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1 KIVONAT 

1.1 A témaválasztás indoklása 

Az energiaválság az elmúlt 30 évben egész Európában a hőtechnikai szabályozások folya-

matos szigorodásához vezetett. Az energiatakarékosság érdekében az épületek határoló 

felületei hőátbocsátási tényezőinek javításával a transzmissziós veszteségek korlátozása 

kezdetben egyszerűen megoldható volt. A takarékosság második fokozatát jelentette a 

filtrációs veszteségek csökkentése, a légzáró fóliák és hermetikusan záródó nyílászárók 

kifejlesztése és alkalmazása. Az energiatakarékosságra irányuló fejlesztések mellett azonban 

az épületszerkezeti csomóponti kapcsolatok fejlesztésének építészeti és épületfizikai 

minősége némileg háttérbe szorult. A többdimenziós hőáramokra jellemző vonal menti és 

pontbeli hőhidak többlet hőveszteségei és legalacsonyabb felületi hőmérsékletei az 

épületszerkezeti csomópontok épületfizikai sajátosságainak tekinthetők. Ezek tervezésére, 

hatásuk kiszámíthatóságára vonatkozóan az első hőtechnikai szabályozások kísérletet tettek, 

az épületfizikai jelenségek bonyolult összefüggései, és a számítástechnikai háttér fej-

letlensége miatt azonban ezek a kísérletek nem jártak eredménnyel, a gyakorlatban 

használhatatlannak bizonyultak. 

Ugyanakkor a filtráció korlátozása az épületben felgyűlő pára mennyiségét növelte, ami az 

épületszerkezeti csomópontok nem megfelelő kialakítása miatt a hőhidak hideg felületén 

(elsősorban a sarokpontokban) párakicsapódáshoz, majd penészedéshez vezetett. A határoló 

felületek hőszigetelő képességének szinte „korlátlan” növelési lehetősége mellett a nem 

kellő gondossággal kialakított épületszerkezeti csomópontok következménye a hőhidak 

energiaveszteségei részarányának növekedésében jelentkezett.  

E két probléma együttesen egyre határozottabban megköveteli, hogy a hőhidak épületfizikai 

tulajdonságai ne egyszerűsített „ökölszabályok” alapján, hanem tényleges tervezési minő-

ségükkel kerüljenek figyelembe vételre. 

1.2 Az értekezés célja 

Az értekezés célja olyan módszerek és eljárások bemutatása, kidolgozása, melyek segítsé-

gével az épületszerkezeti csomópontok hőhíd-jellemzői matematikai összefüggéssel 
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kiszámíthatók, és a változtatások tendenciái a tervezők/fejlesztők számára szemléletesen 

megjeleníthetők. 

1.3 Kutatási módszerek és feltételezések 

Az irodalomkutatás, és az ismeretek elemzése alapján levont következtetések és megálla-

pítások részletes vizsgálata után az értekezés céljának elérése érdekében a következő 

kutatási módszereket alkalmaztam. 

1.3.1 Végeselemes szimuláció 

Az építőipari gyakorlatban a hőtechnikai problémák általában 2, vagy 3 dimenziósak. A há-

romdimenziós hővezetés differenciál egyenlete (Hagentoft, 2001): 
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A hőtechnikai számítások során kétdimenziós stacioner (állandósult) állapotot tételezünk fel, 

ami leegyszerűsíti a hővezetés differenciálegyenletét: 
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A hővezetés differenciálegyenlete néhány esetben megoldható analitikusan, azaz sikerülhet 

matematikailag egzakt kifejezésre jutni. Az esetek többségében azonban meg kell elégedni a 

numerikus megoldással, mely képes a hőmérsékletek alakulásának számszerű értékét meg-

adni, egy elfogadható mértékű kis hibával. Ilyen megoldást kínálnak a véges differenciák 

módszerének elvén működő számítógépes programok. Ezek a vizsgált (adott méretű, és 

adott épületfizikai tulajdonságú elemekből álló) szerkezetet nagyszámú téglalap alakú cellára 

osztják fel, majd a peremfeltételek (külső és belső oldali konstans léghőmérsékletek) 

figyelembe vételével iterációs számítást indítanak el, minden egyes cellánál meghatározva a 

nettó hőáram által létrehozott hőmérsékletváltozást. A számítás a feltételezett stacioner 

állapotnak megfelelően addig tart, amíg a szerkezetbe belépő, és az onnan kilépő hőenergia 

egy meghatározott hibahatáron belül azonos nem lesz. 

Legyen az (i,j) cella csomópontban a hőmérséklet Ti,j. Ez a hőmérséklet reprezentálja a cella 

energia tartalmát. A csomópontokban t (s) időpontban egy bizonyos hőmérséklet-eloszlás 
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lesz jellemző. Az (i,j) cellába ebben az időpontban az 

szomszédos cellákból: 

1. ábra. Az (i,j) cellába irányuló hőáram

A baloldali (i-1,j) cellából az (i,j

A b, j, f, a indexek a szomszédos cellákból érkező hőáramok irányát

fentről és alulról). A nettó hőáramok az (i,j) cellában 
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A két egymás melletti cella között kialakuló hőáram egyensúlyi állapotot feltételezve 
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ebben az időpontban az 1. ábra szerinti hőáramok
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A két egymás melletti cella között kialakuló hőáram egyensúlyi állapotot feltételezve 
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1. ábra szerinti hőáramok érkeznek a 

jelzik (balról, jobbról, 

növekedést okoznak: 

A két egymás melletti cella között kialakuló hőáram egyensúlyi állapotot feltételezve 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.007



 

PHD disszertáció – 2012.  Csanaky Judit Emília 

11 
Épületszerkezetek energiatudatos fejlesztése az építészeti és épületfizikai tervezés határfelületén 

A véges differenciákon alapuló számítógépes modellezést a HEAT3 Version 5.0 (5.0.0.5), 

illetve az ANSYS 11 programok segítségével végeztem el. 

1.3.2 Függvényközelítés 

Ezt a módszert a végeselemes szimulációval meghatározott ponthalmazok elemei közötti 

összefüggések meghatározására alkalmaztam.  

Ez az eljárás alkalmas arra, hogy néhány ismert pont adataiból a vizsgált tartomány 

tetszőleges adata egyszerűen meghatározható legyen.  A cél: a független és függő változók 

kapcsolatát lehető legjobban leíró függvény megkeresése, azaz a differenciálegyenlet 

numerikus megoldásaként kapott diszkrét függvényértékek alapján a megoldás-függvénynek 

egy más függvénnyel való közelítése. 

A vizsgált esetekben a független változó (ok) az épületszerkezet Ur hőátbocsátási tényezője,  

vagy V vastagsága, a függő változó (okozat) pedig a ψ vonal menti hőátbocsátási tényező, 

vagy a θ saját léptékben mért felületi hőmérséklet.  

A differenciálegyenlet diszkrét numerikus megoldásának grafikus megjelenítésére használt 

vonalak a trendvonalak. Az adathalmazok elemei közötti összefüggés a legtöbb esetben nem 

írható le lineáris függvénnyel. A probléma megoldását itt a nem lineáris regresszió 

szolgáltatja, hiszen a pontokra egy görbe vonal illeszkedik legjobban. Azt az eljárást, amellyel 

a ponthalmazra legjobban illeszkedő görbe egyenletét keressük görbeillesztésnek, vagy 

trendvonal-illesztésnek nevezik. Általában a polinomiális megközelítés (másod-, harmad-, 

esetleg negyedfokú polinom) szokott segíteni a probléma megoldásában. 

A választott trendvonal illeszkedésnek jóságát az R2 értéke (eltérések négyzetösszege) jelzi, 

mely érték 0 és 1 közötti szám, és azt mutatja meg, hogy a trendvonal becsült értékei milyen 

közel állnak a valós adatokhoz. A trendvonal akkor a legmegbízhatóbb, amikor a hozzá tarto-

zó R2 értéke 1 vagy ahhoz nagyon közeli érték.  

A polinomiális trendvonallal történő közelítéssel egy független és egy függő változó közötti 

kapcsolat írható le matematikailag korrekt módon. Ez az eljárás tehát síkbeli ponthalmazok  

elemei közötti függvénykapcsolat  megfogalmazására alkalmas. 
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A trendvonalak ponthalmazokra illesztését, és a közelítő polinomiális egyenletek meghatá-

rozását a „Graph Verzió 4.3. Build 384” elnevezésű programmal végeztem. 

A valóságban sok esetben minimum két független változó határoz meg egy harmadik, épület-

fizikai adatot (pl. a sarokhőhíd vonal menti hőátbocsátási tényezője a falazat „V” 

vastagságától, és a falazat „λ” hővezetési tényezőjétől is függ.) 

A „síkbeli problémákat” ilyenkor szükségszerű „térbelivé” transzformálni, melyekre azután a 

térinformatika segítségével lehet megfelelő választ adni. 

1.3.3 Térinformatikai megoldások alkalmazása 

Krigelés (statisztikai módszer) 

A felvázolt probléma megoldásához - a geostatisztikai feladatok analógiájára - a D.G.Kriege 

professzorról krigelésnek elnevezett módszerét választottam. E módszer (mely először 1951-

ben került ismertetésre) úgy határozza meg egy tetszőleges pont ismeretlen attribútum 

értékét, hogy minimális szórású súlyozott átlagot képez a más, ismert pontokban számított 

(megadott) attribútum értékekből. A módszer alkalmazása során tehát az ismeretlen P0 pont 

keresett attribútum értékét Z(P0)-t n darab közeli pont attribútumainak súlyozott középér-

tékéből lehet meghatározni. Az optimális súlyok meghatározásához az eljárás során egy 

variogram nevű görbét képeznek az ismert pontok koordinátáinak és attribútum értékeinek 

felhasználásával. A krigelés egyike a lineáris becslési eljárásoknak, a krigeléssel végzett 

interpolálás gyakorlatilag az interpolált értékek minimális varianciájú becslését eredményezi. 

A ma ismert lineáris becslési eljárások közül a krigelés adja a legpontosabb eredményt. 

A térinformatikai elemzéseket (krigelést) a Golden Software Inc. „Surfer Version 9.11.947” 

elnevezésű programjával végeztem. 

1.3.4 Neurális hálózatok alkalmazása 

Radiál Bázis Függvény hálózat 

A mesterséges intelligencia témakörébe tartozó neurális hálózatokra jellemző, hogy 

(akárcsak az ember) tanulás útján képesek megoldást találni különböző problémákra. 

Jellegzetességük többek között az approximációs, vagy leképzést közelítő tulajdonságuk, 

melynek segítségével bármilyen folytonos függvény közelíthető az alkalmazásukkal. 
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Ismeretlen leképzési függvények is meghatározhatók összetartozó be- és kimeneti értékek 

(tanuló adatok) alapján, például a legkisebb négyzetek módszerének alkalmazásával. A 

neurális hálózatok működése két szakaszra bontható. Az első szakasz - a tanulás - lassú 

folyamat, amely többnyire sok iterációs lépésen keresztül történik, esetleg többszöri 

inicializálással az optimum elérése érdekében. A második szakasz a - megtanult információk 

előhívása és alkalmazása - sokkal gyorsabb, ennek köszönhető a hálózatok jó alkalmazható-

sága. (Zaletnyik, 2003). 

„A neuronok hálózata csomópontokból és az azokat összekötő irányított élekből áll. Ezek az 

élek képviselik a jelátvivő csatornákat. Az élekhez hozzárendelt súlyok nagysága a szomszé-

dos neuronok kapcsolatának erősségére utal. Tehát a neurális hálózat tekinthető úgy, mint 

egy irányított, súlyozott gráf. 

A csomópontok ún. rétegekbe rendezettek. Egy csomópont bemeneti jele az előtte lévő 

rétegből jön és a kimenete a követő réteg felé irányul (feed-forward network). Saját 

rétegbeli csomópontok között nincs kapcsolat. Az első réteget bemeneti rétegnek, az utolsó 

réteget kimeneti rétegnek nevezzük.” (Horváth, 1995) 

Függvények közelítésre leghatékonyabb egy radiál bázis függvénnyel, mint aktivációs függ-

vénnyel rendelkező hálózat a Radial Bázis Függvény (RBF) típusú hálózat. A radiál bázis függ-

vény legegyszerűbb  változata a Gauss harang-függvény: 

2)()( cxexy −−= λ  

A hálózatnak nincs rejtett rétege. Az aktív rétegben - ahol nb darab csomópont van – a 

radiálbázis függvény, mint aktivációs függvény szerint történik a jel-transzformáció. A beme-

netek (n) és az aktív réteg csomópontjainak száma (nb) nem feltétlenül egyező. A csomó-

pontok kimeneti súlyozott (wi) összege és bias (wnb+1) lépnek be a kimeneti csomópontba 

ahol általában nincs  jel-transzformáció (de lehet). 

Az így kapott kimeneti jelet általában kiegészítik még egy ún. lineáris taggal (linear-tail),  χi xi, 

ahol i =1,...,n. 
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A fenti kifelezésben x a bemenet vektora és w,c, λ, χ pedig a paraméter-vektorok, amelyeket 

a tanulás során kell meghatározni.  Abban  az  esetben  ha a  c, λ paraméterek  előre adottak, 

a  tanulás  egyszerű lineáris  regresszióra redukálódik (Paláncz & Völgyesi, 2008). 

A disszertáció készítése során a „Wolfram Mathematica 8” programot alkalmaztam a 

neurális hálózattal történő függvényközelítésre. 
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1.4 Az értekezés új tudományos eredményei (tézisek) 

1.4.1 Első tézis(csoport) 

A hőhidakkal foglalkozó hőtechnikai/energetikai szabályozások problémái 

1.4.1.1 1/a. Tézispont 

Az 1980 és 1990 közötti hazai épületfizikai szabályozások (MSZ-04-140-2:1979 és MSZ-04-

140-2:1986) hőtechnikai szemléletűek voltak, és az egydimenziós hőáramok számítási 

alapelvét képviselték. Ugyanakkor nagy gondot fordítottak a többdimenziós hőáramokat 

megjelenítő vonal menti, illetve pontbeli hőhidak állagvédelmi jelentőségének hangsúlyo-

zására.  Megállapítottam, hogy bár kísérletek történtek a hőhidak hatásának matematikai 

formulába öntésére, és a felületi hőmérséklet-meghatározás számítási módszerének 

kidolgozására – ezek a próbálkozások megmaradtak az eseti példamutatás szintjén, és az 

általános tervezői gyakorlat számára használhatatlannak bizonyultak. 

1.4.1.2 1/b. Tézispont 

Az 1990 utáni épületfizikai szabályozások (MSZ-04-140-2:1991 és 7/2006.(V.24.)TNM Ren-

delet) energetikai szemléletűek, és a többdimenziós hőáramok számítási alapelvét 

képviselik. A többdimenziós hőáramokat megjelenítő vonal menti, illetve pontbeli hőhidak 

hatásának figyelembe vétele azonban a gyakorlati számítások során nem a tényleges 

építészeti minőségnek megfelelő épületszerkezeti csomóponti részletek alapján, hanem 

táblázatos közelítő értékekkel, illetve a felületegységre jutó hőhidak hossza alapján történik. 

Mindkét eljárás független a tényleges csomóponti kialakítástól, és a tervezőt nem ösztönzi 

minőségi tervezésre. A hőhidak hatásának egyszerű matematikai formulába foglalásával e 

szabályozások teljesen felhagytak. 

1.4.1.3 1/c. Tézispont 

Az ezredforduló környékén kiadott, hőhidakkal kapcsolatos első angolnyelvű európai szabvá-

nyok módosítása, aktualizálása, és teljes körű harmonizálása 2007/2008-ra történt meg.  

(MSZ EN ISO 10211, 2008); (MSZ EN ISO 14683, 2008). E szabványokban a végeselemes 

modellezéshez határozzák meg a vonal menti és pontbeli hőhidak számítási elvét, és 

rögzített épületszerkezeti és épületfizikai paraméterek mellett numerikus szimulációval 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.007



 

PHD disszertáció – 2012.  Csanaky Judit Emília 

16 
Épületszerkezetek energiatudatos fejlesztése az építészeti és épületfizikai tervezés határfelületén 

kalkulálnak vonal menti hőátbocsátási tényezőket. A közreadott minta adatok azonban gya-

korlati felhasználás céljára nagyrészt alkalmatlanok, mert: 

• egyrészt konstans paraméterekkel dolgoznak, ami a konkrét helyzetre való alkalma-

zást lehetetlenné teszi, 

• másrészt a kidolgozott csomóponti variációk építészeti és épületfizikai tervezési 

minősége messze alatta marad a hazai tervezési gyakorlatnak. 

Megállapítottam, hogy a vonal menti hőhidak numerikus számításainak eredményeit 

közreadó harmonizált európai szabvány nem segíti a tervezőt a csomóponti kialakítások 

minőségének javításában, és nem partner az építészeti és épületfizikai követelmények 

összehangolásában. 

1.4.2 Második tézis 

A hőhidak jelentőségének növekedése és hatása a fokozott hőszigetelésű házak épületszer-

kezeti tervezésére. 

Az épületek határoló felületei hőátbocsátási tényezőinek folyamatos javítása (a határértékek 

tudatos szigorítása) jelentős mértékben csökkenti az épületek energiaveszteségét, ezzel 

egyidejűleg a fűtési energiaveszteségen belül a hőhidak hatásának százalékos részaránya 

növekszik. Igazoltam, hogy alacsony energiaigényű épületek tervezése esetén nő a 

csomóponti részletek minőségi tervezésének és kialakításának építészeti és épületfizikai 

igényszintje. 

1.4.3 Harmadik tézis(csoport) 

Egy független változó segítségével meghatározott síkbeli hőhíd-problémák közelítő megol-

dásának matematikai modellezése. 

1.4.3.1 3/a. Tézispont 

Bizonyítottam, hogy a  hőszigetelés nélkül kialakított, állandó vastagságú homogén falak 

sarokcsatlakozása ψ vonal menti hőátbocsátási tényezőjének és θ saját léptékben mért 

legalacsonyabb felületi hőmérsékletének változása a falazat „U” hőátbocsátási tényezőjének 

változása függvényében - a független változó meghatározott értéktartományán belül - má-
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sodfokú polinomiális közelítéssel írható le. (A trendvonal determinációs együtthatója R2=1). 

A falsarok vonal menti hőátbocsátási tényezője a falazat hőátbocsátási tényezőjének csökke-

nése esetén csökken, a hőhíd felületi hőmérséklete növekszik. Mindkét változás mate-

matikailag definiálható. 

1.4.3.2 3/b. Tézispont 

Hőszigetelés nélkül kialakított homogén falak sarokcsatlakozása θ saját léptékben mért 

legalacsonyabb felületi hőmérsékletének változása a falazat „U” hőátbocsátási tényezőjének 

változása függvényében - a független változó fizikailag lehetséges értéktartományán belül - 

negyedfokú függvényközelítéssel írható le. (A trendvonal determinációs együtthatója 

R2=0,9996). A falsarok vonal menti hőhídjának hőmérséklete csak a falazat hőátbocsátási 

tényezőjétől, azaz a d/λ (falvastagság/hővezetési tényező) viszonyszámtól függ. Konstans 

„U” érték esetén a hőhíd saját léptékben mért hőmérséklete állandó, a fal vastagságának 

változásától független. 

1.4.4 Negyedik tézis 

Két független változó segítségével meghatározott térbeli hőhíd-problémák közelítő megol-

dásának matematikai modellezése. 

Két független folyamatos változó által befolyásolt egyetlen függő változó értékei térinfor-

matikai módszerekkel grafikusan megjeleníthetők, és konkrét számértékük meghatározható. 

Bemutattam, hogy fenti megállapítás hőtechnikai alkalmazása során a hőszigetelés nélkül 

kialakított homogén falak sarokcsatlakozásának ψ vonal menti hőátbocsátási tényezője két 

független folyamatos változó (λλλλfal, illetve az annak transzformációjával előállított Ufal, 

valamint Vfal) megadásával meghatározható, és a változások térbeli vetületek formájában, 

„szintvonalas térkép” formátumban szemléletesen megjeleníthetők.  

A térinformatikai eljárás bármilyen épületszerkezeti, épületfizikai probléma két bemenő és 

egy kimenő (eredmény) paraméterrel jellemezhető szituációra történő transzformációja 

esetén alkalmazható. 

Rámutattam arra, hogy a térbeli megjelenítés alkalmat ad a változások irányainak, 

tendenciáinak elemzésére, lehetővé téve az épületszerkezeti konstruálás alternatív 
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eszközeinek, és a következményképpen fellépő épületfizikai hatásoknak egyidejű figyelembe 

vételét. 

1.4.5 Ötödik tézis 

Kettőnél több független változó segítségével meghatározott többdimenziós hőhíd-problé-

mák közelítő megoldásának matematikai modellezése. 

Bármely bonyolult épületszerkezeti-épületfizikai szituáció esetén, ahol a keresett függő 

változó(k) értékei a független változók diszkrét értékei alapján matematikailag kalkulálhatók, 

vagy véges elemes szimulációkkal meghatározhatók, a neurális hálózatok módszerét 

alkalmazva a függő változók közelítő értékei a tetszés szerinti számú folytonos független 

változó alapján matematikai (analitikus) formában felírhatók. A közelítő értékek hibái a 

neurális hálózatok tanulási folyamata során, a független változók értelmezési tartományán 

belül minimálisra csökkenthetők. 

Példa képpen bemutattam, hogy a hőszigeteléssel ellátott falsarok hőhídjának vonal menti 

hőátbocsátási tényezője (ψ), valamint saját léptékben mért legalacsonyabb felületi 

hőmérséklete (θ) a folytonos független változók (Vfal, dhőszig., λfal, λhőszig.) értelmezési 

tartományán belül analitikus összefüggéssel felírható, és egyszerű Excel programban 

interaktív módon feldolgozható, számítható. 
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1.5 A tudományos eredmények hasznosítási lehetőségei és a jövőbeni 

kutatási feladatok 

1.5.1 A tudományos eredmények és módszerek gyakorlati alkalmazása 

A végeselemes szimuláció és a regresszióanalízis alkalmazásával, a disszertáció részered-

ményeinek felhasználásával került összeállításra 2009-ben a BME. Magasépítési Tanszék és a 

Wienerberger Téglaipari Zrt. közötti Kutatás-Fejlesztési együttműködés keretében az aktuális 

gyártói termékpalettához kifejlesztett csomóponti részletmegoldásokat, és azok munkaközi 

állapotú hőhídkatalógusát tartalmazó kutatási jelentés, illetve a szimulációs vizsgálatok 

eredményeinek visszacsatolásával kerültek módosításra, pontosításra az épületszerkezeti 

részlettervek. 

A Kutatási Jelentést a 2. MELLÉKLET tartalmazza. 

1.5.2  A tudományos eredmények hasznosítási lehetőségei az épületszerkezeti 
csomópontok tervezésénél 

A disszertációban igazoltam, hogy az épületszerkezetek épületfizikai viselkedésével 

kapcsolatos adatok, elsősorban a hőhidak épületfizikai jellemzői (ψ vonal menti hőátbocsá-

tási tényező, χ pontbeli hőátbocsátási tényező, θ saját léptékben mért legalacsonyabb 

felületi hőmérséklet), valamint az épületszerkezetek geometriai és fizikai paraméterei (Vi 

rétegvastagságok, λi hővezetési tényezők, U0i kezdeti hőátbocsátási tényezők, stb…) között 

néhány jellemző paraméter-kombináció véges differenciák módszerével történő szimulációs 

eredményének felhasználásával a folyamatos változók teljes értelmezési tartományára 

érvényes, nagy pontossággal közelítő függvénykapcsolat írható fel.  

Két független változó folytonos változásának egy függő változóra gyakorolt hatását, a vál-

tozások irányát, mértékét, tendenciáit térinformatikai módszerrel (krigeléssel) „szintvo-

nalas térképek” formájában háromdimenziós leképezéssel lehet bemutatni, ami az épület-

szerkezeti csomópontok fejlesztésénél rendkívül szemléletes elemzési lehetőséget biztosít a 

tervezés/kutatás számára. 

1.5.3 A tudományos eredmények hasznosítási lehetőségei az épületenergetikai 
számítások eredményeinek pontosításánál 

Az épületek energetikai szintjének javítása során az összes energiaveszteségen belül egyre 

nagyobb arányt képvisel a vonal menti hőhidak hővesztesége. Az energetikai minősítés 
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szempontjából ezért egyre kevésbé fogadható el a hőhidak hatásának közelítő figyelembe 

vétele. A valós csomóponti részletmegoldások (változó minőségű) hőhídkatalógusai a 

független változóként megjelenő paraméterek diszkrét értékei esetére adnak szimulált 

eredményeket. A szerkezeti variációk számossága azonban diszkrét változó értékek esetén is 

csak igen sok oldalas katalógusokban jeleníthető meg. 

A disszertációban bemutatom, hogy neurális hálózatok módszerével csomópont-típusonként 

egyetlen Excel párbeszédablakban megjeleníthető tetszés szerinti számú folytonos független 

változó csoporthoz tartozó tetszés szerinti számú függő változó.  

Az energetikai számításokhoz a disszertációban a vázolt módszer alapján összeállított 

általános érvényű (gyártótól és márkától független), Excel programként megjelenő, tehát a 

mindennapi gyakorlat számára könnyen használható hőhídkatalógus mintáját ismertetem. 
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2 A HŐHÍD FOGALMA 

2.1  A hőhíd általános definíciója 

A hőhíd a szerkezetek azon része, melynél a szerkezet átlagos hőáramát meghaladó mértékű 

hőáram a teljes szerkezet hőszigetelő képességét lecsökkenti, ezáltal megnöveli annak 

átlagos hőátbocsátási tényezőjét (Ur). A hőhídon keresztül lokálisan megnövekedő hővesz-

teség következtében a hőhíd belső felületi hőmérséklete hidegebb lesz a környező 

felületeknél. Hatására megnő a belső felületi nedvességtartalom (φ és ω), nedvesség 

kondenzáció keletkezhet, és kialakulhat a penészedés veszélye.  

Hőhidak mindig voltak és lesznek is a szerkezetekben, jelentőségük és károsító hatásuk azon-

ban nagyon eltérő lehet. Keletkezésük tervezési, és/vagy kivitelezési okokra vezethető vissza. 

A szakirodalom a tervezési hőhidak 4 alaptípusát különbözteti meg, melyek egy-egy épületen 

belül természetesen összetett formában, többféle hőhíd-tipus kombinációjaként is 

megjelenhetnek. 

2.2  A hőhidak alaptípusai (Olsen & Radisch, 2002) 

2.2.1 Geometriai hőhidak 

Geometriai hőhidak ott alakulnak ki, ahol az épület külső térelhatárolása irányt vált, vagy 

vastagsága helyileg lecsökken. Hőhíd alakul ki az épület sarkain, a kiugró homlokzati 

tagozatoknál, a homlokzati fal- és mennyezet, a homlokzati fal- és belső fal, valamint a 

homlokzati fal- és padló közötti kapcsolatoknál.  

Ezeken a helyeken a geometriai hőhidak kialakulásának oka az épületek külső határoló 

felületének irányváltása (pl. kicsi fűtött és nagy lehűlő felület), vagy méretváltása. 

 

2. ábra. Geometriai hőhidak: derékszögű épületsarok és homlokzati síkfogasság 
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2.2.2 Szerkezeti hőhidak 

A szerkezeti hőhidak ott jönnek létre, ahol az épületek homlokzati szerkezetein tervszerű 

áttöréseket alakítanak ki. Ilyen áttörések például a térelhatároló szerkezetek hideg külső és a 

meleg belső oldalai közötti összekötések, valamint a különböző épületelemek közötti 

kapcsolatok: 

• pontok és sávok, (pl. ahol acél vagy vasbeton gerendák és födémek folytatólagosan 

nyúlnak át a meleg oldalról a hideg oldalra) 

• az ablakok és ajtók számára a falban kihagyott nyílások  

• különféle gépészeti áttörések, vízvezetékek, kémények, szellőző csatornák és kábe-

lek, stb. 

 

3. ábra. Szerkezeti hőhidak: erkélyként túlfutó födémlemez, illetve csőáttörés 

2.2.3 Periódikusan ismétlődő hőhidak 

A szerkezeti hőhidak speciális fajtáját képezik a rendszeresen ismétlődő hőhidak.  Ezek 

meghatározott mintázat szerint ismétlődnek, ezért a szerkezet a hőveszteség szempontjából 

úgy tekinthető, mintha egydimenziós hőáramú szerkezet lenne. 

Ismétlődő hőhidak sok építőelemben előfordulnak.  Ilyenek a szerelt falak vázszerkezetei, 

tartóbordái, a szerelt burkolatok rögzítő, hátrahorgonyzó elemei, a hőszigetelt homlokzati 

rendszerek rögzítő dűbelei, stb…  A hőhidaknak ez a típusa az energetikai számításoknál 

legtöbbször nem önálló pontszerű, vagy  vonal menti hőhídként  jelenik meg, hanem a 

rétegtervi hőátbocsátási tényező értékébe „integrálva”. 
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4. ábra. Periodikus hőhidak: fém kapcsolóelemek, illetve fa bordaváz 

Az egyszerűsített energetikai számítások során a rétegszerkezeten belüli hőhidak hatását 

közelítőleg úgy veszik figyelembe, hogy az inhomogén anyagú réteg átlagos (eredő) λR 

hővezetési tényezőjének megállapításához az egyes anyagok λi értékeit a hőáramra merőle-

gesen mért felületeik arányában súlyozzák: 

∑

∑

−=

−==

ni
i

ni
ii

R A

A

1

1

* λ
λ   [W/mK]         {3} 

2.2.4 Konvektív hőhidak 

A konvektív hőátadás ( hőszállítás ) az energia térbeli terjedésének az a módja, mely a 

közeget alkotó részecskék rendezett elmozdulásának következtében valósul meg. A 

konvektív hőhíd kifejezést azoknak a helyeknek a megjelölésére használják, ahol a 

szerkezeten belül nem tervezett légmozgások alakulnak ki. Ezek a hézagokban, a hézagokon 

keresztül, vagy magában a hőszigetelésben, vagy a hőszigetelés mindkét oldalán megjelenő 

rések között kialakuló természetes légáramlás következményei lehetnek.  A hőveszteség 

akkor is megnövekedhet, ha a külső levegő beáramlása a hőszigetelésen keresztül lehetővé 

válik, illetve a szoba levegője is bejuthat a szerkezetbe.  E légáram a szellőzési hőveszteséget 

növeli. Ugyanakkor ez a légáram párafeldúsulást eredményez a határoló szerkezet külső 

részén, ami párakondenzációhoz, és a hőszigetelő képesség csökkenéséhez vezethet. A 

konvektív hőhidak figyelembe vételére az EN ISO 6946 szabvány nem ad részletes eljárást. A 

gyakorlatban csak korlátozott ismeretünk van e hőhidak jelentőségéről. Néhány esetben 

többlet hőveszteséget vesznek figyelembe, amikor a külső levegő behatolhat a tető 

hőszigetelése alá. A konvektív hőhidak nagymértékben csökkenthetők szakszerű tervezéssel 

és kivitelezéssel (Clarke, 1985).  
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5. ábra. Konvektív hőhidak: hőszigetelő táblák közötti rések, nem kellően légtömör csomóponti 
kialakítások 

A konvektív hőhíd speciális esetének tekinthető a nyílászáró tok-szárny csatlakozásoknál, 

illetve tok-fal csatlakozásoknál kialakuló filtráció hűtő hatása is. 
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3 AZ ÉPÜLETFIZIKAI GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON 

3.1  A  spontán, tapasztalati alapú „hőtechnikai tervezés”  

A Fővárosi Közmunkák Tanácsának megalapításáról szóló törvényjavaslatot id. Andrássy 

Gyula miniszterelnök 1870-ben terjesztette be a képviselőházhoz. A dolog aktualitását a 

kiegyezés után alig 3 évvel végülis az adta, hogy a Fővárost a Millenniumi ünnepségekre 

európai színvonalú metropolisszá kívánták fejleszteni. (Csanaky, 2007-2) 

Eredeti formájában a Közmunkatanács 1870–1918 között létezett (hivatalosan az 1919. évi 

VII. Néptörvény szüntette meg). Az 1871-ben a Tanács által kiadott „ideiglenes építési 

utasítások” között szerepelt többek között az épületek teherhordó falai vastagságának 

szabályozása is. Egyszerű „ökölszabály” volt ez, mely a Monarchia téglájára (nagyméretű 

tégla, 14x29x6,5 cm) alapozva, teherbírási követelmények miatt a legkisebb falvastagságot 

1,5 tégla, azaz 44 cm méretben határozta meg, az alábbiak szerint: 

 

1. táblázat A Monarchia téglafalainak vastagsága és hőátbocsátási tényezője a födém fesztáv 
függvényében 

A táblázatban megadott minimális falvastagság a legfelső szintre vonatkoztatott legkisebb 

falméret volt. Az egyes emeleti födémek  csatlakozásánál  a  falakat  szélesíteni  kellett: 

csapos fagerendás födém felfekvése esetén 15 cm-rel, acélgerendás födém felfekvése esetén 

7,5 cm-rel nőtt a falak szélessége. 

Az I. világháborút követően, a Monarchia bukása a Monarchia téglájának tekinthető nagymé-

retű tégla „bukását” is magával hozta. 1920-tól porosz mintára új szabványos téglaméret 

került bevezetésre, a mai napig építési alapmodulként értelmezett kisméretű tégla 12  × 25  

× 6,5 cm befoglaló mérettel. Az ebből készülő falak teherbírását már számítással ellenőrizték, 

így a falvastagságot a teherbírás követelménye szerint határozták meg. Itt is megadtak azon-

ban egy minimális falvastagsági értéket, mégpedig határozottan hőtechnikai megfontolásból.  
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Eszerint a külső térelhatároló falak  legkisebb  falvastagsága  ugyancsak  1,5  tégla,  ez  azon-

ban  a  megváltozott  téglaméret  miatt  d=38 cm  vastagságot  eredményezett.  (k = 1,3 

kcal/m2hC; k = 1,5 W/m2K). 

A téglamodul méretének megváltoztatása és a falak teherbírásának számítással történő 

meghatározása (méretezése) tehát kevesebb anyagfelhasználást, gazdaságosabb építést, 

ugyanakkor hőtechnikai szempontból a falazatok átlagos hőátbocsátási tényezőjének 

romlását eredményezte. 

A hőhidak tekintetében még kedvezőtlenebb a helyzet, hiszen az 1910-es évektől kezdődően 

a hajdani falkötővas szerepét egyre gyakrabban vette át a monolit vasbeton koszorú, így a 

kisméretű tégla falazatok az 1920-as évektől már szinte kizárólag vasbeton koszorúval 

készültek. Ennek következményeként a vonal menti hőhídhatás fokozottan érvényesült. 

Ebben a korban a penészedési problémák megjelenésének elmaradása a lakások aránylag 

nagy légterének és az ablakszerkezeteken keresztül filtrációval létrejövő légcsere 

mértékének volt köszönhető. 

3.2 A tudatos hőtechnikai szabályozás kezdeti lépései 

A Magyar Királyi Iparügyi Minisztérium 12.600/XVI/1937. számú rendelete a központi 

fűtések méretezéséhez különböző favastagságokra adott táblázatos formában hőátbocsátási 

(„k” tényező) értékeket. 

Dr. Möller Károly műépítész-mérnök nevéhez fűződik a II. világháborút megelőző korszak 

szaktudományát öszefoglaló Építési Zsebkönyv szerkesztése, melynek első kiadására 1934-

ben, második kiadására 1938-ban, harmadik kiadására 1943-ban került sor. 

A méretezés korabeli alapelve szerint:  a  hőszigetelés  minimuma  az  a „k” érték, amelynél a 

belső falfelületen még éppen nem jön létre párakicsapódás. 

A hőhidakkal kapcsolatosan Dr. Möller Károly figyelme olyan részletkérdésekre is kiterjedt, 

amelyek napjainkban is aktuálisak: 

a) A helyiségen belül a táblázatban megadott „szabványos tervezési hőmérséklet”-hez  

képest  különböző  magasságokban,  illetve  a  helyiség különböző alaprajzi részein a valóság-
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ban jelentősen eltérő hőmérsékletek is kialakulhatnak, amik befolyásolják az épület hő- és 

páratechnikai viselkedését. 

b) A szögben  csatlakozó  épületsarkok  mindig  hőhidat  eredményeznek, melynek  hatása  

legegyszerűbben  az  épületsarkok  lekerekítésével szüntethető meg. 

c) A külső falakban kialakított falifülkék, beépített szekrények, üregek megbolygatják a 

falszerkezet általános hőtechnikai viselkedését, és káros hőhidakat eredményeznek. 

d) A vasbeton szerkezetek erős hőhídproblémát okoznak, amit a tervezés során tudatosan 

csökkenteni kell. 

e) A  hőszigetelést  minden  esetben  a  szerkezet  külső  oldalán  kell  elhelyezni. 

1945-öt  követően  az  épületfizikai  gondolkodást  tükröző  építés  érthető okokból néhány 

évre háttérbe szorult. Ehhez bizonyára hozzájárult Dr. Möller Károly tragikus halála is. 

1965-ben született meg az ME 30-65-ös Műszaki Előírás, mely még nem általánosan  

kötelező  érvénnyel,  de  legalább  ajánlás  jelleggel  segítséget nyújtott a hőtechnikai 

szempontokat figyelembe vevő épülettervezéshez.  
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3.3 A kötelező érvényű hazai hőtechnikai szabályozások (szabványok) 

3.3.1 Az MSZ-04-140/2:1979. Szabvány előírásai 

1979. április 1-i hatálybalépéssel jelent meg az első hazai hőtechnikai szabvány MSZ-04-

140/2-79. „Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai 

méretezés”címmel, mely az építész tervezők számára jól használható szemléletet, a 

páratechnikai ellenőrzésekhez pedig átlátható közelítő számítási eljárásokat adott. A 

hőhidakkal kapcsolatban két alap-követelményt fogalmazott meg: 

A hőhidak felületi hőmérséklete ( )ihϑ  a nyílászárók kivételével nem érheti el a harmatponti 

hőmérsékletet (ts) , illetve nem süllyedhet az alá  

sih t〉ϑ  

A határoló szerkezetek belső felületi hőmérsékletének túlzott egyenlőtlenségeit el kell 

kerülni, ezért a hőhidas felületeknél biztosítani kell a 

5,1〈
−
−

ii

ihi

t

t

ϑ
ϑ

 

egyenlőtlenség teljesülését, 

ahol 

iϑ a felület általános részének hőmérséklete 

it  a belső levegő hőmérséklete 

A hőhidak felületi hőmérsékletének meghatározásához a szabvány 5 jellegzetes szerkezeti 

hőhíd-típusra adott közelítő értékeket. 

 

6. ábra  Jelegzetes szerkezeti hőhíd-típusok az MSZ-04-140/2:1979. Hőtechnikai Szabványban 
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A hőhidas szakasz közelítő felületi hőmérséklete az alábbi egyenlőséggel számítható: 

i

ezi
hiih

tt
kkkt

α
ηξϑ −

−+−= *))(*(* 00

 

ahol ti      = a belső levegő hőmérséklete 

 ihϑ   = a hőhíd leghidegebb pontjának hőmérséklete 

 k0     = a hőhidmentes rész hőátbocsátási tényezője 

 kh     = a hőhíd hőátbocsátási tényezője 

 ξ      = a szerkezet tömegétől függő korrekciós tényező 

 η      = a hőhíd alakjától és „karcsúságától” függő korrekciós tényező  

 αi      = a belső felületi hőátadási tényező 

  tez    = a külső levegő hőmérséklete 

A ξ  tényező értéke a következő ábra alapján határozható meg: 

 

7. ábra. A ξ korrekciós tényező értéke az MSZ-04-140/2:1979. szabvány alapján 

Az ábra alapján megállapítható, hogy miután a ξ korrekciós tényező a megkövetelt 

hőátbocsátási tényező számítási képletének nevezőjében áll, az 1-nél kisebb  ξ értékek 

(nehéz szerkezetek) külső fal,. lapostető és árkádfödém esetén nagyobb kf hőátbocsátási 

tényezőt (tehát 10–20%-kal enyhébb hőszigetelési követelményt) eredményeznek, míg az 1-

A = külső fal, lapostető, árkád 

B = kéthéjú szellőzőteres hidegtető, 
       árnyékolt és átszellőztetett    
       légréteges külső fal 

C = padlás alatti födém 

D = fűtetlen helyiségekkel, vagy  
       földdel érintkező falak 

E = fűtetlen pincével, vagy földdel  
       érintkező padló 
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nél nagyobb  ξ korrekciós értéke

(tehát  20–35%-kal  szigorúbb  h

A szerkezet fajlagos tömegének értelmezése:

G0 = a hőhídmentes rész fajlagos tömege

Gh = a hőhíd fajlagos tömege 

Az  “η” korrekciós tényező meghatározásához az öt szerkezeti hőhíd

megfelelő formát kell a hőhíd „a/d” 

követően a korrekciós tényező az alábbi ábra diagramjából olvasható le:

8. ábra. Az “

A szabvány a bonyolult közelítő számítási módszerek

met, hogy karosszéria jellegű vékony fémszerkezetű hőhidak számítására a közölt módszer 

nem alkalmas. A grafikus feldolgozáson megfigyelhető, hogy a korrekciós tényező értékei a 

0,1 < a/d < 1,0 tartományban aránylag eg

hőhidak esetén azonban a korrekciós értékek leolvasása bizonytalanná válik. 
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ós értékek (könnyű szerkezetek) kisebb kf hőátbocsátási  tényez

kal  szigorúbb  hőszigetelési  követelményt) jelentenek. 

ezet fajlagos tömegének értelmezése:  G = G0+η*(Gh-G0),   ahol: 

= a hőhídmentes rész fajlagos tömege 

 

korrekciós tényező meghatározásához az öt szerkezeti hőhíd-típusának legjobban 

megfelelő formát kell a hőhíd „a/d” karcsúságának függvényében kiválasztani, majd ezt 

követően a korrekciós tényező az alábbi ábra diagramjából olvasható le: 

 

. ábra. Az “η” korrekciós tényező grafikus meghatározása

A szabvány a bonyolult közelítő számítási módszerek bemutatása mellett felhívta a figyel

met, hogy karosszéria jellegű vékony fémszerkezetű hőhidak számítására a közölt módszer 

nem alkalmas. A grafikus feldolgozáson megfigyelhető, hogy a korrekciós tényező értékei a 

0,1 < a/d < 1,0 tartományban aránylag egyenletesen változnak, 1:10 aránynál karcsúbb 

hőhidak esetén azonban a korrekciós értékek leolvasása bizonytalanná válik. 
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átbocsátási  tényezőt  

típusának legjobban 

karcsúságának függvényében kiválasztani, majd ezt 

 

ós tényező grafikus meghatározása 

bemutatása mellett felhívta a figyel-

met, hogy karosszéria jellegű vékony fémszerkezetű hőhidak számítására a közölt módszer 

nem alkalmas. A grafikus feldolgozáson megfigyelhető, hogy a korrekciós tényező értékei a 

yenletesen változnak, 1:10 aránynál karcsúbb 

hőhidak esetén azonban a korrekciós értékek leolvasása bizonytalanná válik. Ez is azt 
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igazolja, hogy ezzel a közelítő módszerrel a karosszéria jellegű szerkezetek vékony fém 

átkötő bordás hőhídjai nem számolhatók. 

A számítással kapott számértékek nem karosszéria jellegű szerkezeteknél is csak közelítésnek 

tekinthetők.  A pontos vizsgálatok számítógépes modellezést igényelnek. 
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3.3.2 Az MSZ-04-140/2:1985. Szabvány előírásai 

A hőhidak és a sarkok hőmérséklet eloszlásának számítására (mérési adatok hiányában) a 

szabvány melléklete ismertetett közelítő módszereket. Műszaki logikája abból az axiómából 

indul ki, hogy a szerkezetek hőhídmentes részének hővezetési ellenállása egy tényezővel 

(jelen esetben egy „φ” tényezővel) a hőhíd hővezetési ellenállására „rontható”.  

Eszerint a hőhíd felületi hőmérséklete az alábbi módon írható fel: 

iei

ei
iH R

tt
tt

αϕαα
1

*
**)1(*1 0++

−
−=

 

ahol tH = a hőhíd belső felületének hőmérséklete 

 te = a külső levegő hőmérséklete 

 ti = a belső levegő hőmérséklete 

αe = a külső oldali felületi hőátbocsátási tényező 

αi = a belső oldali felületi hőátbocsátási tényező 

R0 = a hőhídmentes szerkezetrész  hővezetési ellenállása 

φ = együttható 

A hőhidak belső felületi hőmérséklete tehát itt más módszerrel, és más paraméterek alapján 

határozható meg, mint az 1979-es első szabvány-változatban. A képletben tulajdonképpen 

minden ismert, kivéve a „φ” együtthatót. 

3.3.2.1 A „φ” együttható számítása általános szerkezeti hőhíd esetén 

A szabvány melléklete elvégzett vizsgálatokra hivatkozva, egyetlen hőhíd-elrendezési 

szituáció esetén bemutatja, hogy az anyagtól függő hőhidak hatásának meghatározásához 

adott esetben milyen (a szerkezet tulajdonságaival kapcsolatos) paraméterek ismerete 

szükséges.  E „paraméterek” nyilvánvalóan az összeépített anyagokat és szerkezeteket azok 

geometriai méretei méreteivel, és hővezetési tényezőjével jellemzik, a következők szerint: 
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9. ábra. Hőhíd méret- és 

A számítási probléma abból fakad, hogy a felállított axióma értelmében a fenti ada

kellene állítani valamilyen számítási modell szerint a 

bonyolultságának szemléltetésére a szabvány bemutatja, hogy egy konkrét kutatási feladat 

keretében hogyan oldották meg ezt a faladatot. 

újabb, összetett („A” és „B”) pa

2
0

*

d

db
A H=                       B =

A „φ” tényező értéke az „A

határozható meg (Pl: A=0,2; B=0,55  esetén:   

 

 

10. ábra. A φ együttható meghatározása az MSZ

φ 
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és anyag-jellemzőinek meghatározása az MSz-04

A számítási probléma abból fakad, hogy a felállított axióma értelmében a fenti ada

kellene állítani valamilyen számítási modell szerint a „φ” ténye

tésére a szabvány bemutatja, hogy egy konkrét kutatási feladat 

an oldották meg ezt a faladatot. Első lépésben az alap-paraméterekből két 

”) paramétert kellett előállítani. Ezek a következők:

)exp(* 0
0

RR
d

d
H

H +−=  

A” és „B” paraméterek ismeretében  az alábbi gra

határozható meg (Pl: A=0,2; B=0,55  esetén:   φ =0,6): 

 

 

 

 

 

 

 

 
együttható meghatározása az MSZ-04-140/2:1985. szabvány szerint

B 

A 
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-140/2:1995.  

A számítási probléma abból fakad, hogy a felállított axióma értelmében a fenti adatokból elő 

nyezőt. E folyamat 

tésére a szabvány bemutatja, hogy egy konkrét kutatási feladat 

paraméterekből két 

métert kellett előállítani. Ezek a következők: 

” paraméterek ismeretében  az alábbi grafikonból 

140/2:1985. szabvány szerint 
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(Megjegyzés: a „B” paraméter értékét a jobboldali tengelyen kell megkeresni, majd onnan 

balra, a diagram görbéi között interpolálva kell haladni a vízszintes

paraméter által meghatározott füg

metszéspontból vízszintes egyenest 

tényező értékét.) 

A feladat tehát meglehetősen bonyolult

megoldást a szabványban bemutatott példa

A szabvány erénye, hogy a sok nehézség ellenére 

hőhidak hatásának figyelembe vételére.

3.3.2.2 A „φ” együttható számítása 

A könnyűszerkezetes építés széleskörű elterjedése miatt nem lehetett eltekinteni a 

karosszéria jellegű, fém fegyverzetű szendvicselemek hőtech

ugyanis a fém rétegek nagy felületéről kerül sor a hő

való vezetésére. A „φ” tényező ilyenkor egy „Z” paraméter függvényében 

alapján határozható meg, a megadott

11. ábra.  A φ  tényező meghatározása fém fegyverzetű szendvicselemnél az MSZ

ahol:   
2
0*4

*

d

db
Z H=

φ 
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(Megjegyzés: a „B” paraméter értékét a jobboldali tengelyen kell megkeresni, majd onnan 

balra, a diagram görbéi között interpolálva kell haladni a vízszintes tengelyen bejelölt „A” 

paraméter által meghatározott függőleges vonallal való metszéspontig. Végül e 

tes egyenest húzva az a baloldali függőleges tengelyen kijelöli a 

A feladat tehát meglehetősen bonyolult, és csak egy adott hőhíd-geometria ese

megoldást a szabványban bemutatott példa.  

a sok nehézség ellenére megpróbált legalább 

nak figyelembe vételére. 

üttható számítása fém fegyverzetű szendvicselemek

A könnyűszerkezetes építés széleskörű elterjedése miatt nem lehetett eltekinteni a 

karosszéria jellegű, fém fegyverzetű szendvicselemek hőtechnikai problémáitól. Ezeknél 

ugyanis a fém rétegek nagy felületéről kerül sor a hőáramnak az átkötő vékony gerincekhez 

ző ilyenkor egy „Z” paraméter függvényében 

a megadott geometriai adatokból: 

meghatározása fém fegyverzetű szendvicselemnél az MSZ
szabvány szerint 
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(Megjegyzés: a „B” paraméter értékét a jobboldali tengelyen kell megkeresni, majd onnan 

tengelyen bejelölt „A” 

gőleges vonallal való metszéspontig. Végül e 

húzva az a baloldali függőleges tengelyen kijelöli a „φ” 

geometria esetére ad 

legalább irányt mutatni a 

fegyverzetű szendvicselemeknél 

A könnyűszerkezetes építés széleskörű elterjedése miatt nem lehetett eltekinteni a 

kai problémáitól. Ezeknél 

az átkötő vékony gerincekhez 

ző ilyenkor egy „Z” paraméter függvényében az alábbi diagram 

 

meghatározása fém fegyverzetű szendvicselemnél az MSZ-04-140/2:1985. 

Z 
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3.3.2.3 A hőhidak kiterjedésének hatása a közelítő számítási eljárásra

Korlátozza a hőhidakkal kapcsolatos meg

számítási eljárások csak akkor érvényesek, ha hossz

a hőhíd kiterjedése végtelen

megengedhető közelítésnek te

emeletmagas hőhidak (pl. pillérek) mellett sok

pontszerű hőhidak is, melyek min

sak, rögzítő dűbelek, stb..). Ilyen esetekben a „

0

*5,0*5,1
R

RH
k −= ϕϕ  

A szabvány ezután (megint csak egy konkrét kutatási eredmény számadataival) bemutatja, 

hogy három különböző koncentrált hőhíd esetén hogyan alakul a 

felületi hőmérséklete. A tervezés alapelve az, hogy az épületszerkezet helyiség felőli felüle

tén a hőmérséklet nem lehet alacsonyabb a harmatponti hőmérsékletnél (a hőhídnál sem!). 

Kritikus esetben ez a követelmény hőhidaknál kiegé

szükségessé. 

A HŐHÍD GEOMETRIÁJA

I.
 

II
. 

II
I.

 

12. ábra. Hőhidak felületi hőmérséklete 
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A hőhidak kiterjedésének hatása a közelítő számítási eljárásra

orlátozza a hőhidakkal kapcsolatos megállapítások érvényességét, hogy a fenti köze

számítási eljárások csak akkor érvényesek, ha hosszirányban (a papírlap síkjára merőlegesen) 

a hőhíd kiterjedése végtelen. A szabvány azonban emeletmagas hőhidak esetén 

megengedhető közelítésnek tekinti az így kapott értékeket. A gyakorlatban azonban az 

emeletmagas hőhidak (pl. pillérek) mellett sokszor előfordulnak kisebb kiterjedésű, eset

pontszerű hőhidak is, melyek minden oldalról épületrésszel vannak körülvéve (pl. bekötő va

ek, stb..). Ilyen esetekben a „φ” tényezőt korrigálni kell az alábbiak sze

A szabvány ezután (megint csak egy konkrét kutatási eredmény számadataival) bemutatja, 

hogy három különböző koncentrált hőhíd esetén hogyan alakul a hőhidas szakas

A tervezés alapelve az, hogy az épületszerkezet helyiség felőli felüle

tén a hőmérséklet nem lehet alacsonyabb a harmatponti hőmérsékletnél (a hőhídnál sem!). 

Kritikus esetben ez a követelmény hőhidaknál kiegészítő hőszigetelés elhelyezését teszi 

A HŐHÍD GEOMETRIÁJA Alapadatok 
Hőhíd 
hőmérséklet

 

λH = 2,04 W/mK 

tH = 5,9 °C

λ0 = 0,23 W/mK 

αi = 6 

αe = 23 

 

λH = 46 W/mK 

tH = 1,5 °C

λ0 = 0,047 W/mK 

αi = 8 

αe = 23 

 

λH = 2,04 W/mK 

tH = 13,0 °C

λ0 = 0,047 W/mK 

αi = 8 

αe = 23 

. ábra. Hőhidak felületi hőmérséklete - kutatási eredmények az MSZ-04
szabványban 
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A hőhidak kiterjedésének hatása a közelítő számítási eljárásra 

állapítások érvényességét, hogy a fenti közelítő 

irányban (a papírlap síkjára merőlegesen) 

vány azonban emeletmagas hőhidak esetén 

A gyakorlatban azonban az 

szor előfordulnak kisebb kiterjedésű, esetleg 

den oldalról épületrésszel vannak körülvéve (pl. bekötő va-

zőt korrigálni kell az alábbiak szerint:  

A szabvány ezután (megint csak egy konkrét kutatási eredmény számadataival) bemutatja, 

hőhidas szakaszok belső 

A tervezés alapelve az, hogy az épületszerkezet helyiség felőli felüle-

tén a hőmérséklet nem lehet alacsonyabb a harmatponti hőmérsékletnél (a hőhídnál sem!). 

szítő hőszigetelés elhelyezését teszi 

hőmérséklet 

= 5,9 °C  

= 1,5 °C 

= 13,0 °C 

04-140/2:1985. 
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3.3.2.4 Sarok jellegű hőhidak problémája

A sarkok, mint hőhidak vizsgálatával kapcsolatosan a szabvány rögzíti, hogy az elvégezhető a 

korábbiakban bevezetett „φ

nehezebb, mint az anyagtól függő hő

konstrukciójának a szerepe. Szinte annyi „

cióban megjelenik. A szabvány megkülönböztet két alaptípust: a két sík találkozá

kettős, illetve a három sík találkozásából adódó hármas sarkot. Ezek egyszerűbb ala

még egy-egy közelítő „φ” ténye

Két sík találkozásánál kialakuló kettős sarok

Három sík találkozásánál kialakuló hármas sarok

13. ábra.  Vonalmenti és sarokponti hőhidak 

3.3.2.5 Fal-födém csatlakozások hőhídjai

A szabvány tájékoztatja a tervezőket, hogy a fal

hőmérsékletének meghatározására is több közelítő módszer került kidolgozásra, melyek 

közül praktikusan alkalmazható az az eljárás, amely egy „

meg a hőhíd belső felületének legalacsonyabb hőmérsékletét, ahol:

Hi

i

e

He

tt

tt

tt

tt

−
−

+
+= 0

0

*β
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Sarok jellegű hőhidak problémája 

vizsgálatával kapcsolatosan a szabvány rögzíti, hogy az elvégezhető a 

φ” tényezős eljárással, azonban az általánosítás lényegesen 

nehezebb, mint az anyagtól függő hőhidak esetén. Igen nagy ilyenkor a hőhíd 

szerepe. Szinte annyi „φ” tényező létezik, ahány típusú hőhíd a konstruk

A szabvány megkülönböztet két alaptípust: a két sík találkozá

kettős, illetve a három sík találkozásából adódó hármas sarkot. Ezek egyszerűbb ala

nyezőt is ad: 

Két sík találkozásánál kialakuló kettős sarok 

 

Három sík találkozásánál kialakuló hármas sarok 

 

Vonalmenti és sarokponti hőhidak  φ  tényezői az MSZ-04-140/2:1985. szabvány szerint

födém csatlakozások hőhídjai 

A szabvány tájékoztatja a tervezőket, hogy a fal-födém csatlakozásoknál adódó hőhidak 

tének meghatározására is több közelítő módszer került kidolgozásra, melyek 

mazható az az eljárás, amely egy „β” tényező segítségével határozza 

meg a hőhíd belső felületének legalacsonyabb hőmérsékletét, ahol: 
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vizsgálatával kapcsolatosan a szabvány rögzíti, hogy az elvégezhető a 

ban az általánosítás lényegesen 

dak esetén. Igen nagy ilyenkor a hőhíd 

ző létezik, ahány típusú hőhíd a konstruk-

A szabvány megkülönböztet két alaptípust: a két sík találkozásából adódó 

kettős, illetve a három sík találkozásából adódó hármas sarkot. Ezek egyszerűbb alapeseteire 

140/2:1985. szabvány szerint 

födém csatlakozásoknál adódó hőhidak 

tének meghatározására is több közelítő módszer került kidolgozásra, melyek 

” tényező segítségével határozza 
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A módszer egyszerű alkalmazásának kis „szépséghibája”, hogy 

felületi hőmérséklete – amit éppen keresünk!

A hőhídmentes rész felületi hőmérséklete (

lete (tH) közötti kapcsolatot a szabvány a következő diagram

14. ábra. Összefüggés t

Mindez természetesen csak akkor használható a hőhíd felületi hőmérsék

meghatározására, ha ismerjük valahonnan a „

elvégzett vizsgálataikra hivatkozva jelzik, hogy a „

ellenállásától (RHH) és a hőhídmentes rész hővezetési ellenállásától 

meghatározni. A „β” értékei sztochasztikus eloszlást mutatnak. Az alábbi ábra szerin

vizsgálatban a 24 értékpáron alapuló lineáris tartományon kívül a görbe ívelt, mivel az 1 

értékhez kell, hogy tartson az R

15. ábra.  A β tényező eloszlási görbéje R
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A módszer egyszerű alkalmazásának kis „szépséghibája”, hogy tH nem más, mint

amit éppen keresünk! 

A hőhídmentes rész felületi hőmérséklete (t0), a „β” tényező, és a hőhíd felületi hőmérsék

ot a szabvány a következő diagrammal érzékelteti:

 

Összefüggés tH - t0 és β között az MSZ-04-140/2:1985. szabvány szerint.

Mindez természetesen csak akkor használható a hőhíd felületi hőmérsék

meghatározására, ha ismerjük valahonnan a „β” tényező értékét. A szabvány alkotói ezután 

vizsgálataikra hivatkozva jelzik, hogy a „β” értékeket a hőhíd minimális hővezetési 

és a hőhídmentes rész hővezetési ellenállásától (R

értékei sztochasztikus eloszlást mutatnak. Az alábbi ábra szerin

vizsgálatban a 24 értékpáron alapuló lineáris tartományon kívül a görbe ívelt, mivel az 1 

értékhez kell, hogy tartson az RHH/R0=1 esetében: 

 

tényező eloszlási görbéje RHH/R0 függvényében az MSZ-04-140/2:1985. szabvány 
szerint 

β 

RHH/R0 
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nem más, mint a hőhíd 

” tényező, és a hőhíd felületi hőmérsék-

mal érzékelteti: 

140/2:1985. szabvány szerint. 

Mindez természetesen csak akkor használható a hőhíd felületi hőmérsékletének 

A szabvány alkotói ezután 

értékeket a hőhíd minimális hővezetési 

(R0) függően lehet 

értékei sztochasztikus eloszlást mutatnak. Az alábbi ábra szerinti 

vizsgálatban a 24 értékpáron alapuló lineáris tartományon kívül a görbe ívelt, mivel az 1 

140/2:1985. szabvány 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.007



 

PHD disszertáció 

Épületszerkezetek energiatudatos fejlesztése az építészeti és épületfizikai tervezés határfelületén

R0 és RHH fogalmának értelmezésé

16. ábra. Értelmező ábra R

3.3.2.6 A hőhídhatás érvényesülési területe a hőhíd környezetében

A szabvány javasolja, hogy ezt

távolsággal írják le. Felhívja a figyelmet arra i

szerkezet hővezetési ellenállásától is függ. Ezen összefüggések illusztrálására diagram

sorozatot közöl, ahol  

− a vízszintes tengelyen a távolság/falvastagság viszonyát (x/d

− a függőleges tengelyen a vizsgált pont

− a diagram vonalai pedig a falszerkezet R

adják meg. 

17. ábra. A hőhidak környezetében a felületi hőmérséklet változása az MSZ
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fogalmának értelmezését a szabvány födém-falcsatlakozást ábrázoló ábrá

. ábra. Értelmező ábra R0 és RHH fogalmának értelmezéséhez az MSZ-04
szabványban 

A hőhídhatás érvényesülési területe a hőhíd környezetében

, hogy ezt a hőmérséklet-változást a fal vastagságához

távolsággal írják le. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a hőmérséklet-növekedés üteme a 

szerkezet hővezetési ellenállásától is függ. Ezen összefüggések illusztrálására diagram

a vízszintes tengelyen a távolság/falvastagság viszonyát (x/d0) 

a függőleges tengelyen a vizsgált pont felületi hőmérsékletét (°C) 

a diagram vonalai pedig a falszerkezet R0 hővezetési ellenállását 

. ábra. A hőhidak környezetében a felületi hőmérséklet változása az MSZ
szabvány alapján 
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falcsatlakozást ábrázoló ábrával segíti: 

 

04-140/2:1985. 

A hőhídhatás érvényesülési területe a hőhíd környezetében 

vastagságához viszonyított 

növekedés üteme a 

szerkezet hővezetési ellenállásától is függ. Ezen összefüggések illusztrálására diagram-

 

 

. ábra. A hőhidak környezetében a felületi hőmérséklet változása az MSZ-04-140/2:1985. 
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3.3.2.7 Az 1979 és 1991 között hatályos hőtechnikai szabványok hatása 

Az egydimenziós hőáramok elméletére építő hőtechnikai szabványok többféle módon 

próbálkoztak a hőhidak hatásai számítási elvének megfogalmazásával a többdimenziós 

hőáramok figyelembe vételére. A szabványok változásai jól érzékeltetik a hőhidakkal való 

foglalkozás buktatóit. A legnagyobb probléma az, hogy a hőhídnál többdimenziós hőáramok 

hatását kellene egyszerű, könnyen számítható formába önteni – ami a kor általános 

számítástechnikai eszközeivel láthatóan csak kevesek számára ad megoldási lehetőséget. Az 

egyedi kutatási feladatokból extrapolált általánosítások ugyan adnak némi támpontot a 

tervezőknek, az összefüggések azonban bonyolultak, és csak néhány geometriai szituációra 

alkalmazhatók.  

Az MSZ-04-140/2:1985 jelű szabvány érdeme, hogy komolyan figyelmeztetett: a végtelen 

kiterjedésűre „egyszerűsített” hőhidak mellett léteznek három sík találkozásánál kialakuló 

sarok-hőhidak is – még ha ezek közelítő számítására vonatkozóan nem is tudott jól hasz-

nálható megoldást adni. 

Megfigyelhető, hogy az építész és az épületfizikus gondolkodása között egyre inkább 

áthidalhatatlan szakadék kezd kialakulni, az építészeti tervezésben egyre nagyobb 

nehézséget jelent az épületfizikai szabványok gyakorlati alkalmazása. Mindez a „könnyebb 

ellenállás irányában” elmozdulva azt jelentette, hogy a hatályos szabvány ellenére a hőhidak 

felületi hőmérsékletének gondos vizsgálata nem lett része a szokásos épülettervezési 

folyamatnak. 

Összefoglalás (1/a. Tézispont) 

Az 1980 és 1990 közötti hazai épületfizikai szabályozások (MSZ-04-140-2:1979 és MSZ-04-

140-2:1986) hőtechnikai szemléletűek voltak, és az egydimenziós hőáramok számítási 

alapelvét képviselték. Ugyanakkor nagy gondot fordítottak a többdimenziós hőáramokat 

megjelenítő vonal menti, illetve pontbeli hőhidak állagvédelmi jelentőségének hangsúlyo-

zására.  Megállapítottam, hogy bár kísérletek történtek a hőhidak hatásának matematikai 

formulába öntésére, és a felületi hőmérséklet-meghatározás számítási módszerének 

kidolgozására – ezek próbálkozások megmaradtak az eseti példamutatás szintjén, és az 

általános tervezői gyakorlat számára használhatatlannak bizonyultak. 
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3.3.3 Az MSZ-04-140/2:1991. Szabvány előírásai 

Az 1992-ben hatályba lépett MSZ-04-140/2:1991. „Hőtechnikai mértezés” elnevezésű 

szabvány már egyértelműen energetikai szabályozás volt. Legfontosabb szemléleti változása 

az előző évtizedek azonos elnevezésű szabványaihoz képest az volt, hogy nem az épület-

határoló felületek hőátbocsátási tényezőinek megengedett (k {W/m2K}) értékét maxi-

malizálta, hanem az egész épület térfogategységre jutó fajlagos hőáramot (Q {W/m3K}) 

korlátozta. Ennek számítása során már figyelembe kellett venni a vonalmenti hőhidak 

hatását is. Lényegében tehát a korábbi egydimenziós hőáramok elvén alapuló számításmód 

helyett e szabvány kalkulációja a többdimenziós hőáramok számítási elvét alkalmazta. 

A hőhidak hatását – pontosabb információk, illetve végeselemes szimulációk hiányában – 

egyszerű táblázatos formában javasolták figyelembe venni: 

                                   A szerkezet-csatlakozás fajtája: 1 
csatlakozó 

él (L) 

2 
csatlakozó 

él (T) 

A hőhíd fajtája Vonalmenti 
hőátbocsátási tényező 

(W/mK) 

Nyílászárók kerülete mentén általában 0,15 --- 

Nyílászárók kerülete mentén, ha a tokszerkezet a hőszige-

telő réteg síkjában van 

0 --- 

Falazott szerkezet sarokél 0,10 --- 

Külső oldalán hőszigetelt szerkezet sarokéle 0,15 --- 

Falazott szerkezet külső és belső fal csatlakozása 0,06 0,12 

Külső oldalán hőszigetelt szerkezet külső és belső fal 

csatlakozása 

0,03 0,06 

Falazott szerkezet födém és külső fal csatlakozása  0,15 0,30 

Külső oldalán hőszigetelt külső fal és födém csatlakozása 0,03 0,06 

Párkány, attika csatlakozás 0,20 --- 

Erkélylemez, loggia, pofafal csatlakozása 0,25 0,50 

2. táblázat. Ajánlás a vonalmenti hőhidak közelítő figyelembe vételére (MSZ, 1991) 
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Részletes számítások végzéséhez a szabvány a véges differenciák, vagy a véges elemek mód

szerén alapuló, állandósult állapotra vonatkozó számítógépes algoritmusok használatát 

javasolta. 

Egyedi állagvédelmi ellenőrzés esetén a falsarok hőhídjának vizsgálatához a szabvány a 

sarokéltől számítva mindkét irányban 10

figyelembe venni a felületi hőátadási tényezőt a következők szerint:

• függőleges sarokélek környezetében

•  vízszintes sarokélek környezetében

ahol αi1 és αi2 az élt képző találkozó felületekre vonatkozó hőátadási tényezők.

A csökkent értékű αl (mai érvényes betűjelzés szerint: h

nyes EU-konform betűjelzés szerint h

figyelembe venni 30 cm széles falsá

18. ábra. A felületi hőátadási tényező változása a sarokélnél 
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számítások végzéséhez a szabvány a véges differenciák, vagy a véges elemek mód

ndósult állapotra vonatkozó számítógépes algoritmusok használatát 

Egyedi állagvédelmi ellenőrzés esetén a falsarok hőhídjának vizsgálatához a szabvány a 

sarokéltől számítva mindkét irányban 10-10 cm széles sávban csökkentett értékkel javasolja 

igyelembe venni a felületi hőátadási tényezőt a következők szerint: 

függőleges sarokélek környezetében 

( )21*35,0 iil ααα +=
 

vízszintes sarokélek környezetében 

( )21*30,0 iil ααα +=
 

az élt képző találkozó felületekre vonatkozó hőátadási tényezők.

(mai érvényes betűjelzés szerint: hl) és a teljes értékű 

konform betűjelzés szerint h1 és h2) hőátadási tényezők között lineáris válto

figyelembe venni 30 cm széles falsávon.  

. ábra. A felületi hőátadási tényező változása a sarokélnél (MSZ, 1991)
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számítások végzéséhez a szabvány a véges differenciák, vagy a véges elemek mód-

ndósult állapotra vonatkozó számítógépes algoritmusok használatát 

Egyedi állagvédelmi ellenőrzés esetén a falsarok hőhídjának vizsgálatához a szabvány a 

10 cm széles sávban csökkentett értékkel javasolja 

az élt képző találkozó felületekre vonatkozó hőátadási tényezők. 

) és a teljes értékű αi1 és αi2 (érvé-

) hőátadási tényezők között lineáris változást kell 

 

(MSZ, 1991) 
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A hőátadást akadályozó tényezőket (pl. bútorok hatása az érintett felületeken) a felületi 

hőátadási tényezők 30-50 %-os csökkentésével célszerű figyelembe venni. A felületi 

hőátadási tényezők jellemző értékei a szabvány szerint: 

A szerkezet megnevezése és térbeli, illetve 

hőáramhoz viszonyított helyzete 

Hőátadási tényező  

{W/m2K} 

αe αi 

Külső fal és nyílászáró 24 8 

Belső fal és nyílászáró 8 8 

Lapostető és felülvilágító 24 10 

Belső födém (felfelé hűlő), padlásfödém 12 10 

Belső födém (lefelé hűlő), pincefödém 8 6 

Árkád feletti födém 20 6 

3. táblázat. A felületi hőátadási tényezők szabványos értékei (MSZ, 1991) 

E szabvány vezette be a hőhidak minőségi összehasonlíthatósága érdekében a „saját 

léptékben mért hőmérséklet” fogalmát, ahol a skála kezdőpontja a külső hőmérséklet (te), a 

viszonyítási alap a belső és külső léghőmérséklet különbsége (ti – te), és így a szerkezet 

felületének bármely pontján a (tυ) hőmérséklet az alábbi hányadossal jellemezhető:  

ei

e

tt

tt

−
−

=Θ υ

 

Fenti egyenlőségből a felületi hőmérséklet kifejezhető:     

)(* eie tttt −Θ+=υ  
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3.4 A deklaráltan energetikai célzatú hazai szabályozások  

A 7/2006.(V.24.)TNM rendelet (TNM, 2006) szerinti egyszerűsített számítás nem ad konkrét, 

a hőhíd típusát és minőségét figyelembe vevő javaslatot a vonalmenti hőhidak számítására. 

A belső, fűtött térrel érintkező él-méretekkel számított hőhíd-hosszak az egyszerűsített 

energetikai számítás során csak összesített hosszukkal szerepelnek, tényleges vonalmenti 

hőátbocsátási tényezőjük meghatározása nélkül, a felületi hőátbocsátási tényező korrekciós 

szorzóval történő “elrontásával” kalkulálva:  ( )χ+= 1*UUR . 

A χ korrekciós tényezők jellemző értékei: 

Épülethatároló szerkezetek 
χ  korrekciós 

tényező 

Külső fal megszakítatlan hőszigeteléssel 0,15 - 0,30 

Egyéb külső fal 0,25 – 0,40 

Lapostetők 0,10 – 0,20 

Beépített tetőteret határoló szerkezetek 0,10 – 0,20 

Padlásfödémek 0,10 

Árkádfödémek 0,10 

Pincefödémek 0,10 – 0,20 

Fűtött és fűtetlen terek közötti falak 0,05 

Fűtött pincetereket határoló hőszigetelt falak 0,05 

4. táblázat A hőhidak hatását figyelembe vevő korrekciós tényezők (TNM, 2006) 

A részletes számítások során lehetőséget ad a rendelet a vonal menti hőhidak közelítő, vagy 

valós értékeinek figyelembe vételére. 

A számítás a hőhidakra mint energiaveszteséget okozó tényezőkre tekint. Páratechnikai 

kérdésekkel nem foglalkozik, így a hőhidak felületi hőmérsékletének problémáját sem veti 

fel. 

Összefoglalás (1/b. Tézispont) 

Az 1990 utáni épületfizikai szabályozások (MSZ-04-140-2:1991 és 7/2006.(V.24.)TNM Ren-

delet) energetikai szemléletűek, és a többdimenziós hőáramok számítási alapelvét képviselik. 

A többdimenziós hőáramokat megjelenítő vonal menti, illetve pontbeli hőhidak hatásának 

figyelembe vétele azonban a gyakorlati számítások során nem a tényleges építészeti minő-
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ségnek megfelelő épületszerkezeti csomóponti részletek alapján, hanem táblázatos közelítő 

értékekkel, illetve a felületegységre jutó hőhidak hossza alapján történik. Megállapítottam, 

hogy mindkét eljárás – miután független a tényleges csomóponti kialakítástól - a tervezőt 

nem ösztönzi minőségi tervezésre. A hőhidak hatásának egyszerű matematikai formulába 

foglalásával e szabályozások teljesen felhagytak. 

3.5 A harmonizált európai szabványok előírásai 

3.5.1 Az MSZ EN ISO 10211:2008 szabvány előírásai 

A szabvány 2008. áprilisában lépett hatályba az MSZ EN ISO 10211-1:1998 és az MSZ EN ISO 

10211-2:2002. szabványok helyett. Az angol nyelvű szabályozás magyar címe: “Hőhidak az 

épületszerkezetekben. Hőáramok és felületi hőmérsékletek. Részletes számítások. (ISO 

10211:2007)” 

A szabvány a hőáram változásának, és a belső felületi hőmérséklet változásának részletes 

számítására ad elvi megoldást, együtt kezelve a korábban különválasztott kétdimenziós és  

háromdimenziós  módszereket. Ennek megfelelően kalkulációs elvet ad  

• a vonal menti hőátbocsátási tényezők  (ψ), illetve 

• a pontbeli hőátbocsátási tényezők (χ) 

számítására vonatkozóan. 

Javaslatot tesz a szabvány a szimulációs modellek minimális elem-méreteinek megválasz-

tására általános esetekben, illetve a talajjal érintkező szerkezeteknél is, a periódikusan 

változó hőáramok egyszerűsített formában történő figyelembe vétele érdekében. 

3.5.2 Az MSZ EN ISO 14683:2008 szabvány előírásai 

A szabvány 2008. áprilisában lépett hatályba az MSZ EN ISO 14683:2003 helyett, mely utóbbi 

az  EN ISO 14683:1999 szabványt módosította.  Az angol nyelvű szabályozás magyar címe: 

“Hőhidak az épületszerkezetekben. Vonal menti hőátbocsátási tényező.  Egyszerűsített 

módszerek és felülírható kiindulóértékek (ISO 14683:2007)” 

A szabvány a pontbeli hőátbocsátási tényezőket azok csekély mértékére hivatkozva a 

számítások során elhanyagolhatónak tekinti. 
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Az előírás az alábbi vonal menti hőhidakat különbözteti meg: 

• az épületburok külső elemeinek csatlakozásai (falsarok, fal-tető, fal-padló kapcsolat) 

• a belső falak kapcsolata a külső falakkal és a tetővel 

• közbenső födémek és külső falak csatlakozása 

• külső falakban lévő pillérek 

• ablakok és ajtók körüli csatlakozások 

A hőhidak vonal menti hőátbocsátási tényezőjének közelítő értékének számítása során az 

angol nyelvű Magyar Szabvány (MSZ EN ISO 14683, 2008) az energetikai rendelethez (TNM, 

2006) képest szélesebb körben értelmezi a hőhidak geometriáját. Három méret-rendszert 

különböztet meg: 

− belső mérettel megadott vonal menti hőhíd (ψi), a végleges kiképzésű belső felületek 

között mérve, a belső válaszfalak vastagsága nélkül 

− átmenő belső mérettel megadott vonal menti hőhíd (ψoi), a végleges kiképzésű belső 

felületek között mérve, a belső válaszfalak vastagságával együtt 

− külső mérettel megadott vonal menti hőhíd (ψe), a végleges kiképzésű külső felületek 

között mérve 

A három méret-rendszer közül bármelyik alkalmazható, de a kiválasztott típust konzek-

vensen azonosan kell alkalmazni a számítások során.  

A hazai energetikai számítások a belső méretekkel megadott (ψi) vonal menti hőhidakkal 

dolgoznak, mely értékekhez képest másfajta európai számítási módszereknél alkalmazott 

külső méretekkel megadott vonal menti hőátbocsátási tényezők (ψe) értékei lényegesen 

kisebbek, sőt akár negatív előjelűek is lehetnek. Ezért – különösen külföldi hőhíd katalógusok 

használata esetén - alapvető fontosságú a vonal menti hőhidakhoz tartozó méret-rendszer 

megfelelő kiválasztása.  

A szabvány konstans hőtechnikai paraméterek megadásával többféle hőhíd-típus vonal 

menti hőátbocsátási tényezőjét adja meg táblázatos formában. 
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Valamennyi csomópontra érvényes: Rsi = 0,13 m2K/W Rse = 0,04 m2K/W 

Külső fal, hőszigeteletlen: d = 300 mm Ufal = 0,375 W/m2K 

Külső fal, hőszigetelt: d = 300 mm Ufal = 0,343 W/m2K Rhőszig = 2,5 m2K/W 

Belső fal: d = 200 mm 

Talajon fekvő padló: d = 200 mm λtalaj = 2,0 W/mK Rhőszig = 2,5 m2K/W 

Közbenső födémek: d = 200 mm λfödém= 2,0 W/mK 

Tető: Utető = 0,365 W/m2K Rhőszig = 2,5 m2K/W 

Nyílászáró keret szélesség: d = 60 mm 

Pillérek: d = 300 mm λbeton= 2,0 W/mK 

5. táblázat. Szimulációs paraméterek a vonalmenti hőhidak hőátbocsátási tényezőinek 
meghatározásához (MSZ EN ISO 14683, 2008) 

A következő ábra a szabvány közbenső födém csatlakozásokra megadott csomóponti variá-

cióit mutatja be. 

 

19. ábra. Közbenső födém csatlakozások vonal menti hőhídjai (MSZ EN ISO 14683, 2008) 

A szabvány vonal menti hőhidakkal kapcsolatos adatainak használhatatlanságát jelzi, hogy az 

ábra variációs lehetőségei közül az IF1 jelű jelenik meg a hazai építőipari gyakorlatban, és 

elvileg még az IF5 jelű variáció lenne elfogadható. Az összes többi példa épületfizikai 
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szempontból kifejezetten hibás kialakítású, amin a magyar építészeti tervezési gyakorlat már 

a hatvanas években túllépett!  

1. Tézis 

Az ezredforduló környékén kiadott, hőhidakkal kapcsolatos első angolnyelvű európai szabvá-

nyok módosítása, aktualizálása, és teljes körű harmonizálása 2007/2008-ra történt meg.  

(MSZ EN ISO 10211, 2008); (MSZ EN ISO 14683, 2008). E szabványokban a végeselemes 

modellezéshez határozzák meg a vonal menti és pontbeli hőhidak számítási elvét, és 

rögzített épületszerkezeti és épületfizikai paraméterek mellett numerikus szimulációval 

kalkulálnak vonal menti hőátbocsátási tényezőket. A közreadott minta adatok azonban gya-

korlati felhasználás céljára nagyrészt alkalmatlanok, mert: 

• egyrészt konstans paraméterekkel dolgoznak, ami a konkrét helyzetre való alkalma-

zást lehetetlenné teszi, 

• másrészt a kidolgozott csomóponti variációk építészeti és épületfizikai tervezési 

minősége messze alatta marad a hazai tervezési gyakorlatnak. 

Megállapítottam, hogy a vonal menti hőhidak numerikus számításainak eredményeit 

közreadó harmonizált európai szabvány nem segíti a tervezőt a csomóponti kialakítások 

minőségének javításában, és nem partner az építészeti és épületfizikai követelmények 

összehangolásában. 
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4 A HŐHIDAK SZEREPÉNEK ÉS JELENTŐSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSE  

A hőtechnikai és energetikai szabályozások változása, a követelményértékek szigorodása 

elsősorban az épületburkot alkotó határoló felületek hőátbocsátási tényezőinek javulásában 

nyilvánult meg. Ez együtt járt az épület hőveszteségének radikális csökkenésével. A 

csomóponti részletek építészeti és épületfizikai minőségének javulása (energiatudatos 

tervezése) azonban nem tudott lépést tartani az általános felületek hőszigetelő 

képességének javulásával. A hőhidak minőségének egyszerű számítására és veszteségeik 

figyelembe vételére ugyanis - a kezdeti próbálkozások után - alkalmas egyszerűsített 

módszerek és megfelelő számítástechnikai háttér hiányában nem kerülhetett sor. Maradt a 

csomóponti kialakítások vonal menti hőhídjának általános táblázatos értékekkel való 

fiogyelembe vétele (MSZ, 1991), illetve az összesített hőhíd hosszak alapján a felületi 

hőátbocsátási tényezők “elrontása” egy táblázati szorzószámmal (TNM, 2006).  

Mindezek a megoldások nem segítették az épületszerkezeti tervezés minőségének javulását, 

hiszen elvileg azonos módon, azonos hőátbocsátási tényező számértékkel dolgozhatott a 

tervező, akár egy nyers vasbeton falba beépített acél nyílászáróról, akár egy 44 cm vastag 

porózus téglafalba beépített többkamrás műanyag ablakról volt is szó. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Magasépítési Tanszéke és a 

Wienerberger Zrt. közötti Kutatás-Fejlesztési együttműködés eredményeként 2005-ben 

kiadott kutatási jelentés egy egyszerű geometriájú mintaépület energiaveszteségeinek 

összetevőit határozta meg két eltérő épületszerkezeti kialakítás esetén. 

Az egyik (“A” jelű) modell az 1970-es évek előtti korszak 38 cm falvastagságú tömör 

kisméretű tégla falszerkezetével, hőszigeteletlen padlóval, egyesített szárnyú ablakokkal, 

salakfeltöltés + kőszivacslap hőszigetelésű monolit vasbeton lemez födémszerkezetű 

lapostetővel készült, koszorú- attika- és lábazat-szigetelés nélkül. 

A másik (“B” jelű) modell a 2000-es évek első felének szakmai színvonalán, a korabeli 

Wienerberger alkalmazástechnikának megfelelő kialakítású csomópontokkal,  POROTHERM 

38 N+F falazattal,  4 cm vastag hőszigeteléssel ellátott padlóval, hőszigetelő üvegezésű fa 

nyílászárókkal, 12 cm vastag intenzív hőszigetelésű, könnyűbeton lejtésképző réteggel 
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kialakított POROTHERM vázkerámia födémszerkezettel készült, PS-hab koszorú- attika- és 

lábazat-szigeteléssel. 

A csomóponti kialakítások tényleges vonalmenti hőhídhatásának végeselemes szimulációval 

történő meghatározása után a vizsgált modellépület fűtési energiaveszteségei a következő 

képpen alakultak: 

“A” jelű modell (38 cm km. téglafal)  QA,összes=  11.738 kWh/év    (100%) 

“B” jelű modell (PTH 38 N+F  téglafal) QB,összes=   5.140  kWh/év      (44%) 

Az épület energiafogyasztása látványosan csökkent, a “B” modell fűtési energiaigénye 

keveseb mint fele az “A” modellének. 

A teljes fűtési energiaigényen belül a vonal menti hőhidakon távozó hőenergia részaránya a 

két modell esetén a következő: 

“A” jelű modell (38 cm km. téglafal)  QA,hőhíd=  1.995 kWh/év    (17%) – (100%) 

“B” jelű modell (PTH 38 N+F téglafal) QB,hőhíd=  1.439 kWh/év    (28%)  – (72%) 

A számítás kimutatta, hogy az összes fűtési energiaveszteség 56%-os csökkenése mellett a 

gondos (de nem kellően energiatudatos) csomóponti tervezés ellenére a vonal menti 

hőhidak fűtési energiavesztesége mindössze 32%-kal csökkent! 

További részletes számítások alapján kimutattam, hogy  többféle épület geometriát vizsgálva 

az 1980 előtti, az 1980-2005 közötti, illetve a 2006 utáni (az energetikai rendeletnek 

megfelelően kiválasztott) szerkezetek esetén a vonal menti hőhidakon keresztül az épületből 

eltávozó energia részaránya a teljes fűtési energiaveszteségen belül növekszik (Csanaky, 

Hőhíd, 2010). 
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Második tézis 

Az épületek határoló felületei hőátbocsátási tényezőinek folyamatos javítása (a határértékek 

tudatos szigorítása) jelentős mértékben csökkenti az épület energiaveszteségét.  

Igazoltam, hogy ezzel egyidejűleg a fűtési energiaveszteségen belül a hőhidak hatásának 

százalékos részaránya növekszik.  

Alacsony energiaigényű épületek tervezése esetén tehát nő a csomóponti részletek minőségi 

tervezésének és kialakításának építészeti és épületfizikai igényszintje. 

 

 

 

 

  

20. ábra. A hőhidak változó részaránya az összes fűtési energiaveszteségben az 1960-2010 
közötti időszakban 
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Fenti megállapítást a következő példa hőtechnikai elemzése is alátámasztja: 

21. ábra.  Ablak 1.kiváltás hőtechnikai szimulációja hőszigetelés nélkül és kiegészítő hőszigeteléssel 

A például választott feladat (1.Kiváltó) jellemző adatai: 

a falazat: POROTHERM 38 N+F tégla hőszigetelő habarcsba falazva;  λfal = 0,17 W/mK 

az ablak: fa tokszerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel;  Uablak = 1,1 W/m2K 

a kiváltók: elemmagas POROTHERM kiváltók;  

a födém: monolit vasbeton;  λfödém = 2,0 W/mK 

Az elemzés célja: annak megállapítása, hogy az eredetileg hőszigeteletlen falszerkezetet 

külső kiegészítő PS-hab hőszigeteléssel ellátva miként változnak a falazat általános 
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hőszigetelő képességének és a kiváltó+födém vonal menti hőhídjának egymáshoz 

viszonyított számértékei. 

A vizsgálat módszere: végeselemes szimuláció Blocon Heat 3 5.0 szoftver alkalmazásával. 

A számítások eredményei: 

Hőszigetelés Ufal ψ1 
ψ1/Ufal 

vastagsága (W/m2K) (W/mK) 

0 cm 0,411 0,160 0,391 

5 cm 0,283 0,100 0,353 

15 cm 0,175 0,085 0,484 

25 cm 0,127 0,085 0,667 

6. táblázat 1.Kiváltó hőtechnikai szimulációjának eredményei 

 

22. ábra. 1.Kiváltó szimulációja számítási eredményeinek grafikus feldolgozása 

A szimulációs eredmények grafikus feldolgozása szemléletesen igazolja, hogy a hőszigetelés 

vastagságának növelésének következményeként az általános falszakasz hőátbocsátási 

tényezőjének csökkenése szignifikánsan nagyobb, mint a hőhíd vonal menti hőátbocsátási 

tényezőjének csökkenése. Ennek oka az, hogy a csomóponti kialakítás építészeti és épületfi-

zikai minősége elmarad a határoló szerkezet hőszigetelő képességének javulásától. 
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A vizsgált ablakkiváltás épületfizikailag kedvezőtlenebbül is megtervezhető úgy, hogy ha a 

következő ábráknak megfelelően eggyel több elemmagas kiváltó kerül elhelyezésre, és en-

nek megfelelően csökken az előregyártott kiváltók közötti hőszigetelés vastagsága. 

 

23. ábra.  
Ablak 2.kiváltás épületfizikai szempontból gyengébb kialakításal - kiegészítő hőszigetelés nélkül 

 

 
24. ábra.  

Ablak 2.kiváltás épületfizikai szempontból gyengébb kialakítással - kiegészítő hőszigeteléssel 

Ez esetben a Blocon Heat 3 5.0 szoftver alkalmazásával végzett végeselemes szimulációk 

eredményei a következő képpen alakulnak: 
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Hőszigetelés Ufal ψ2 
ψ2/Ufal 

(cm) (W/m2K) (W/mK) 

0 0,411 0,345 0,841 

5 0,283 0,189 0,668 

15 0,175 0,147 0,838 

25 0,127 0,140 1,103 

7. táblázat. 2.Kiváltó hőtechnikai szimulációjának eredményei 

Az eredmények grafikus feldolgozását az 1. és 2. kiváltó épületfizikai minőségének összeha-

sonlításával a következő ábra szemlélteti: 

 

25. ábra . 1. és 2. kiváltók szimulációs  eredményeinek grafikus feldolgozása 

Megfigyelhető, hogy az épületfizikailag kevésbé gondosan kialakított “2” jelű ablakkiváltó 

csomópont esetén az összehasonlító elemzéshez bevezetett ψkiváltó/Ufal viszony valamennyi 

hőszigetelés vastagság esetén csaknem kétszerese az “1” jelű ablakkiváltó esetén számított 

ψkiváltó/Ufal viszonyszámnak. 25 cm-es hőszigetelés vastagság esetén a vonal menti hőhíd 

ψ=0,140 W/mK számértéke meghaladja az általános falfelület U=0,127 W/m2K számértékét! 
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5 A hőhidak hatásának matematikai megfogalmazása

A vonal menti hőhidak közül a legegyszerűbben modellezhető a falsarok

menti hőátbocsátási tényezőjének közelítő értékére 2003

majd 2008-tól az azt felülíró (MSZ EN ISO 14

ad EU-konform javaslatokat.  

nak négy jellemző geometriai alaptípusát különböz

C1 típus: Homogén falazott sarok külső oldali hőszigeteléssel

C2 típus: Többrétegű falazat sarokcsatlakozása falon

C3 típus: Homogén falazott sarok belső oldali hőszigeteléssel

C4 típus: Homogén hőszigetelő  falazat, vagy könnyűszerkezet falsarka, kiegészí

hőszigetelés nélkül

26. ábra. „C1” és „C2” típusú pozitív
számítási értékei
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hatásának matematikai megfogalmazása 

A vonal menti hőhidak közül a legegyszerűbben modellezhető a falsarok

menti hőátbocsátási tényezőjének közelítő értékére 2003-tól az MSZ EN ISO 14683:2003, 

tól az azt felülíró (MSZ EN ISO 14683:2008) jelű, angol nyelvű Magyar Szabvány 

 A szabvány a pozitív falsarok függőleges vonal

nak négy jellemző geometriai alaptípusát különbözteti meg (26. ábra és 27

Homogén falazott sarok külső oldali hőszigeteléssel 

Többrétegű falazat sarokcsatlakozása falon belüli hőszigeteléssel

Homogén falazott sarok belső oldali hőszigeteléssel 

Homogén hőszigetelő  falazat, vagy könnyűszerkezet falsarka, kiegészí

lés nélkül 

„C1” és „C2” típusú pozitív falsarok vonal menti hőátbocsátási tényezőinek javasolt 
számítási értékei. (MSZ EN ISO 14683, 2008) 
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A vonal menti hőhidak közül a legegyszerűbben modellezhető a falsarok.  A hőhidak vonal 

tól az MSZ EN ISO 14683:2003, 

683:2008) jelű, angol nyelvű Magyar Szabvány 

A szabvány a pozitív falsarok függőleges vonal menti hőhídjá-

27. ábra): 

belüli hőszigeteléssel 

Homogén hőszigetelő  falazat, vagy könnyűszerkezet falsarka, kiegészítő 

 

menti hőátbocsátási tényezőinek javasolt 
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27. ábra. „C3” és „C4” típusú pozitív falsarok vonal
számítási értékei

A magyarországi szabályozás (7/2006.(V.24.)TNM) az energetikai vizsgálatoknál a hőhidak 

belső, fűtött légtérfogattal érintkező hosszméreteivel számol. Ezért a négyféle geometriai 

típusú sarok esetén a magyarországi elemzéseknél a 

értékeit kell figyelembe venni.

Az 1991-es Magyar Nemzeti Szabvány (MSZ

form Magyar Nemzeti Szabvány (MSZ EN ISO 14683:2008) egya

geometriai típusú falsarkokat, és a számításoknál javasolt vonal

tényezők értékei is mindkét szabványban azonosak:

1. hőszigeteletlen falazott sarokélnél („C4”):

2. külső oldalon hőszigete

Mindkét szabvány esetén a vonal

függ, és nincs rá befolyása a falazat saját hőátbocsátási tényezőjének!

  

PHD disszertáció – 2012.  Csanaky Judit Emília 

Épületszerkezetek energiatudatos fejlesztése az építészeti és épületfizikai tervezés határfelületén

„C3” és „C4” típusú pozitív falsarok vonal menti hőátbocsátási tényezőinek javasolt 
számítási értékei (MSZ EN ISO 14683, 2008) 

A magyarországi szabályozás (7/2006.(V.24.)TNM) az energetikai vizsgálatoknál a hőhidak 

belső, fűtött légtérfogattal érintkező hosszméreteivel számol. Ezért a négyféle geometriai 

ú sarok esetén a magyarországi elemzéseknél a ψi vonal menti hőátbocsátási tényező 

figyelembe venni. 

es Magyar Nemzeti Szabvány (MSZ-04-140/2:1991), és 17 évvel későbbi, EU

form Magyar Nemzeti Szabvány (MSZ EN ISO 14683:2008) egyaránt említi a „C1” és a „C4” 

geometriai típusú falsarkokat, és a számításoknál javasolt vonal menti hőátbocsátási 

tényezők értékei is mindkét szabványban azonosak: 

hőszigeteletlen falazott sarokélnél („C4”):   ψi = 0,10 (W/mK)

külső oldalon hőszigetelt falazott sarokélnél („C1”): ψi = 0,15 (W/mK)

Mindkét szabvány esetén a vonal menti hőátbocsátási tényező a hőhíd geometriai alakjától 

függ, és nincs rá befolyása a falazat saját hőátbocsátási tényezőjének! 
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menti hőátbocsátási tényezőinek javasolt 

A magyarországi szabályozás (7/2006.(V.24.)TNM) az energetikai vizsgálatoknál a hőhidak 

belső, fűtött légtérfogattal érintkező hosszméreteivel számol. Ezért a négyféle geometriai 

hőátbocsátási tényező 

140/2:1991), és 17 évvel későbbi, EU-kon-

ránt említi a „C1” és a „C4” 

menti hőátbocsátási 

= 0,10 (W/mK) 

= 0,15 (W/mK) 

menti hőátbocsátási tényező a hőhíd geometriai alakjától 
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5.1 A falsarok hőhíd-paramétereinek változása  

A vizsgálati modell összeállításánál arra a kérdésre kerestem a választ, hogy változnak-e a 

sarok hőhíd vonal menti hőátbocsátási tényezőjének, és legalacsonyabb felületi hőmérsék-

letének saját léptékben meghatározott értékei a falazat hővezetési tényezőjének változá-

sakor, és ha igen, akkor e változás leírható-e matematikai eszközökkel. 

Az elemző vizsgálatokat a BLOCON HEAT 3 5.0 térbeli szimulációs szoftver segítségével 

végeztem el, a legegyszerűbb hőhíd típus legegyszerűbb geometriájú „C4”-es változatán. 

5.1.1 A változások matematikai megfogalmazása - regresszióanalízis 

5.1.1.1 30 cm vastag falazat sarok-hőhídjának vizsgálata 

A számítógépes vizsgálat bemenő adatai: 

A merőlegesen csatlakozó falszerkezetek anyagát homogénnek és azonosnak tételeztem fel.  

A felületi hőátadási tényező változását az MSZ (MSZ-04-140/2:1991) Szabvány 2.1.7. 

pontjának ajánlása szerint vettem figyelembe. Ennek megfelelően a sarokponttól 10-10 cm-

es távolságig az  αl = 0,35 (αi1 + αi2) összefüggés alapján az adott esetben a homogén 

falazatra érvényes αi1≡αi2 azonosság kihasználásával: αl = 0,7 αi , illetve az EU szabályozások 

betűjeleivel kifejezve hl = 0,7 hi  értékkel dolgoztam. Tekintettel arra, hogy az  (MSZ-04-

140/2:1991) Szabvány M.1.5. mellékletének 8. táblázata külső fal esetén  αi=8 értéket 

határoz meg, a 28. ábrán „5” jelzésű sávban a korrigált felületi hőátadási tényező  értéke  hl = 

0,7*8 = 5,6 lesz, az ennek megfelelő ellenállás érték R = 1/hl =1/5,6 =  0,178 m2K/W. 

Az (MSZ-04-140/2:1991) Szabvány 2.1.7. pontjának figyelembe vételével  a legbelső, sarok-

hoz csatlakozó 10 cm-es falsávok után mindkét falfelületen 30-30 cm sávszélességben fog a 

sarok közelében megadott 5,6-os „h” érték a zavartalan falfelületre érvényes h=8 értékig 

lineárisan változni. A szimulációs feladat egyszerűsítése érdekében e 30 cm-es sávot az 

átlagos „h” értékkel, tehát h = (8+5,6)/2 = 6,8 értékkel vettem figyelembe (a 28.ábrán  „4”-

gyel jelzett falsávok). Ennek megfelelően a külső feltételként itt alkalmazott ellenállás érték: 

R = 1/6,8 = 0,147 m2K/W. 

Az ábrán „7” jelű elem az összehasonlítás alapjául szolgáló egységi felületű fal. 
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28. ábra. A falsarok szimulációs vizsgálatának geometriai elrendezése 

A vizsgálat során a külső-belső léghőmérséklet különbségét stacioner állapotban Δt=1°C 

értékre választom meg, így a szimulációk során kapott „tΘ” felületi hőmérsékleti értékek a 

hőhidak vizsgálatánál alkalmazott Θ saját léptékben mért hőmérsékletnek felelnek meg 

(tΘ(Δt=1°C) ≡  Θ).  

A külső oldali felületi hőátadási tényező az (MSZ-04-140/2:1991)Szabvány szerint he=24. 

Ennek megfelelően az  ellenállás értéke: R= 1/he = 0,041 m2K/W. 

A szimulációs eredmények feldolgozásának egyszerűsítése érdekében a vizsgált falszer-

kezetek belső oldalai legyenek 1 m2 –es felületek. 

A homogén falazat hőszigetelő képességének változását a „λ” hővezetési tényező diszkrét 

értékekben történő változtatásával modellezzük, a következő lépcsőkben:         

 λ = 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30 (W/mK) 

A szimulációs vizsgálatokat a falazat vastagság-változása következményének hatás-

tanulmánya érdekében elvégeztem változó méretű (30-40-50-60 cm vastag) falazatok 

esetén. 

A vizsgálatok során a „λ” hővezetési tényező változásának függvényében határoztam meg a 

zavartalan (hőhíd-hatástól mentes) egységnyi falfelület „U” hővezetési tényezőjét és „Tmax” 

felületi hőmérsékletét, valamint a falsarok hőhídjának vonal menti hőátbocsátási tényezőjét 

és a hőhíd élének legalacsonyabb hőmérsékletét. Ez utóbbi érték az energetikai számítások-
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hoz nem szükséges, az épület hő- és páratechnikai viselkedésének megítéléséhez viszont 

elengedhetetlen. 

A szimulációs vizsgálat eredményei 

A 30 cm vastag falazat esetében a számított eredmények a következő képpen alakulnak: 

V=30 cm λ=0,05 λ=0,06 λ=0,07 λ=0,08 λ=0,09 λ=0,10 λ=0,15 λ=0,20 λ=0,25 λ=0,30 

ψ (W/mK) 0,025 0,0292 0,0337 0,0377 0,0417 0,0453 0,0621 0,0759 0,0872 0,0964 

U (W/m2K) 0,1622 0,1936 0,2246 0,2553 0,2857 0,3158 0,4615 0,6 0,7317 0,8571 

Tmin  °C= 0,9012 0,8906 0,8804 0,8707 0,8618 0,8526 0,813 0,7792 0,7498 0,7237 

Tmax  °C= 0,9797 0,9758 0,9719 0,9681 0,9642 0,9605 0,9423 0,925 0,9085 0,8928 

8. táblázat Falsarok szimulációs eredményei (30 cm vastag falazat) 

 

29. ábra. 30 cm vastag falak hőátbocsátási tényezőjének változása a falazat hővezetési 
tényezőjének függvényében (grafikus ábrázolás) 

A 30 cm vastag homogén falak hőátbocsátási tényezőjének változása a falazat anyaga hőve-

zetési tényezőjének függvényében a λ=0,05….0,3 W/mK tartományban matematikailag egy 

másodfokú polinommal közelíthető  U = -1,4086713*λλλλ2 + 3,2700861*λλλλ + 0,0025756. (A 

trendvonal determinációs együtthatója: R2=1). 

A gyakorlati felhasználhatóság érdekében célszerű a vonal menti hőátbocsátási tényező ψ 

értékét a 30 cm vastag falazat U hőátbocsátási tényezőjének függvényében kifejezni: 

U30 = -1,4086713*λλλλ2 + 3,2700861*λλλλ + 0,0025756
R² = 1
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30. ábra. 30 cm vastag falak sarokhőhídja vonal menti hőátbocsátási tényezőjének változása a fal 
hőátbocsátási tényezőjének függvényében (grafikus ábrázolás) 

A 30 cm vastag homogén falak sarok hőhídja vonal menti hőátbocsátási tényezőjének 

változása a falazat hőátbocsátási tényezőjének függvényében az U=0,05….1,05 W/m2K 

tartományban matematikailag egy másodfokú egyenlettel írható le:   

ψ30 = -0,053692247*U2 + 0,15724308*U + 0,00097934381 

(A trendvonal determinációs együtthatója: R2=1). 

Hasonló módon meghatározható a 30 cm vastag falak sarokcsatlakozásánál a fal változó “U”  

hőátbocsátási tényezőjének függvényében az általános falfelület, illetve a vonal menti hőhíd 

leghidegebb pontjának saját léptekben mért “θ” felületi hőmérséklete. 

A 30 cm vastag homogén falak sarok hőhídja saját léptékben mért felületi hőmérsékletének 

változása a falazat hőátbocsátási tényezőjének függvényében az U=0,05….1,05 W/m2K tarto-

mányban matematikailag egy másodfokú egyenlettel írható le:   

θhőhíd = 0,096961325*U2 - 0,35200903*U + 0,95481579 

(A trendvonal determinációs együtthatója: R2=0,9999). 

ψ30= -0,053692247*U2+0,15724308*U+0,00097934381
R² = 1
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31. ábra. 30 cm vastag falak felületének és sarokhőhídjuk vonalmenti élének saját léptékben mért 
hőmérsékleti értékeinek változása a fal hőátbocsátási tényezőjének függvényében (grafikus 

ábrázolás) 

A 30 cm vastag homogén falak általános belső felülete saját léptékben mért felületi hőmér-

sékletének változása a falazat hőátbocsátási tényezőjének függvényében az U=0,05….1,05 

W/m2K tartományban matematikailag ugyancsak másodfokú egyenlettel közelíthető:   

θfal = -0,00018030104*U2 - 0,12485635*U + 0,99995477 

(A trendvonal determinációs együtthatója: R2=1) 

Az egyszerűsített számítási módok hibáinak nagyságrendjét érzékelteti a külső oldali 

hőszigetelés nélküli, 30 cm vastag falak sarokhőhídjaira érvényes alábbi összehasonlítás: 

1991: (MSZ, 1991)   ψ  = 0,10 W/mK 

2008: (MSZ EN ISO 14683, 2008) ψi = 0,10 W/mK  

A disszertáció keretében elvégzett végeselemes szimuláció 30. ábrán bemutatott grafikus 

feldolgozása szerint ψi = 0,10 W/mK vonal menti hőátbocsátási tényező Ufal ~ 0,91 W/m2K 

hőátbocsátási tényező esetén alakul ki. A hatályos energetikai rendelet (TNM, 2006) előírá-

θhőhíd=0,096961325*U -0,35200903*U+0,95481579
θfal=-0,00018030104*U2-0,12485635*U+0,99995477
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sainak megfelelő Ufal = 0,45 W/m2K értékű hőátbocsátási tényezőnek ψi = 0,06 W/mK vonal 

menti hőátbocsátási tényező felel meg. A hiba mértéke  40%-os! 

3/a. Tézispont 

Külső oldali megszakítatlan hőszigetelés nélkül kialakított, állandó vastagságú homogén falak 

sarokcsatlakozása ψ vonal menti hőátbocsátási tényezőjének és θ saját léptékben mért 

legalacsonyabb felületi hőmérsékletének változása a falazat „U” hőátbocsátási tényezőjének 

változása függvényében -a független változó meghatározott értéktartományán belül- másod-

fokú polinomiális közelítéssel írható le. (A trendvonal determinációs együtthatója R2=1). A 

falsarok vonal menti hőátbocsátási tényezője a falazat hőátbocsátási tényezőjének csökke-

nése esetén csökken, a hőhíd felületi hőmérséklete növekszik. Mindkét változás mate-

matikailag definiálható. 

 

5.1.1.2 50 cm vastag falazat sarok hőhídjának vizsgálata 

A további vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az előző falsarok jellegű hőhíd szimu-

lációs elrendezését megtartva, milyen változásokat eredményez a falazat vastagságának 

növelése.  Első lépésben a falazat vastagságát 30 cm-ről 50 cm-re növelem. 

A szimulációs vizsgálat eredményei 

Az 50 cm vastag falazat esetében a számított (végeselemes módszerrel szimulált) eredmé-

nyek a következő képpen alakulnak: 

V=50 cm λ=0,05 λ=0,06 λ=0,07 λ=0,08 λ=0,09 λ=0,10 λ=0,15 λ=0,20 λ=0,25 λ=0,30 

ψ (W/mK) 0,0262 0,0312 0,036 0,0407 0,0452 0,0499 0,0711 0,0903 0,1077 0,1238 

U (W/m2K) 0,0984 0,1176 0,1368 0,1558 0,1748 0,1935 0,2857 0,375 0,4616 0,5454 

Tmin  °C= 0,9284 0,9207 0,9134 0,9064 0,8996 0,8931 0,8636 0,8379 0,815 0,7944 

Tmax  °C= 0,9877 0,9852 0,9828 0,9805 0,9781 0,9757 0,9642 0,953 0,9421 0,9315 

9. táblázat. Falsarok szimulációs eredményei (50 cm vastag falazat) 

A táblázati adatok grafikus feldolgozását a 32. és 33. ábra ismerteti. Az ábrák a változások 

összehasonlíthatósága érdekében egy diagram sorozatban adják meg a sarok hőhíd vonal 
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menti hőátbocsátási tényezőjének értékét (ψ), illetve a sarok hőhíd leghidegebb pontjának 

saját léptékben kifejezett értékét (θ)  a 30 cm vastag, illetve az 50 cm vastag falazat U hőát-

bocsátási tényezőjének függvényében: 

 

32. ábra. 30 cm és 50 cm vastag homogén  falak sarokhőhídjai vonal menti hőátbocsátási 
tényezőinek változása a falak hőátbocsátási tényezőjének függvényében (grafikus ábrázolás) 

Az 50 cm vastag homogén falak sarok hőhídja vonal menti hőátbocsátási tényezőjének válto-

zása a falazat hőátbocsátási tényezőjének függvényében az U=0,05….1,05 W/m2K tarto-

mányban matematikailag ugyancsak egy másodfokú egyenlettel írható le:   

ψ50 = -0,080435179*U2 +0,26952676*U +0,00060222447 

(A trendvonal determinációs együtthatója: R2=1). 

A 8. táblázat eredményeinek felhasználásával meghatározható az 50 cm vastag falak 

sarokcsatlakozásánál a fal változó “U”  hőátbocsátási tényezőjének függvényében a vonal 

menti hőhíd leghidegebb pontjának saját léptekben mért “θ50” felületi hőmérséklete. 

ψ50 =-0,080435179*U2+0,26952676*U+0,00060222447

ψ30= -0,053692247*U2+0,15724308*U+0,00097934381
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A 30 cm vastag és az 50 cm vastag homogén falak sarok hőhídjai saját léptékben mért felületi 

hőmérsékleteinek változása a falazatok hőátbocsátási tényezőjének függvényében az 

U=0,1….0,85 W/m2K tartományban matematikailag egy harmadfokú egyenlettel írható le:   

θsarok,(30/50)=-0,151395*U3 +0,32680363*U2 -0,4565609*U +0,96952733 

(A trendvonal determinációs együtthatója: R2=0,9996). 

 

33. ábra. 30 és 50 cm vastag homogén falak sarok hőhídjainak legalacsonyabb felületi 
hőmérséklete (saját léptékben mérve) a falazat „U” hőátbocsátási tényezőjénmek függvényében. 

A jelentősen eltérő falvastagságok ellenére az azonos hőátbocsátási tényezőjű falak sarok 

hőhídjának saját léptékben mért legalacsonyabb felületi hőmérséklete a vizsgált Ufal = 0,1 … 

0,85 W/m2K változó tartományban jó közelítéssel egy harmadfokú függvénnyel írható le, és a 

kapott értékek függetlennek tekinthetők a falazat vastagsági méretétől. 

  

θ(30/50) = -0,151395*U3 +0,32680363U2 -0,4565609U +0,96952733
R² = 0,9996
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5.1.1.3 Változó vastagságú falazatok  sarok hőhídjainak vizsgálata 

A szabályként körvonalazódó függvénykapcsolat általánosíthatósága, és igazolása érdekében 

további szimulációs elemzéseket végeztem: 

dfal =0,2; 0,25; 0,28; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,65; 0,70  és 0,75 m falvastagsággal, és  

λλλλfal =0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 és 0,9 W/mK falazat 

hővezetési tényezőkkel. 

A mintegy 106 szimulációs eredményt az alábbi excel diagramon pontfelhő formájában jele-

nítem meg. A vízszintes tengelyen független változóként a falsarkot alkotó falazat „U” 

hőátbocsátási tényezője jelenik meg, függő változóként pedig a falsarok vonal menti 

hőhídjának saját léptékben megadott „θ” leghidegebb felületi hőmérséklete szerepel. 

 

34. ábra. Homogén falak sarok hőhídja saját léptékben megadott legalacsonyabb vonal menti 
hőmérséklete a falazat  "U" hőátbocsátási tényezőjének függvényében. 

A 20….75 cm vastag homogén falak sarok hőhídjai saját léptékben mért felületi hőmérsékle-

teinek változása a falazat hőátbocsátási tényezőjének függvényében az U=0,05….2,6 W/m2K 

értelmezési tartományban negyedfokú függvénnyel írható le:   

θsarok= 0,012534007*U4 - 0,081566408*U3 + 0,21005337*U2 - 0,40820681*U + 0,96490227 

(A trendvonal determinációs együtthatója: R2=0,9996). 

θ= 0,012534007*U4 - 0,081566408*U3 + 0,21005337*U2 - 0,40820681*U + 0,96490227
R² = 0,9996
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3/b. Tézispont 

Hőszigetelés nélkül kialakított homogén falak sarokcsatlakozása θ saját léptékben mért 

legalacsonyabb felületi hőmérsékletének változása a falazat „U” hőátbocsátási tényezőjének 

változása függvényében - a független változó fizikailag lehetséges értéktartományán belül - 

negyedfokú függvényközelítéssel írható le. (A trendvonal determinációs együtthatója 

R2=0,9996).  

A falsarok vonal menti hőhídjának hőmérséklete csak a falazat hőátbocsátási tényezőjétől, 

azaz a d/λ (falvastagság/hővezetési tényező) viszonyszámtól függ. Konstans „U” érték esetén 

a hőhíd saját léptékben mért hőmérséklete állandó, a fal vastagságának változásától 

független. 
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A falsarok ψ vonal menti hőhídjának számértéke együtt változik a fal U hőátbocsátási ténye-

zőjének változásával, és a fal vastagsági méretének változásával is (35. ábra). 

 

35. ábra Homogén falazatok sarokhőhídjának ψ vonal menti hőátbocsátási tényezője I. 

A külső oldali megszakítatlan hőszigetelés nélküli homogén falszerkezetek sarokhőhídja 

vonal menti hőátbocsátási tényezőjének értéke (ψ) tehát két változó: a falazat hőátbocsátási 

tényezője (U) és a falazat vastagsága (V) függvényében határozható meg. A vonal menti 

hőátbocsátási tényezők változása a 35. ábra szerinti görbesereggel (harmadfokú 

polinomokkal közelítve) írható le.  Az eltérő falvastagságoknak megfelelő értékek a görbék 

közötti interpolációval határozható meg. 

Matematikailag egyszerűbben kezelhetővé, és az energetikai szabályozások során változó 

hőátbocsátási tényező követelményértékeket jobban követővé transzformálható a fenti 

kétváltozós összefüggés, ha a vízszintes tengelyen a falazat vastagsága kerül feltűntetésre, a 

„görbesereg” pedig a falazat hőátbocsátási tényezőjének konkrét értékeihez rendelődik. 

ψ20 = 0,0034U3 - 0,0468U2 + 0,1036U + 0,0011

ψ25 = 0,0043U3 - 0,0531U2 + 0,1308U + 0,001

ψ30 = 0,0055U3 - 0,06U2 + 0,1588U + 0,0008

ψ40 = 0,008U3 - 0,0734U2 + 0,2137U + 0,0011

ψ50 = 0,0123U3 - 0,0904U2 + 0,2713U + 0,0005

ψ60= 0,0116U3 - 0,0968U2 + 0,3234U + 0,0007

ψ70 = 0,0154U3 - 0,1084U2 + 0,3745U + 0,0023

ψ75 = 0,0215U3 - 0,1256U2 + 0,4102U + 0,0004
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Ebben az esetben ugyanis a falsarok vonal menti hőátbocsátási tényezőjének változása 

lineáris lesz, és matematikailag egy egyszerű egyenessel közelíthető (ld. 36. ábrát). 

 

36. ábra. Homogén falazatok sarokhőhídjának ψ vonal menti hőátbocsátási tényezője II. 

A 35. ábra diagram sorozata a gyakorlati alkalmazás szempontjából könnyen használható. 

Tetszés szerinti „V” falvastagsághoz és a fal tetszés szerinti „U” hőátbocsátási tényezőjéhez 

leolvasható a diagramról a falsarok „ψ” vonal menti hőátbocsátási tényezője. 

Korlátozza viszont a diagram sereg használatát, hogy míg a vízszintes tengelyen megadott 

„V” falazat vastagság az adott értelmezési tartományon (20-75 cm között) belül folytonos 

változóként jelenik meg, tehát bármilyen értéket felvehet, addig a falazat „U” hőátbocsátási 

tényezője itt diszkrét változónak tekintendő, azaz véges számú különböző értéket vehet fel, 

és az értékek egymástól jól elkülönülnek. Ezen nem változtat az a tény sem, hogy további 

szimulált értékekkel a diszkrét változó görbeseregét be lehet sűríteni, és a diszkrét értékek 

között interpolációval is lehet további értékeket meghatározni. 

A következő cél: olyan módszer vagy eljárás bemutatása, amelynek alkalmazásakor mindkét 

változó (λ;V, illetve U;V) folytonos változóként definiálhatja a függő változó (ψ) értékét. 
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5.1.2 A változások matematikai és képi megfogalmazása – térinformatika 

5.1.2.1 Lineáris becslési eljárás alkalmazása  -  krigelés 

A probléma megoldásához az 1.3.3. Fejezetben bemutatott statisztikai elemző módszert, a 

krigelést választottam. A feladatot a Golden Softwer Inc. „SURFER” elnevezésű programjával 

végeztem el.  

 

37. ábra. Homogén falsarok vonal menti hőátbocsátási tényezője a falazat vastagságának és 
hőátbocsátási tényezőjének függvényében 
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A 37. ábrán bemutatott térinformatikai ábrázolásnál az „x” illetve „y” tengelyek mentén 

mindkét  változó („Vfal” falvastagság és „Ufal” hőátbocsátási tényező) folyamatos 

változóként jelenik meg az Ufal=0,1….1,8 W/m2K, illetve Vfal=0,2….0,75 m értelmezési tarto-

mányban. A független változók által meghatározott síkbeli „x-y” pontokban a síkra 

merőleges „z” tengely irányú adat reprezentálja a függő változó („ψhőhíd”) értékét. Ez utóbbi 

adatok a sík felület feletti „szintvonalas térképként” kerültek megjelenítésre. 

A ψhőhíd = f (Ufal,Vfal) függvénykapcsolat explicit felírásával a sarok hőhíd vonal menti 

hőátbocsátási tényezőjének értékei az energetikai számításokhoz szükséges, megfelelő 

pontossággal meghatározhatók. 

A SURFER program lehetőséget ad tetszőleges x-y pontbeli konkrét „z” érték lekérdezésére 

is. 

Negyedik tézis 

Két független változó által determinált, két folyamatos változó segítségével meghatározott 

egyetlen függő változó értékei térinformatikai módszerekkel grafikusan megjeleníthetők, és 

konkrét számértékük kiíratható. 

Bemutattam, hogy fenti megállapítás hőtechnikai alkalmazása során a hőszigetelés nélkül 

kialakított homogén falak sarokcsatlakozásának ψ vonal menti hőátbocsátási tényezője két 

független folyamatos változó (λλλλfal, illetve az annak transzformációjával előállított Ufal, 

valamint Vfal) megadásával meghatározható, és a változások térbeli vetületek formájában, 

„szintvonalas térkép” formátumban szemléletesen megjeleníthetők.  

A térinformatikai eljárás bármilyen épületszerkezeti, épületfizikai probléma két bemenő és 

egy kimenő (eredmény) paraméterrel jellemezhető szituációra történő transzformációja 

esetén alkalmazható. 

Rámutattam arra, hogy a térbeli megjelenítés alkalmat ad a változások irányainak, 

tendenciáinak elemzésére, lehetővé téve az épületszerkezeti konstruálás eszközeinek, és a 

következményképpen fellépő épületfizikai hatásoknak egyidejű figyelembe vételét. 

 

Az épületszerkezetek hőhidasságának elemzése során azonban a legtöbb esetben nem 

elegendő két változó vizsgálata.  
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Az egyszerű sarok-hőhíd példáját tovább fejlesztve a falazat külső oldalán összefüggő 

intenzív hőszigetelést alkalmazok.  Ebben az esetben 4 különböző változóval kell számolni. 

Ezek lehetnek a következők: 

− az eredeti (hőszigeteletlen) falazat vastagsága:   „V”  (cm) 

− az eredeti (hőszigeteletlen) fal hőátbocsátási tényezője:  „U” (W/m2K) 

− a kiegészítő hőszigetelés vastagsága:  „v”   (cm) 

− a kiegészítő hőszigetelés hővezetési ellenállása  „R”  (m2K/W) 

Regresszióanalízissel történő síkbeli elemzéshez e négy változó közül legalább egyet 

rögzíteni kell, két másikat pedig folyamatos változó helyett diszkrét változóként kell kezelni. 

A 38. ábra diagram-seregénél a rögzített érték a falazat vastagsága: V=20 cm. Diszkrét 

változóként jelenik meg a kiegészítő hőszigetelés vastagsága:  vhőszig=5-10-20-40 cm.  

Diszkrét változó a kiegészítő hőszigetelés hővezetési tényezője is:  λhőszig= 0,02; 0,04; 0,06 

W/mK, melynek hatása a jobb gyakorlati használhatóság érdekében az Rhőszig=vhőszig/ λhőszig 

értékkel vehető figyelembe. 

Mindezek alapján a 38 .ábra diagramseregének jelmagyarázata szerint például a „20/10-

R=5” jelzés a 20 cm vastag eredeti falazatra helyezett 10 cm vastag intenzív hőszigetelést 

jelenti, ahol a hőszigetelés hővezetési ellenállása R=5 m2K/W. 

Az ábrán a vízszintes tengelyen folyamatos változóként az eredeti 20 cm vastag falazat  „U” 

hőátbocsátási tényezője került feltűntetésre. A függőleges tengelyen ugyancsak folyamatos 

adatként olvasható le a külső oldalon hőszigetelt falsarok „Ψ” vonal menti hőátbocsátási 

tényezője (W/mK). 

A végeselemes szimulációval számított eredménypontokra (ld. 1. Mellékletet) illesztett 

harmad- illetve negyedfokú polinomiális trendvonalak alapján nagy pontossággal (R2=1) 

felírható a matematikai összefüggés „Ψ” és „Ufal” között a diszkrét (vhőszig és Rhőszig) változók 

által meghatározott esetekre. 

Az ábra jobb oldalán az egyes esetekre érvényes matematikai összefüggések kerültek 

feltüntetésre. 

A trendvonalak elemzése alapján megállapítható, hogy a falsarok „Ψ” vonal menti 

hőátbocsátási tényezője a diszkrét változók közül jellemzően a kiegészítő hőszigetelés „R” 
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hővezetési ellenállásától függ, és csak kismértékben változik a hőszigetelés vastagságá

függvényében. Ez utóbbi változás 

csak ΔΨ<0,01 W/mK eltérést eredményez, az építési gyakorlatban reálisnak tekinthető 

Ufal<1,0 W/m2K értékek esetén pedig az eltérés 

38. ábra. Külső oldali összefüggő kiegészítő hőszigeteléssel ellátott falsarok vonal menti 
hőátbocsátási tényezőjének változása 20 cm vastag falnál, a fal "U" hőátbocsátási tényezője és a 

kiegészítő hőszigetelés "R" hővezetési 

A gyakorlati felhasználás számára elegendő pontosságú közelítést ad ezért, ha diszkrét 

változók közül csak a kiegészítő hőszigetelés „R” hővezetési ellenállásával számolunk.

A változók ily módon redukált szám

tesebb módszerrel történő vizsgálatára. Az épületszerkezeti

PHD disszertáció – 2012.  Csanaky Judit Emília 

Épületszerkezetek energiatudatos fejlesztése az építészeti és épületfizikai tervezés határfelületén

hővezetési ellenállásától függ, és csak kismértékben változik a hőszigetelés vastagságá

függvényében. Ez utóbbi változás az eredeti falazat extrém Ufal=3,75 W/m

<0,01 W/mK eltérést eredményez, az építési gyakorlatban reálisnak tekinthető 

K értékek esetén pedig az eltérés ΔΨ<0,005 W/mK érték alá csökk

Külső oldali összefüggő kiegészítő hőszigeteléssel ellátott falsarok vonal menti 
hőátbocsátási tényezőjének változása 20 cm vastag falnál, a fal "U" hőátbocsátási tényezője és a 

kiegészítő hőszigetelés "R" hővezetési ellenállása függvényében (síkbeli bemutatás lineáris 
regresszióval) 

A gyakorlati felhasználás számára elegendő pontosságú közelítést ad ezért, ha diszkrét 

változók közül csak a kiegészítő hőszigetelés „R” hővezetési ellenállásával számolunk.

módon redukált számossága lehetőséget teremt a problémakör szemléle

tesebb módszerrel történő vizsgálatára. Az épületszerkezeti-épületfizikai problémát a 
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hővezetési ellenállásától függ, és csak kismértékben változik a hőszigetelés vastagságának 

=3,75 W/m2K értéke esetén is 

<0,01 W/mK eltérést eredményez, az építési gyakorlatban reálisnak tekinthető 

<0,005 W/mK érték alá csökken. 

 

Külső oldali összefüggő kiegészítő hőszigeteléssel ellátott falsarok vonal menti 
hőátbocsátási tényezőjének változása 20 cm vastag falnál, a fal "U" hőátbocsátási tényezője és a 

(síkbeli bemutatás lineáris 

A gyakorlati felhasználás számára elegendő pontosságú közelítést ad ezért, ha diszkrét 

változók közül csak a kiegészítő hőszigetelés „R” hővezetési ellenállásával számolunk. 

lehetőséget teremt a problémakör szemléle-

épületfizikai problémát a 
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krigelés módszerével térinformatikai problémává transzformálva a 20 cm vastag, „U” 

(W/m2K) hőátbocsátási tényezőjű eredeti falszerkezet külső oldalán „R” (m2K/W) hővezetési 

ellenállású hőszigetelést alkalmazva a falsarok „Ψ” (W/mK) vonal menti hőátbocsátási 

tényezője a 39. ábra „szintvonalas térképéről” olvasható le. 

 

39. ábra. Külső oldali összefüggő kiegészítő hőszigeteléssel ellátott falsarok vonal menti 

hőátbocsátási tényezőjének változása 20 cm vastag falnál, a fal "U" hőátbocsátási tényezője és a 
kiegészítő hőszigetelés "R" hővezetési ellenállása függvényében  

(térbeli bemutatás krigelés térinformatikai módszerével) 
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Természetesen a 39. ábra csak a 20 cm vastag falakra igaz, más falvastagságok esetén újabb 

„térképek” összeállítása szükséges (példa képpen 40 cm vastag falak esetét ismerteti a 40. 

ábra). 

 

40. ábra. Külső oldali összefüggő kiegészítő hőszigeteléssel ellátott falsarok vonal menti 

hőátbocsátási tényezőjének változása  40 cm vastag falnál, a fal "U" hőátbocsátási tényezője és a 
kiegészítő hőszigetelés "R" hővezetési ellenállása függvényében 

 (térbeli bemutatás krigelés térinformatikai módszerével) 

A térinformatikai módszerekkel létrehozható háromdimenziós „térképlap sorozat” alkalmas 

a változások tendenciáinak elemzésére, tehát szerkezetfejlesztés, kutatás céljára ideális.  

0.5 1 1.5 2 2.5

Kiegészítő hőszigetelés "R" (m2K/W)

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
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Használata azonban a mindennapi tervezői, szakértői gyakorlat számára nehézkes. A 

következőkben ezért olyan módszer alkalmazási lehetőségét keresem, mely képes a két füg-

getlen folytonos változó bemenő adat  és egy  függő változó kimenő adat háromdimenziós 

összefüggéseinek meghatározásán túl egyszerre több független folytonos változó hatását is 

figyelembe venni. 

A külső oldali összefüggő hőszigeteléssel ellátott falsarok épületszerkezeti-épületfizikai 

problémakörére a neurális hálózatok alkalmazása jelent megoldást. 
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5.1.2.2 Neurális hálózatok alkalmazása  -  Radiál Bázis Függvény hálózat 

5.1.2.2.1 Előkészítő munkák – véges elemes szimulációk  

Az eljárást első lépése a falsarok jellemző, diszkrét változókként megadott geometriai (a 

falazat vastagsága; a kiegészítő hőszigetelés vastagsága), valamint épületfizikai (a falazat 

hővezetési tényezője; a hőszigetelés hővezetési tényezője) adatok alapján végeselemes 

szimulációval meghatározni az egyes bemenő adat-csoportokhoz tartozó kimeneti értékeket 

(a falsarok vonal menti hőátbocsátási tényezője; a falsarok saját léptékben mért legalacso-

nyabb felületi hőmérséklete). 

A diszkrét bemenő adatokat az egyes változók tervezett, és célszerű értelmezési tarto-

mányának figyelembe vételével és egyúttal a véges elemes szimulációk számának ésszerű 

korlátozásával választottam meg, az alábbiak szerint: 

− a falazat vastagsági mérete:   20 - 40 - 60 - 80 cm 

− a hőszigetelés vastagsági mérete:   0 - 5 - 10 - 20 - 40 cm 

− a falazat hővezetési tényezője:    0,1 - 0,3 - 0,6 -1,5 - 3,0 W/mK 

− a hőszigetelés hővezetési tényezője: 0,02 – 0,04 – 0,06 – 0,10 W/mK 

Fenti adatokból összesen 340 véges elemes futtatással voltak meghatározhatók a vonal 

menti hőhidak kimeneti értékei. 

5.1.2.2.2 A szimulációs adatvektorok létrehozása 

A véges elemes futtatások eredményeinek felhasználásával 340 db darabonként 6 elemű 

szimulációs adatvektort hoztam létre az alábbi adatokkal: 

{Vfal (cm), Vhőszigetelés  (cm), λfal (W/mK), λhőszigetelés (W/mK),  ϴfalsarok,  Ψfalsarok (W/mK)} 

Az adatvektor első négy eleme képezi a bemeneti adatok független változóit, az utolsó kettő 

pedig a bemeneti adatok függő változóit. 

5.1.2.2.3 Az RBF modell alkalmazása 

A véges elemes szimuláció hibákkal terhelt lehet, az adatredukcióval járó közelítés (neurális 

hálóval) azonban ilyenkor is kielégítő eredményt ad, ha biztosítjuk, hogy a neurális háló a 

szimuláció hibáját ne tanulja meg! (Túltanulás elkerülése). Az alkalmazott modell (a hálózat 

aktivációs függvénye) legyen az RBF (Radial Basis Function) típusú neurális hálózat. 
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A neurális hálózatok alkalmazásánál 

hálózatok esetén a [0, 1] intervallumra.

szakaszát használhatjuk a jeltranszformáció során, amely növeli a hálózatok

A bemeneti adatok normalizálását k

közelítettem. 

A Ψ kimenethez tartozó hálózatok

A hálózat tanítása során 600 iterációs ciklus végén a hálózat hibája 0,5% alá csökkent.

41. ábra A Ψ

A Ψ abszolút hibája a 340 adatvektornál az alábbiak szerint alakul:

42. ábra. Ψ abszolút hibája az bemeneti adatokon 

Ψ maximális hibája abszolút értékben
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urális hálózatok alkalmazásánál célszerű a bemeneti adatokat normalizálni, 

intervallumra. Ezzel az aktivációs függvények nagyobb gradiensű 

juk a jeltranszformáció során, amely növeli a hálózatok

A bemeneti adatok normalizálását követően a két kimenetet egy-egy neurális hálózattal 

ó hálózatok inicializálása 40 aktív csomópont alkalmazásával történt.  

során 600 iterációs ciklus végén a hálózat hibája 0,5% alá csökkent.

Ψ hálózat hibájának alakulása az iteráció során

adatvektornál az alábbiak szerint alakul: 

abszolút hibája az bemeneti adatokon - neurális modell

abszolút értékben a bemeneti adatokon:  0.00430891 
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a bemeneti adatokat normalizálni, RBF 

függvények nagyobb gradiensű 

juk a jeltranszformáció során, amely növeli a hálózatok érzékenységét. 

egy neurális hálózattal 

40 aktív csomópont alkalmazásával történt.  

során 600 iterációs ciklus végén a hálózat hibája 0,5% alá csökkent. 

 

hálózat hibájának alakulása az iteráció során 

 

neurális modell 
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A ϴ kimenethez tartozó hálózatok inicializálása

történt.  A hálózat tanítása során 600 iterációs ciklus végén a hálózat hibája 

csökkent. 

43. ábra. A ϴ

A ϴ abszolút hibája a 340 adatvektornál az alábbiak szerint alakul:

44. ábra. ϴ abszolút hibája a bemeneti adatokon 

ϴ maximális hibája abszolút értékben

A neurális háló hibáinak négyzetösszege

Ψ hálózaton : 0,000451228

ϴ hálózaton : 0,000163069

A neurális háló pontosságának igazolására megvizsgáltam a 340 adatcsoportra illeszthető 

negyedfokú polinomiális modell hibáinak 

Ψ értékeinél : 2,57225

ϴ  értékeinél : 0,0455927
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kimenethez tartozó hálózatok inicializálása szintén 40 aktív csomópont alkalmazásával 

történt.  A hálózat tanítása során 600 iterációs ciklus végén a hálózat hibája 

ϴ  hálózat hibájának alakulása az iteráció során

abszolút hibája a 340 adatvektornál az alábbiak szerint alakul: 

abszolút hibája a bemeneti adatokon - neurális modell

értékben a bemeneti adatokon:  0.00365555 

neurális háló hibáinak négyzetösszege a bemenő adatokon: 

: 0,000451228 

hálózaton : 0,000163069 

A neurális háló pontosságának igazolására megvizsgáltam a 340 adatcsoportra illeszthető 

negyedfokú polinomiális modell hibáinak négyzetösszegét is a bemenő adatokon:

értékeinél : 2,57225 

értékeinél : 0,0455927 
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szintén 40 aktív csomópont alkalmazásával 

történt.  A hálózat tanítása során 600 iterációs ciklus végén a hálózat hibája 4‰ alá 

 

hálózat hibájának alakulása az iteráció során 

 

neurális modell 

 

A neurális háló pontosságának igazolására megvizsgáltam a 340 adatcsoportra illeszthető 

is a bemenő adatokon: 
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Az adatok hibáinak négyzetösszege alapján belátható, hogy a neurális háló több nagyság

renddel jobb közelítést ad, mint a 

Szabálytalan elrendezésű pontokon, mint bemeneti tartományon végrehajtott közelítés 

esetén ügyelni kell arra, hogy a kapott

lehet, ezért a modell biztonsággal 

konvex burkának megfelelő tartomány 

szimulációk bemeneti adat-tartománya célszerű kiválasztásának.

5.1.2.2.4 A neurális hálózattal történő közelítés eredményei

Az RBF típusú neurális hálózat futtatásának eredménye a két függő változó (

zásában egy-egy négyismeretlenes, másodfokú matematikai 

nyeképpen tetszés szerinti (az értelmezési tartományban elhelyezkedő) falvastagság (u), 

hőszigetelés vastagság (v), falazat hővezetési tényező (w)  és hőszigetelés hővezetési tényező 

(z) folyamatos független változó megadása esetén kiszámítható  

neurális hálózat által biztosított legjobb közelítéssel.

kiíratható, és akár egy egyszerű MS Excel programba beillesztve általános érvényű 

hőhídkatalógus összeállításához közvetlenül felhasználható.

A falsarok Ψ értékeit közelítő függvény
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Épületszerkezetek energiatudatos fejlesztése az építészeti és épületfizikai tervezés határfelületén

Az adatok hibáinak négyzetösszege alapján belátható, hogy a neurális háló több nagyság

renddel jobb közelítést ad, mint a polinomiális modell! 

Szabálytalan elrendezésű pontokon, mint bemeneti tartományon végrehajtott közelítés 

esetén ügyelni kell arra, hogy a kapott modell extrapolációs képessége rendkív

lehet, ezért a modell biztonsággal felhasználható értelmezési tartománya a

konvex burkának megfelelő tartomány lehet. Ezért volt nagy jelentősége a véges elemes 

tartománya célszerű kiválasztásának. 

A neurális hálózattal történő közelítés eredményei 

zat futtatásának eredménye a két függő változó (

négyismeretlenes, másodfokú matematikai összefüggés, melynek eredmé

képpen tetszés szerinti (az értelmezési tartományban elhelyezkedő) falvastagság (u), 

ág (v), falazat hővezetési tényező (w)  és hőszigetelés hővezetési tényező 

(z) folyamatos független változó megadása esetén kiszámítható  Ψ és ϴ

neurális hálózat által biztosított legjobb közelítéssel. Az eredmény analitikus formában

ratható, és akár egy egyszerű MS Excel programba beillesztve általános érvényű 

hőhídkatalógus összeállításához közvetlenül felhasználható. 

értékeit közelítő függvény analitikus formája: 
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Az adatok hibáinak négyzetösszege alapján belátható, hogy a neurális háló több nagyság-

Szabálytalan elrendezésű pontokon, mint bemeneti tartományon végrehajtott közelítés 

modell extrapolációs képessége rendkívül csekély 

tartománya a bemeneti pontok 

Ezért volt nagy jelentősége a véges elemes 

zat futtatásának eredménye a két függő változó (Ψ és ϴ) vonatko-

összefüggés, melynek eredmé-

képpen tetszés szerinti (az értelmezési tartományban elhelyezkedő) falvastagság (u), 

ág (v), falazat hővezetési tényező (w)  és hőszigetelés hővezetési tényező 

ϴ aktuális értéke, a 

Az eredmény analitikus formában 

ratható, és akár egy egyszerű MS Excel programba beillesztve általános érvényű 
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A falsarok ϴ  értékeit közelítő függvény

 

PHD disszertáció – 2012.  Csanaky Judit Emília 

Épületszerkezetek energiatudatos fejlesztése az építészeti és épületfizikai tervezés határfelületén

 

értékeit közelítő függvény analitikus formája: 
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5.1.2.2.5 Minta az eredmények Excel alapú feldolgozására

A falsarok vonal menti hőhídjával kapcsolatos általános érvényű (gyártmány
márka-független) katalógus-oldal az alábbi minta szerint állítható össze:
 

45. ábra. Excel alapú általános hőhíd

 

Ötödik tézis 

Kettőnél több független változó segítségével

mák közelítő megoldásának mate

Bármely bonyolult épületszerkezeti

változó(k) értékei a független változók diszkrét értékei alapján matematikailag kalkulálhatók, 

vagy véges elemes szimulációkkal meghatározhatók, a neurális hálózatok m

alkalmazva a függő változók közelítő értékei a tetszés szerinti számú folytonos független 

változó alapján matematikai (analitikus) formában felírhatók. A közelítő értékek hibái a 

neurális hálózatok tanulási folyamata során, a független változók ér

belül minimálisra csökkenthetők.

Példa képpen bemutattam, hogy a hőszigeteléssel ellátott falsarok hőhídjának vonal menti 

hőátbocsátási tényezője (ψ

hőmérséklete (θ) a folytonos

tartományán belül analitikus összefüggéssel felírható, és egyszerű Excel programban 

interaktív módon feldolgozható, számítható.
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Minta az eredmények Excel alapú feldolgozására 

A falsarok vonal menti hőhídjával kapcsolatos általános érvényű (gyártmány
oldal az alábbi minta szerint állítható össze: 

 

FFAALLSSAARROOKK  VVOONNAALL  MMEENNTTII  

Bemenő adatok Javasolt tartomány
 

Vfal = 40 (cm) 
 

Vhőszig = 10 (cm) 
 

λfal = 0,3 (W/mK) 
 

λhőszig = 0,06 (W/mK) 
 

Eredmények:  
 

ΨΨii,,ssaarrookk  ==  0,156 (W/mK) 
 

. ábra. Excel alapú általános hőhíd katalógus mintaeleme

Kettőnél több független változó segítségével meghatározott többdimenziós

dásának matematikai modellezése. 

Bármely bonyolult épületszerkezeti-épületfizikai szituáció esetén, ahol a keresett függő 

változó(k) értékei a független változók diszkrét értékei alapján matematikailag kalkulálhatók, 

vagy véges elemes szimulációkkal meghatározhatók, a neurális hálózatok m

alkalmazva a függő változók közelítő értékei a tetszés szerinti számú folytonos független 

változó alapján matematikai (analitikus) formában felírhatók. A közelítő értékek hibái a 

neurális hálózatok tanulási folyamata során, a független változók értelmezési tartományán 

belül minimálisra csökkenthetők. 

Példa képpen bemutattam, hogy a hőszigeteléssel ellátott falsarok hőhídjának vonal menti 

ψ), valamint saját léptékben mért legalacso

) a folytonos független változók (Vfal, dhőszig., λfal, λ

tartományán belül analitikus összefüggéssel felírható, és egyszerű Excel programban 

interaktív módon feldolgozható, számítható. 
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A falsarok vonal menti hőhídjával kapcsolatos általános érvényű (gyártmány-független és 

  HHŐŐHHÍÍDDJJAA  

Javasolt tartomány: 

20 - 80 cm  

0 – 40 cm  

0,10 – 3,00 W/mK 

0,02 – 0,06 W/mK 

ϴϴssaarrookk  ==  0,882  

katalógus mintaeleme 

többdimenziós hőhíd-problé-

épületfizikai szituáció esetén, ahol a keresett függő 

változó(k) értékei a független változók diszkrét értékei alapján matematikailag kalkulálhatók, 

vagy véges elemes szimulációkkal meghatározhatók, a neurális hálózatok módszerét 

alkalmazva a függő változók közelítő értékei a tetszés szerinti számú folytonos független 

változó alapján matematikai (analitikus) formában felírhatók. A közelítő értékek hibái a 

telmezési tartományán 

Példa képpen bemutattam, hogy a hőszigeteléssel ellátott falsarok hőhídjának vonal menti 

), valamint saját léptékben mért legalacsonyabb felületi 

λhőszig.) értelmezési 

tartományán belül analitikus összefüggéssel felírható, és egyszerű Excel programban 
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