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ÉPÜLETEK ENERGIAVESZTESÉGÉNEK CSÖKKENTÉSI 
LEHETŐSÉGE HATÁROLÓSZERKEZETBE TÖRTÉNŐ 

ENERGIABEVITELLEL 
 
Összefoglalás: az épületek energiaveszteségét alapvetően a 
határolószerkezetek tulajdonságai, valamint a külső és belső oldali 
állapotjelzők közötti különbségek határozzák meg. Az épülethatároló 
szerkezetek a történelem során sokat változtak, amit az építészet 
technológiai lehetőségei és a velük szembeni elvárások alakítottak. Az 
energiaválsággal egyre jelentősebb, és ma már meghatározó követelmény 
lett a határoló szerkezetek hőszigetelésének mértéke. A tanulmány ennek 
alakulását, jelenlegi lehetőségeit foglalja össze. A lehetőségek között 
felvázolja a határoló szerkezetekbe történő energiabevitel célszerűségét, 
mint a megújuló energiaforrások alkalmazásának egy megoldását 
 
 
Summary: Energy loss of buildings fundamentally depends on properties of 

boundary systems and the temperature difference between inner and outer 

spaces. Boundary systems of buildings have changed a lot in the course of 

history, and they have been formed by the technological opportunities and 

the expectations they had to meet. Due to the energy crisis it has become a 

crucial demand to increase the thermal insulation capability of boundaring 

structures. This study summerises the possibilities and outlines the 

subserviency of energy input into boundaring structures as ways of applying 

renewable energy resources. 
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 Az emberré válás során a tűz és az eszközök használatát követő jelentős 
fordulópont a mesterséges élőhelyek tudatos építése volt. Eleinte őseink 
búvóhelyét a természet nyújtotta lehetőségek biztosították, de később az 
ember maga alkotta lakóhelyét általában föld, fa, lomb, nád vagy fű 
felhasználásával. A neolitikumban már időtálló anyagokból, kőből, 
vályogból, téglából épültek a házak, ezek közül napjainkig több is 
fennmaradt, vagy régészeti ásatások során került feltárásra. Ezeknek a korai 
épületeknek a falszerkezeteit szemlélve megállapítható, hogy a 
határolószerkezetekkel szembeni követelmény a mechanikai és nedvesség 
elleni védelem, a tartósság, esetleg légzárás és tűzállóság mellett alapvetően 
a tartószerkezeti szilárdság volt. Az épületszerkezetek java részét az építési 
helyszín közelében fellelhető építőanyagokból, a szerkezet terhelését alapul 
véve építették. Az idők során megjelent több új a falszerkezetekkel szemben 
támasztott követelmény, mint amilyen az esztétikai vagy gépészeti célú 
faraghatóság, a hangvédelem, de mára ezek közül a hőszigetelőképesség. 
vált az egyik legfontosabbá. Egészen a XX. századik ennek nem volt túlzott 
jelentősége, amire számos magyarázat található. A jelen kortól eltérően, 
amikor életünk 70-90%-át zárt terekben töltjük1, a múltban az ember 
lényegesen többet tartózkodott a szabadban. A lakóházak nem bírtak olyan 
nagy jelentősséggel mint manapság, alapvetően a javak tárolását, a 
regenerálódást, szélsőséges időjárás elleni védelmet biztosították. Ez 
utóbbiba beletartozik a hőmérséklet napi vagy akár éves szintű ingadozása 
elleni védekezés is, ami indokolta volna fokozott hőszigetelő képességű 
falszerkezetek alkalmazását. Azonban a múltbéli technológiai, gazdasági 
környezetben erre nem volt lehetőség. Az ember számára a letelepedésre 
alkalmas hely kiválasztásánál a kedvező környezeti adottságok meglétén 
belül fontos volt az éghajlat is. Erre következtethetünk abból, ha 
megvizsgáljuk az emberi faj múltbéli populációinak földrajzi 
elhelyezkedését, és összevetjük ezt bolygónk éghajlatával. A népesség zöme 
már időszámításunk előtt Ázsiában a Kelet-kínai-tenger mentén, Indiában, 
valamint Európában a kontinens tengerpartjai mellett tömörült. A népesség 
növekedése ellenére ez az eloszlás sokáig nem változott (1. ábra). Ezek a 
földrajzi területek a tengerek közelsége miatt mérsékelt éghajlati 
viszonyokkal rendelkeztek, így az adott térség szerinti hagyományos 
technológiával épült épületek kellő védelmet biztosítottak a hőmérséklet 
szélső határai között. Az ennél szélsőségesebb időjárású területeken élőknek 
az épületek hőszigetelőképességének korlátozottságát egyéb megoldásokkal 
kellett ellensúlyozniuk a kielégítő hőérzeti állapot eléréséhez. 

1 BÁNHIDI, KAJTÁR, 2000: p. 26. 
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1. ábra: a népesség eloszlása a XVI. században (Forrás: John Allen, Student Atlas 

of Anthropology) 
 
 Amikor a technológiai fejlődés révén az épületek hideg viszonyok közötti 
hőenergia pótlása, azaz fűtése megoldható lett, és széles körben elterjedt, 
úgy vett birtokba az ember újabb és újabb területeket a Földön. Mivel a 
biomassza tüzelés útján a jellemzően kisméretű épületek hőveszteségének 
pótlása egyszerűen biztosítható volt, továbbra sem jelentkezett igény a 
hőszigetelőképesség növelésére. 
 Az igazán nagy változást a XIX. század hozta, amikor az ipari forradalmat 
követő gazdasági és társadalmi változások megváltoztatták az épületekkel 
szemben támasztott igényeket is. A gépek fejlődésével a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak száma rohamosan csökkent, az ipari szektor folyamatosan 
bővült, megindult a városiasodás. A városiasodás vonzata volt az épületek 
méretének növekedése. Ez nem csak a speciálisan nagy térigényű - pl. 
gyárépületeket - érintette, hanem a kultúra, vagy az egészségügy kiszolgáló 
létesítményei mellett a lakóépületeket is érintette. Az új társadalmi-
gazdasági rend új életvitelt hozott, megváltoztak az épületekkel szemben 
támasztott igények, új épülettípusok jöttek létre. Az épületek méretének 
növekedése a statikai követelményeknek megfelelően csak egyre 
robusztusabb falszerkezetek építésével volt kielégíthető. Bár ezek 
vastagságuknál fogva magasabb hőszigetelő képességgel bírtak, az 
eredendő cél nem ez volt. Még a XX. században, a méret további növelését 
biztosító vasbeton és acél szerkezetek elterjedésével továbbra sem került 
előtérbe a hőszigetelés. Ezt bizonyítja, hogy az Egyesült Államokban 
megépített harmadik generációs felhőkarcolók homlokzatának átlagos 
hőátbocsátási tényezője 3-4.2 W/m2K között mozgott2. Az ilyen épületek 

2 OLDFIELD, TRABUCCO, WOOD, 2009: 601. 
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hőigényének fedezése tetemes energiamennyiséget igényelt, de az 
energiahordozók alacsony ára miatt ez a tervezésnél nem volt szempont. 
Az épületek falszerkezeteit elemezve kijelenthető, hogy az 1970-es évekig – 
azaz az első energiaválságot megelőző időszakban – a határolószerkezetek 
hővédelmi, energetikai jellemzői kevés jelentőséggel bírtak. Ezt követően 
indultak el azok az épületek energiatakarékosságát célzó fejlesztések, 
melyek a fenntarthatóság jegyében a mai napig aktívan folynak. 
 
 
 
A hőszigetelőképesség javításának lehetőségei 
 
 A falszerkezetek hőszigetelőképességét több tényező befolyásolja. A 
szerkezeteket a hőátbocsátási tényezővel lehet minősíteni, ami alapján a 
hőszigetelőképesség függ a szerkezet egyes rétegeinek anyagától – 
hővezetési tényezőjétől –, a réteg vastagságától, és a két oldalon jelentkező 
hőátadási tényezőktől. Ezek alapján nagyobb hőszigetelőképesség érhető el 
a szerkezet egyes rétegeinek vastagabbá tételével, és (vagy) a rétegek 
anyagi minőségének módosításával. 
Az energiaválság után megindult az a mai napig tartó tendencia, ami a 
falszerkezetekben felhasznált építőanyagok hővezetési tényezőjének 
csökkentésére irányul. Ennek következményeként új építőanyagok jelentek  

1. táblázat: a hőszigetelő anyagok felosztása (forrás: Richard T. Bynum, Insulation 
Handbook) 

Szervetlen Szerves  
Ásványgyapot, 
kőzetgyapot, azbeszt, 
pórusos gipsz, 
duzzasztott perlit 

Műanyag habok: polisztirol 
- expandált 
-extrudált 
poliuretán 
polietilén 

Üveggyártmány: habüveg, üveggyapot, 
üvegszáltermék 

Pórusos gumi 
 Cellulóz, hullámpapír 
Kerámiakötésű: kőszivacs, kovaföld, 

rioporit 
Parafa: 

Mészkötésű: gázszilikát, habszilikát Faszármazékok: 
Cementkötésű: Gázbeton, habbeton, 

perlitbeton, 
pórusbeton 

Növényi eredetű: 

 Állati eredetű: Selyem, gyapjú 
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meg, valamint már korábban is elterjedten használt építőelemeket állítottak 
elő új gyártástechnológiával. Ez utóbbira jó példa az égetett kerámia 
falazóblokkok fokozatos fejlődése. Később az épületek energiafogyasztását 
hatóságilag korlátozó előírások szigorodása azt eredményezte, hogy egyes 
építőanyagok önmagukban alkalmatlanná váltak a hőszigetelőképesség 
biztosítására és ezzel megjelentek a hőszigetelő anyagok (1.táblázat) és a 
réteges szerkezetek. A gyakorlatban alkalmazott réteges szerkezetek már 
nem szorítkoznak kizárólag a tartó és a hőszigetelő rétegre, ezek mellett 
számos járulékos réteg is helyet kaphat, az igényeknek megfelelően. 
A különböző építő- és hőszigetelő anyagok kombinálása lehetőséget biztosít 
arra, hogy a követelményeknek leginkább megfelelő határolószerkezet 
kerüljön kiválasztására. A technológiai sokszínűség által biztosított 
nagyszámú lehetőség azonban gondos tervezést és kivitelezést követel meg. 
Figyelmet kell fordítani többek között a falszerkezet hővezetési tényezőjét 
növelő hatások, mint a talajvíz vagy csapóeső szerkezetbe jutásának 
megakadályozására, el kell kerülni a szerkezeten belüli nedvesség 
kicsapódást. 
 
 
 
Megújuló energiát hasznosító falszerkezetek 
 
 A hőveszteség pótlására a fűtésen és a hőszigetelőképesség növelésén túl 
további egyéb lehetőségek is rendelkezésre állnak. Több olyan különleges, 
passzív energiagyűjtő technológia született, amelyek szorosan kapcsolódnak 
az épülethatároló szerkezetekhez. Ezek általában közvetetten, vagy 
közvetlenül a nap energiáját hasznosító rendszerek. 
 
 A tömegfal egy jó hővezető képességű, nagy tömegű fal, melynek nap felé 
néző oldala olyan hőelnyelő felület, amely a hőveszteségek csökkentése 
érdekében üvegezéssel burkolt. A legegyszerűbb indirekt napenergiát gyűjtő 
épületszerkezeti elem. A napsugárzás energiája nagy elnyelőképességű 
üvegfelületen keresztül jut a szerkezetbe amit nagy tömegű fal tárol, majd 
késleltetéssel a helyiségbe juttatja. Hőszigetelő réteg nem alkalmazható, de 
a hőszigetelés kettős üvegezéssel javítható. A túlzott energiabevitelt 
árnyékolás alkalmazásával lehet megakadályozni. 
 
 A Trombe-fal a tömegfal továbbfejlesztett változata (2. ábra). A 
szellőzőnyílások nélkül tömegfalról, ezekkel együtt Trombe-falról 
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beszélünk. A falazat visszasugárzási vesztesége szelektív bevonatolással, 
kettős üvegezéssel, éjszaka pedig gépészetileg mozgatott árnyékoló 
szerkezettel és a csappantyúk zárásával mérsékelhető. A fal külső 
rétegeiben tárolt hőnek a lakótérbe vezetése a tömegfalon átmenő szellőző 
járatok nyitásával, természetes konvekcióval valósítható meg. A nyílásokat 
télen napközben és az esti órákban célszerű nyitva tartani, amíg a 
teherhordó fal külső felülete melegebb, mint a belső téri igény. Helyes 
használat esetén a Trombe-fal a fűtési idényben nagyobb nyereséget 
biztosít, mint amekkora a vesztesége. Az árnyékolók télen éjszaka a kihűlés, 
nyáron napközben a túlzott felmelegedés ellen védenek. Ez utóbbi célt 
szolgálják az üvegezés szellőzőszárnyai is. 
 
 

 
 
2. ábra: Trombe-fal működése a különböző napszakokban és évszakokban (Forrás: 

http://foek.hu) 
 
 A transzparens szigetelés egy másik kiegészítője a nagy tömegsűrűségű, jó 
hővezető képességű, és nagy fajhőjű tömegfalnak. A tömegfal és a Trombe- 
fal annál hatékonyabb energiagyűjtő szerkezet, minél kisebb mértékű a hő 
visszaáramlása a környezetbe. A transzparens szigeteléssel ellátott 
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energiagyűjtő szerkezet két részből áll. A tömegfal kifelé néző oldala 
abszorbens felületképzéssel van ellátva, ez elé kerül az átlátszó szigetelés, 
ami két oldalról védőréteggel van borítva. A beérkező napsugárzás a 
transzparens rétegen áthatolva az abszorbens rétegben elnyelődik. A 
felmelegített abszorbens rövidhullámú sugárzását a transzparens réteg már 
nem engedi a környezet felé, így a hő a belső tér felé áramlik. A nyári 
hővédelem érdekében a transzparens felületet árnyékolószerkezettel kell 
védeni. A transzparens szigetelés előnye az előzőekkel szemben, hogy 
utólag is fel lehet szerelni a kedvező tájolású homlokzati falakra, 
természetesen előnyös, ha az abszorber felület mögött jó vezető és 
tárolóképességű falazat van. 
 
 A fázisváltó anyagok épülethatároló szerkezetekbe építésével jelentősen 
növelhető a szerkezetek energiatároló képessége. A 80-as évektől 
megalkotott fázisváltó anyagok (2. táblázat) olvadáspontja az ember 
számára kellemesnek mondható hőmérsékleti tartományba esik, magas 
olvadáshővel rendelkeznek, és az állapotváltozást ciklikusan is hosszútávon 
 
 

Fázisváltó anyag (vagy oldata) Olvadáspont (°C) Fajhő (kJ/kg) 
KF 4H2O 18,5-19 231 
CaCl2 6H2O 29,7 171 
CH3(CH2)16COO(CH2)3CH3 18-23 140 
CH3(CH2)11OH 17,5-23,3 189 
CH3(CH2)16CH3 22,5-26,2 205 
CH3(CH2)12COOC3H7 16-19 186 
2. táblázat: Szerves fázisváltó anyagok és vizes oldataik (Forrás: A.M. Khudhair, 

Energy Conversion and Management) 
 
elviselik. Alkalmazásukkal a belső téri hőmérséklet kilengései hatékonyan 
csökkenthetők, a hőmérséklet pontosabban tartható a megcélzott értéken, 
ezáltal emelve a komfortszintet3. 
 
A passzív napenergia gyűjtő szerkezetek előnyeik mellett több olyan közös 
hátránnyal rendelkeznek, amely gátolják elterjedésüket. Magas a beruházási 
költségük, és alkalmazásuk meglévő épületek esetén gyakran nem, vagy 
csak nehezen valósítható meg. Legfontosabb hátrányuk azonban a működési 
elvükből adódik. Tartósan napsütés nélküli időszakokban nem lehet 
számítani a segítségükre az épület hőellátásában, ezért egyéb hőtermelőről 
is gondoskodni kell, ami tovább növeli a költségeket. 

3 KHUDHAIR, FARID, 2004: p. 268. 
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Környezeti energiák hasznosításának lehetősége 
 
 Az energiagyűjtő falszerkezetek általában passzív napenergia hasznosító 
technológián alapulnak. Nem beszélhetünk ellenben a környezet hőtartalmát 
passzívan hasznosító technológiáról. Ennek oka, hogy fűtési időszakban – 
legtöbbször - nem áll rendelkezésre a belső téri hőmérsékletnél magasabb 
hőfokú környezeti forrás. Ehhez legközelebb az egyre inkább teret hódító 
hőszivattyús rendszerek állnak. Az épületek hőellátásának biztosításához a 
hőszivattyúhoz a hőleadó oldalon legtöbbször valamilyen felületfűtési 
módot párosítanak, azaz a hőenergia ez esetben is a határolószerkezetben 
hasznosul. A fűtési energia hőszivattyúval történő biztosítása viszont csak 
részben tekinthető megújuló energiaforrás hasznosításnak. Hőforrástól 
függetlenül a hőszivattyúzásnak befektetett energiaigénye is van, és nem 
mellékes, hogy ez az energia milyen forrásból származik4. A gázmotoros 
kompresszorral ellátott hőszivattyúk esetén figyelembe kell venni, hogy a 
gáz bio-, avagy földgáz, míg az elektromos motorral ellátott hőszivattyúk 
esetén vett áram származhat megújuló, de akár fosszilis vagy nukleáris 
forrásból is. Mindig meg kell határozni, hogy összességében milyen 
primerenergia felhasználási mutatókkal rendelkezik a rendszer, és csak ez 
után szabad csak minősíteni a rendszer energiahatékonyságát. 
 A hőszivattyús rendszerek előnyei vitathatatlanok, a környezeti energia 
hasznosításának köszönhetően környezetkímélő, fűtési és hűtési igény 
esetén egyaránt alkalmazható technológiáról van szó. 
 A megújuló energiák kiaknázásának egyik legnagyobb gátja, hogy a 
rendelkezésre állás és az igények legtöbbször nem egy időben lépnek fel. Ez 
kiküszöbölhető energiatárolók alkalmazásával, de a tárolási veszteségek is a 
hatásfokcsökkenésben fognak megnyilvánulni. Ezek a veszteségek 
különösen nagyok szezonális tárolás esetén, ami a magas beruházási 
költségekkel együtt gátolja ezeknek a rendszerek elterjedését. 
 Erre a problémára nyújthat megoldást a környezeti energiát falszerkezetben 
hasznosító technológia, amely a falszerkezet rétegközi hőmérséklet 
különbségének csökkentésével virtuálisan megnöveli a szerkezet 
hőszigetelő képességét. Az alapelv egyszerű: a határolószerkezet külső 
oldalán biztosítva a kívánt belső téri hőmérséklethez közeli külső 
hőmérsékletet lecsökken a belső térből induló hőáram. 
 
 
 

4 KOMLÓS, 2009: 75-81. 
 



 
9 

 

Következtetések 
 
A környezetünkben felhalmozott napenergia az épületek hőutánpótlására 
közvetlenül általában nem hasznosítható, mert alacsonyabb hőfokon áll 
rendelkezésre, mint az épületekben elvárt hőmérsékletszint. Azon források, 
melyek hőmérséklete az épületek külső határolószerkezeteinek két oldalán 
fennálló hőmérsékleti értékek közé esik, felhasználhatók az épületek 
hőveszteségének csökkentésére. A határolószerkezetbe juttatott 
energiamennyiség hatására megváltoznak a szerkezeten belüli hőáramlási 
viszonyok. A veszteséget megtestesítő belső térből induló hőáram 
csökkentését befolyásolják határolószerkezet épületfizikai jellemzői, a külső 
és belső hőmérséklet, a rendelkezésre álló környezeti energia 
hőmérsékletszintje, az energiabevitel helye a határoló rétegszerkezetébe. 
Ezeknek az összefüggésének a kidolgozása a jelenlegi kutatásom feladata. 
 
A kutatás a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0011 „A tehetség gondozás és 
kutatói képzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetem” c. 
pályázat támogatásával valósult meg. 
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