalmas vagy nem alkalmas terek 
is lehetnek. A tervezés megkezdése előtt erről is határozni kell. 

 A felújítást közvetlenül megelőzően szerkezetfeltárásokra és laboratóriumi 
vizsgálatokra is szükség van (nedvességtartalom-, sótartalom-vizsgálatok). 

 A szerkezetek nedvességvédelme „csak” csomóponti beavatkozással nem oldható 
meg (együttesen kezelendő a probléma). A teljes megoldást tehát csakis több 
tényező együttes (és szükséges mértékű) módosítása/javítása esetén lehet elérni. 
A javítási elvek teljes betartása, valamint folyamatos felújítási/javítási munka 
vezethet eredményre. A nedvesedés megszüntetése egy hosszabb folyamat 
eredménye lehet, és nem egyetlen szerkezet kijavítása és főleg nem egy pillanat 
műve. 
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 Egy épület megfelelő működéséhez/működtetéséhez a rendeltetésszerű használat, 
karbantartás is hozzá tartozik. 

 A beépített építőanyagok élettartama különböző, így szükség van azok időszakos 
ellenőrzésére, javítására, cseréjére. 

 Az esetlegesen elhúzódó javítás a hibák súlyosbodásához, és a szükséges 
ráfordítandó pénzösszeg többszörösére növekedéséhez vezethet, illetve a még 
nem károsodott szerkezetek épségét is veszélyeztetheti, valamint erőteljes 
értékcsökkenést jelenthet. 

 A nedvesedett szerkezetek hosszú távon is megbízható megoldást eredményező 
felújítása csak olyan esetekben képzelhető el, ha a hiányosságok a lehető 
legteljesebb mértékben kizárásra kerülnek. A teljes megoldást csak több tényező 
együttes (és szükséges mértékű) módosítása/javítása esetén lehet elérni. 

 A szerkezeti nedvesedés megszűnése száraz szerkezeteket eredményez. 
 
13.2. A vízszigetelési felújítást befolyásoló tényezők 

13.2.1. Hibajelenségek 

Falak nedvesedése. A nedvesedő falszerkezetek tipikusan előforduló hibajelenségei a 
következők: 

 A falazatokban nem készült korábban vízszintes kapilláris felszívódás elleni 
falszigetelés (amennyiben vízszintes falszigetelés mégis készült, úgy annak 
anyaga már elöregedett, feladatát ellátni nem képes). 

 A pinceszinteken nagymérvű nedvesedés (akár több cm magas vízszintű állóvíz) 
tapasztalható (13.2, 13.3, 13.4 ábra). 

 A szomszédos épületekben is nedvesedés jelentkezik (vízáthúzódás). 
 A nedvességgel telített falszerkezetek állékonysága jelentősen csökken. 
 A vizes épületszerkezetek (pl. hőszigetelések, falazóanyagok) már nem 

hőszigetelő-képesek, hidegek, penészesednek (13.5 ábra). 
 A helyiségekben jelentős a páratartalom, így szigetelés hiányában további többlet 

nedvességterhelés éri a fal- és egyéb szerkezeteket 
 A falakon, a falak tövében ázási foltok/ penészgomba megjelenése látható, ami a 

falazat anyagának magas nedvességtartalmára utal. A faltest belső oldala 
tapintásra nedves 

 A vakolt falfelületeken a vakolat több helyen lepotyogott. 
 A felületeken sókivirágzás látható (13.6 ábra). 
 A belső terek falán lévő csempeburkolatok „kopognak”, a faltól elváltak. 
 Vízszintes falszigetelés hiányában a talajnedvesség a kapilláris felszívódás útján a 

falazat közvetlen vízterhelését adja. 
 A falban futó gépészeti vezetékek meghibásodása miatt, lokális ázásfoltok is 

jelentkeznek. 
 Amennyiben a belső terek vizeshelyiségeiben (pl. zuhanyzók) nem készült üzemi 

víz elleni szigetelés (pl. kent szigetelés), így ezen hibák is a talajnedvesség okozta 
károkat fokozzák. 

 A falak lábazati zónájában nem készül lábazati szigetelés, és a falazatok közvetlen 
nedvességterhelését a lábazatra felverődő, csapóesőhöz hasonló vízterhelés 
tovább fokozza. 
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 A lábazati zónában az alkalmazott vakolat nem fagyálló minőségű, így több helyen 
fagykár keletkezhet. Az építőanyagok által felvett nedvesség megfagy, a fagyás 
hatására a víz térfogata megnő, a térfogatnövekedés miatt a szerkezet lepattog-
zik, lepereg. 

 A vakolat nélküli (tégla)falak a közvetlen csapóesőből származó vízfelvétele 
(anyagszerkezeti jellemzőkből fakadóan) lényegesen nagyobb a vakolattal ellátott 
falazatokénál. A lábazati zónában a terep felületéről felverődő csapadék 
vízterhelés mértéke függ a felület minőségétől. 

 Az összefüggően leburkolt járdafelületekre érkező csapadék általános felületen 
elszivárogni nem képes, az oda érkező csapadék közvetlenül a falak tövét áztatja. 

 A betonozott felületek esetében a talajpára a páratechnikailag ellenállóbb 
betonfelület helyett, a kisebb ellenállású téglafalazat felé veszi irányát, növelve az 
érintett szerkezetek kapilláris nedvességterhelését. 

 A korábbi párologtató belső falfelületek elburkolásával, végiggondolatlan 
cseréjével a falazat nedvességtartalma „magasabbra húzódott”, az ázási foltok ott 
is megjelentek (az emeleti szinteken is). 

 A nedves anyagok (itt falak) hőszigetelő képessége erősen romlik. Ez nemcsak 
fűtési költségtöbbletet jelent, hanem a páralecsapódás a növekvő (kifelé történő) 
hőáramlás és páralecsapódás miatt a penészedés veszélyét (aminek egészségká-
rosító hatása közismert) hordozza magában, fagykárok és további vakolatleválás 
is várható. 

 A gondokat fokozhatja a szerkezetek hőhidassága. Mindez öngerjesztő folyamat, 
így egyre gyorsabban mennek végbe a károsodást okozó jelenségek (a vizesedő 
falszakaszok mind nagyobb gátjai a kifelé történő pára- és nedvesség-
áramlásnak). 

 A falban lévő tényleges nedvesség a látottnál mindig magasabb, hiszen a 
nedvesség eloszlása „haranggörbe” jellegű, mely szerint a fal közepén nagyobb a 
vízfelszívódás (mivel felületi párologtatással száradnak a szerkezetek). 

 Talajvíznyomás esetén a belső terekbe a víz (nyomása révén) be tud törni. Így 
nem csupán nedvesedés, hanem szerkezeti károk és összefüggő vízfelületek (!) is 
jelentkeznek (13.7 ábra). 

 

  
13.2 ábra Falnedvesedés (1) 13.3 ábra Falnedvesedés (2) 
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13.4 ábra Falnedvesedés (3) 13.5 ábra Falnedvesedés (4) 

 

  
13.6 ábra Falnedvesedés (5) 13.7 ábra Falnedvesedés (6) 

 
13.2.2. Anyaghasználat 

Korábban (is) többféle falszerkezettel dolgoztak a kivitelezők: 
 tömör kőfalak 
 égetett kerámia: tömör téglafalak (nagyméretű, kisméretű téglából) 
 égetett kerámia: üreges téglafalak (különféle gyártók) 
 különféle vegyes falazatok 
 betonfalak 
 vasbeton falak 

 
Az egyes szerkezetek felismerésében, azonosításában az eredeti tervek is segíthetnek, 
valamint az adott épület kora, építési ideje is meghatározó lehet (az egyes időszakokban 
más-más szerkezeteket használtak). Amennyiben ez nem segít, úgy helyszíni 
méretfelvétel alapján lehet következtetni az aktuális felújítandó szerkezetre. Még 
mélyebb ismereteket lehet szerezni a szerkezetfeltárások vagy roncsolásos vizsgálatok 
segítségével. Utóbbi esetén a kapcsolódó laborvizsgálatok is sok információt adhatnak. 
A faltípus kialakításakor a falvastagság minden szerkezetnél többféle lehet. Emellett 
vannak vegyesen rakott falszerkezetek, valamint egy épületen belül is találkozni lehet 
többféle falazóanyaggal (egy falszakaszon belüli vagy épületen belüli vegyes 
megoldások). A szerkezetek szigetelten vagy szigeteletlenül készültek (13.8 ábra). A 
szigetelések elméleti élettartama 20 évnél nem hosszabb. Emiatt az ennél régebbi 
épületeket „szigeteletlennek” kell feltételezni, és eszerint tervezni meg a felújítást. 
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13.8 ábra: Falazattípusok, alaptesttel, vízszigeteléssel 

 
A történeti szerkezetek esetében jellemzőek a nagy vastagságú tömörtégla és 
mészkőfalak (vegyesen alakítva is), valamint a téglaboltozatos födémszerkezetek. E 
szerkezetek jellemzően a napjainkban ismert aktív vízszigetelések nélkül készültek 
(szigetelőlemezeket ritkán alkalmaztak). Erre részben nem is volt szükség (korábban 
alacsonyabb volt a talajvízszint, nyílt hézagos utcaburkolatok, működő kutak, tartós 
emberi tartózkodásra nem használt pinceterek, lélegzőképes fal- és padlószerkezetek, 
kiszellőztetett pinceterek), másrészről az idő haladtával elöregedtek, élettartamuk lejárt. 
A felhúzódó, felszívódó talajnedvesség miatt azonban e szerkezetek rendre nedvesedni 
kezdtek, és ezt a nedvességet hosszú időn át el tudták tárolni. Ez nemcsak bennük 
okozott károsodásokat, hanem a kapcsolódó szerkezetekben is (pl. homokfeltöltésbe 
rakott fa padlóburkolatok gombásodása, fafödémek korhadása stb.). 
Falnedvességmérésekre minden esetben szükség van. Ezek lehetnek: helyszíni műszeres 
mérések, helyszíni feltárásos-anyagmintavételes mérések, laborvizsgálatok (a 
feltárásokból vitt anyagmintákkal). 
 
A pince feletti födém lehetséges padlórétegrendje: 

 faparketta 
 fa vakpadló 
 fa párnafarendszer 
 homokágyazat 
 betonozás (esetlegesen) 
 boltozat szerkezete (tégla, acél) 
 mennyezeti vakolat 
 pince belső tere 

 
Egy hagyományos pincepadló lehetséges rétegrendje: 

 döngölt agyag vagy homokágyba rakott téglaburkolat 
 termett talaj 

 
13.3. Konkrét megoldások 

13.3.1. A pincefalak nedvességvédelme felújításának jellemző 
beavatkozásai 

 Nedvesedések megszüntetése (javításjelleggel) 
 Új vízszigetelési koncepció alapján a nedvességvédelem megújítása/felújítása 

(falátvágással, lemezbeütéssel, falinjektálással, lemezes szigeteléssel, elektromos 
elven működő stb.) 
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 Új vízszigetelés készítése (lemezes, kent) 
 Sómegkötő vakolatok készítése 
 Szárító vakolatok készítése 
 Kiegészítő intézkedés (hővédelem, mechanikai védelem, előtétfal, fűtőszál) 
 Száradást segítő megoldások (aktív és passzív szellőztetés, felület- és élfűtés, 

előtétfal) 
 Páratechnikai intézkedések (belső oldali nedvességterhelés csökkentése) 
 Gépészeti berendezések alkalmazása (falszárítás, párátlanítás, szellőzőgép) 
 Valamennyi megoldás alapja, a kellő mennyiségű vizsgálat után, tervezetten 

egységes koncepció szerint készüljön el az utólagos vízszigetelés. A felújítások 
során használt anyagok alkalmazástechnikai előírásait maradéktalanul be kell 
tartani. A 13.9 ábrán egy komplexen kezelt megoldás látható. Egyformán nagy 
gondot kellett fordítani a lábazati vízszigetelésre, a hőszigetelésekre, a 
mechanikai védelemre, az eredeti káva- és lábazati tagozatok megtartására, 
valamint meg kellett oldania nyílászárók korszerűsítését is. 

 A pincefalakat és azok környezetét többféle irányból éri nedvességterhelés (13.9 
ábra). 

 

 
13.9 ábra: A talajban lévő szerkezeteket érő nedvességterhelési formák 

1 talajvíznyomás falszerkezeten, 2 talajvíznyomás padlószerkezeten, 3 talajnedvesség 
terhelése falszerkezeten, 4 talajnedvesség terhelése padlószerkezeten, 5 csapadékvíz, 
csapóeső, 6 felverődő nedvesség, 7 belső oldali terhelés (zuhanyzó, konyha) 
 
Ezen nedvesedési formák együtt is jelentkezhetnek, és még jobban károsíthatják a 
szerkezeteket. Emiatt valamennyi kizárásán munkálkodni kell, nem lehet csupán az 
egyikre koncentrálni. A pincefal és lábazat környezetében a támadó nedvesség 
„folyamatossága” miatt, a szerkezetek (épület) nedvességvédelmének folyamatosságát is 
meg kell oldani (13.10 ábra). 
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13.10 ábra: Pincefal és pincepadló folyamatos nedvességvédelme 

 
13.3.2. Ellenszerkezetek 

A víznyomás ellen csak szigetelés felhordásával, elhelyezésével nem lehet védekezni. 
Mind a falon, mind a padlón a nyomásnak ellenálló szerkezetre van szükség. A falak, 
amennyiben nem túl vékonyak, önmagukban megoldhatják e kérdést. 
Padlószerkezeteknél minden esetben be kell avatkozni. Ennek több lehetősége is van, a 
víznyomás mértékének függvényében (13.11 ábra). Ennek sorrendje: lemezalap 
ellenlemez, leterhelőbeton (csökkenő víznyomást feltételezve). A tervezésnél a víz és a 
(vas)beton sűrűsége a meghatározó (súly és nyomás, erő és ellenerő elv alapján), így 
hozzávetőlegesen 1:2 arányban kell a betonvastagságokat meghatározni (leterhelőbeton) 
vagy vasalatokat tervezni (lemezalap, ellenlemez). Tehát 30 cm magas vízoszlop 
nyomását hozzávetőlegesen 15 cm vastag leterhelőbeton tudja megtartani. Nagy 
víznyomás esetén (amikor ésszerűtlenül vastag betonréteg „születne”) pedig lemezalap 
vagy ellenlemez kell készüljön. Utólagos felújításoknál ellenlemez készül, a faltőbe 
történő foltonkénti befogással (bevéséssel). A talajvíz pontos helyzetéről (ezáltal a 
víznyomás mértékéről), ingadozásáról, a talajvíz esetleges agresszivitásáról talaj-
mechanikai szakvélemény nyilatkozik. 
 

 
13.11 ábra: Talajvíznyomás elleni szerkezetek 
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Acéllemez szigetelések 
Egyes esetekben nem lehet ellenszerkezetet készíteni. ilyenkor olyan szigetelés 
készítésére van szükség, amely a hátszerkezethez vagy az aljzathoz kellő mértékben 
tapad, tehát ellenáll a lefeszíteni akaró víznyomásnak. Ilyen megoldások lehetnek egyes 
speciális (jól beszívódó) kent szigetelések vagy a hátrahorgonyzott acéllemez 
szigetelések. 
 
13.3.3. Aktív szigetelési módok 

A falszigetelések felújításánál a jellemző vízszigetelési beavatkozásokról általánosan 
elmondható, hogy aktív és passzív módszerek is léteznek. 
Az aktív módszerek közé sorolható valamennyi lemezes, kent, injektálásos és egyéb 
technológiákat felhasználó műszaki megoldás: 

 utólagos alászigetelés a falazat szakaszos kibontásával 
 acéllemez szigetelőréteg beütése 
 falátvágás, átfűrészelés 
 falinjektálások, furat- és réskiöntések 
 elektrofizikai eljárások 
 mágneses elven működő megoldások 
 vegyesen alkalmazott megoldások (egyedi tervezés alapján) 
 speciális megoldások 

Az aktív módszerek együtt is alkalmazhatóak (sőt szinte minden esetben ez történik). Az 
aktív módszerekhez minden esetben tartoznak kiegészítő megoldások is. A kiegészítő és 
passzív megoldások sokszor egyediek. A fentiekből következik, hogy a felújításoknál 
alkalmazható lehetséges műszaki megoldások száma szinte végtelen. 
A szigetelési felújításokra jellemző, hogy mindig statikai tervezést, felügyeletet is igényel, 
hiszen a tartószerkezetekben történik beavatkozás. 
 
Utólagos alászigetelés a falazat szakaszos kibontásával 
A falak alatt utólagosan helyezik el a lemezes szigetelést, így annak helyet kell készíteni, 
a falak szakaszos kibontásával. Ezt szakaszosan lehet csak megtenni, hiszen az elvágott 
szakaszok egymásra esnének. Amikor egy-egy szakasz átfedéssel kialakított lemezes 
szigetelése elkészül, a megmaradó hézagokat kihabarcsolják, kiöntik. A habarcs 
szilárdulása után a falszerkezet teherátadása újra folyamatossá válik. A megoldás 
könnyen ellenőrizhető, megbízható. Hátránya a szerkezetekbe történő drasztikus 
beavatkozás. 
 
Acéllemez szigetelőréteg beütése 
A falak alatt utólagosan helyezik el a korróziómentes acéllemezes szigetelést (13.12 
ábra). Ezt beütéssel végzik, egy vízszintes és összefüggő fugába (csak ez esetben 
működik). Felületkezelt (festett, horganyzott) lemezek alkalmazása nem javasolt, hiszen 
azokról a bevonat már a beütéskor lekophat, így korrodálni kezdenek. A megoldás 
könnyen ellenőrizhető, megbízható. Hátránya a szerkezetekbe történő drasztikus 
beavatkozás. 
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13.12 ábra: Acéllemez szigetelés beütése 

Forrás: Haraszti László (Villas, Icopal) 
 

Falátvágás, átfűrészelés 
A falak alatt utólagosan helyezik el a lemezes szigetelést, így annak helyet kell készíteni 
a falak (pl. gyémántszemcse-bevonatos kötéllel történő) átfűrészelésével (13.13 ábra). 
Ezt szakaszosan lehet csak megtenni, hiszen az elvágott szakaszok egymásra esnének. 
Amikor egy-egy szakasz átfedéssel kialakított lemezes szigetelése elkészül (13.14 ábra), 
a megmaradó hézagokat kihabarcsolják, kiöntik. A habarcs szilárdulása után a 
falszerkezet teherátadása újra folyamatossá válik. A megoldás könnyen ellenőrizhető, 
megbízható. Hátránya a szerkezetekbe történő drasztikus beavatkozás. 
 

   
13.13, 13.14 ábra: Falátvágás és a szigetelőlemez befűzése 

Forrás: Haraszti László (Villas, Icopal) 
 
Falinjektálások, furat- és réskiöntések 
Egyedileg, de szabályok betartása mellett kialakított furatrendszerbe kell a 
szigetelőanyagként funkcionáló szigetelőgélt bejuttatni (13.15, 13.16 ábra). Ennek 
alapanyaga többféle lehet. A munka egyszerű beöntéssel vagy nyomás alatt történő 
injektálással is elvégezhető. Egész tömbinjektálások is készíthetőek. A módszer nagy 
előnye, hogy kevés szerkezeti beavatkozással, kevés szennyeződéssel jár, valamint 
bármikor újra és újra elvégezhető, kiegészíthető. 
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13.15 ábra: Falinjektálás 13.16 ábra: Falinjektálás 

Forrás: Haraszti László (Villas, Icopal) 
 
Elektrofizikai eljárások 
Anód-katód fémelemek (idomok) elhelyezése történik az épület lábazata és alaptestje 
környezetében. A két pont között meginduló nedvességáramlás a falak száradását 
ereményezheti. Jellemzően csak kiegészítéssel együtt működőképes. 
 
Mágneses elven működő megoldások 
A nedvesség vándorlásának irányát befolyásolják ezen módszerrel. Különféle készülékek 
elhelyezésével próbálnak eredményt elérni vele. Jellemzően csak sok kiegészítéssel 
együtt működőképes. 
 
13.3.4. Kiegészítő megoldások és passzív módszerek 

A passzív módszerek az aktív módszerek nélkül is hatékonyak lehetnek, de alapvetően 
árcsökkentő-gazdaságos megoldásként alkalmazzák. Lényeg, hogy képesek legyenek 
egyensúlyt teremteni és fenntartani a falakból történő nedvességkipárolgás során, ne 
legyenek káros elváltozások (fagykárok, só okozta repedések, vakolatleválások stb.) a 
szerkezetben, épületbiológiailag, egészségi szempontból ne legyenek károsak, valamint 
ne okozzanak „vizuális környezetszennyezést”. Minden esetben egyedi döntést 
igényelnek, az építtető (tulajdonos, megrendelő) pontos tájékoztatása mellett (mire 
számíthat a megoldással). Ilyen megoldások az önállóan vagy más passzív módokkal 
együtt is alkalmazhatóak. Működőképességük mindig bizonytalanságot rejt. A „módszer” 
elemei sokfélék és a hatékonyságukban nagy különbség lehet: 

 takarást biztosító előtétfalak 
 légrést és lélegzést biztosító előtétfalak 
 száradást elősegítő falfűtés, szegélyfűtés (akár lokálisan alkalmazva) 
 fűtőkábel az átszellőztető légréteg alsó síkján elhelyezve a légmozgás 

megindítására (13.17, 13.18 ábra) 
 sómegkötő vakolatok (a falban rekedt sómennyiség lekötésére, közömbösítésére) 
 sókihordató vakolatok (sóvesztő vakolatok) 
 szárítóvakolatok (nedvesség eltávolítására) 
 vízzáró vakolatok 
 lábazatkörnyéki vízelvezetés (lábazathoz jutó nedvesség csökkentésére) 
 tereplejtés korrekciója (lábazathoz jutó nedvesség csökkentésére) 
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 lábazati mosottkavics ágyazatok készítése (vízfelverődés megszüntetésére) 
 homlokzatburkolatok (száradás elősegítésére, páraproblémák csökkentésére) 
 ereszcsatornák kijavítása (lábazathoz jutó nedvesség csökkentésére) 
 szivárgólemezek elhelyezése (falszárításra, a nedves talaj távoltartására) 
 gépészeti vezetékek javítása, ázások megszüntetése 
 belső oldali üzemi víz elleni szigetelések (nedvességterhelés csökkentésére) 
 felületi impregnálások (vízlepergetés stb.) 
 légtechnika (a száradó falakból kijutó nedvesség elszállítására) 

 

 

 

13.17 ábra: Előtétfalas falátszellőztetés 13.18 ábra: Fűtőkábel a légrésben 
 
13.3.5. A hibajavítás lehetséges elemei 

Szigetelés 
A faltest vízszintes falszigetelésének kapilláris felszívódásból származó nedvességterhelés 
megszüntetése (valamely szigetelési móddal). A kapilláris nedvességhatás 
megszüntetésére a következő elvi megoldások jöhetnek számításba: 

 hagyományos lemezes szigetelés, a falszerkezet szakaszos bontásával, 
szigetelésével, majd helyreállításával 

 fúrt, injektált falszigetelés a falszerkezet teljes hosszában, a belső vagy a külső 
oldalról kivitelezve 

 elektromos falszigetelés 
 profilozott rozsdamentes acéllemez beütése egy adott vízszintes és átmenő 

habarcsfugába 
 falátfűrészelés, a szigetelés habarcsfugába való beütése vagy „befűzése” 

A szükséges nedvességvédelem megvalósítható különböző technológiákkal, de a 
folyamatos vonalvezetésnek meg kell lennie. 
A tényleges beavatkozások megkezdése előtt különféle anyag- és szerkezetvizsgálatokra 
van szükség (a kiválasztott technológia függvényében). 
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Nedvességtartalom meghatározására: 
Légszáraz: 0–20%-os telítettség 
Kissé nedves: 20–40%-os telítettség 
Nedves: 40–60%-os telítettség 
Erősen nedves: 60–80%-os telítettség 
Vizes: 80–100%-os telítettség 
A falazat lábazati szigetelését a falazat geometriai adottságainak függvényében (ha körül 
lehet ásni) külső oldalról is el lehet készíteni. A szigetelés lehet: 

 lemezes szigetelés (bitumenes vastaglemez, lágyított PVC/FPO lemez stb.) 
 külső oldali bevonatszigetelés (szórt típusú szigetelés stb.) 

A lábazati szigetelést a falazat külső oldalán a terepsík alá kell vezetni, a készülő 
vízszinteshez (pl. injektálásos módszer) vízhatlan módon kell csatlakoztatni. A két 
szigetelésfajta között átfedést kell létrehozni. 
 
Falszárítás 
Az ázott szerkezetek száradása hosszabb folyamat (akár 2 év), és erőteljesen függ a 
környezeti légállapotoktól. A szerkezetek alsó és belső felületkezelése szempontjából 
ügyelni kell arra, hogy az alkalmazott anyagok páratechnikai szempontból ne zárják le a 
felületet. Egy párazáró bevonatok (pl. cementes, műanyagos bevonatok, nem lélegző-
képes burkolatok, színezések) bezárják a szerkezetbe a jelenlegi nedvességet. A már 
kialakított párazáró belső burkolatok esetében a műszaki-gazdasági optimum jegyében a 
burkolatok kerüljenek elbontásra. A gyorsabb falszáradás érdekében javasolt a téglák 
között kialakuló fugák belső 1/3-ig történő kikaparása. A szerkezetek szárítása gépi 
módon gyorsítható. 
A falazatban jelentős mennyiségű nedvesség van. A nedvességet az ún. egyensúlyi ned-
vességtartalom alá kell süllyeszteni. A nedvességtartalom csökkentése párologtatással 
érhető el. 
A vakolat pórusai idővel (kb. 10 év, száradási folyamat) telítődhetnek, telítődés esetén a 
vakolati szakaszt le kell verni, majd rekonstruálni. A vakolat felületén tilos párazáró 
burkolat kialakítása (pl. műanyagbázisú festés). A falakon glettelés, gipszelés nem 
készíthető. A belső oldali, lélegzőképes burkolat viszont (illetve meszelés vagy szilikát 
festés) a vakolatrendszerre közvetlenül készíthető. 
Szükséges lehet, a későbbiekben vett minták (lásd fentebb) felhasználásával, a 
sótartalom és a pH-érték meghatározása (SO4

2--, Cl--, NO3
--tartalom). A falminta 

sószennyeződésének fokozatait az MI-04–320:1992 számú építésügyi ágazati irányelv 
szerint lehet meghatározni. 
Amennyiben a sómegkötő vakolat biztosította felület vagy a hosszú száradási folyamat 
valamilyen okból nem megengedhető, lehetőség van a falazat gépi szárítására is. A 
szárítás a szigetelési munkák elvégzése és/vagy a vízterhelés megszűnte után, 
(bérelhető) nedvességelvonó berendezésekkel történjen. 
Első lépésben a belső oldalon le kell verni a vakolatot, a szemmel láthatóan nedvesedett 
részek felett legalább 1 m-rel magasabbig. 
A szárítás az érintett terület lezárását (pl. fóliázás) és kb. kétszeres légcserét biztosító 
mesterséges gépi szellőztetését igényli. A szárítás felgyorsuló nedvességáramlást, ezzel 
sókihordást eredményez (újabb sófoltok megjelenése). A szárítási idő nagyságrendileg 
két hónapot vesz igénybe; ezen idő alatt más munkálatok végezhetők, de a falak nem 
takarhatók el, a tér válaszfalakkal nem osztható meg. Nedvességelvonó gépek 
alkalmazása nélkül a (már szigetelt falak) szerkezetek természetes kiszáradásának ideje 
várhatóan 2–3 év (amennyiben azok nem kapnak további vízutánpótlást). A szárítási 
technológia részeként a falak nedvességtartalmát és legfőképpen sótartalmát 
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folyamatosan, munka közben is ellenőrizni kell (furatminták elemzése). A szárítási idő 
leteltével a falak belső felületén lerakódott sót el kell távolítani (mechanikai úton, pl. 
drótkefével), majd a felületet, a fugákat ismét ki kell kaparni, meg kell tisztítani. 
Hatékony és gépész által a falnedvesség okozta kipárolgásra is méretezett gépi szellőzés 
(páraelszívás valamennyi pinceegységben), és korszerű fűtési rendszer (a nedvesedő 
szerkezetek fagyveszélye és hőhidasság csökkentésére), a falak jelenlegi 
nedvességtartalma és a páratartalom mellett szükséges és hasznos (a száradás és 
folyamatos használhatóság esélyeit növeli). Elengedhetetlen tehát a folyamatos fűtés, és 
a gyakori, rendszeres (gépi) szellőztetés, alapvetően a rendeltetésszerű használat, 
gondos épületkezelés (karbantartás). 
Közvetlenül a falfelületek előtt bútorozás nem megengedhető. A bútorok „lábakon 
álljanak” (ne gátolják a légmozgást). Az elhelyezésre kerülő berendezési tárgyak 
nedvességre való érzékenységét vizsgálni kell (esetlegesen magasabb páratartalom stb.). 
 
Egyéb teendők 
A járdák betonfelületének elbontása szükséges, és legalább a fal tövének közvetlen 
környezetében, javasoltan 50–75 cm-es sáv szélességében, majd ezen részen 
mosottkavics ágyazatot kell kialakítani. A kavicságy hatására a falazatra felverődő 
csapadék mennyiségének erőteljes csökkenése várható. A kavicsolt felületű terep 
lehetővé teszi a talajba került nedvesség általános felületen történő távozását 
(kipárolgását). 
Amennyiben a belső helyiségekben a „csupasz” falazat esztétikai, illetve egyéb okokból 
nem megengedhető, a helyiségek falain és födémeinek egyes szakaszain, belső oldali 
WTA-rendszerű, sómegkötő-szárító vakolatrendszer készülhet (legalább a korábbi 
nedvesedés feletti 1 méteres magasságig). 
A sótartalom közömbösítése elengedhetetlen, és a falakban lévő nedvességet is az ún. 
egyensúlyi állapot alá kell csökkenteni. 
 
13.3.6. Javítási módok 

Falszigetelés – injektálás 
A kapilláris felszívódás meggátlására a belső padlómagasságában hidrofobizáló, fúrt- 
injektált szigetelés készül (13.19 ábra). Az injektálás vonalvezetésének folytonosnak kell 
lennie. Az injektálás megkezdése előtt javasolt a falazatban kikapart fugák, illetve a 
falazat felületének lehetőség szerint kétoldali, az injektálás vonalában történő előzetes 
lezárása egy hátoldali nedvesedésre méretezett cementbázisú bevonatszigeteléssel. Az 
előzetes lezárással a falazat teljes keresztmetszetében injektálhatóvá válik. A kivitelezés 
előtt próbainjektálás készítése javasolt. A falazatban, a megfelelő magasságban 30–45 
fokos hajlásszögű furatsort kell a falazat belső oldalán készíteni. A furatok egymástól kb. 
10–12 cm távolságban helyezkedjenek el. A furatmélységet úgy kell kialakítani, hogy a 
furatok 5–10 cm híján átérjék a falat. Az injektálás alacsony nyomáson (max. 10 bar), 
anyagmennyiség-mérő alkalmazásával történik. Az injektálást max. 95%-os nedvesség-
telítettségű falazatba lehet végezni. A kiválasztott injektálóanyagra vonatkozó alkalma-
zástechnikai előírásokat maradéktalanul be kell tartani. 
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13.19 ábra: Kétoldali falinjektálás 

 
Padlószigetelés–lemezes szigetelés 
A padlók nedvességterhelését talajnedvesség hatása adja. A meglévő/megmaradó 
szerkezetek meghatározzák az új padlórétegrend felső síkját, és ha a tervezett új réteg-
rend vastagabb, mint az eredeti, szükséges a jelenlegi padlókialakítás visszabontása. A 
tervezett padlórétegek aljzatát 20 cm tömörített kavics ágyazat adja. A homokos 
kavicságyon legalább 8 cm vastag C12/16 minőségű szerelőbeton/szigetelés aljzat 
készül. A felszálló talajpára/talajnedvesség ellen a hideg bitumenmázzal kellősített 
aljzaton 1 réteg legalább 4 mm vastagságú SBS modifikált, poliészterfátyol betétes (PV) 
bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés készül. A szigetelőlemezek 
toldásainál a lemezek átfedése min. 10 cm széles legyen, a szigetelés anyagát teljes 
felületen ragasszák le (lángolvasztással, oldószeres ragasztással, esetleg öntapadó 
bitumenes lemez alkalmazásával). A talajnedvesség elleni padlószigetelés védelmét 
általános felületen 6 cm vastag – MSZ EN 13163 alapján – EPS 100 termékosztályba 
tartozó lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés biztosítja. A hőszigetelésen 0,09 
mm vastagságú PE fólia technológiai szigetelés készül, min. 15 cm-s átlapolásokkal 
fektetve. A padlóburkolat aljzataként 8 cm vasalt aljzatbeton készül, a falcsatlakozások 
mentén 1 cm vastag, peremszigetelő sávval dilatálva. 
Az egyes tervezett funkciókból adódóan (pl. vizesblokkok) üzemi és használati víz elleni 
szigetelés kialakítása szükséges: 2 mm vastag cement-műanyag bázisú 2 komponensű, 
vagy diszperziós alapú használati víz elleni bevonatszigetelés (3,2 kg/m²) készüljön. A 
kerámia lapburkolatot a bevonatszigeteléssel rendszersaját (amennyiben készül), 
rugalmas, vízzáró ragasztóba kell ragasztani mind a vízszintes, mind a függőleges 
felületen. A hézagképzés rendszersaját rugalmas fugázóanyaggal készüljön. 
Új rétegrendek kialakítása is szükséges. 
 
Egy lehetséges pincepadló rétegrend elvi kialakítása 

 ragasztott kerámia lapburkolat, rugalmas és vízzáró fugázóanyaggal 
 a (bevonatszigeteléssel rendszerazonos) ragasztóanyag 
 cement- vagy műanyagbázisú bevonatszigetelés (amennyiben üzemivíz-terhelés 

is van) 
 lejtésképző műanyagadalékos cementsimítás vagy kavicsbeton (vagy fűtőbeton) 
 PE technológiai szigetelés 
 (expandált PS hab) úsztató- és hőszigetelő réteg 
 dombornyomott műanyaglemez vízelvezető réteg és mechanikai védelem 
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 lemezes talajnedvesség elleni szigetelés 
 (vasalt) aljzatbeton 
 homokos kavics feltöltés 
 termett talaj 

 
A padlószigetelés és falszigetelés kapcsolata 
A falazat és a belső oldali padlószigetelés kapcsolatát úgy kell kialakítani, hogy az 
vízhatlan kapcsolatot biztosítson a szigetelés és az injektált faltest között. A falazat belső 
felületén, a padlószigetelés vonalában legalább 15 cm széles sávban belső oldali, 
hátoldali nedvesedésre bevizsgált szigetelőbevonat-rendszer készül. 
A falszerkezetet a szigetelés aljzatának követelményei szerint elő kell készíteni: a 
tapadást befolyásoló szennyeződéseket el kell távolítani (pl. por, bitumen, egyéb 
szennyeződés). A laza szerkezeti elemeket el kell távolítani, a fugákat legalább min. 2 cm 
mélységig ki kell kaparni. Az így megtisztított felületre lehet felhordani a szulfátálló, 
csökkentett páraáteresztő képességű vízzáró fugakitöltést és alapvakolatot. A záró 
habarcsból készített aljzat felülete legyen mentes a kiálló szemcséktől, kavicsfészkektől 
stb. Az aljzatnak száraznak, matt nedvesnek kell lenni. A megtisztított aljzatra, az aljzat 
minőségétől függően kovásító alapozóréteg, tapadóhíd beépítése lehet szükséges (az 
aljzatot a kivitelezés megkezdése előtt felül kell vizsgálni). A tapadóhídra 3 rétegben 
felhordott hátoldali nedvesedésre bevizsgált belső oldali, szulfátálló szigetelőiszap 
bevonat kerül (6,8 kg/m2) legalább 4 mm (száraz) vastagságban. A szigetelőrendszert a 
vízszintes padlószigeteléssel vízhatlan módon kell csatlakoztatni, legalább 15 cm-s 
átfedéssel. 
 
Külső oldali lábazati szigetelés 
-A csatlakozó terepsíkhoz közeli síkban, a külső oldalon injektálás történik. A lábazati 
szerkezet talajból származó nedvesedése az injektálással és a belső oldali szigeteléssel 
kizárásra került. A lábazat külső oldali, homlokzati, illetve lábazati felverődésből adódó 
csapóeső elleni védelmét a homlokzati téglafelület vízlepergető védőimpregnálása 
biztosítja. A munkálatok megkezdése előtt az esetleges repedéseket ki kell javítani, 
építészeti igény esetén egyes, nagymértékben sérült elemeket ki kell pótolni/ki kell 
cserélni. Az impregnálandó szerkezeteket az impregnálószer alkalmazástechnikai utasí-
tásai szerint elő kell készíteni: a laza szerkezeti részeket el kell távolítani, az aljzatot meg 
kell tisztítani a portól, illetve a beszívódást gátló esetleges egyéb szennyeződésektől. Az 
impregnálás kialakításakor, az impregnálószer nagyobb mértékű behatolásának érdeké-
ben a kezelt felület legyen száraz. A szükséges helyeken bitumenes lemezes lábazat-
szigetelések készülnek, műkő lábazattakarással (13.20 ábra). 
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13.20 ábra: Fallábazat utólagos lábazati vízszigetelése 

 
Falburkolatok kialakítása 
A nedvességgel terelt falszerkezetekbe felszívódott nedvesség (az utólagos szigetelések 
kialakítása után) felületi párolgással távozik a falazatból. A falszerkezet száradásának 
biztosítására (és a száradási folyamat során esetlegesen keletkező sókiválás felvételére) 
a falszerkezeteken nagy pórustartalmú, sómegkötő felújító vakolatrendszer kialakítása 
szükséges. A vakolat rétegeinek típusa és a rétegvastagságok erőteljesen függenek a 
falazat kezdeti nedvességtartalmától. A falszerkezet kezdeti nedvességtartalmának 
meghatározására javasolt a falazatból roncsolásos eljárással vett furat- és darabos 
minták laboratóriumi vizsgálata. A vakolatokat mind a külső, mind a belső oldalon a 
látható ázási foltok felső határa felett legalább 1,5 méter magasságig le kell verni, a 
téglafugákat kb. 1–2 cm mélyen ki kell kaparni (a szerkezet gyorsabb száradása 
érdekében). Magyar szabályozás/irányelv hiányában a vakolat minőségére vonatkozóan a 
német WTA szabályozás (WTA 2–2–91, Sanierputzsysteme) ad előírást. A kezdeti 
sótartalom vélhetően viszonylag alacsony, ezért elegendő egy kisebb sómegkötő 
képességgel rendelkező légpórusos vakolat kialakítása is. Aljzat-előkészítés: a kezdeti 
nedvesség- és sótartalom a falazat előzetes szárítását nem teszi szükségessé. A jelenlegi 
külső és belső vakolatot le kell verni, a tapadást befolyásoló szennyeződéseket el kell 
távolítani (pl. laza szerkezeti részek, fugák, por, egyéb szennyeződés), a fugákat kb. 2–3 
cm mélységig ki kell kaparni. A megtisztított felületre 50–70%-s fedésben kerül 
felhordásra a tapadást javító alapvakolat. Felületképző vakolat: az alapvakolaton készül a 
falburkolatok végleges felületét adó az alapvakolattal rendszerazonos felületi vakolat. 
Jelen esetben a WTA szabályozás vonatkozó fejezete kb. 2 cm vastag sótároló felületi 
vakolat kialakítását javasolja. 
 
Alapozás 
Az alaptestek anyaga jellemzően megegyezik a falazatéval, annak egyfajta 
„kiszélesedése” a megfelelő teherátadáshoz. Ezáltal a szigetelési elvek, megoldási módok 
a falakéhoz hasonlóak. A vízszigetelési munkálatokat össze kell hangolni a kapcsolódó 
hőszigetelési munkálatokkal. Ez egyben a nedvességvédelmi réteg hővédelmét (kisebb 
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hőterhelés és hőmozgás) és mechanikai védelmét is megoldja. A 13.21 ábra részletmeg-
oldásán utólagosan „bevésett” lábazatba helyezett vízszigetelés készült, hőszigeteléssel 
mint takaróréteggel. Az alulról felszívódó nedvesség elleni védelmet utólagos falinjektálás 
adta. 
 

 
13.21 ábra: Fallábazat utólagos lábazati vízszigetelése, bevésetten 

 
A 13.22 ábra alábbi falmetszetén egy injektálással és lemezes szigeteléssel felújított 
lábazati és pincefal szigetelés látható. Az új szigetelés gátolja a további nedvesedést, de 
a korábban vizessé vált falszerkezet száradásának idő kell (ez akár 2 évig is eltarthat). A 
teljes száradásig csak csökkent képességű hőszigeteléssel lehet számolni a fal esetében. 
A talaj felől a szigetelés hővédelmét és mechanikai sérüléseknek való ellenállását egy 
külön (vízre nem érzékeny) hőszigetelés biztosítja. 
 

 
13.22 ábra: Falazat faltőben történő injektálása 

 
A középfőfalak vízszigetelése is fentiekhez hasonló elvek szerint készíthető. Itt csupán 
arra kell figyelemmel lenni, hogy a két oldalról érkező szigetelési vonal találkozzék, 
átfedésbe kerüljön (13.23 ábra). 
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13.23 ábra: Középfőfal faltőben történő kétoldali injektálása 

 
13.3.7. Specialitások 

Eredeti tagozatok 
Egyes esetekben szükség lehet az eredeti lábazatoknak vagy azok tagozatainak 
megtartására (13.24 ábra). Ilyenkor a szigetelő réteg erre a megmaradó szerkezetre tud 
felfutni. Hátránya, hogy a tagozatra jutó csapadékvíz továbbra is áztathatja a falat, 
valamint a szigetelés takarásáról is gondoskodni kell (hővédelem, mechanikai védelem). 
 

 
13.24 ábra: Eredeti tagozatok megtartása mellett történő falinjektálás 
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Parapetfal lezárása 
A falak felső lezárásáról is gondoskodni kell. A 13.25 ábrán alábbi rajz egy belső oldali 
fakönyöklővel ellátott parapetfal látható. A külső oldalon fém anyagú (profilozott, sajtolt, 
porszórt alulemez, 5%-os lejtésben) párkányzat készült. A homlokzati hőszigetelés és a 
nyílászáró egy vonalba került (a felújítás megtervezése során) a homogénebb 
hőszigetelés érdekében. A külső oldalon vízzáró membrán, belül párazáró membrán 
(EPDM lemez) készült. A felső oldali védelem ezek után már nem engedi a falat tovább 
nedvesedni (a száraz fal már hőszigetelő képes). A nyílászáró 3 rétegű üvegezésű, 
faanyagú, hőszigeteléssel és fémvértezettel (porszórt alumínium). 
 

 
13.25 ábra: Parapetfal lezárása 
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