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ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A jelenlegi energiahatékonysági követelményeknek megfelelően az elmúlt években az 

épületszerkezeti csomópontok kialakításának jelentősége nagymértékben előtérbe került, 

egyrészt a megnövekedett hőszigetelési igény, másrészt az építőanyagok és szerkezetek 

újszerű, az energetikai kihívásokra új technológiai megoldásokkal és fejlesztésekkel reagáló 

ipari szereplőknek köszönhetően. 

Az ablakszerkezetek is jelentős fejlődésen mentek keresztül, azonban itt megfigyelhető, hogy 

főként hőtani szempontokat vettek figyelembe, pl. a csomópontok hőhidainak csökkentését. 

Doktori értekezésemben elemeztem az egyensúlyi többdimenziós konjugált hő- és 

nedvességtranszportot az épületszerkezet tervezés során jelenleg alkalmazott részletrajzi 

megoldásokon numerikus VEM-szimuláció segítségével a hőszigetelt falszerkezetek oldalsó, 

szemöldök és párkány kialakításainak vizsgálatával. Elemeztem továbbá az EPDM fólia 

beépítésének hatását is. 

Az eredmények azt szemléltetik, hogy az ablakszerkezetek különböző kialakítása hogyan 

viselkedik hő és a nedvesség szempontjából, abban az esetben, amikor polisztirol vagy 

ásványgyapot hőszigetelés kerül a külső falra. 

Az új vagy felújított falszerkezetek a külső oldalon jelentős vastagságú hőszigetelést 

tartalmaznak annak érdekében, hogy kielégítsék a szigorodó hőtechnikai követelményeket, 

azonban a hőátbocsátási tényezőn túl jelenleg nincs sem a vonalmenti hőátbocsátási 

tényezőkre vonatkozóan, sem pedig a nedvességtranszportra vonatkozóan előírt 

nedvességtechnikai (páratechnikai) követelmény. 

Az építészek és a mérnökök a nyílászáró szerkezetek tervezése kapcsán általában azok 

energiatudatos tervezésére törekednek, azonban a nedvességtechnikai problémákat még nem 

vizsgálják behatóan. Értekezésemben a hazai ablakszerkezetek releváns példáit vizsgáltam új 

és felújított épületek esetén, hármas üvegezésű, fából és műanyagból készült ablakszerkezetek 

kialakítása esetén, két különböző hőszigetelés típussal a homlokzati falon, többdimenziós 

kapcsolt hő- és nedvességtranszport elemzésével, összehasonlítva a különböző konstrukciókat 

egymással. 
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SUMMARY 

 

In accordance with current energetic requirements, building construction joints developed 

significantly in the past few years due to new construction materials and building elements, 

due to the need for increased thermal insulations and the development of new building 

technology solutions. Window constructions also developed significantly, however, it is 

observable that mostly thermal aspects were considered, e.g. reducing thermal bridging 

around the joints. This paper presents comparative analysis of steady-state multidimensional 

conjugated heat- and moisture transport numerical FEM simulations of insulated wall and 

window sill, -lintel and horizontal sections. Two different type of wall insulations any 

window construction I also tested, and the effects of the joints’ thermal and moisture bridges 

were evaluated. 

The results shows how different, well insulated designs of window joints behave differently in 

the thermal and moisture aspect of view, when expanded polystyrene or mineral wool 

insulation come around the joints. 

Most of the new or refurbished wall constructions include thick insulation layer from the 

external side to meet the rigorous thermal transmittance requirements, however there is no 

linear thermal transmittance, or any moisture related requirements in the regulation. 

Architects and engineers design building construction joints mostly to reduce thermal 

bridging in buildings, but moisture bridges are not yet evaluated deeply. In this paper, I deal 

with thermal and moisture bridges of typical new and refurbished triple glazed wood framed 

window construction joints comparing different constructions to each other. 
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1 BEVEZETÉS 

1.1 A téma aktualitása  

Hosszas szakmai előkészítés és egyeztetés után 2006. május 24-én hatályba lépett az épületek 

energetikai minőségét szabályozó új követelményrendszer. A Regionális Fejlesztésért és 

Felzárkóztatásért Felelős tárca nélküli miniszter rendleleteként, 7/2006. (V. 24.) TNM számon 

jelent meg „Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról" című rendelet. Ennek 

követelményeit a 2006. szeptember 1-e után induló minden építési engedélyezési eljárás során 

alkalmazni kell az építési engedélyezés alá tartozó, huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget 

tartalmazó épület illetv0e épületrész létesítésére, felújítására. 

Az új energetikai szabályozás mellett egyre jobban előtérbe kerül az energiatudatosság igénye 

is. Ennek következményeként a fejlesztések révén számos olyan problémára kell választ adni, 

melyeket a szigorúbb energetikai szabályozás, az emelkedő energiaárak és a növekvő 

kivitelezési költségek generáltak. Ez azt a célt generálja, hogy még tökéletesebb, 

energiatakarékosabb, jobb hő- és páratechnikai tulajdonsággal rendelkező falazatot lehessen 

építeni, rövidebb idő alatt, kevesebb falazó anyag és habarcs felhasználással, csökkenő 

hulladékképződéssel, ami nemcsak az építtetőnek, beruházónak, kivitelezőnek és 

üzemeltetőnek érdeke, de a bent lakóknak is. 

És nem utolsó sorban, miért tartom ennyire fontosnak az energiahatékonyságot? Mert ez a 

leggazdaságosabb és leghatásosabb módja korunk legfőbb energia- és klímapolitikai 

kihívásainak megválaszolására. Az energiahatékonyság ugyanis egyszerre szolgálja a 

környezeti fenntarthatóság növelését, a biztonságosabb energiaellátást és a gazdaság 

versenyképességét is. Ennek hatására a mérséklődő energiafelhasználás egyrészt kisebb 

üvegházhatású gáz-kibocsátást okoz, ami nagyobb környezeti fenntarthatóságot és 

környezetbarátabb energiafelhasználást eredményez. Másfelől csökken a fosszilis 

energiahordozók iránti igény, ami csökken az ország importfüggősége. [2] 
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1.2 Az értekezés célja 

Az ablakok szerkezeti kialakítását az idők folyamán folyamatosan módosították a jobb 

technikai jellemzők érdekében, valamint a kor építészeti stílusának és az építészeti 

megoldásoknak megfelelően. Napjainkban az esztétikus megjelenés mellett a használhatóság, 

de leginkább a jó hang,- hő- és légszigetelés áll a tervezők, valamint a felhasználók 

igényeinek középpontjában [3]. 

A gazdasági környezettől a ház- és lakásépítések kapcsán sem tudjuk függetleníteni 

magunkat. Az elmúlt évszázadokhoz képest az utóbbi néhány évtized jelentős változásokat 

eredményezett. Egyre hangsúlyosabban előtérbe került a gazdaságosság kérdése, hiszen a 

világ energiafogyasztásának közel felét (45%-át) az épületek üzemeltetése teszi ki.  

Az egyre szigorodó energetikai direktíváknak, rendeleteknek köszönhetően a nyílászárók 

fejlesztése is felgyorsult. Az utóbbi tíz év kutatásaiból kiderült, hogy az újonnan beépített 

korszerű és jól záródó nyílászárókon keresztül, a transzmissziós hőveszteség többszöröse is 

lehet az alacsony külső-belső oldali nyomáskülönbség hatására létrejövő filtrációs 

energiaveszteségnek, illetve az épület egyéb részein keresztül bekövetkező 

energiaveszteségnek. Ennek megfelelően a kutatások leginkább a szerkezetek 

hőátbocsátásának csökkentésére irányulnak.  

Ezen terület fejlesztését indokolja az is, hogy még a legkorszerűbb nyílászárók sem képesek 

megközelíteni az épülethatároló falazat hőátbocsátásának értékét, így az épület egészét nézve, 

energetikailag kedvezőtlen hatásúak. A megfelelő közérzet, komfortérzet kialakításában, a 

frisslevegő biztosításában és legfőképpen a környezettel való vizuális kapcsolattartás 

vonatkozásában lakóépületeinket nem tudjuk, illetve nem szeretnénk elképzelni ablakok 

nélkül, amelyből egyértelműen következik ezen épületszerkezeti elemek kitüntetett 

jelentősége. 

Annak ellenére, hogy több, nyílászáróra és üvegezésre vonatkozó vizsgálattal is 

találkozhatunk, nem eléggé feltárt és megoldott az ablakok helyzete. Ebből adódóan a 

disszertáció fő célja a kapcsolódó területek áttekintésével tisztázni, hogy a jelenleg elterjedten 

alkalmazott ablakszerkezetekkel, anyagokkal, megoldássokkal hő- és páratechnikailag milyen 

szint érhető el, továbbá hatékony megoldásokat ajánlani a nyílászáró szerkezetek 

beépítéseivel kapcsolatban magasabb követelményszint elérésére.  
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Az előzőek alapján a részletes célkitűzéseim a következők: 

 Jelenleg használatos korszerű ablakszerkezetekre maghatározni a jellemző hő- és 

páratechnikai teljesítőképességet és az azt befolyásoló szerkezeti és anyagi 

jellemzőket.  

 A magyarországi épületállományban fellelhető korszerű ablakszerkezetek és tipikus 

befogadó épületszerkezetek kölcsönhatásának vizsgálata hő- és páraátbocsátási 

szempontból.  

 Új irány keresése a beépítés területén a hőszigetelési és páratechnikai 

teljesítőképességének további fokozására az elvárások figyelembevételével.  

 

1.3 Vizsgálati módszerek és anyagok összefoglalása 

A kutatás során a magyarországi épületállományban jelenleg is fellehető ablakszerkezetek 

közül, két jellemző, de egymáshoz képest eltérő teljesítőképességű és igényszintet képviselő 

típusra határoztam meg a hő- és páratechnikai teljesítőképességet. Vizsgálataim a 

lakóépületek ablakaira korlátoztam, azon belül, a fa illetve műanyag keretekkel rendelkező 

szerkezetekre helyezve a hangsúlyt. 

A beépített ablak beépítési vizsgálatára, ellenőrzésére vonatkozóan hőkamerával helyszíni 

méréseket is végzett, ami a számítógépes és laboratóriumi vizsgálatokkal szemben, valós 

környezeti hatások mellett történtek. A vizsgálattal és az eredményekkel rávilágítottam arra, 

hogy a tapasztalatoknak megfelelően, az üvegezés hőszigetelő képességének „időállósága” 

nem tekinthető állandónak.  

Ezt követően az ablakok, mint „független” termékek vizsgálata mellett (ami a minősítéshez 

szükséges), mint épületszerkezeti elemeket – három különféle beépítési pozícióba, kétféle 

falazatba illesztve, három jellemző irányban – is tanulmányoztam, hiszen az ablakok 

beépítése is jelentősen befolyásolja az épületek energetikai hatékonyságát.  

A végeselem módszeren alapuló számítógépes modellezést a COMSOL Multiphysics Version 

5.3.a program segítségével végeztem el. 

A vizsgálati módszerek és anyagok részletes bemutatása a 4. fejezetben található. 
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2 SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1 Az ember és a környezet kapcsolata 

A zárt terek alapvető elsődleges funkciója, hogy megvédje a benntartózkodókat a külső 

környezeti hatásoktól.  Legújabb kutatások adatai szerint a fejlettebb országok lakosságának 

jelentős része élete 70-80%-át (újabb kutatások szerint 85-90%-át) zárt terekben töltik, ezért 

az őket körülvevő épített környezetnek biztosítani kell számukra a fizikai és szellemi 

munkavégzés optimális körülményeit, valamint a szórakozás, pihenés és alvás, tehát a 

megfelelő kikapcsolódás, regenerálódás lehetőségét is [4]. 

Ezeknek a tereknek a megfelelő kialakítása komplex műszaki, tervezési feladat, amelynél 

minden esetben figyelembe kell venni az energiagazdálkodási irányzatokat, a gazdasági 

adottságokat, hiszen ezek jelentősen visszahatnak az ember köz- és komfortérzetére. Ez a 

reakció legtöbbször kedvezőtlen, a gazdasági törekvések és az ember komfortigénye akár 

egymással szembe is kerülhetnek. A minket körülvevő épített környezetben gyakran 

találkozhatunk olyan megoldásokkal, amelyekben az embert kiszolgáló alapkövetelmények 

háttérbe szorulnak a formai, esztétikai elvárások következtében. Emellett napjainkra az is 

nagyon jellemző, hogy az energiagazdálkodási törekvéseket kiemelt fontossággal kezeljük, 

amelynek elérése érdekében a legtöbb esetben csak a technikailag mérhető energiai-

megtakarítást vesszük figyelembe, de az emberre gyakorolt hatását kevésbé, vagy egyáltalán 

nem. Csak ritkán kerül megfontolásra, hogy az elért energia-megtakarítás ténylegesen milyen 

hatással van az emberek munkavégzésének teljesítményére és minőségére.  [5]. 

Ha a tervezett épületeinken kívül és belül mindig ugyanolyan hőmérséklet és páratartalom 

lenne jellemző, akkor a hő- és párafizika témájáról szükségtelen lenne beszélnünk. Mivel 

azonban az európai éghajlatokon ez a legritkább esetben fordul elő, a levegő által hordozott 

hő és pára szinte folyamatos áramlásban van a nyílászáró környezetében és – ha ez ellen nem 

teszünk semmit – a nyílászárón és a beépítési hézagon keresztül is. A kedvezőtlen hőáramlás 

télen a belső tér lehűléséhez, nyáron felmelegedéséhez vezet; a nem kívánt páraáramlás pedig 

penészesedést okozhat a nyílászáró környezetében. 

A használatban lévő épületek belső terében folyamatos a páraképződés. Egy ember naponta 

mintegy két liter vizet párologtat ki, ehhez hozzáadódik a mosásból, szárításból, 

mosogatásból, fürdésből, főzésből keletkező, valamint a belső térben jelenlévő növények, 

állatok által termelt nedvesség mennyisége. A levegőben feldúsult pára egy részének 

rendszeresen távoznia kell az épületből a telítődés (majd párakicsapódás) elkerülése 
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érdekében. A nedvesség egy kis része a falakon keresztül távozik, ez azonban elenyészően 

kevés a szükséges kiszellőző mennyiséghez képest, ezért rendszeres – gépi vagy természetes – 

szellőztetésre mindenhol szükség van [6]. 

Emellett az elmúlt években az emberiség már nemcsak a tudósok kutatásai keresztül 

szembesülhet a küszöbön lévő klímaváltozásról és annak hatásairól, hanem saját bőrén 

keresztül is [7]. A Föld átlaghőmérsékletének növekedéséről a NASA közleménye mellett [8] 

nemrég megjelent az IPCC friss jelentése is, ami a globális felmelegedés várható hatásait 

elemzi már nemcsak a 2 °C -os növekedésre, hanem a 1,5 °C -os globális felmelegedésre is, 

Ennek bekövetkezését 2030 és 2052 között érhetjük el, ha nem változtatunk a káros anyag 

kibocsátás ütemén [9]. 

Könnyen belátható, hogy rohanó világunk számos globális kihívással néz szembe, melynek 

hatékony megoldására globális összefogásra lenne szükség. Ezt a problémakört elsőként a 

Romai Klub tudósai 1972-ben vizsgálták az „A növekedés korlátai” című jelentésükben, ahol 

megállapították, hogy a népesség növekedése, a nyersanyagok kitermelésének üteme és a 

környezetszennyezés mértéke veszélyezteti az emberiség jövőjét [10], [11]. Nagy előrelépést 

jelentett a témában a Párizsban a COP 21-en, 2015 decemberében született egyezmény. A 

párizsi megállapodás célja ez volt, hogy a kötelezettséget vállaló 197 ország a Föld 

légkörének felmelegedését 2 °C alatt tartja az iparosodás előtti mértékhez képest, és folytatja 

az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a felmelegedés csak 1,5 fokos legyen. Jelenleg a 

megállapodást 168 ország ratifikálta, Magyarország 2016. április 22-én [12]. 

 

2.1.1 Az épületek energiafelhasználásának jogi szabályozása 

Az épületben kialakuló ideális termikus környezet létrehozásához a mérsékelt égövön a 

legtöbb esetben energiaimport szükséges. Az épületek hővédelmi előírásait arra alapozták, 

hogy minimalizálják az épületek energiafogyasztását úgy, hogy az épületbe bevitt energiát a 

lehető legnagyobb hatásfokkal használják fel. 

Magyarországon az első hővédelmi szabványa (ME 30-65) 1965-ben lépett hatályba, ami 

még csak a falszerkezetek hőátbocsátási tényezőjének maximális értékét rögzítette. Az ezt 

követő szabvány 1979-ben jelent meg (MSZ 04-140/2:-79), amely már az ablakokra 

legfeljebb 3 W/(m
2
K) hőátbocsátási tényező értéket írt elő. A szabvány átdolgozott, 1985-ös 

változata is legfeljebb 3 W/(m
2
K) hőátbocsátási tényezőt engedélyezett. Fontos megemlíteni, 

hogy ebbe az értékbe még beszámították a filtráció hatását is. 

http://www.ipcc.ch/
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Az Európai Parlament és Tanács 2002. december 16-án hagyta jóvá az épületek 

energiafelhasználását szabályozó 91/2002/EK „Energy Performance of Buildings” irányelvet 

[13]. A direktíva 2003. január 4-én jelent meg és lépett hatályba az Európai Közösségek 

hivatalos lapjában. 

A hazai szabályozását tartalmazó 7/2006.(V.24.) TNM rendelet 2006. szeptember 1.-jén lépett 

hatályba [14]. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló rendelet három szinten 

határozza meg az újonnan épülő és a felújítás előtt álló épületek energiafelhasználását. A 

szabályozás legfelső szintje az összesített energetikai jellemző követelményértékének 

teljesülése, ami az épület rendeltetésszerű használatának feltételeit biztosító épületgépészeti 

rendszerek egységnyi fűtött térfogatra vonatkozó, primer energiában kifejezett, kWh/m
3
a 

mértékegységű éves fogyasztása. Az összesített energetikai jellemző tartalmazza a fűtési, 

légtechnikai, meleg vízellátási és a világítási rendszerek fogyasztását is. A szabályozás 

második szintje az épület fajlagos hőveszteségének meghatározása. Ez részben azért 

szükséges, mert minden esetben létezik az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó 

követelmény, illetve ezzel biztosítható, hogy az épület önmagában is garantáljon egy 

elfogadható energetikai minőséget. A fajlagos hőveszteségtényező az összesített energetikai 

jellemzőtől eltérően csak az épület felület/térfogat arányától függ, az épület rendeltetésétől 

nem. Ezért a hőveszteségtényező nem veszi figyelembe a szellőzési veszteségeket sem, ami a 

benntartózkodók számától és tevékenységi aktivitásuktól függően széles határok között 

mozoghat. Ennek megfelelően a fajlagos hőveszteség tényező a transzmissziós hőáramok és a 

fűtési idény átlagos feltételei mellett kialakuló sugárzási hőnyereség hasznosított hányadának 

algebrai összege egységnyi belső-külső hőmérsékletkülönbségre és egységnyi fűtött 

térfogatra vetítve. A szabályozás harmadik szintjét az épülethatároló szerkezetek 

hőátbocsátási tényezőjének meghatározása jelenti. 

A rendelet előírja az épülethatároló szerkezeteinek lehetséges maximális hőátbocsátási 

tényező értékét. A nyílászárókra a korábbi 3 W/(m
2
K) érték helyett jóval szigorúbb, 1,6 

W/(m
2
K) értéket ír elő. A jövőben várható, hogy az épületek energiahatékonyságát célzó 

újabb szabályozások a nyílászárók megengedett hőátbocsátási tényezőjét még kisebb értékre 

redukálják. A 7/2006.(V.24.) TNM rendelet [14] a hőátbocsátási tényezőktől eltérően nem 

határoz meg határértéket az épületek légcsereszám értékére, azonban a fűtési rendszerrel 

fedezhető nettó energiaigény számításánál figyelembe veszi a filtrációs energiaveszteséget is. 
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A rendelet egyik sarkalatos pontja az épületek új besorolása, mely a közel nulla 

követelményszinten alapszik. A minőségi osztályba soroláshoz eddig az összesített 

energetikai jellemző általános követelményrendszer szerint megadott követelményértékhez 

hasonlította az épületre számított értéket, és az megkapott százalékos érték megmutatta, hogy 

milyen kategóriába került (1. ábra) az épület. 2016 januárjától az összesített energetikai 

jellemző követelményértékét azonban már a közel nulla követelményszinthez kell megadni, és 

ehhez viszonyítani annak épületre számított értékét [15]. 

1. ábra: A százalékos érték besorolási skálája és a minősítési osztály a 7/2006.(V.24.) TNM 

rendelet szerint [14] [16] 

2.1.2 Épületek fűtési energiahatékonyságának helyzete Magyarországon 

Magyarország teljes primerenergia-felhasználásának 33%-át (360 PJ) emészti fel a 

lakóépületek fűtési és melegvíz-igénye. Ennek döntő részét, 81%-át a családi házak 

energiafogyasztása teszi ki (2. ábra) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: Magyarország primerenergia-felhasználás megoszlása szektorok között 
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A lakóépületek energiafelhasználása a világon felhasznált összes energia 20,1%-át teszik ki. 

Ez az érték várhatóan 2012 és 2040 között átlagosan évi 1,5%-kal fog növekedni [17]. Ezért 

az új és a meglévő épületek külső hőszigetelése rendkívül fontos, mivel ezzel csökkentjük az 

épületek energiaigényét és széndioxid-kibocsátást [18]. Az EU hosszú távú célkitűzéseként 

határozta meg az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 80-95%-kal történő csökkentését 

az 1990-es szinthez képest 2050-ig [19], ezért az épületekre vonatkozó előírások és az 

épületek energetikai tanúsításának követelményei folyamatosan szigorodnak [20]. 

Amennyiben a háztartások minden rendelkezésre álló energiahatékonysági korszerűsítést 

megtennének, a felhasznált energia nagy részét, több mint 42%-át, (152 PJ-t) 

megspórolhatnánk. Elsősorban a családi házakban jelentenek hatalmas megtakarítási 

lehetőségek. Ennek oka, hogy a családi házak jellemzően jóval nagyobb alapterületűek, mint a 

társasházi lakások, és arányaiban sokkal nagyobb felületen veszítenek hőt. A magyarországi 

lakóépületekben mindeddig igen kis arányban történtek energiahatékonysági korszerűsítések: 

a háztartások mindössze 25%-a hajtott végre külső hőszigetelést az épületen és cserélte 

korszerűre nyílászáróit, és csupán 16%-uk korszerűsítette fűtési rendszerét (3. ábra). 

 

 

3. ábra: A fűtési költségek és a korszerűsítések eloszlása [2] 
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Kutatások szerint az elméleti-műszaki potenciál 77%-a, 117 PJ is gazdaságosan kiaknázható 

lenne. A beruházások révén megtakarított energia költsége a beruházások nagy része esetén 

meghaladná a beruházások összes költségét. Elgondolkodtató eredmény, hogy a családi házak 

nagy része számára a hőszigetelés és nyílászáró-csere együttes elvégzése jövedelmezőbb 

befektetés lenne, mint a rá fordított költség hosszú távú banki lekötése (4. ábra) (1. melléklet). 

Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozást követően az épületek hőtechnikai 

jellemzőire vonatkozó előírásokban jelent meg ez a kezdeményezés. Az Európai Parlament 

által elfogadott 91/2002/EK [13]. irányelvek bevezetése az épületállomány energetikai 

tulajdonságainak javítására, valamint a megtakarítási lehetőségekre irányultak. Egy 2011-es 

kutatás szerint a hazai épületállomány jelentős része, közel 60 %-a 1980 előtt épült és csupán 

10 %-uk az elmúlt 15 évben. A háztartások 66%- a családi házakban, 14% -a panel és 20%-a 

nem panel társasházakban él. Az összes háztartás mindössze 24%-a rendelkezik korszerű 

nyílászárókkal, és 25%-uk hajtott végre külső hőszigetelést az épületen. 

 

 

4. ábra: Különböző épülettípusokon végrehajtott ablakcserék százalékos arányban 
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2.2 Az ablak kialakulása, fejlődése [21] 

Az ablakok kialakulásának, történetének rövid összefoglalásával valószerű képet alkothatunk, 

hogy a történelem során mikor, milyen okkal és milyen szerkezeti megoldásokkal, 

kialakításokkal kerültek elhelyezésre az adott korra jellemző nyílások. 

Mai ismeretek szerint az épületek homlokzati falain az első nyílásszerű ablakok i.e. 4000 

körül, Perszepolisz lakóházainál jelentek meg. Ezeknek a főleg kő- és téglafalakban 

kialakított „lyukaknak” az elsődleges funkciója ebben a korai időszakában elsősorban a 

füstelvezetés, a légcsere és a szellőzés volt, a nappali terének megvilágítása szempontjából 

csak később lett jelentősége. Ezeket a kezdetleges réseket úgy alakították ki, hogy a házat 

kívülről nézve a nyílás az emberi szem alakjára emlékeztesse. Minden bizonnyal ez lehet a 

magyarázata annak, hogy az ablak fogalmát több nyelvben is az emberi szemmel hozzák 

kapcsolatba. 

Krétán a palotáknak már ablakai voltak és a kilátás miatt készítették. A építészetben a 

görögöknél a jellemző, hogy az ablakok a belső udvarra néztek. 

A 19. század közepéig bármilyen építési anyagból is készítettek lakóházakat, az ablaknyílások 

jellemzően kisméretűek voltak, amelyeket kezdetben hólyaggal, olajjal átitatott lantorna 

papirossal, állatbőrrel, és szövetekkel valamint pergamennel fedtek le. Az ókori népeknél már 

megfigyelhető volt a funkció is, miszerint az egyiptomiak a szellőzés miatt hagytak magasan 

elhelyezett nyílásokat. A rómaiaknál találkozhatunk először üveggel a nyílásokban, habár itt 

még nagyon rossz volt az optikai tulajdonságuk, ezért ezek csak kevés fényt engedtek be, 

inkább szellőzési szerepük volt. Ilyen régészeti leleteket találtak Alexandriában Kr.e. 100-ból. 

A Kréta szigetén található minoszi palotákban alkalmaztak először szárnyakat és kereteket. 

Kr.u. 100-ban, a rómaiak már kisebb üvegbetéteket is használtak, azonban a nagyobb 

üvegtáblák megjelenésére csak az 1200-as évek után került sor. A legnagyobb ismert római-

kori üveg egy háromszor négy láb (0,9 x 1,2 m) méretű üveg volt egy pompei-i közfürdőben. 

A középkorra az üveggyártás elsődleges központjává Velence vált ahol dekoratív és a 

víztiszta ablaküvegeket is alkalmaztak egyaránt. Az ablakok beüvegezésével először 

Franciaországban és Angliában foglalkoztak, majd innen terjedt tovább.  

Ez az újítás Magyarországon még európai viszonylatban is későn jelent meg. Az olajos papír, 

Mária-üveg, vászon stb. ablakok még sokáig használatban voltak akkor, mikor Nyugat-

Európában az ablakokat már régen üvegezték. A 19. század utolsó harmadáig az egyszerű 

ablakok voltak jellemzőek, azonban nagy hőveszteségük miatt a lakások használói, az 
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ablakokat körültapasztották, besározták, vagy akár teljesen lezárták, lefedték a hideg 

évszakban.  

 

A technika fejlődésével és az üvegezés elterjedésével az ablakok elsődleges funkciója már 

nem a szellőztetés (friss levegő bebocsátás), hanem a fényáteresztés lett. A nyitható 

ablakokkal szemben már az 1900-as évek környékén is komoly, a maihoz nagyban hasonló 

elvárásokat támasztottak. A falszerkezethez való hézag nélküli csatlakoztathatóságuk és a 

szerkezetek zárhatósága megkövetelte, hogy a külső levegő hirtelen hőmérsékletváltozása, 

valamint az eső és szél ellen olyan védelmet nyújtsanak, mint maguk a falak. 

 

Gyorsan felismerték, hogy az egyrétegű ablak nem tudja megvédeni a lakóhelyiség 

hőmérsékletét és komoly hőveszteséget eredményez. Ezért úgynevezett kettős (dupla) 

ablakokat alkalmaztak, amelyeket úgy alakítottak, hogy az illeszkedési hézagok minél 

kisebbek legyenek, ezáltal minél szorosabban záródjanak. A közrezárt légréteggel 

megakadályozható volt, hogy a helyiség belső hőmérséklete gyorsan kicserélődjön a külső 

hőmérséklettel. Ez a felismerés vezetett a dupla ablakok általános elterjedéséhez. Ezeknél a 

szerkezeteknél nagyban megnövekedett a légzárás és csökkent a hő átbocsátás. 

 

A hagyományosan vastag falazatokba az 1920-30-as évekig pallótokos, majd ezt követően az 

1980-as évekig kapcsolt gerébtokos ablakokat építettek be (5. ábra). Utóbbi 

továbbfejlesztéseként jelent meg az egyesített szárnyú szerkezet (Teschauer rendszerű 

ablakok), amely két egymáshoz rögzített gerébtokból állt. Panellakásokban alkalmazták 

előszeretettel, elsősorban forgóablakként. Ez a változat nagyszerűen igazodott az akkori 

szerkezetvékonyítási és tömegtermelési igényekhez, ellenben teljesítményét illetően nem érte 

el a tőle elvárt és tervezett színvonalat. Ez az ablaktípus ennek köszönhetően lassan eltűnt. 

[22] [23] 
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5. ábra: Pallótokos és kapcsolt gerébtokos ablak részletrajzai és járatos méretei [24] [25] 

 

A folyamatosan változó, növekvő felhasználói igények eredményeként az egyesített szárnyú 

ablakokat kettős, majd hármas üvegezésű hőszigetelt ablakok váltották fel. 

Hazánkban viszonylag lassan, de elterjedőben van a passzívházak építése, amelyek jelenleg a 

legszigorúbb követelményeket támasztják magával az épülettel, ezáltal az ablakokkal 

szemben is. Ezek az épületek gyakorlatilag tökéletes légzárással rendelkeznek, ezért csak 

külön szellőztetőrendszer mellett üzemeltethetőek. 

Az utóbbi évtizedekben a fa ablakok helyett egyre nagyobb számban kerülnek beépítése a 

műanyagból készülő nyílászárók, azonban az alapanyag sajátosságai, valamint a szerkezeti 

kialakítások különbözősége miatt, korlátozottan érvényesek rájuk a fa ablakokon végzett 

műszaki megbízhatósági vizsgálatok eredményei. 
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2.3 Az üveg, üvegszerkezet kialakulása, fejlődése [21] 

A napjainkban ismert és széles körben elterjedt üveg története, hosszú múltra nyúlik vissza. 

Az üveget i.e. 5000 körül, néhány föníciai kereskedő véletlenül fedezte fel, amikor Szíriában 

a Belo folyó mentén tábortüzet gyújtottak és a tűz melegétől megolvadt salétromtömbök 

összekeveredtek a part homokjával, amely egy új átlátszó, folyékony anyagot eredményezett. 

Az üvegtáblák öntésének új módszere az 1600-as években Franciaországban került 

kifejlesztésre. Ennek a technikának köszönhetően elérhetővé váltak a jobb minőségű és a 

nagyobb méretű üvegek és hatalmas tükrök, mint például a Versailles-i Palota Üvegterme. A 

síküveg gyártása a franciáknak köszönhetően terjedt el. Ők fejlesztették tovább az évtizedekig 

titokban tartott velencei technikát. Az egyik legnagyobb, napjainkban is működő üveggyárat 

(Saint Gobain) 1665-ben alapították. A húzott üveg előállítására csak több száz évvel később, 

1913-tól, míg a ma is ismert és alkalmazott úsztatott üveg (float) gyártására csak 1950-től 

nyílt lehetőség [26].  

Az ablakok a fényáteresztésének előtérbe kerülésével egyidőben, az üvegezés egyre 

hangsúlyosabb komponenssé vált. A korai ablakszerkezetek esetében a szerkezethez képest 

még az egyrétegű üvegezés rendelkezett gyengébb hőtechnikai tulajdonságokkal, azonban az 

üvegezés fejlődésének, az üveglapokkal közrezárt légrétegnek, nemesgáztöltéseknek és az 

alacsony emisszivitású (Low-E) bevonatoknak köszönhetően ez olyan mértékben 

megváltozott, hogy az üvegezés, már jelentős feladatot vállalt az ablakok, és ezáltal az 

épületek hőszigetelő képességének javításában [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

6. ábra: Az ablak üvegezésének hőtechnikai fejlődés                                                             

(ahol Ug az üvegezés hőátbocsátási tényezője) [21] 
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A mai, korszerű hőszigetelésű ablakszerkezetek a legtöbb esetben kettős (egy darab Low-E 

bevonattal), esetleg hármas üvegezéssel (két darab Low-E bevonattal) készülnek. Az 

üvegezési mód kiválasztásakor az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni: 

 hőszigetelési igény,  

 hangszigetelési igény,  

 fény- és sugárzásátbocsátási követelmények,  

 betörés állósági előírások.  

A hagyományos hőszigetelt ablakok esetében alkalmazott kétrétegű üvegszerkezet 

hőszigetelő képessége (Ug=1,1 W·m
-2

·K
-1

) nagymértékben meghaladhatja a keretét. Ez az 

arány még a jelenleg elérhető legmagasabb minőségnek megfelelő passzívház ablakok 

esetében is másfélszeres.  

Amennyiben ki szeretnénk használni a Low-E bevonatos, korszerű hőszigetelő 

üvegezésekben rejlő energia-megtakarítási lehetőségeket, fokozott figyelmet kell fordítanunk 

az ablakkeret tulajdonságaira is, az üvegtáblák minőségi kivitelére és a szárnyszerkezettel 

való hőhídmentes összekapcsolására. Azonban ugyanilyen fontossággal bír az ablak 

beépítése, hiszen a tok és a fal csatlakozása mentén jelentős hőhíd keletkezhet. Ennek 

csökkentésére szolgál, hogy a homlokzati szigetelést néhány centiméterre ráfordítják körbe a 

tok peremére, azonban a beépítését követően, a passzívházaktól eltekintve nem történik meg a 

minőségi kivitelezés ellenőrzése [28].  

Természetesen az üvegezés fejlődése nem állt meg az alacsony emisszivitású üvegeknél. Ezt 

követően jelentek meg a vákuum, a hőtükörfóliás („Heat Mirror”), az elektro-, termo-, foto- és 

gázkromikus, valamint a fűthető üvegezések. Az üvegezéssel szemben támasztott, olykor 

egymásnak ellentmondó követelményeknek köszönhetően, a fejlesztésre irányuló törekvések– 

még jó ideig a jövőbeni kutatások feladatait képezik elsősorban a magas előállítási költségük 

miatt. 
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2.4 Kapcsolódó kutatások áttekintése 

A csökkenő hőátbocsátási tényező követelmények elérése új épületszerkezeti megoldásokat is 

eredményez. Magyarországon a homlokzati falak U-értékének hatályos követelménye 0,24 

W/m
2
K, a hagyományos műanyag vagy fa tokszerkezetű ablakok 1,15 W/ m

2
K, az üvegezésé 

pedig 1,0 W/m
2
K [14], ezért a hármas üvegezésű szigetelt ablakok kialakítása létfontosságúak 

az új épületszerkezetek kialakítása során vagy felújítások esetén. Az új vagy felújított 

falszerkezetek a külső oldalon jelentős vastagságú hőszigetelést tartalmaznak annak 

érdekében, hogy kielégítsék a szigorodó hőtechnikai követelményeket, azonban a 

hőátbocsátási tényezőn túl jelenleg nincs sem a vonalmenti hőátbocsátási tényezőkre 

vonatkozóan, sem pedig a nedvességtranszportra vonatkozóan előírt nedveségtechnikai 

(páratechnikai) követelmény [29]. Az épületeink hőveszteségeinek számítása során a 

hőátbocsátási tényezők mellett a vonalmenti hőátbocsátási tényezők segítségével leírt hőhidak 

hatását is figyelembe kell vennünk azokon a helyeken, ahol többdimenziós hőáramlás, 

hőáramsűrűség változás alakul ki az épületszerkezetekben a környező szerkezetekhez 

viszonyítva. Ugyanezen elv szerint azokban az esetben, ahol a nedvességáram sűrűségének 

(fluxusának) nagysága változik a környezetéhez képest, nedvességhidaknak nevezhetjük. Az 

építészek és a mérnökök a nyílászáró szerkezetek tervezése kapcsán általában azok 

energiatudatos tervezésére törekednek [30] [31], azonban a nedvességtechnikai problémákat 

még nem vizsgálják behatóan.  

Az eddigi végeselemes vizsgálatok kapcsán az új többrétegű ablakszerkezetek beépítése 

esetén csak hőtechnikai vizsgálatokat végeztek, ahol az üveg- és falszerkezetekben kialakult 

kondenzáció mértékét elemezték, azonban a kapcsolódó szerkezetek konjugált hő- és 

nedvességtranszportját figyelmen kívül hagyták [32]. A laboratóriumi vizsgálatok szintén 

nem térnek ki a kapcsolt nedvességtranszportra [33] [34] [35].  

Az ablakszerkezetek és a fal kapcsolatának a síkbeli koordinációjának modellezése eseteiben 

a leggazdaságosabb pozíció keresése kapcsán minden esetben egyszerűsített modelleken 

végeztek végeselemes szimulációkat [36] [37] [38] [39]. Ezek az egyszerűsített modellek 

ugyan könnyebben és gyorsabban előállíthatók, azonban a valósághoz képest durva 

elnagyolásokat tartalmaz. 
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Az épületen kialakult filtráció helyének meghatározása érdekében hőkamerás felvételek 

készíthetők. A hagyományos módszerekkel csak nagyjából lehetett megállapítani, hogy hol 

van rés a szigetelésen, hol keletkeztek olyan hőhidak, melyek beengedik a hideg levegőt a 

lakásba, a meleg pedig kiszökik rajtuk keresztül. Hőkamerás felvételekkel gyorsan, roncsolás 

mentesen és megbízhatóan tárhatjuk fel a lehetséges építési hiányosságokat. A fellépő 

energiaveszteségek, hőhidak és légszigetelési hiányosságok is kimutathatóak a hőképen, 

melyen jól láthatók, hogy a nyomás növekedésével egyre hosszabb szakaszokon jelenik meg 

légszivárgást jelző lehűlt, vagy éppen felmelegedett terület. Ezek alapján megállapítható, 

hogy az ablakkeret nagyobb mértékben járult hozzá a légáramhoz, mint a nyílászáró vasalata 

[40]. A termikus képek elemzése kapcsán látható, hogy a felületi hőmérséklet stabilizálódása 

a kültéri hőmérséklethez közel esik, és a relatív különbségek mind az ablakkerethez, mind a 

vasalathoz viszonyítva 15% körüliek [41].  

Az eredmények arra engednek következtetni, hogy az a hőkamerás felvételeken a termikus 

eltérések kontrasztja jól látható és az érintett területetek nagy pontossággal lokalizálhatók 

[42].  

A nyílászárók hagyományos beépítés kapcsán a falkáva és az ablakprofil közötti hézag 

kitöltésre rendszerint PUR habot használnak, ami szilárdulás után a szivacshoz hasonlatossá 

válik és nedvesség felvételére is képes lesz. Esetlegesen vízzel telítődve csökken a hőszigetelő 

képessége, továbbá károsíthatja a csatlakozó szerkezeteket fokozva azok nedvességterhelését 

és mindemellett táptalajt nyújt a penészgombának. Hőkamerás felvételeken világosan 

kirajzolódik, hogy a fal-ablakcsatlakozások nem szakszerű megoldása folyamatos hőhíd 

jelenséget okoz, amely a felsorolt problémák megjelenéséhez vezet [43].  
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3 A NYÍLÁSZÁRÓK KÖRÜL KIALAKULÓ HŐHIDAK ÉS AZ 

ÉPÜLET ABLAKSZERKEZETEINEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGI 

JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA 

3.1  A hőhíd általános definíciója 

A hőhíd az épületek határoló szerkezetek minden olyan helyén jelentkezik, ahol 

többdimenziós hőáramlás és hőmérséklet-eloszlás alakul ki, tehát a falazatnak az a gyenge 

pontja ahol a hő lényegesen gyorsabban „szökik” a külső és belső tér között.  

A hőhíd eszerint nem más, mint többdimenziós hőáram. Kialakulásának oka a külső és belső 

hőmérséklet közti különbségeken túl lehet geometriai, szerkezeti vagy anyagváltás is. A 

szerkezetek ezen részén a szerkezet átlagos hőáramát meghaladó mértékű hőáram a teljes 

szerkezet hőszigetelő képességet lecsökkenti, ezáltal megnöveli annak átlagos hőátbocsátási 

tényezőjét (Ur). A hőhídon keresztül lokálisan megnövekedő hőveszteség következtében a 

hőhíd belső felületi hőmérséklete hidegebb lesz a környező felületeknél. A következményként 

megjelenő problémák - belső felületi nedvességtartalom (φ es ω), nedvesség kondenzáció, és 

a magasabb energiafogyasztás - jelentős károkat okozhatnak a szerkezetekben és kialakulhat a 

penészedés veszélye [44] [45]. 

Hőhídmentes szerkezet ezek szerint  nincs, de hatásait enyhíteni lehet, hiszen jelentősegük és 

a szerkezetet károsító hatásuk rendkívül eltérő lehet. Kialakulásuk a helytelen tervezés mellett 

kivitelezési okokra is visszavezethető. A szakirodalom a tervezési hőhidakat 4 alaptípusra 

bontja, amelyek az épületen belül összetett formában vagy akár többféle típus 

kombinációjaként is előfordulhatnak (7. ábra). 

 

 

 

 

7. ábra: Példák hőhidakra: geometriai, szerkezeti, ismétlődő, konvektív [46] [47] 
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3.2 Ablakszerkezeteinek teljesítőképességi jellemzői 

3.2.1 Nyílászárók transzmissziós hőátbocsátása, a vonalmenti hőátbocsátási 

tényező [48] 

Életvitelünk jelentős megváltozásának és a növekvő igényeknek köszönhetően az elmúlt 

néhány évtizedben óriási fejlődés ment végbe a lakásépítés területén. Egyre jellemzőbb lett az 

igény, hogy a nagy üvegfelületeknek köszönhetően a lakás belseje a külvilág részévé váljon. 

A kilencvenes évek közepén megállapították, hogy az ablakfelületek növelésével az épület 

külső általában harmonikusabb és esztétikusabb lett, azonban a helyiségek klímája 

szempontjából ennek ára a megnövekedett hőveszteség volt. Gazdasági szempontból az 

ablakfelületek növelése kedvezőtlen hatásúnak tekinthető, így az ablakok minősége komoly 

jelentőséggel bír az épületek üzemeltetését tekintve [49].  

Az ablakoknak elsősorban a fény beeresztését és a levegő cseréjét kell biztosítaniuk, 

másodsorban hőtechnikai és akusztikai szempontokat is ki kell elégíteniük, miszerint 

megakadályozzák a hő áramlását az épületek belső komforttere és a külső környezet között. 

Mivel szerkezetileg összetett és az időjárási igénybevételeknek egyik legkritikusabban kitett 

felületei, kis szerkezeti vastagságúak, valamint nyitható szerkezetük és átlátszó felületük miatt 

az épület gyenge pontjainak számítanak. A fejlesztési irányuk arra törekszik, hogy korszerű 

anyagokkal, szerkezetekkel és kiegészítéseikkel alkalmazva a tömör határoló szerkezetek 

hőtechnikai jellemzőihez közeli értékek legyenek elérhetők. Ez a törekvés hőtechnikai 

szempontból az ablakszerkezetek fejlesztése terén a többrétegű, nemesgázzal töltött, Low-E 

réteggel ellátott üvegszerkezetek kialakítása felé vezetett. A Low-E üvegréteggel jelentősen 

csökkenthető az üvegszerkezet hőátbocsátása, mivel a transzmissziós hőtbocsátás 60%-át az 

üvegfelületek között létrejövő sugárzásos hőátvitel teszi ki. 

Az épületek homlokzati felületeinek hőveszteség csökkentése a szerkezeti hőhidak előtérbe 

helyezését vonja maga után.  A külső falak hőszigetelésekor a nyílásáthidalások hőhídjai 

ellentétes viselkedést mutatnak, mértékük megnövekszik. Ezért hőtechnikai szempontból 

fontos ez a fejlesztési irány, hiszen az épületeket teljes egészében kell vizsgálni nemcsak 

kiragadott részletek alapján [50] [51] [52]. 
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{1} 

 

{2} 

{3} 

{4} 

{5} 

Általános esetben a nyílászárók felületei kisebb ellenállást mutatnak a hőáramlással szemben, 

mint az épület többi része. A szerkezetek hőtechnikai méretezésénél a számítás egyszerűsítése 

céljából a hőhidak miatti többlet hőveszteséget a vonalmenti hőátbocsátási tényező 

alkalmazásával számíthatjuk ki. 

 

 

Téli időszakban az üvegezett nyílászáró szerkezeten keresztül a külső-és belső tér közötti 

hőmérsékletkülönbség hatására létrejövő transzmissziós energiaáramot hagyományosan az 

alábbi összefüggéssel számíthatjuk: 

 

 

 

ahol: 

Q [W] energiaáram 

A [m
2
]  az ablak teljes felülete 

UW [W/(m
2
K)] az ablak (eredő) hőátbocsátási tényezője 

ti  [°C] a külső levegő hőmérséklete  

te [°C] a belső környezet hőmérséklete  

 

ugyanazt az értéket adja, mint a {2} összefüggésből nyert, akkor a jobb oldalak egyenlők: 

 

 

 

Ebből az eredő hőátbocsátási tényező az ablakos falra: 

 

 

A falra vonatkozó Urtg és az új számolt Uw összehasonlításával a hőhidak hatása kimutatható. 
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Az ablak, mint összetett egyrétegű nyílászáró szerkezet hőátbocsátási tényezőjének 

számításához a következő képletet alkalmazzuk az EN ISO 10077-1:2007 szabvány [53]  

szerint: (8. ábra)  [54]  

 

 

 

 

 

ahol: 

Uw [W/m
2
K] a teljes ablakszerkezet hőátbocsátási tényezője 

Ag [m
2
]  az üvegezés felülete (a belső, illetve külső látható üvegfelületek közül a 

kisebb, lásd 8. ábra)) 

Ug [W/m
2
K] az üveg hőátbocsátási tényezője 

Af [m
2
]  a keret (tok és szárny) felülete (csukott állapotban a belső, illetve külső 

oldalról nézve a keret és a szárny együttes szerkezetének közös vetülete 

közül a nagyobb területi érték) 

Uf [W/m
2
K] a keret hőátbocsátási tényezője 

gl  [m] az üvegbeépítés kerülete (belső, illetve külső kerületek közül a nagyobb) 

g  [W/mK] az üvegbeépítés vonalmenti hőátbocsátási tényezője 

 

8.  ábra: Különböző felületek meghatározása [54] 

fg

ggffgg

w
AA

lUAUA
U
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A kétrétegű nyílászárók esetén – ide tartoznak a kapcsolt gerébtokos nyílászárók is – a külső 

és belső szerkezetet, valamint a közbenső légréteg hatását is figyelembe kell venni. A 

transzmissziós hőátbocsátási tényező – Uw – összefüggése [55]: 

 

 

 

 

 

ahol: 

Uw [W/m
2
K] a teljes ablakszerkezet hőátbocsátási tényezője 

Uw.e [W/m
2
K] a külső nyílászáró hőátbocsátási tényezője 

Uw.i [W/m
2
K] a belső nyílászáró hőátbocsátási tényezője 

Re; Ri [m
2
K/W] belső illetve a külső ablakréteg felületi hőátadási ellenállása, a másik 

réteget figyelmen kívül hagyva (a szerkezeteket önállóan alkalmazva 

ezekkel kellene számolni) 

Rlégrés [m
2
K/W] a két nyílászáró által közrezárt légrés hőátbocsátási ellenállása 

 

A teljes ablakszerkezet hőátbocsátási tényezőjének számítása esetén {6} az összefüggés 

számításához ismernünk kell az egyes szerkezeti elemek hőátbocsátási tényezőjét (Ug,Uf) 

amiket általánosan a következő képlet segítségével számolunk: 

 

 

 

 

 

ahol: 

U  [W/(m
2
K)] az egyes szerkezeti elemek hőátbocsátási tényezője 

sise RR ,  [W/(m
2
K)]  a külső és belső ablakfelület hőátadási tényezője  

R  [m
2
K/W] hővezetési ellenállás  

 

 

Látható, hogy minél nagyobb a szerkezet hővezetési ellenállása, valamint minél kisebb a 

hőátadási tényezője annál kisebb lesz a szerkezeti elem hőátbocsátási tényezője, ami kisebb 

energiaáramot eredményez. A komfortteret határoló szerkezetek – mint amilyenek az ablakok 

is - felületi hőmérsékletének alakulását a belső levegő hőmérsékletéhez képest a 

hőátbocsátási tényező határozza meg. A stacioner hőáram kialakulását követően a belső teret 
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határoló szerkezetek felületi hőmérséklete és a belső tér léghőmérséklete közötti 

hőmérsékletkülönbséget a {8} összefüggésből levezethetően a következő összefüggéssel 

határozzuk meg: 

 

 

 

 

ahol: 

it  [°C] a belső tér levegőjének és az ablak belső felületének hőmérsékletkülönbsége 

i  [W/(m
2
K)]  a belső ablakfelület hőátadási tényezője  

UW.i [W/(m
2
K)] az ablak hőátbocsátási tényezője  

ti  [°C]   a belső levegő hőmérséklete 

te [°C]    a külső környezet hőmérséklete 

 

Az összefüggés összetett szerkezetek – ilyenek az ablakok is - esetében csak formálisan 

értelmezhető, mivel az UW egy átlagos érték, ami a szerkezet egyes elemeinek hőátbocsátási 

tényezőjéből adódik. Ennek megfelelően a számított érték a hely függvényében fog változni. 

A hatályos 7/2006.(V.24.) TNM rendelet [14] szerint az épületek nyílászáróinak hőátbocsátási 

tényezőjének értéke maximum UW=1,6 W/(m
2
K) lehet, amíg a határoló falak hőátbocsátási 

tényezőjét U=0,45 W/(m2K) értéken maximalizálták. 2018. január 1-től az eddigieknél sokkal 

szigorúbb előírások vonatkoznak a lakóépületek hőszigetelésére. Ennek oka, hogy változik az 

épületek egyes szerkezeti elemeinek megengedett hőátbocsátására vonatkozó határértéke, az 

úgynevezett „U érték”. A szigorodó szabályozás a hőveszteséget hivatott csökkenteni a 

falakon 47%-kal, lapostetőkön 32%-kal, padlókon pedig 40%-kal a korábbi előírásokhoz 

képest, így a nyílászárókra UW=1,15 W/(m
2
K) a falak U=0,24 W/(m

2
K) értéket kell, hogy 

teljesítsenek. Még a passzívházak nyílászáróitól elvárt kiemelkedően alacsonynak számító 

UW= 0,8 W/(m
2
K) érék is közel a duplája külső falazat követelményértékének. Alacsony 

hővezetésű anyagok felhasználásával a falazatok eredő hőátbocsátási tényező értékét 

könnyedén 0,3 W/(m
2
K) érték alá lehet csökkenteni. 

 

Egy konkrét szerkezetre való számítás elvégzése során a pontos eredmény elérése érdekében a 

következő feltételeket kell figyelembe venni: 

 pontos geometriai adatfelvétel  

 műszaki jellemzők helyes meghatározása a fellelhető szakirodalmak alapján. 
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{10} 

{11} 

A hőhidak pontos számításánál segítséget nyújtanak az ún. hőhíd-katalógusok, amelyek több 

ezer a hőhidas szerkezeti kapcsolat nagyszámú változatára adnak információkat a hőhidak 

belső felületi hőmérsékletére vonatkozóan (9. ábra) [56]. 

9.  ábra: Épületszerkezeti elemek vonalmenti hőátbocsátási tényezői [56] 

3.2.2 Hőhidak felületi hőmérséklete saját léptékben mért hőmérséklet alapján  

A gyakorlati számítások szempontjából előnyös [57] [58], ha a skála kezdőpontját és 

egységét az adott szerkezethez igazítjuk. A kezdőpontot a külső hőmérséklethez (te) 

helyezzük, az egység a belső és külső hőmérséklet különbsége (ti-te) (10. ábra). 

 

 

A x  érték ismeretében az alábbi összefüggéssel kapjuk t 

o
C-ban mért értékét: 

 

10. ábra: Kritikus felszíni hőmérséklet saját léptékben [56] 

nyílászáró 

külső sarok 

külső és belső fal csatlakozása 

külső fal és födém csatlakozása 

külső fal és erkélylemez csatlakozása 
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ex

x
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Ezzel a tetszőleges (ti-te) értékpárokra vonatkozó felületi hőmérsékletek a hőhídon könnyen 

megállapíthatók.  

 

Bármely „t” pont hőmérséklete az 

aránnyal – a sajátléptékben mért 

hőmérséklettel – jellemezhető, ami azt 

fejezi ki, hogy a pont és a környezet 

közötti hőmérsékletkülönbség hányad 

része a belső és külső hőmérséklet 

különbségének. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázat Θ = 0,86 értéke azt jelenti, hogy: 

 

 te= -20 
o
C és ti=+24 

o
C esetében 

 

az 1. pontban a várható hőmérséklet:   t = -20+0,86(24-(-)20)=+17,84 
o
C 

 

 

 te= -10 
o
C és ti=+20 

o
C esetében 

 

az 1. pontban a várható hőmérséklet:   t = -10+0,86(20-(-)10)=+15,80 
o
C 
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{12} 

{13} 

3.2.3 Többdimenziós hő- és nedvességtranszport modellezése [59] 

Vizsgálataim során a stacioner állapotú konjugált hő- és nedvességtranszportot vettem 

figyelembe porózus közegben. A parciális differenciálegyenleteket (PDE) az MSZ EN 

15026:2007 harmonizált európai szabvány [60] előírásai szerinti alkalmaztam.  

Az egyenáramú hővezetés PDE-je a következő: 

         

  

 

ahol: 

∇   nabla vektoriális differenciáloperátor 

q  [W/m
2
] hőáramsűrűség 

Q  [W/m
3
] hőforrás  

dz   modell Z irányú vastagsága (1 m) 

λeff  [W/mK] hőmérséklettől és a nedvességtől függő effektív hővezetési tényező  

T  [K] abszolút hőmérséklet  

Lv  [J/kg] fázisváltás látens hője  

δp  [g/msPa] páradiffúziós (páravezetési) tényező  

φ  [1] a relatív nedvességtartalom  

psat  [Pa] telítési páranyomás  

 

Nedvességtranszport szilárd testekben: 

 

                                                                                 

   

ahol: 

g  [kg/m
2
s] nedvességáram sűrűség  

G  [kg/m
3
s] nedvességforrás  

ξ  [k/m
3
] differenciális nedvességkapacitás,    

Dw  [m
2
/s] diffúziós tényező (folyadéktranszport tényező)  

w  [kg/m
3
] nedvességtartalom az anyagok higroszkópos szorpciós izotermái szerint 

)(( satpveffz pLTdq  

))(( satpwz pDdg  
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{14} 

{15} 

{16} 

{17} 

A kapcsolt hő- és nedvességtranszport modellezéséhez használt anyagmodelleknél minden 

releváns esetben figyelembe vettem a higrotermikus anyagtulajdonságok hőmérséklettől és 

nedvességtartalmuktól való függését, mind a hővezetési tényező, mind a páradiffúzió tényező 

vagy a kapillárisan aktív anyagok esetén a diffúziós tényező esetén is (pl. beton, tégla, 

habarcsok és vakolatok). Az anyagtulajdonságokat a WUFI PRO 6.0 szoftver anyagadatbázisa 

alapján vettem figyelembe. 

A peremfeltételeket a következőképpen adtam meg adiabatikus perem (14. egyenlet) és 

megadott hőáramsűrűség esetén (15. egyenlet): 

                                              

 

                                  

 

ahol: 

q0  [W /m
2
] a beáramló hőáram  

hs  [W/m
2
K] a hőátadási tényező, az MSZ EN ISO 100077-2:2012 szerint [61] 

 

Az MSZ 24140:2015 szabvány [62] szerint a Tair a belső levegő hőmérsékletét állandósult 

állapotban 293,15 K (20 °C) és a külső hőmérséklet 268,15 K (-5 °C) értékben kell 

figyelembe venni felületek állagvédelmi ellenőrzésekor.  

 

A szabvány szerint a nedvességtranszport peremfeltételei a következőképpen írhatóak fel [21, 

22]: 

 

                                                     

                        

ahol: 

βp  [kgK/WsPa] konstans, melynek értéke 7.7·10
-9

, és a konvektív hőátadási tényezővel 

szorozva kaphatjuk meg a felületi nedvességátadási tényezőt [kg/m
2
sPa 

vagy egyszerűsítve s/m]  

φ    relatív nedvességtartalom  
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4 ALKALMAZOTT MÓDZSERTAN, A VIZSGÁLATOK ÉS 

KUTATÁSOK BEMUTATÁSA 

4.1 Ablakszerkezetek végeselemes hőtechnikai számítógépes modellezése  

4.1.1 A vizsgált szerkezetek bemutatása  

Vizsgálataim során két különböző típusú és gyártmányú fa illetve műanyag ablak szerkezét 

választottam ki. A legpontosabb eredmény elérése érdekében nem katalógusban fellelhető 

ablakmetszeteket vettem alapul, hanem közvetlenül az ablakgyártók által rendelkezésemre 

bocsátott – a dolgozat készítésekor aktuális – keresztmetszeti rajzok alapján dolgoztam. Az 

egyes ablakszerkezetek részletes műszaki paramétereit, jellemzőit a 2. melléklet tartalmazza. 

A vizsgálni kívánt típusokat úgy választottam ki, hogy a jelenlegi hazai épületállományban 

jellemzően előforduló szerkezetet, illetve megoldást tükrözzenek. A kiválasztott típusok, a 

gyártók jelenleg is forgalmazzák, ezért a vizsgálataim szempontjából relevánsnak 

tekinthetőek.  

A végeselemes vizsgálatokat az alábbi két ablakszerkezeteken végeztem el:  

 92/85 mm-es profilvastagságú tömörfa (Bichlmaier-Forst) 

 80/71 mm-es profilvastagságú műanyag (Internorm KF 300) 

Az első, tömörfa szerkezetet, a magyarországi lakóépületek építése során jelenleg is nagy 

számban alkalmazott 92/85 mm-es borovi fa szerkezetet, alacsony emissziós (Low-E) 

bevonattal rendelkező háromrétegű (4-12Arg-4-12Arg-4UltraN) hőszigetelt üvegezéssel, 

valamint kettős (egy közép és egy perem) EPDM gumitömítés vettem számításba.  

A 80/71 mm-es profilvastagságú műanyag ablakszerkezetet esetén is háromrétegű 2 db Low-

E bevonattal rendelkező hőszigetelt üvegezést választottam. Mindkét ablaktípus esetén a 

modellezést hármas (egy közép és két perem) tömítéssel, hármas üvegezéssel, két Low-E és 

argon gázzal (Ug = 0,6 W / m
2
K) vettem figyelembe. 

A vizsgálatok során felmerült a fém ablaktokok és az fa-alu illetve fa-műanyag szerkezetű 

ablakok vizsgálata is, azonban a jelen esetben a két legelterjedtebb típus mellett döntöttem. 

A kétdimenziós vizsgálatok során, mindkét tokszerkezet esetében eltekintettem a szerkezetek 

működtetését biztosító vasalatrendszer részletes figyelembevételétől és modellezésétől. A 

vasalatok jelentős mértékű keresztmetszeti változásai miatt a vizsgálat nem írná le kellő 

pontossággal a vizsgált metszeten kívüli részek hatását, azok pontos figyelembevételére csak 

háromdimenziós elemzés során lenne lehetőség. 
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4.1.2 A kapcsolt hő- és nedvességtranszport elemzésének grafikus előkészítése 

A hőtechnikai vizsgálatokat az 1986-ban Stockholm alapított COMSOL Group végeselem 

módszeren alapuló programjával, a COMSOL Multiphysics® Version 5.3.a szoftverrel 

végeztem. Ez az integrált modellező, szimulációs és alkalmazásépítő rendszer parciális 

differenciálegyenletekkel leírt, csatolt fizikai folyamatok modellezés teszi lehetővé, grafikus 

felületű megoldással. 

A Bichlmaier-Forst és Internorm cégek által rendelkezésemre bocsátott ablaktípusokról 

ArchiCAD programmal készítettem el a vizsgálatra kiválasztott ablakszerkezetek 

célirányosan egyszerűsített, átalakított keresztmetszeteit (12., 13., 14. ábra és 2 melléklet). A 

szabványos vizsgálathoz kapcsolódóan arra is figyelni kell, hogy a vízszintes 

ablakmetszeteket függőleges állásban, felül elhelyezett keretrésszel kell modellezni. Az 

elemzésekhez minden csomópont esetében az ablak középvonaláig terjedtek a metszetek. 

A keresztmetszeti egyszerűsítés azzal indokolható, hogy az elemzéshez használt COMSOL 

Multiphysics® Version 5.3.a szoftver nehezen tudja kezelni az íves vonalakat, továbbá 

ügyelni kellett arra is, hogy minden vonal szakaszolva legyen és a becsatlakozó köztes 

csomópontok is megadásra kerüljenek (11. ábra).  

 

11. ábra: Csatlakozó csomópontok helytelen (bal oldali) és helyes (jobb oldali) megadása 
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12. ábra: A vizsgált tömörfa ablak gyártótól kapott utasítások alapján tervezett (fent) és 

végeselemes elemzésre előkészített (jobb oldal) oldalsó, káva metszete [63] [64] 
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13. ábra: A COMSOL Multiphysics programba importált modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra: A COMSOL Multiphysics programba generált hálómodell 
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Az ArchiCAD programban egyszerűsített rajzokat *.dxf kiterjesztéssel mentettem el, hogy a 

COMSOL Multiphysics® Version 5.3.a programban importálhatóak legyenek a modellek. 

Minden poligont körbe kellett rajzolni, amely folyamat során az összes határoló és 

becsatlakozó csomópontot is meg lett határozva. A poligonok bezárását követően nyílik 

lehetőség az anyagtulajdonság definiálására, amelyet megtehetünk az előre definiált 

multifizikai alkalmazási sablonok anyagtárából, de a hővezetési, emissziós és egyéb 

tényezőkkel manuálisan új anyagokat is definiálhatunk. 

Az anyagjellemzők meghatározása után a szerkezet külső és belső oldalán jellemző 

peremfeltételek definiálása következett, amelyek a kapcsolódó európai szabványok alapján 

kerültek megadásra.  

A vízvetők és a tok-szárny szélső kapcsolódási pontjánál (az MSZ EN ISO 10077-2 szabvány 

[61] útmutatásának megfelelően, 15. ábra) a teljesen nyitott zónáknál a külső peremfeltétel 

egészen a középtömítésig terjed, gyengén szellőzött légréteg beállítással lett figyelembe véve 

a középtömítés és a vízvető által közrezárt térrész hővezetése. Az így beállított 

peremfeltételekkel részletesebb és összetettebb modelleket hoztam létre. 

 

 

 

 

 

B: külső felületi ellenállás 

C: belső felületi ellenállása 

D:  fokozott felületi ellenállást 

 

E: üvegezés 

 

F: nem szellőző légréteg 

G: gyengén szellőzött légréteg 

H: jól szellőző horony 

 

15. ábra: A MSZ EN ISO 10077-2 szabvány [61] szerinti felületi és légrétegek átszellőzési 

peremfeltételei 
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A vizsgálatok során alkalmazott peremfeltételi értékeket a 1. táblázat tartalmazza.  

 

légállapot-jellemzők Hőmérséklet 

relatív 

légnedvesség 

i (%) 

Belső léghőmérséklet lakószobában (ti) 20 [°C] 65 % 

Külső hőmérséklet a szerkezeten belüli 

páralecsapódás ellenőrzéséhez (te) 
-2 [°C] 90 % 

Külső hőmérséklet a felület állagvédelmi 

ellenőrzéséhez (páralecsapódás vizsgálatok) (te) 
-5 [°C] 90 % 

 

1. táblázat. A külső légállapot-jellemzők állagvédelmi ellenőrzés céljára használható érték az 

MSZ 24140:2015 F és G melléklete szerint [62] 

 

Miután az ablak minden felületszakaszán beállításra kerültek a vonatkozó szabványok által 

előírt peremértéke, elvégeztem a szerkezetek hő és páratani elemzését, amit minden esetben a 

COMSOL Multiphysics® Version 5.3.a programmal végeztem a megközelítőleg homogén 

kialakítású ablakszerkezetekre. 

 

4.1.3  Falazatba illesztett ablakszerkezetek kapcsolt hő- és 

nedvességtranszport szimulációja, a modellek limitációinak elemzése 

Az 4.1.2-es fejezetben ismertettem két ablaktípusnak, mint terméknek a definiálását. Ehhez 

kapcsolódón mindkét vizsgált ablaktípust három különböző pozícióban (oldalsó ’A’, 

szemöldök ’B’ és párkány ’C’), három eltérő beépítési módban (közbenső ’1’, szélső ’2’, 

kihelyezett ’3’) (16. ábra) vizsgáltam falszerkezetbe illesztve azok síkbeli hőtechnikai és hő – 

és páratechnikai viselkedését. A vizsgálni kívánt falazatokat az ablaktokok kiválasztásához 

hasonlóan úgy határoztam meg, hogy a hazánkban alkalmazott hagyományos tégla falazat 

típusaihoz illeszkedjenek.  
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16. ábra: A vizsgált ablaktípusok, pozíciók (A,B,C) és kávában elhelyezkedés (1,2,3) 



Homlokzati ablakszerkezet-beépítések optimalizálása  

és fejlesztési lehetőségeinek komplex vizsgálata                             

 

 Tömböly Cecília // Doktori értekezés // 2018.  

42 

Egy 45 cm vastagságú falszerkezetet állítottam (18. ábra) össze Porotherm 30 N+F téglából, 

amelyekbe aztán beillesztettem az ablakszerkezeteket. A falazatok 15 cm-es polisztirol és 

ásványgyapot szigeteléssel is vizsgáltam. Minden esetben a talajszint felett kb. 90 cm lévő 

falazatban helyeztem az ablakokat, ezért a két kiválasztott hőszigetelés típusa:  

 15 cm expandált polisztirolhab (EPS) - AUSTROTHERM AT-H80 lemez 

 15 cm ásványgyapot (MW) – ROCKWOOL Fixrock lemez 

A modellépítés során az ablakok elhelyezésére alkalmazott három pozíciót úgy határoztam 

meg, hogy a külső szigetelés olyan mértékben takarjon rá az ablaktokra, hogy minden esetben 

legyen hely, igény szerinti minimális külső alumínium párkány elhelyezésére is (17. ábra). 

Minden beépítés esetében a belső oldalon tömörfa borítást alkalmaztam könyöklőnek. Az 

ablakok minden esetben poliuretán rögzítőhabbal és párazáró (EPDM) fóliával kerültek 

rögzítésre a tok és fal közötti hézag mentén. A rétegrendekben csak a hőtechnikailag releváns 

elemeket vettem figyelembe, így a festést, glettsimítást elhanyagoltam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ábra: A vizsgált ablaktípusok kávában elhelyezkedése (1,2,3) 
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A pontos rétegrendi felépítések, valamint az alkalmazott anyagok, vastagságaikkal a 18. 

ábrán, valamint az anyag-, hő- és páratechnikai tulajdonságok a 3. mellékletekben láthatóak. 

A szimulációk során az anyagok esetében a programba beépített anyagkönyvtárában megtalálható 

anyagtípusokat használtam, a hőmérséklettől és a nedvességtől függő effektív hővezetési 

tényezőt a WUFI 1D-s hő- és nedvességtranszport szimulációs szoftver anyagadatbázisa 

szerint állítottam be. Az elemzés az 4.1.2 fejezetben leírtaknak megfelelően történt a COMSOL 

Multiphysics® Version 5.3.a programmal, a peremfeltételek a 1. táblázat értékeinek megfelelően 

kerültek megadásra.  

 

18. ábra. Porotherm 30 N+F fal rétegrendje és beépítési kialakítása tömörfa ablak esetén [65] 
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Az eredmények összehasonlíthatósága miatt a modellezéshez minden esetben azonos, közel 1 

m hosszúságú csomóponti szakaszt vettem fel. Ez a vizsgált ablakmetszetek hosszának (ami 

650 mm volt) közel másfélszeresével egyezik meg, ami elégséges az eltérő szerkezeti részek 

kapcsolódása miatt kialakuló többlethatások lecsengéséhez. 

 

Így összesen 406 db 2D szimuláció futtatását végeztem el. A modellek elemzése során a 

tervezési állapotra (MSZ EN 15026:2007 harmonizált európai szabvány [44]) vizsgáltam a 

kialakított csomópontokat, ami valóságnál kedvezőtlenebb állapotot tükröz ugyan és minden 

esetben kifelé történő áramlást feltételez. Az instacioner hő- és nedvességtranszport 

szimulációja során dinamikus modell kellett volna alkalmaznom, ami eredményeképpen 

ugyan alacsonyabb nedvességtartalmakat kaptam volna, mivel időbe telik a vízfelvétel és a 

kiszáradást is figyelembe veszi. A kapcsolt hő- és nedvességtranszport modellezéséhez 

használt anyagmodelleknél minden releváns esetben figyelembe vettem a higrotermikus 

anyagtulajdonságok hőmérséklettől és nedvességtartalmuktól való függését, mind a 

hővezetési tényező, mind a páradiffúzió tényező vagy a kapillárisan aktív anyagok esetén a 

diffúziós tényező esetén is (pl. beton, tégla, habarcsok és vakolatok). Az anyagok hő- és 

nedvességtároló képességét azonban figyelmen kívül hagytam, mivel sajnálatosan a megfelelő 

infrastruktúrai háttér teljesen hiányzik a 406 db modell futtatásához, ami óránkénti, 3 éven 

keresztüli, az utolsó év átlagát figyelembe vett futtatást jelentene modellenként. 

 

Összefoglalva a figyelembe vett releváns hő- és nedvességtranszport jelenségek (tervezési 

állapot):  

 állandósult állapotbeli szimuláció 

 hőtranszport és nedvességtranszport egymásra való hatása  

 hőmérséklet és nedvességtartalom függő anyagjellemzők 

 esetleges fázisváltás látens hője (hőtranszport)  

 kapillárisaktív anyagok esetén a folyadéktranszport (pl. ilyen a kerámia)  

 minden anyag esetében a páratranszport (nedvességtranszport) 

 hőmérséklet és relatív légnedvesség mint peremfeltételek 

 hőátadási tényező és nedvességátadási tényező mint pemfeltételek  

Összefoglalva az elhanyagolt jelenségek: 

 anyagok hőtárolóképessége  
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 anyagok nedvességtároló képessége (ezeket dinamikus szimulációval lehet figyelembe 

venni)  

 levegőtranszport (ehhez kapcsolt hő- levegő és nedvességtranszport szimuláció 

kellene)  

 időben változó peremfeltételek 

 környezetfüggő peremfeltételek 

 (égtájtól függés, napsugárzás, szél, csapóeső,..) 

 

4.2 Vizsgálatok eredményei 

A numerikus szimulációk grafikus eredményeinek egyik példáját a 19. ábrán mutatom be. 

 

 beépítési pozíció: A 

 helyzet a kávában: 1 (falszerkezet középső zónájában) 

 ablaktípus: fa (92/85 mm, Bichlmaier-Forst) 

 hőszigetelés típusa: ásványgyapot hőszigetelés 

 

A többi ablakszerkezet és beépítési megoldás falazatban való elhelyezést, illetve az azokhoz 

tartozó eredményeket a 4. mellékletek illetve a CD melléklet tartalmazzák. Mind a 406 

szimulált modellen értékeltem a hőmérséklet-eloszlást, a hőáramlási nagyságokat, a relatív 

nedvességtartalmat és a parciális páranyomást (nedvességhíd) nagyságát, amiknek táblázatos 

elemzéseit az eredménytáblázatok tartalmazzák. 

Az eredő hőátbocsátási tényező (Uw) meghatározásához az EN ISO 10077-1:2000 és EN ISO 

10077-2:2004 {7} [53] [61] szabványok útmutatásai alapján a számításokat minden jellemző 

metszetre szükséges volt elvégezni, ennek megfelelően a számítógépes elemzéseim 

kiterjedtek a vízszintes, valamint a függőleges alsó és felső metszetekre. 

A számítási eredmények összehasonlításakor a kapott eredmények közötti javulás vagy 

romlás tekintetében a különbségek %-os eltérését vizsgáltam és ezekből vontam le a 

végkövetkeztetéseket. Ennek módja akár a minimális felületi hőmérséklet, akár a 

páratartalmak esetén a következő:

 

különbség (%, a javulás/romlás mértéke) = 

 

× 100 % 
1. vizsgált érték – 2. vizsgált érték 

1. vizsgált érték 

 



Homlokzati ablakszerkezet-beépítések optimalizálása  

és fejlesztési lehetőségeinek komplex vizsgálata                             

 

 Tömböly Cecília // Doktori értekezés // 2018.  

46 

 

 

 

 

 

 

19. ábra. Fa ablak, ásványgyapot hőszigetelés esetén vízszintes metszetének hőmérséklet, 

relatív páratartalom és nedvességsűrűség színtérképe 
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5 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK / TÉZISEK  

 

5.1 Tézis előkészítő megállapítás 

 

Vizsgálataim alapján (406 db 2D szimuláció) kijelentem, hogy az ablakok homlokzati síkhoz 

képest változó elhelyezés jelentősen befolyásolja az épületszerkezetek higrotermális 

teljesítményét, ami hatással lehet a teljes épület hő- és páratechnikai teljesítményére is. Ezért 

fontos figyelembe venni az épületszerkezetek higrotermikus teljesítményét az építészeti és 

szerkezeti kialakításában, beleértve a káva beépítést, a párkányt és a szemöldököt is, hiszen 

ezek eltérő következtetéseket eredményeznek.  

Szakirodalmi adatok és számos saját vizsgálati eredmény alapján meghatároztam, hogy a 

geometriai és szerkezeti hőhídon végzett végeselemes szimulációk igazolják, hogy az átlagos 

követelményszintű lakóingatlanok esetén megnő a csomóponti részletek szerkezeti 

kialakításának tervezési jelentősége az épületfizika terén. 

Az épületek homlokzati felületeinek hőveszteség csökkentése a szerkezeti hőhidak előtérbe 

helyezését vonja maga után. A külső falak hőszigetelésekor a nyílásáthidalások hőhídjai 

ellentétes viselkedést mutatnak, mértékük megnövekszik. 

 

 

Általános esetben a nyílászárók felületei kisebb ellenállást mutatnak a hőáramlással szemben, 

mint az épület többi része. Az ezekkel foglalkozó hő- és páratechnikai szabályozások 

gyakorlati felhasználás céljára nem elegendők.  

 

 az építészeti és fizikai problémák együttes kezelése nem minden esetben történik meg 

 a szabványok által vizsgált csomóponti megoldások építészeti és épületfizikai 

kialakításának minősége alatta marad a hazai és nemzetközi tervezési gyakorlatnak 

 a hőhídhatások matematikai modellezésére és a felületi hőmérséklet meghatározására 

számítási módszerek ugyan készültek, azonban ezek részletessége a gyakorlati 

alkalmazásoktól nagymértékben eltér 
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 az eddigi vizsgálatok a hő- és páratechnikai problémákat különálló esetekként kezelik, 

kapcsolataikat nem vizsgálják, a következtetéseket önálló esetekre bontják le 

 a szabványok és fizikai  modellek az általános tervezés során nehezen hasznosíthatók, 

az esetek bemutatása a gyakorlati felhasználás során nem elég szemléletes 

 a gyakorlati számítások kapcsán a tényleges építészeti megvalósítás és az 

épületszerkezeti csomópontok részletezésének kidolgozása a többdimenziós 

hőáramlások, a vonal és pontbeli számítások során közelítő feltételezések kapcsán 

történik, ami a végeredményekben is közelítő értékeket eredményez 

 

A várakozásoknak megfelelően a vizsgált ablakok falazatba illesztését követően részletes 

információt kaptam arról, hogy a szabvány által előírt peremfeltételek mellett a szerkezet 

egyes rétegeiben milyen minimális hőmérsékletértékek és páralecsapódások alakultak ki. A 

modellek azt is szemléletesen illusztrálják, hogy az eltérő hővezetésű szerkezeti elemek 

összeépítését követően az egyes hőmérsékleti zónák milyen mértékben hajolnak meg, illetve 

tolódnak el.  

A fluxus színtérképek segítségével a kialakított csomópontok azon részeit tudtam lokalizálni, 

ahol a környező területekhez képest jelentősebb az átáramló hőenergia mennyiségének 

eltérése. Ezek a lokális helyek lesznek a csomópont kritikus pontjai, mivel itt nagyobb 

hőveszteség alakul ki, így a felületek ezekben a zónákban jelentősebb mértékben át tudnak 

hűlni. Ezeket a pontokat nevezzük hőhidaknak. A nyílászárók beépítésének vizsgálata során 

ezeknél a lokális zónáknál jelentkezett ez a többlethatás, amely a belső felület mentén a 

legkritikusabb, mivel ezek vezetnek páralecsapódáshoz.  

 

A hő- és páratechnikai számítások során a legpontosabb eredmény elérése érdekében nem 

katalógusban fellelhető hőátbocsátási tényezőket vettem figyelembe, hanem mind az 

ablakszerkezetekre, mind a falszerkezetekre szimulációt végeztem el. 

Ezek eredménye: 

 fa nyílászáró       U= 0,8343 W/m2K ~ 0,83 W/m2K 

 műanyag nyílászáró     U= 0,6886 W/m2K ~ 0,69 W/m2K 

 EPS hőszigeteléssel ellátott falszerkezet  U= 0,2002 W/m2K ~ 0,2 W/m2K 

 ásványgyapot (MW) hőszig. ellátott falszerkezet  U= 0,1708 W/m2K ~ 0,17 W/m2K 
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5.2 I. Téziscsoport 

Az I. téziscsoport vizsgálatai kapcsán a 72 db modell végeselemes szimulációját végeztem el, 

melynek eseteit a 16. ábra (41.oldal) és a 20. ábra mutatja be. 

Az első sorozat (1) modelljeinek a nyílászárói a falazat középső mezőjében helyezkednek el, 

aminek pontos síkját az áthidaló helyzete határozza meg. A második sorozatban (2) az ablak 

síkja a külső tér felé tolódik el, a falazat külső síkjára. A harmadik sorozatban (3) ez a sík a 

falazaton kívülre kerül, a külső szigetelés síkjára. Minden esetben a külső 30 cm vastag 

falszerkezet 15 cm vastag polisztirol (EPS) vagy ásványgyapot (MW) hőszigeteléssel van 

kialakítva.  

20. Szimulációs modellek beépítési esetei fa nyílászáró esetében 
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A hőhidak csökkentése érdekében további 4 cm hőszigetelést helyeztem el a keret külső 

felületein. A kiegészítő hőszigetelés elhelyezésének hő- és páratechnikai hatását a 

későbbiekben, a II. tézisben, a paramétervizsgálatok kapcsán elemeztem. (5.3. fejezet). 

A modelleket kétféle beállítással (felületi hőmérsékletek és páralecsapódás valamint a 

szerkezeten belüli páralecsapódás) ás á beépítési pozícióban (A - vízszintes, B - szemöldök, C 

- párkány) futtattam le. 

 

Ezek alapján a jelölésrendszer a következőképpen alakult (16. ábra (41.oldal) és a 20. ábra): 

 3 beépítési pozíció (A,B,C) 

 3 helyzet a kávában (1,2,3) 

 kétféle ablaktípus (fa, műanyag) 

 kétféle hőszigetelés típus (EPS, MW) 

 felületi és szerkezeti (F, -5 [°C]; SZ -2 [°C]) 

 

Az elemzés célja: 

szimulációs modellek alapján annak megállapítása, hogy a különbözően kialakított 

csomópontok milyen hatással vannak a: 

 vonalmenti hőátbocsátási tényezőre -  

 belső felületi hőmérsékletre és hőmérséklettényezőre (Tmin, fRsi) 

 megengedhető belső maximális páratartalomra 

 a nedvességtartalmak változására 

Az eredmények komplex elemzés után beépítési javaslatokat állítok össze a követelmények 

alapján. 

A bemutatott ábrákon, diagramokon és táblázatokon túl a 4. mellékletekben és az értekezés 

során az eredménytáblázatokban elhelyezett eredményfájlok tartalmazzák a szimulációs 

modellek eredményeit. A kapott eredményeket táblázatosan gyűjtöttem össze a vonatkozó 

viszonyítások és határérték vizsgálatok alapján. 

 A különböző anyagok és beépítések közötti %-os eltérést előjeles különbségekkel vizsgálom, 

ami az egymáshoz viszonyított értékek javulását vagy romlását jelzi. Ezeket a táblázatokban 

színekkel jelöltem, hogy a paraméterek változásainak kedvező vagy kedvezőtlen mértékét 

illusztráljam. Az összehasonlítás viszonyítási alapját a táblázatok tartalmazzák. 

A diagramok színei a különböző eseteket jelzik. 
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5.2.1 I/a. Tézis - Vonalmenti hőátbocsátási tényező -  

 

Stacioner állapotú, csatolt hő- és páradiffúziós szimulációs modellek eredményeinek 

vizsgálata kapcsán megállapítottam, hogy ugyanazon ablaktípus, ugyanazon szerkezeti 

kialakítás esetén különböző szerkezeti síkra való illesztésével a  vonalmenti hőátbocsátási 

tényezőben átlagosan 71,34 %-os eltérést eredményez (szórás: 37,19%). 

A szimulációkkal végzett vizsgálataim eredményeként megállapítottan, hogy a vonalmenti 

hőátbocsátási tényezővel jellemzett csomópontok hőáramlásának összehasonlítás során a 

vizsgált EPS homlokzati szigetelés esetén a homlokzati fal-ablak csatlakozásnál átlagosan 

10,22%-kal nagyobb a hőáramlás (szórás: 13,89%), mint a vizsgált ásványgyapot 

hőszigetelés esetén.  

A hőáramlások figyelembevételével rámutattam arra, hogy az alapesetek vizsgálata alapján, 

az azonos falsíkra helyezett nyílászáróval, azonos hőszigetelő anyagok alkalmazása mellett a 

fa nyílászáró átlagosan 18,63%-kal (szórás: 19,66%) kevesebb hőveszteséggel rendelkezik, 

mint a műanyag ablakszerkezettel kialakított csomópontok. 

 

A fenti megállapítás alátámasztása: 

 

A numerikus szimulációkat a követező esetekre végeztem: 

 beépítési pozíció: A (21. ábra) 

 helyzet a kávában: 1,2,3 (falszerkezet középső, falszerkezet szélső és hőszigetelés 

szélső zónája) (21. ábra) 

 ablaktípus: fa és műanyag (92/85 mm, Bichlmaier-Forst és Internorm KF 300) 

 hőszigetelés típusa: EPS és MW 

 külső hőmérséklet felületi: F, -5 [°C] 

 

 

 

 

 

 

 

21. ábra: A vizsgált ablaktípusok, pozíció (A) és kávában elhelyezkedés (1,2,3) 
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22. ábra: Hőáramsűrűség fa nyílászáróesetén EPS (bal) és MW (jobb) hőszigetelés esetén 

 

A szerkezeten belüli hőhidak vizsgálata során a vonalmenti hőátbocsátási tényező a 

szerkezetek hőtechnikai minősítésének fontos elem. A szimulációs eredmények grafikus 

feldolgozása (22. ábra) szemléletesen igazolja, hogy az ablakszerkezet pozíciójának 

változásának következményeként a csomópont hőtechnikai viselkedése jelentős mértékben 

változik. Ennek oka az, hogy a csomóponti kialakítás komplex építészeti és épületfizikai 

tervezése sem eredményez egyenértékű hőszigetelő képességet az épületet határoló szerkezet 

rétegrendjével. 

A szimulációkat a vízszintes csomópontokon (A beépítési pozíció) végeztem el, mivel a 

három eset közül (vízszintes, szemöldök, párkány) ez az eset közelíti meg legvalóságosabban 

a beépítést. A modell részletessége miatt a függőlegesen felvett metszet-csomópontokban a 

téglák rácsozásai eltérő képeket mutatnak, ezért a hőáramsűrűségek valótlan, a csomópontra 

nem jellemző képet is adhatnak. A vízszintes metszet felvételénél a tégla rácsozása viszont 

releváns helyzetet mutat. A végeselemes szimulációk értékeiből az egyes szerkezetekre 

elvégzett számítások eredményeit a 1. eredménytáblázat foglalja magába. 

Az 1. eredménytáblázatban és a 23. ábra eredményein jól látható, hogy a 4.1.3.fejezetben 

bemutatott (44. oldal)  modellek limitációi mellett a  érték hogyan változik az a beépítési 
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sík, a hőszigetelő anyagok és az ablaktok típusok változásával azonos szerkezeti kialakítások 

mellett. 

 

nyílászáró 
típusa 

pozíció     
(A,B,C) 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

q_avg                                
{comsol}                                       
(W/m) 

U                                                
(fal)                                                 

(W/m
2
K) 

vonalmenti 
hőátbocsátási 

tényező                           

                                         
(W/mK) 

MW-EPS             

 érték 
eltérése        

% 

1-3,1-2,2-3             

 érték 
eltérése        

% 

fa A 

1 EPS 17,230 0,20 0,0770 
-15,067 -126,044 

1 MW 16,406 0,17 0,0669 

2 EPS 16,351 0,20 0,0418 
25,460 -83,103 

2 MW 16,136 0,17 0,0561 

3 EPS 16,157 0,20 0,0341 
6,792 -14,449 

3 MW 15,647 0,17 0,0365 

műanyag A 

1 EPS 15,157 0,20 0,0738 
-2,327 -53,541 

1 MW 14,543 0,17 0,0721 

2 EPS 14,959 0,20 0,0659 
-6,460 -85,387 

2 MW 14,287 0,17 0,0619 

3 EPS 14,307 0,20 0,0398 
5,149 -65,497 

3 MW 13,789 0,17 0,0420 

      
átlagos eltérés: 10,22 -71,34 

      
szórás: 13,89 37,19 

nyílászáró 
típusa 

pozíció     
(A,B,C) 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

nyílászáró 
típusa 

q_avg                                
{comsol}                                       
(W/m) 

U                                                
(fal)                                                 

(W/m
2
K) 

vonalmenti 
hőátbocsátási 

tényező                           

                                         
(W/mK) 

fa-
műanyag             

 érték 
eltérése        

% 

 

EPS A 

1 fa 17,230 0,20 0,0770 
-4,271  

1 műanyag 15,157 0,20 0,0738 
 

2 fa 16,351 0,20 0,0418 
32,453  

2 műanyag 14,287 0,17 0,0619 
 

3 fa 16,157 0,20 0,0341 
14,483  

3 műanyag 14,307 0,20 0,0398 
 

MW A 

1 fa 14,307 0,20 0,0398 
44,804  

1 műanyag 14,543 0,17 0,0721 
 

2 fa 16,136 0,17 0,0561 
9,381  

2 műanyag 14,287 0,17 0,0619 
 

3 fa 15,647 0,17 0,0365 
12,975  

3 műanyag 13,789 0,17 0,0420 
 

      
átlagos eltérés: 18,63 

 

      
szórás: 19,66 

 

1.eredménytáblázat: Vonalmenti hőátbocsátási tényező vizsgálatának összesített eredményei 
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23. ábra: Vonalmenti hőátbocsátási tényező vizsgálatának összesített eredményei 

 

Az ablakszerkezet pozíciójának külső síkja felé eltolódásával lineárisan csökken a vonalmenti 

hőátbocsátási tényező értéke. Ez a változás a hőáramsűrűségek grafikus ábrázolásán (22. ábra) 

is megfigyelhető. A falszerkezet szélső síkjában (3. elhelyezési eset) elhelyezett ablak mind 

EPS, mind MW szigetelés esetén 71,34 %-os csökkenés figyelhető meg a vonalmenti 

hőátbocsátási tényezőkben a közbenső síkon (1. elhelyezési eset) kialakított csomópontokhoz 

képest. Ugyan építéstechnológiailag bonyolultabb kivitelezési megoldásokkal jár, de a 

szimulációs eredmények az ablakszerkezetek elhelyezését egyértelműen a falszerkezet külső 

síkjára deklarálják.  A vonalmenti hőátbocsátási tényező értékeinek elemzése alapján a MW-

EPS %-os eltérésének átlagos változása 10,22 %-os, ami az ásványgyapot jobb hőszigetelő 

képességével és szálas anyagszerkezetével magyarázható. A nyílászárók típusvizsgálatai 

esetében a vonalmenti hőátbocsátási tényezők és a hőáramlások figyelembevételével a fa 

nyílászáró 18,63%-kal kevesebb hőveszteséggel rendelkezik, mint a műanyag 

ablakszerkezettel kialakított csomópontok, ami a fa jó hőszigetelő tulajdonsággal 

magyarázható. 
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5.2.2  I/b Tézis -  Belső felületi hőmérséklet, hőmérséklet tényező (fRsi), 

megengedhető belső maximális páratartalom vizsgálata 

 

A belső minimális felületi hőmérsékletek vizsgálata során a hőmérsékletminimumok közötti 

különbségek elhanyagolhatóak, az azonos pozíciójú és kialakítású modellek között  0,33 – 

0,47 
0
C közötti eltérést mutat. A belső minimális hőmérséklet eltérésének átlagértéke 1,002 % 

(szórás beépítési esetenként külön-külön vizsgálva: 0,013-1,002 %). 

A belső felületi hőmérséklettényező (frsi) határérték vizsgálata során a fa nyílászáróval 

kialakított csomópontok az fRSI> 0,8 minimálisan elvárt értéktől +0,622 és -0,364 értékben 

térnek el, műanyag nyílászáró esetén ez az érték +0,0131 és -0,1067. 

A megengedhető maximális belső páratartalom vizsgálata során, a belső komfortérzet szem 

előtt tartásának érdekében, diagramokat hoztam létre korrigált hőmérsékletpárok esetére - a 

különböző helyiségek ideális belső hőmérsékletének egészségügyi határait és a magyarországi 

éves középhőmérséklet növekedésének külső hőmérsékletváltozását figyelembe véve - a 

legideálisabb beépítési lehetőség kialakításának érdekében. 

 

 

A fenti megállapítás alátámasztása: 

 

A numerikus szimulációkat a követező esetekre végeztem: 

 beépítési pozíció: A, B, C 

 helyzet a kávában: 1,2,3 (falszerkezet középső, falszerkezet szélső és hőszigetelés 

szélső zónája) 

 ablaktípus: fa és műanyag (92/85 mm, Bichlmaier-Forst és Internorm KF 300) 

 hőszigetelés típusa: EPS és ásványgyapot hőszigetelés 

 külső hőmérséklet felületi: F, -5 [°C] 

 

A beépítési pozíciókat és a kávában való elhelyezkedést a 16. és a 20. ábra (41. és 49. oldal) 

mutatja be. A stacioner állapotú, csatolt hő- és páradiffúziós végeselemes szimulációk 

eredményeiből az egyes szerkezetekre elvégzett számítások eredményeit a 2. és 3. 

eredménytáblázat foglalja magába, a modellek limitációját a 4.1.3. fejezetben (44. oldal) 

fejtem ki részletesen. 
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nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 
Tmin_belső(degC) 

pozíció     (A,B,C) A B C 

fa 

1 EPS 15,640 16,555 14,671 

2 EPS 15,787 16,130 14,555 

3 EPS 14,817 15,068 14,420 

1 MW 15,760 16,611 14,753 

2 MW 15,647 16,197 15,024 

3 MW 14,831 15,077 14,089 

műanyag 

1 EPS 15,328 14,606 12,443 

2 EPS 15,284 13,988 14,305 

3 EPS 14,603 13,241 12,332 

1 MW 15,331 14,651 12,463 

2 MW 15,280 14,046 14,355 

3 MW 14,606 13,246 12,347 

belső felületi hőmérsékletek 

 

nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

hőmérséklet tényező                                                                                                    
fRsi 

pozíció     (A,B,C) A B C 

fa 

1 EPS 0,8256 0,8622 0,7868 

2 EPS 0,8315 0,8452 0,7822 

3 EPS 0,7927 0,8027 0,7768 

1 MW 0,8304 0,8644 0,7901 

2 MW 0,8259 0,8479 0,8010 

3 MW 0,7932 0,8031 0,7636 

műanyag 

1 EPS 0,8131 0,7842 0,6977 

2 EPS 0,8114 0,7595 0,7722 

3 EPS 0,7841 0,7296 0,6933 

1 MW 0,8132 0,7860 0,6985 

2 MW 0,8112 0,7618 0,7742 

3 MW 0,7842 0,7298 0,6939 

belső felületi hőmérséklet tényezők 

 

2. eredménytáblázat: Belső felületi hőmérsékletek globális minimumának és belső felületi 

hőmérséklet tényezőt vizsgálatának összesített eredményei 
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24. ábra: Felületi hőmérsékletek globális minimuma fa nyílászáró beépítései esetén 

 

 

25. ábra: Felületi hőmérsékletek globális minimuma műanyag nyílászáró beépítései esetén 
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26. ábra: Belső felületi hőmérséklet tényezőt fa nyílászáró beépítései esetén (fRsi) 

 

 

 

27. ábra: Belső felületi hőmérséklet tényezőt műanyag nyílászáró beépítései esetén (fRsi) 
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A vizsgált minimális belső felületi hőmérsékletek (2. eredménytáblázat és 24. és 25. ábra) 

egymáshoz képest nem mutatnak jelentős eltérést, MW hőszigetelések esetén maximálisan 

2,52 
0
C, EPS hőszigetelések esetén 2,99 

0
C, az azonos pozíciójú és kialakítású modellek 

között 0,33 – 0,47 
0
C közötti eltérés látható. A belső minimális hőmérséklet eltérésének 

átlagértéke 1,002 % (szórás beépítési esetenként külön-külön vizsgálva: 0,013-1,002 %) 

 

A frsi hőmérséklettényező vizsgálata során az 50 %-os relatív nedvességtartalom mellett a 

lakószobára komfortérzetének teljesítése szempontjából a megengedet értéket frsi0,8 

értékben határoztam meg. A műanyag ablak beépítése esetén az A pozíció, 1 és 2 esetét 

kivéve minden belső felületi hőmérséklettényező értéke a fRSI> 0,8 minimálisan elvárt 

értékszint alatt van, értéke 0,8644 és 0,6939 között változik (2. eredménytáblázat és 26. és 27. 

ábra), így ezekben az esetekben megnő a kondenzáció lehetősége, ami a megengedhető belső 

páratartalom korlátozása mellett elkerülhető. 

 

 Az összesített minimális belső hőmérséklet és a hőmérséklettényező diagramok (28., 29. és 

30. ábra) jól láthatóan szemléltetik az egyes modellek közötti különbséget, így az ismert 

elvárások függvényében a beépítési javaslat könnyedén kiválaszthatóvá válik 

 

A minimális belső hőmérséklet és a hőmérséklettényező esetén is megfigyelhető, hogy a 

műanyag nyílászáró a második helyzetben, falszerkezet szélső pozíciójában jelentős eltérést 

mutat a másik két beépítési esethez képest. Az eltérés átlagosan 1,95 
0
C, ami az 1 és 3 esetben 

megnövekedett relatív páratartalommal magyarázható. 

A beépítési helyzetek (falszerkezet középső, falszerkezet szélső és hőszigetelés szélső zónája) 

közötti különbség a modellek részletességével magyarázható. Az ablakok tok- és 

szárnyszerkezetei minden keresztmetszetben azonosak, csak a kapcsolódó szerkezetek 

változnak. A beépítési pozíciókban az elhelyezés pozíciónkén szintén azonos, így a 

különbségek a környező szerkezetekben keresendők. A kutatásaim során fellelt hőtechnikai 

szimulációk minden esetben ezeket a szerkezeteket (falazat téglája, födém, párkány, könyöklő 

anyagai…) egyetlen testként modellezik. Példának okáért a téglában nem jelenik meg a 

rácsozás, így a benne lévő bezárt levegő sem, hanem egyetlen tömör testként van modellezve. 

 

. 
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28. ábra: Belső felületi hőmérsékletek lokális vizsgálata 

 

 

29. ábra: Belső felületi hőmérséklettényező vizsgálata 
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30. ábra: Belső felületi hőmérsékletek és felületi hőmérséklettényezők összehasonlítása 
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A megengedhető belső maximális páratartalom vizsgálatát az MSZ 24140:2015 szabvány [62] 

előírásai szerint végeztem el.  

A szabvány C3-as melléklete alapján (5. melléklet) meghatároztam a rendeltetésszerű 

használatnak és üzemeltetésnek megfelelő légállapothoz tartozó belső levegő relatív 

nedvességtartalmat (i) belső felületi 20 °C és külső felületi -5 °C esetére.  

Ezek után a stacioner állapotú, csatolt hő- és páradiffúziós szimulációs modellekkel (a 

modellek limitációját a 4.1.3. fejezetben (44. oldal) fejtem ki részletesen) megállapított fRsi 

értékekből kiszámoltam ({17} képlet) a helyiség levegőjének megengedhető 

nedvességtartalmát (3. eredménytáblázat és 31. ábra). Ezeket összevetettem a szabvány F 

mellékletében szereplő, épületszerkezetek téli hőtechnikai méretezéséhez felvehető belső 

hőmérsékletek és relatív légnedvességek határértékeivel. 

 

3. eredménytáblázat: 20 Celsius fok belső hőmérséklet és -5 Celsius fok külső hőmérséklet 

mellett 

 

nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

megengedhető belső páratartalom                                              
20 Celsius fok belső hőmérséklet és                                        

-5 Celsius fok külső hőmérséklet mellett                                                      
(%)  

pozíció     (A,B,C) A B C 

fa 1 EPS 53,04 55,23 50,71 

fa 2 EPS 53,39 54,21 50,43 

fa 3 EPS 51,06 51,66 50,11 

fa 1 MW 53,32 55,37 50,91 

fa 2 MW 53,05 54,37 51,56 

fa 3 MW 51,09 51,68 49,31 

műanyag 1 EPS 52,29 50,55 45,36 

műanyag 2 EPS 52,18 49,07 49,83 

műanyag 3 EPS 50,55 47,28 45,10 

műanyag 1 MW 52,29 50,66 45,41 

műanyag 2 MW 52,17 49,21 49,95 

műanyag 3 MW 50,55 47,29 45,13 
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31. ábra: Megengedhető belső maximális páratartalom ti=20 
0
C és te= -5 

0
C hőmérséklet mellett 

 

Az összehasonlító diagramból (31. ábra) látható, hogy a pirossal kiemelt beépítési esetekben a 

kialakított csomópontok ugyan teljesítik a lakóépületek lakószobáira ti=20 
0
C belső 

hőmérséklet mellett megengedett 65%-os relatív légnedvességi követelményt, ellenben a 

belső komfortérzet szempontjából meghatározott 50 %-os belső páratartalmat nem éri el. Az 

épületek ezen pontjain a megengedettnél magasabb páratartalom felületi kondenzációhoz 

vezethet. Ez a hőszigetelő képesség csökkenése mellett károsíthatja az épületszerkezeteket, és 

elősegítheti a penészgombák megjelenését a lakóépületek helyiségeinek belső felületén. 

 

A korrekció érdekében megvizsgáltam a kialakított csomópontjaimat a szabványtól (belső 

felületi 20 °C és külső felületi -5 °C esete) eltérő hőmérsékleti párokra is, mivel a hazánkban 

is egyre jobban érezhető klímaváltozás átlaghőmérsékleti emelkedése az MSZ 24140:2015 

szabvány [62] előírásaitól már most eltér a téli és a nyári időszakokban is. A vizsgált 

hőmérsékletpárokat és a hozzájuk rendelt belső felületi hőmérséklettényezők (fRSI) értékét a 4. 

eredménytáblázat foglalja össze. 

Az első sorozat hőmérsékletpárjaiban megtartottam a te=-5 
0
C külső hőmérséklet, a második 

sorozat esetén pedig ti=20 
0
C belső hőmérséklet. A változatokat a sárgával jelzett értékek 

mutatják. 
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i 

frsi ti= 20 te=-5 ti= 18 te=-5 ti= 16 te=-5 ti= 22 te=-5 ti= 24 te=-5 

0,6 39,50 41,00 42,80 37,20 35,00 

0,65 42,50 44,30 46,50 40,40 38,40 

0,7 45,50 47,60 49,45 41,50 43,50 

0,75 48,50 50,00 52,50 43,54 46,50 

           frsi ti= 20 te=-5 ti= 20 te=0 ti= 20 te=+5 ti= 20 te=+10 
  0,6 39,50 45,70 50,70 57,67 
  0,65 42,50 47,70 54,33 61,20 
  0,7 45,50 50,02 56,23 63,14 
  0,75 48,50 53,05 58,24 64,42 
  

4. eredménytáblázat: Belső felületi hőmérséklet tényező 

 

Ezek után a megengedhető belső maximális páratartalom vizsgálatot minden 

hőmérsékletpárra korrigálva elvégezem az előzőekben leírtak alapján. Ezek eredményeit az    

5 – 11. eredménytáblázat és a 32-38. ábra mutatja. 

 

 

nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

megengedhető belső páratartalom                                              
18 Celsius fok belső hőmérséklet és                                        

-5 Celsius fok külső hőmérséklet mellett                                                      
(%)  

pozíció     (A,B,C) A B C 

fa 1 EPS 55,89 58,31 53,33 

fa 2 EPS 56,28 57,18 53,03 

fa 3 EPS 53,72 54,38 52,67 

fa 1 MW 56,21 58,45 53,55 

fa 2 MW 55,91 57,36 54,26 

fa 3 MW 53,75 54,40 51,79 

műanyag 1 EPS 55,07 53,16 47,45 

műanyag 2 EPS 54,95 51,53 52,37 

műanyag 3 EPS 53,15 49,56 47,16 

műanyag 1 MW 55,07 55,07 47,50 

műanyag 2 MW 54,94 51,68 52,50 

műanyag 3 MW 53,16 49,57 47,20 

 

5. eredménytáblázat: 18 Celsius fok belső hőmérséklet és -5 Celsius fok külső hőmérséklet mellett 
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nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

megengedhető belső páratartalom                                              
16 Celsius fok belső hőmérséklet és                                        

-5 Celsius fok külső hőmérséklet mellett                                                      
(%)  

pozíció     (A,B,C) A B C 

fa 1 EPS 57,14 59,33 54,81 

fa 2 EPS 57,49 58,31 54,53 

fa 3 EPS 55,16 55,76 54,21 

fa 1 MW 57,42 59,47 55,01 

fa 2 MW 57,15 58,47 55,66 

fa 3 MW 55,19 55,78 53,41 

műanyag 1 EPS 56,39 54,65 49,43 

műanyag 2 EPS 56,28 53,17 53,93 

műanyag 3 EPS 54,65 51,39 49,11 

műanyag 1 MW 56,39 54,76 49,49 

műanyag 2 MW 56,27 53,31 54,05 

műanyag 3 MW 54,65 51,39 49,15 

 

6. eredménytáblázat:16 Celsius fok belső hőmérséklet és -5 Celsius fok külső hőmérséklet mellett 

 

nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

megengedhető belső páratartalom                                              
22 Celsius fok belső hőmérséklet és                                        

-5 Celsius fok külső hőmérséklet mellett                                                      
(%)  

pozíció     (A,B,C) A B C 

fa 1 EPS 46,67 48,14 45,08 

fa 2 EPS 46,91 47,46 44,88 

fa 3 EPS 45,34 45,76 44,65 

fa 1 MW 46,87 48,23 45,23 

fa 2 MW 46,69 47,57 45,69 

fa 3 MW 45,36 45,77 44,08 

műanyag 1 EPS 46,17 44,97 41,45 

műanyag 2 EPS 46,10 51,53 44,45 

műanyag 3 EPS 44,97 42,69 41,35 

műanyag 1 MW 46,18 46,18 41,47 

műanyag 2 MW 46,10 44,01 44,54 

műanyag 3 MW 44,97 42,69 41,37 

 

7. eredménytáblázat: 22 Celsius fok belső hőmérséklet és -5 Celsius fok külső hőmérséklet mellett 
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nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

megengedhető belső páratartalom                                              
24 Celsius fok belső hőmérséklet és                                        

-5 Celsius fok külső hőmérséklet mellett                                                      
(%)  

pozíció     (A,B,C) A B C 

fa 1 EPS 52,78 55,68 49,63 

fa 2 EPS 53,24 54,33 49,24 

fa 3 EPS 50,13 50,97 48,78 

fa 1 MW 53,16 55,85 49,91 

fa 2 MW 52,80 54,54 50,83 

fa 3 MW 50,18 50,99 47,65 

műanyag 1 EPS 51,79 49,41 43,27 

műanyag 2 EPS 51,65 47,31 48,39 

műanyag 3 EPS 49,40 45,29 42,81 

műanyag 1 MW 51,80 49,56 43,35 

műanyag 2 MW 51,64 47,51 48,56 

műanyag 3 MW 49,41 45,29 42,88 

 

8. eredménytáblázat: 24 Celsius fok belső hőmérséklet és -5 Celsius fok külső hőmérséklet mellett 

 

nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

megengedhető belső páratartalom                                              
20 Celsius fok belső hőmérséklet és                                        

0 Celsius fok külső hőmérséklet mellett                                                      
(%)  

pozíció     (A,B,C) A B C 

fa 1 EPS 56,46 58,24 54,64 

fa 2 EPS 56,74 57,41 54,44 

fa 3 EPS 54,89 55,34 54,21 

fa 1 MW 56,69 58,35 54,78 

fa 2 MW 56,47 57,54 55,26 

fa 3 MW 54,92 55,36 53,64 

műanyag 1 EPS 55,85 54,53 49,91 

műanyag 2 EPS 55,76 51,53 54,01 

műanyag 3 EPS 54,52 51,82 49,71 

műanyag 1 MW 55,86 55,86 49,95 

műanyag 2 MW 55,76 53,56 54,10 

műanyag 3 MW 54,53 51,83 49,74 

 

9. eredménytáblázat: 20 Celsius fok belső hőmérséklet és 0 Celsius fok külső hőmérséklet mellett 
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nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

megengedhető belső páratartalom                                              
20 Celsius fok belső hőmérséklet és                                        

+5 Celsius fok külső hőmérséklet mellett                                                      
(%)  

pozíció     (A,B,C) A B C 

fa 1 EPS 62,26 64,06 60,28 

fa 2 EPS 62,55 63,22 60,02 

fa 3 EPS 60,60 61,14 59,72 

fa 1 MW 62,50 64,17 60,46 

fa 2 MW 62,27 63,35 61,05 

fa 3 MW 60,63 61,16 58,99 

műanyag 1 EPS 61,65 60,13 56,14 

műanyag 2 EPS 61,56 58,77 59,47 

műanyag 3 EPS 60,13 57,43 55,97 

műanyag 1 MW 61,65 60,23 56,17 

műanyag 2 MW 61,55 58,89 59,58 

műanyag 3 MW 60,13 57,43 56,00 

 

10. eredménytáblázat:20 Celsius fok belső hőmérséklet és +5 Celsius fok külső hőmérséklet mellett 

 

nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

megengedhető belső páratartalom                                              
20 Celsius fok belső hőmérséklet és                                        

+10 Celsius fok külső hőmérséklet mellett                                                      
(%)  

pozíció     (A,B,C) A B C 

fa 1 EPS 68,29 69,92 66,44 

fa 2 EPS 68,55 69,16 66,18 

fa 3 EPS 66,75 67,28 65,89 

fa 1 MW 68,50 70,01 66,61 

fa 2 MW 68,30 69,28 67,20 

fa 3 MW 66,79 67,29 65,16 

műanyag 1 EPS 67,74 66,29 63,05 

műanyag 2 EPS 67,66 51,53 65,63 

műanyag 3 EPS 66,29 63,90 62,88 

műanyag 1 MW 67,74 67,74 63,08 

műanyag 2 MW 67,65 65,07 65,74 

műanyag 3 MW 66,29 63,90 62,90 

 

11. eredménytáblázat:20 Celsius fok belső hőmérséklet és +10 Celsius fok külső hőmérséklet mellett 
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Az ábrákon csak azokat az értékeket tüntettem fel, amik nem érik el vagy megközelítik az 

előzőekben előírt belső komfortérzet szempontjából meghatározott 50 %-os belső 

páratartalmat. Az összes többi esetben a követelményszint teljesül. 

 

32. ábra: Megengedhető belső maximális páratartalom ti=18 
0
C és te= -5 

0
C hőmérséklet mellett 

33. ábra: Megengedhető belső maximális páratartalom ti=16 
0
C és te= -5 

0
C hőmérséklet 

mellett 
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34. ábra: Megengedhető belső maximális páratartalom ti=22 
0
C és te= -5 

0
C hőmérséklet 

mellett 

 

 

35. ábra: Megengedhető belső maximális páratartalom ti=24 
0
C és te= -5 

0
C hőmérséklet 

mellett 
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36. ábra: Megengedhető belső maximális páratartalom ti=20 
0
C és te=0 

0
C hőmérséklet 

mellett 

 

 

37. ábra: Megengedhető belső maximális páratartalom ti=20 
0
C és te= +5 

0
C hőmérséklet 

mellett 
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38. ábra:Megengedhető belső maximális páratartalom ti=20 
0
C és te= +10 

0
C hőmérséklet mellett 

 

Magyarország éves középhőmérsékleteinek értékei a globális tendenciákkal összhangban áll, 

miszerint a nyolcvanas évek elejétől intenzív melegedés kezdődött. A téli középhőmérséklet 

az 1981–2010-es normál időszakban -0,08 foknak adódik. A telek hőmérséklete 1901-óta 0,97 

fokkal nőtt, ám ez a változás statisztikai szempontból nem szignifikáns, ellenben a legutóbbi 

36 telének a középhőmérséklete 1,9 fokkal nőtt [66]. 

Ezt a hőmérsékletváltozási jelenséget az előírások nem követik, ezért a szabványos külső 

hőmérsékleti értékek növelésével vizsgáltam a csomópontokat. Látható, hogy már te=0 
0
C 

esetén is jelentős a belső páratartalom értékeinek javulása, a te=+5 
0
C esetén pedig az értékek 

az 55,97% - 64,17% közé esnek, ami kielégíti a lakóépületek helyiségeire előírt 50%- 70%-ig 

terjedő határértéket. 

A helyiségek ideális hőmérsékletének egészségügyi határait figyelembe véve is vizsgáltam a 

belső páratartalmat, ami az alábbiak alapján a 18-24 
0
C tartományt fedte le [67]. 

 lakószoba   20-22 
0
C 

 előszoba   18-20 
0
C 

 fürdő, mosókonyha  22-24 
0
C 

Az így kapott eredmények alapján  (31. – 38. ábra) kiválasztható a legideálisabb beépítés az 

egyes helyiségfunkciókhoz kapcsolva. 
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5.2.3 I/c Tézis - Nedvességtartalmak változása anyagokban 

 

Szimulációs modellek nedvességtartalmainak vizsgálata kapcsán megállapítottam, hogy a 

kondenzáció várható mértéke az EPS hőszigetelést alkalmazása mellett minden modell 

esetében a vízszintes metszetnél magas, MW hőszigetelést esetében az 1-es modell 

párkánybeépítése esetében (közbenső beépítési mód a külső fal közbenső síkjában) a 

legvalószínűbb. 

A nedvességtartalmak változása kapcsán kimutattam, hogy a beépítési sík belső tér felé való 

elmozdítása magasabb nedvességtartalmat eredményez a szerkezetben, ami a csomópont 

kialakítása esetén hő- és nedvességtechnikai romlást eredményez. Ezzel a beépítési móddal 

nemcsak a kondenzáció veszélye áll fenn, hanem várhatóan a szerkezet élettartama is 

lecsökkent. 

 

 

A fenti megállapítás alátámasztása: 

 

A numerikus szimulációkat a követező esetekre végeztem: 

 beépítési pozíció: A, B, C 

 helyzet a kávában: 1,2,3 (falszerkezet középső, falszerkezet szélső és hőszigetelés 

szélső zónája) 

 ablaktípus: fa és műanyag (92/85 mm, Bichlmaier-Forst és Internorm KF 300) 

 hőszigetelés típusa: EPS és ásványgyapot hőszigetelés 

 külső hőmérséklet felületi: F, -5 [°C] 

 

 

A beépítési pozíciókat és a kávában való elhelyezkedést a 16. és a 20. ábra (41. és 49. oldal) 

mutatja be. A stacioner állapotú, csatolt hő- és páradiffúziós végeselemes szimulációk 

eredményeiből az egyes szerkezetekre elvégzett számítások eredményeit a 12-15. 

eredménytáblázat és 39-42. ábra foglalja magába, a modellek limitációját a 4.1.3. fejezetben 

(44. oldal) fejtem ki részletesen. 
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nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

nedvességtartalom                                                                                                      
a külső hőszigetelésben                                                                                             

(kg/m
3
) 

pozíció     (A,B,C) A B C 

fa 

1 EPS 5,065 1,766 9,961 

2 EPS 4,948 1,785 4,821 

3 EPS 3,954 1,779 2,155 

1 MW 0,273 0,269 2,374 

2 MW 0,272 0,266 0,842 

3 MW 0,255 0,257 0,264 

műanyag 

1 EPS 5,093 1,807 11,033 

2 EPS 5,019 1,770 3,362 

3 EPS 4,153 1,828 5,148 

1 MW 0,307 0,270 8,273 

2 MW 0,271 0,265 0,273 

3 MW 0,257 0,273 0,264 

 

12. eredménytáblázat: Nedvességtartalom a külső hőszigetelésben 

39. ábra: Nedvességtartalom a külső hőszigetelésben 
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nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

nedvességtartalom                                                                                                      
a téglában                                                                                             

(kg/m
3
) 

pozíció     (A,B,C) A B C 

fa 

1 EPS 11,777 6,489 9,562 

2 EPS 10,785 6,433 7,556 

3 EPS 9,431 6,414 6,267 

1 MW 6,172 3,772 6,270 

2 MW 6,038 3,740 5,668 

3 MW 6,095 3,727 5,205 

műanyag 

1 EPS 11,772 6,432 9,946 

2 EPS 10,737 6,346 7,518 

3 EPS 9,381 6,362 9,315 

1 MW 4,448 3,664 4,944 

2 MW 5,953 3,660 4,491 

3 MW 5,950 3,623 5,224 

 

13. eredménytáblázat: Nedvességtartalom a téglában 

40. ábra: Nedvességtartalom a téglában 
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nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

nedvességtartalom                                                                                                      
a belső vakolatban                                                                                             

(kg/m
3
) 

pozíció     (A,B,C) A B C 

fa 

1 EPS 5,449 3,736 3,809 

2 EPS 5,375 3,691 3,762 

3 EPS 5,333 3,676 3,731 

1 MW 5,320 3,719 4,745 

2 MW 5,286 3,676 5,668 

3 MW 5,241 3,663 4,541 

műanyag 

1 EPS 5,443 3,730 3,815 

2 EPS 5,393 3,691 3,765 

3 EPS 5,331 3,677 4,840 

1 MW 5,237 3,713 3,693 

2 MW 5,279 3,677 3,610 

3 MW 5,230 3,664 4,505 

 

14. eredménytáblázat: Nedvességtartalom a belső vakolatban 

 

41. ábra: Nedvességtartalom a belső vakolatban 
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nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

nedvességtartalom                                                                                                      
a PUR habban                                                                                             

(kg/m
3
) 

pozíció     (A,B,C) A B C 

fa 

1 EPS 1,890 0,411 1,163 

2 EPS 2,127 0,766 1,267 

3 EPS 8,488 1,434 2,879 

1 MW 0,907 0,347 1,292 

2 MW 0,872 0,766 1,056 

3 MW 6,745 1,339 5,728 

műanyag 

1 EPS 11,156 0,493 2,817 

2 EPS 10,302 2,689 2,765 

3 EPS 10,775 2,919 6,826 

1 MW 1,092 1,092 0,687 

2 MW 0,839 0,839 0,576 

3 MW 7,828 2,695 2,455 

 

15. eredménytáblázat: Nedvességtartalom a PUR habban 

 

42. ábra: Nedvességtartalom a PUR habban 
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A stacioner állapotú, csatolt hő- és páradiffúziós szimulációs modellek eredményeinek 

összesített diagramjain (39-42. ábra) jól látható, hogy az állandósult állapotban potenciális 

kondenzáció kockázata áll fenn. A kondenzáció várható mértéke a külső hőszigetelésben és a 

téglában az EPS hőszigetelést alkalmazása mellett minden modell esetében a vízszintes 

metszetnél magas, MW hőszigetelést esetében az 1-es modell párkánybeépítése esetében 

(közbenső beépítési mód a külső fal közbenső síkjában, 41. ábra első beépítése) a 

legvalószínűbb. A tégla nedvesség kondenzációjának veszélye szintén minden modell 

esetében a vízszintes metszetnél figyelhető meg. 

 

Az 43. és 44. ábrákon jól látható, a potenciális kondenzációs kockázat a külső hőszigetelő 

rétegekben. A modellekben a kifehéredett területek jelzik a kondenzáció tartományát. A 

kondenzáció várható mértéke az 1. modell esetében a legmagasabb (közbenső beépítési mód a 

külső fal közbenső síkjában, 41. ábra első beépítése), amikor EPS hőszigetelést alkalmazunk a 

külső homlokzati felületen. 1-es és a 2-es esetben (közbenső és szélső beépítési mód) a külső 

alumínium párkány profilja az szigetelés felfelé történő nedvességáramlását gátolja, így 

megakadályozva annak szárítását mindkét külső szigeteléstípus esetén. Ez a jelenség jól 

látható a táblázatban szereplő adatokban is (12-15. eredménytáblázat). Az így kialakult magas 

relatív nedvességtartalom nagyobb hővezető képességet eredményez, ami a hőszigetelő 

rétegben nemcsak kondenzációt és hőtechnikai teljesítmény csökkenést jelent, hanem 

várhatóan a szerkezet élettartamát is csökkenti. 

Azt is megfigyelhetjük, hogy MW hőszigetelés alkalmazásával alacsonyabb relatív 

páratartalmat tudunk elérni, mint az EPS szigetelés esetén, ami jobb hőtechnikai 

teljesítményhez vezet. A külső falazat rétegrendjének összeállítása esetén szintén a MW 

szigetelés eredményez alacsonyabb páratartalmat a falazat téglaszerkezetében. 

 

 

 



Homlokzati ablakszerkezet-beépítések optimalizálása  

és fejlesztési lehetőségeinek komplex vizsgálata                             

 

 Tömböly Cecília // Doktori értekezés // 2018.  

78 

 

43. ábra: Relatív páratartalom az ablakpárkánynál (C), műanyag nyílászáró és MW hőszigetelés esetén  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Relatív páratartalom az ablakpárkánynál (C), műanyag nyílászáró és EPS hőszigetelés esetén  
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5.2.4 Az I. téziscsoport áttekintése, beépítési javaslat 

Vizsgálataim alapján kijelenthetem, hogy az ablakok homlokzati síkhoz képest pontos 

elhelyezése és az alkalmazott anyagok jelentősen befolyásolják az épületszerkezetek 

épületfizikai teljesítményét, ami hatással lehet a teljes épület energetikai teljesítőképességére 

is. Ezért fontos figyelembe venni az épületszerkezetek higrotermikus (kapcsolt hő- és 

nedvességtranszport) viselkedését az építészeti és szerkezeti kialakításában. 

A szimulációs eredmények összevetése után kijelenthetem, hogy a következményképpen 

fellépő épületfizikai hatások egyidejű figyelembevételével a legideálisabb eset, ha az ablakot 

külső homlokzati sík felé mozdítjuk el (2. és 3. beépítési helyzet, ami a falsík külső síkja és a 

hőszigetelés külső síkját jelöli) és ásványgyapot hőszigetelést alkalmazok a külső fal 

felületének szigetelésére. Ezekben a beépítési pozíciókban mind a hőtechnikai mind a 

páratechnikai tulajdonságok a legkedvezőbb képet mutatják és elkerülhető a 

nedvességkárosodás is. 

A felületi hőmérsékletek vizsgálata során a különbség elhanyagolhatók, viszont a felületi 

hőáramsűrűségeket tekintve az ásványgyapot szigetelésű falszerkezet külső oldalára helyezett 

ablak esetén akár 71,34%-kal kevesebb hőveszteséggel rendelkeznek, mint a többi 

csomóponti kialakításban. Nagy különbség figyelhető meg az alkalmazott szigetelések 

nedvességtartalmában és a vizsgált modellek tömítéseiben is [59]. 

A csomópontok tervezése során a 2. és 3. modell jelenti az azokat a beépítési lehetőséget, 

amelyeknél a nedvességkárosodás kockázata alacsony, a 3. modellnél viszont ez a hatás 

veszélye már biztonságosnak tekinthető. Mivel a hő- és páratechnikai szimulációk változó 

mértékű kondenzációs kockázatot mutattak a külső hőszigetelő rétegekben, valamint a fa és 

műanyag ablakkeret és a falazóelem közötti kapcsolatban is, ezért a hőteljesítmény mellett 

figyelembe kell venni a várható élettartamot is. 

A 45. ábra egy olyan beépítést mutat fa nyílászáró és EPS hőszigetelés esetén, ahol az 

előzőekben összefoglalt szempontokat figyelembe vettem és a beépítést a levont 

következtetések tükrében alakítottam ki.  
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45. ábra: Beépítési javaslat csomóponti kialakítása ásványgyapot hőszigetelés esetén [65] 
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5.3 II. Tézis - Paraméter vizsgálatok 

 

 

A vizsgált csomópontok kávabeépítésének paramétervizsgálatát elvégezve megállapítottam a 

tendenciát, miszerint a kávába befordított hőszigetelés vastagsági növekedésével a vonalmenti 

hőátbocsátási tényező nemlineáris monoton csökken; 15 cm beépítése esetén megközelíti a 0 

értéket, amivel akár hőhídmentes csomópontot is ki tudunk alakítani. 

A teljes felületű purenites kávakialakítás esetén a vonalmenti hőátbocsátási tényező értékei 

28%-kal nagyobb értékeket mutatnak az kávába ablaktokig beforduló EPS hőszigeteléssel 

szemben a párazárás hiánya miatt, ami a nedvességkárosodás kockázatát megnöveli és a hő- 

és páratechnikai teljesítőképesség csökkenéséhez vezethet. 

A trendvonalak felvétele után az EPS hőszigetelés káva bélletként való kialakítása során 

definiáltam a legoptimálisabb beépítést a legrentábilisabb kialakítás érdekében. Abban az 

estben, ha állagvédelmi szempontból (I. téziscsoport) nem indokolt a vastagabb hőszigetelés 

kialakítása, akkor nem gazdaságos ez a kialakítás, mivel a vonalmenti hőátbocsátási tényező 

kismértékű (átlagosan 37,8%) csökkenését érhetjük csak el. 

 

 

 

 

A fenti megállapítás alátámasztása: 

 

A numerikus szimulációkat a követező esetekre végeztem: 

 beépítési pozíció: A 

 helyzet a kávában: 1,2,3 (falszerkezet középső, falszerkezet szélső és hőszigetelés 

szélső zónája) 

 ablaktípus: fa (92/85 mm, Bichlmaier-Forst) 

 hőszigetelés típusa a külső falon: EPS és MW hőszigetelés 

 kávába beforduló hőszigetelés: EPS és purenit 

 külső hőmérséklet felületi: F, -5 [°C] 
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A végeselemes szimulációk eredményeit az 16-17. eredménytáblázat és a 46-47. ábra foglalja 

magába. 

A csomópontok vízszintes kávaszerkezeteinek vizsgálatát végeztem el EPS és MW 

hőszigetelések esetén. A modellek limitációját a  4.1.3. fejezetben (44. oldal)  részleteztem. A 

paramétervizsgálatok kapcsán a kávakialakításokat vizsgáltam három változatra miután. A 

belső felületi hőmérsékletek (Tmin) és a vonalmenti hőátbocsátási tényezők ( kielemzése 

során a legoptimálisabb kialakításom volt a cél, amivel a vonalmenti hőátbocsátási tényező 

értékét a minimálisra csökkentsem.  

 

A kialakítások változatai a következők voltak: 

Az első sorozat beépítési eseteiben (S1, S2, S3) (46. ábra) a kávába beforduló hőszigetelés 

EPS táblából lett kialakítva 4, 10 és 15 cm vastagságban.  Az elhelyezések beépítési rajzán 

látható, hogy a 2-es beépítés esetén a hőszigetelés a tokszerkezet külső síkra helyezése miatt 

nem tud befordulni a kávába, ezért a tokra való rátakarással alakítottam ki a kiegészítő 

hőszigetelést. Azokban az esetekben (S2 és S3) ahol a hőszigetelés gátolta volna az ablak 

elhelyezését, a fallal való kapcsolatot toktoldóval alakítottam ki. 

 

 

 

 

46. ábra: Beépítési pozíciók EPS kávakialakítás esetén (S1,S2,S3) és kávában 

elhelyezkedés (1,2,4) 
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kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,4) 

beépítési eset           
(S1-S3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

q_avg                                
{comsol}                                       
(W/m) 

vonalmenti 
hőátbocsátási 

tényező                           

                                         
(W/mK) 

MW-EPS             

 érték 
eltérése        

% 

1 

S1 EPS 17,230 0,0770   

S1 MW 16,406 0,0669 -15,067 

S2 EPS 17,763 0,0319   

S2 MW 17,168 0,0310 -2,967 

S3 EPS 16,393 0,0038   

S3 MW 15,58 0,0025 -52,177 

2 

S1 EPS 17,61 0,0922   

S1 MW 16,757 0,0809 -13,886 

S2 EPS 18,099 0,0453   

S2 MW 17,373 0,0392 -15,726 

S3 EPS 17,119 0,0120   

S3 MW 16,353 0,0042 -184,664 

4 

S1 EPS 18,187 0,1153   

S1 MW 17,39 0,1063 -8,469 

S2 EPS 18,66 0,0678   

S2 MW 17,765 0,0548 -23,556 

S3 EPS 16,88 0,0024   

S3 MW 16,007 0,0012 -98,742 

16. eredménytáblázat: Vonalmenti hőátbocsátási tényező az első sorozatra 

47. ábra: Vonalmenti hőátbocsátási tényező vizsgálatának összesített eredményei az első sorozatra 
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A szerkezeten belüli hőhidak vizsgálata során a vonalmenti hőátbocsátási tényezőket 

hasonlítottam össze (16. eredménytáblázat). Az ablakszerkezet pozíciójának belső sík felé 

eltolódásával jelentősen nem változott a vonalmenti hőátbocsátási tényező értéke. Ez a 

változás a 47. ábrán is megfigyelhető az 1-2-4 eredménypárok összehasonlításával. A kávába 

beforduló hőszigetelés vastagsági változtatásával azonban jelentős csökkenést értem el a 

vonalmenti hőátbocsátási tényezőkben. Példának okáért az S1eset 4 cm káva hőszigetelésénél 

a  érték 0,0669, az S3 eset 15 centiméterénél viszont 0,0025-re csökken.  A 0 érték 

megközelítésével akár elérhető lehet hőhídmentes csomópontot kialakítása is, azonban ez nem 

biztos, hogy valóságos beépítési lehetőséget adna, hiszen ez már esztétikai kérdéseket is 

felvert. A kávára rátakart 15 centiméternyi hőszigetelés a szabad nyílásból már 30 cm-t venne 

el, ezáltal csökkentené a bejutó fény felületét és megváltoztatná az épületek homlokzati 

karakterét is. 

 

A második sorozat eseteiben (P1, P2, P3), (48. ábra) a kávába befordítva teljes kávafelületen 

végigfutva 2, 4, és 6 cm purenit szigetelést helyeztem el. A purenit egy (PUR/PIR-) 

keményhab alapú, fluorklór-szénhidrogénektől és halogénezett fluorklór-szénhidrogénektől 

mentes, nagy hőszigetelő képességű poliuretán. Kitűnő mechanikus tulajdonságai mellett 

kitűnő hőszigetelési tulajdonságokkal és jó diffúziós képességekkel rendelkezik. 400-700 

kg/m³ közötti fajsúllyal rendelkezik, könnyű és ezért alacsony súlyterhelést jelent. A homogén 

anyagszerkezet és a sűrűsége felelős kitűnő hőszigetelő képességéért. Hővezetési tényezője: 

típustól függően λ= 0,07 és 0,10 W/(mK) közötti. A purenites beépítési esetek hátránya, hogy 

technológiailag nem lehet a párazárást megoldani, az EPDM szalag a beépítés után szabadon 

maradna, így ettől eltekintettem a modellekben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. ábra: Beépítési pozíciók purenit kávakialakítás esetén (P1, P2, P3) és kávában elhelyezkedés(1,2,4) 



Homlokzati ablakszerkezet-beépítések optimalizálása  

és fejlesztési lehetőségeinek komplex vizsgálata                             

 

 Tömböly Cecília // Doktori értekezés // 2018.  

85 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,4) 

beépítési eset           
(S1-S3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

q_avg                                
{comsol}                                       
(W/m) 

vonalmenti 
hőátbocsátási 

tényező                           

                                         
(W/mK) 

MW-EPS             
y érték 

eltérése        
% 

1 

P1 EPS 17,61 0,0922   

P1 MW 16,757 0,0809 -13,886 

P2 EPS 17,023 0,0607   

P2 MW 16,188 0,0513 -18,192 

P3 EPS 16,533 0,0371   

P3 MW 15,952 0,0385 3,660 

2 

P1 EPS 16,685 0,0552   

P1 MW 15,821 0,0435 -26,852 

P2 EPS 16,406 0,0360   

P2 MW 15,571 0,0267 -35,031 

P3 EPS 16,319 0,0285   

P3 MW 15,684 0,0278 -2,705 

4 

P1 EPS 18,625 0,1328   

P1 MW 18,235 0,1401 5,199 

P2 EPS 17,882 0,0950   

P2 MW 17,221 0,0927 -2,569 

P3 EPS 17,163 0,0623   

P3 MW 16,583 0,0637 2,273 

17. eredménytáblázat: Vonalmenti hőátbocsátási tényező a második sorozatra 

49. ábra: Vonalmenti hőátbocsátási tényező vizsgálatának összesített eredményei második sorozatra 
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Az első sorozathoz hasonlóan az ablakszerkezet pozíciójának belső sík felé eltolódásával nem 

kaptam nagymértékben eltérő értékeket a vonalmenti hőátbocsátási tényezőkben, ellenben a 

kávába beforduló purenit vastagsági változtatásával jelentős csökkenést értem el (17. 

eredménytáblázat és 49. ábra). 

 

A két modellsorozat összehasonlítása azonban értékelhető eredményt adott mind a minimális 

belső felületei hőmérsékletek, mind a vonalmenti hőátbocsátási tényezők terén. 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés típusa               
(EPS, MW) 

Tmin_belső(degC) 

pozíció     (1,2,4) 1 2 4 

S1 EPS 15,64 15,86 16,24 

S2 EPS 15,79 15,71 16,15 

S3 EPS 15,83 15,81 16,26 

S1 MW 15,76 15,83 16,26 

S2 MW 15,65 15,76 16,19 

S3 MW 15,83 15,84 16,27 

P1 EPS 14,99 14,93 15,03 

P2 EPS 14,97 14,89 14,84 

P3 EPS 15,36 15,20 15,31 

P1 MW 15,18 15,12 15,07 

P2 MW 15,21 15,11 14,90 

P3 MW 15,26 15,22 15,32 

18. eredménytáblázat: Minimális felületi hőmérséklet vizsgálatának összesített eredményei 

50. ábra: Minimális felületi hőmérséklet vizsgálatának összesített eredményei 
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Az első és második modellsorozatok minimális belső felületeinek összehasonlítása során (18. 

eredménytáblázat és 50. ábra) a két eset közötti hőmérsékletkülönbség átlagosan 0,82 
0
C 

eltérést mutat. A vonalmenti hőátbocsátási tényezők eltérése átlagosan 28 %. Ennek oka a 

párazárás hiányában keresendő, hiszen a nedvességtartalmak miatt megváltozott a szerkezet 

hővezető képessége. Ez a jelenség a csomóponti beépítések beépítési hibáira világít rá. Ezt a 

nedvességváltozást továbbgondolva és a párazáró fólia helyes beépítésével vagy esetleges 

elhagyásának lehetőségeivel összekapcsolva szimulációkat a 5.4-es fejezetben vizsgáltam.  

 

A harmadik sorozat modelljein (S4-S8), (51. ábra) az EPS hőszigetelés kávába való 

befordításának vastagságváltozását vizsgáltam, a teljes kávafelületen végigfutva 2, 4, 6, 8 és 

10 cm-es vastagság esetén. A legkisebb  érték vizsgálata kapcsán (19. eredménytáblázat és 

52. ábra) belátható, hogy a várakozásoknak megfelelően az ablak legideálisabb síkja a 

kávában megegyezik a falszerkezet külső síkjával (2. kávába építési eset). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. ábra: Beépítési pozíciók (S4, S5, S6, S7, S8) és kávában elhelyezkedés (1,2,4) 
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kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,4) 

beépítési eset           
(S4-S8) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

q_avg                                
{comsol}                                       
(W/m) 

vonalmenti 
hőátbocsátási 

tényező                           

                                         
(W/mK) 

MW-EPS             

 érték 
eltérése            

% 

1 

S4 EPS 19,453 0,1619   

S5 EPS 17,589 0,1074 -50,776 

S6 EPS 17,954 0,0939   

S7 EPS 17,097 0,0809 -16,132 

S8 EPS 16,999 0,0477   

2 

S4 EPS 16,998 0,0872 45,270 

S5 EPS 17,018 0,0605   

S6 EPS 15,986 0,0398 -51,785 

S7 EPS 16,575 0,0348   

S8 EPS 15,789 0,0251 -38,258 

4 

S4 EPS 19,987 0,1833   

S5 EPS 18,532 0,1451 -26,302 

S6 EPS 18,578 0,1189   

S7 EPS 18,097 0,1209 1,649 

S8 EPS 17,97 0,0866   

19. eredménytáblázat: Vonalmenti hőátbocsátási tényező a harmadik modellsorozatban 

 

52. ábra: Vonalmenti hőátbocsátási tényező vizsgálatának összesített eredményei 
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53. ábra: A harmadik sorozat vonalmenti hőátbocsátási tényezőinek összehasonlítása 

 

A trendvonalak felvételével (53.ábra) jól látható a vonalmenti hőátbocsátási tényezők lineáris 

csökkenése a vastagság növekedésének függvényében és egyben meghatározhatók a 

minimum értékek (S8 beépítési esetek). Az S4-S8 beépítések közötti optimális minimum 

értékével a beépített hőszigetelés legideálisabb vastagsága definiálható. A 6 cm és 10 cm-es 

kávabéllet kialakításai közötti átlagosan 37,8% különbség a vonalmenti hőátbocsátási 

tényezőben nem indokolja a 6 cm-nél nagyobb vastagságot, mivel a hőtechnikai javulás ezen 

vastagság felett már nem rentábilis.  

A szimulációs eredmények összevetése után kijelenthetem, hogy a csomópontok tervezése 

során a vonalmenti hőátbocsátási tényező 0 érték megközelítése akár elérhető lehet, ami 

hőhídmentes csomópontot kialakítását jelentené. Az ilyen mértékű toktakarás (10 cm) 

azonban a beépítés kialakítását is változtatná, hiszen toktoldó vagy tokmagasítás nélkül ez 

nem megoldható. Ez a külső párkány felületi változása már esztétikai kérdéseket is felvert, 

hiszen a szabad nyílás 20 cm-es csökkenése megváltoztatná az épület külső és belső 

homlokzati felületének viszonyát is. 

 



Homlokzati ablakszerkezet-beépítések optimalizálása  

és fejlesztési lehetőségeinek komplex vizsgálata                             

 

 Tömböly Cecília // Doktori értekezés // 2018.  

90 

5.4 III. Téziscsoport - Beépítési hiba hatása 

5.4.1 III/a. Párazáró (EPDM) fólia hiányának vizsgálata 

 

 

Az építési hibák vizsgálata során (párazáró fólia elhagyása) rámutattam arra, hogy az 

általánosan kialakított csomópontok energetikai teljesítőképessége akár 58%-os romlást is 

indukálhat a gondatlan kivitelezés eredményeként. 

Ez állagvédelmi szempontból plusz nedvességterhelést jelent a szerkezetekre. 

 

 

 

A fenti megállapítás alátámasztása: 

 

A numerikus szimulációkat a követező esetekre végeztem: 

 beépítési pozíció: A, B, C 

 helyzet a kávában: 1,2,3 (falszerkezet középső, falszerkezet szélső és hőszigetelés 

szélső zónája) 

 ablaktípus: fa és műanyag (92/85 mm, Bichlmaier-Forst és Internorm KF 300) 

 hőszigetelés típusa: EPS és ásványgyapot hőszigetelés 

 külső hőmérséklet felületi: F, -5 [°C] 

 

Az instacioner hő- és nedvességtranszport szimulációk során a 4.1.3.fejezetben bemutatott 

(44. oldal)  limitációikatt vettem figyelembe, melyek alapján megállapítottam, hogy a 

különbözően kialakított csomópontok milyen hatással vannak a: 

 vonalmenti hőátbocsátási tényezőre -  

 belső felületi hőmérsékletre és hőmérséklettényezőre (Tmin, fRsi) 

 a nedvességtartalmak változására 
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A beépítési hibák vizsgálata során, a csomópontokban a párazárás jelentőségét vizsgáltam. A 

falkáva és az ablakprofil közötti hézag kitöltésre rendszerint PUR habot használnak. A befújás 

után a hab kidagad, szilárd külső burkot képezve megköt. A habot ezután hagyományosan az 

ablakkontúr síkjában levágják, ezzel a PUR hab a szivacshoz hasonlatossá válik és nedvesség 

felvételére is képes lesz. Vízzel telítődve csökken a hőszigetelő képessége, továbbá 

károsíthatja a csatlakozó szerkezeteket, mindemellett táptalajt nyújt a penészgombának. 

Sajnálatos módon a kivitelezés során nem minden esetben fordítanak kellő gondot a 

párazárásra és kihagyják az ablakszerkezet és falszerkezet csatlakozásánál a párazáró fóliát 

(EPDM), ami kritikus helyeken alkalmaznak tömítési célokra. Ez az öntapadó, zártcellás 

szerkezetű gumihab tömítő fólia fa és alumínium ablakok illetve falszerkezetek közötti 

hézagok tömítésére szolgáló vízzáró fólia. A fólia beépítése nélkül, esetleg helytelen 

beépítésével a kialakított csomópont nedvességtartama megváltozik, és ez változó mértékű 

kondenzációs kockázathoz vezethet a külső hőszigetelő rétegekben, valamint a fa és műanyag 

ablakkeret és a falazóelem közötti kapcsolatban is, ami a várható élettartamot lecsökkentheti. 

Ezért elsődlegesen az alkalmazási útmutatók alapján kialakított párazáró fólia meglétét 

hasonlítottam össze a teljes elhagyásával, aminek beépítési kialakításait az 54. ábra mutatja. 

54. ábra: Beépítési pozíciók a párazáró fólia megléte és hiányának eseteire 



Homlokzati ablakszerkezet-beépítések optimalizálása  

és fejlesztési lehetőségeinek komplex vizsgálata                             

 

 Tömböly Cecília // Doktori értekezés // 2018.  

92 

nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

párazáró 
szalag 

q_avg                                
{comsol}                                       
(W/m) 

vonalmenti 
hőátbocsátási 

tényező                           

                                         
(W/mK) 

van-nincs             

 érték 
eltérése        

% 

pozíció  -    A 

fa 

1 EPS van 17,230 0,0770   

1 EPS nincs 17,171 0,0746 -3,163 

2 EPS van 16,351 0,0583   

2 EPS nincs 16,875 0,0628 7,124 

3 EPS van 16,157 0,0341   

3 EPS nincs 15,887 0,0233 -46,448 

1 MW van 16,4060 0,0669   

1 MW nincs 16,3170 0,0633 -5,621 

2 MW van 16,1360 0,0561   

2 MW nincs 16,1800 0,0579 3,042 

3 MW van 15,6470 0,0365   

3 MW nincs 15,3090 0,0230 -58,749 

 

20. eredménytáblázat: A vonalmenti hőátbocsátási tényezők összehasonlítása 

 

55. ábra: A vonalmenti hőátbocsátási tényezők összehasonlítása 
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nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

párazáró 
szalag 

Tmin - belső felületen                                     
(

0
C) 

pozíció     (A,B,C) A B C 

fa 

1 EPS van 15,640 16,555 14,671 

2 EPS van 15,787 16,130 14,555 

3 EPS van 14,817 15,068 14,420 

1 EPS nincs 15,611 16,468 14,634 

2 EPS nincs 15,546 16,086 14,557 

3 EPS nincs 15,094 15,101 14,064 

1 MW van 15,760 16,611 14,753 

2 MW van 15,647 16,197 15,024 

3 MW van 14,831 15,077 14,089 

1 MW nincs 15,762 16,531 14,694 

2 MW nincs 15,659 16,173 15,030 

3 MW nincs 16,531 15,148 14,492 

21. eredménytáblázat: Belső minimális felületi hőmérsékletek összehasonlítása 

 

nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

párazáró 
szalag 

hőmérséklet tényező                               
fRsi 

pozíció     (A,B,C) A B C 

fa 

1 EPS van 0,8256 0,8622 0,7868 

2 EPS van 0,8315 0,8452 0,7822 

3 EPS van 0,7927 0,8027 0,7768 

1 EPS nincs 0,8244 0,8587 0,7854 

2 EPS nincs 0,8218 0,8434 0,7823 

3 EPS nincs 0,8038 0,8040 0,7626 

1 MW van 0,8304 0,8644 0,7901 

2 MW van 0,8259 0,8479 0,8010 

3 MW van 0,7932 0,8031 0,7636 

1 MW nincs 0,8305 0,8612 0,7878 

2 MW nincs 0,8264 0,8469 0,8012 

3 MW nincs 0,8612 0,8059 0,7797 

22. eredménytáblázat: Belső felületi hőmérséklettényezők összehasonlítása 
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Feltételezve, hogy a kívánalmaknak megfelelő hőszigetelő tulajdonságú nyílászárót építünk 

be megfelelően hőszigetelt falszerkezetbe, a hő számára egyetlen út marad a külső és belső tér 

közötti áramlásra: a nyílászáró és a fal között szükségszerűen meglévő beépítési hézag. Ha ezt 

az utat nem zárjuk le a hő számára, megindul a hőáramlás. 

A vizsgált vonalmenti hőátbocsátási tényezők, a belső felületi minimális hőmérsékletek és 

hőmérsékleti tényezők (20, 21 és 21. eredménytáblázat és 55. ábra) az azonos kialakítás 

esetén egymáshoz képest nem mutatnak jelentős eltérést, sem az EPDM fóliával, sem az 

anélkül kialakított csomópontokban sem. Ezt jól szemlélteti az 56. ábra is. 

56. ábra: A belső felületi minimális hőmérsékletek összehasonlítása EPDM fóliával (bal) és 

anélkül (jobb) 

 

Egyetlen jelentősebb eltérést a vonalmenti hőátbocsátási tényezőben a 3. külső falsíkra 

elhelyezett ablak esetén megfigyelhető meg. Itt az eltérés EPS és MW hőszigetelés esetén is 

50% körüli. Ez az eltérést 20. eredménytáblázatban és 56. ábrán emeltem ki. Ez felveti az 

EPDM fólia vonalvezetésének átgondolását azokban az esetekben, amikor a fólia 

vonalvezetésre nem megszakítás nélküli és nem zárja le teljesen az ablak vonalát. Ezt a 

beépítési hibahatást az 5.4.2. Beépítések javítási lehetőségeinek vizsgálata fejezetben tárom 

fel.  
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Nedvességtartalmak változása a vizsgált csomópontok anyagaiban: 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

párazáró 
szalag 

nedvességtartalom                                                                                                      
a külső hőszigetelésben                                                                                             

(kg/m
3
) 

%-os eltérés a 
nedvességtartalomban 

pozíció     (A,B,C) A B C A B C 

1 EPS van 5,0652 1,7656 9,9608 

0,0908 -0,9005 0,7148 1 EPS nincs 5,0606 1,7815 9,8896 

2 EPS van 4,9480 1,7846 4,8208 

-7,5707 -51,2048 -17,1548 2 EPS nincs 5,3226 2,6984 5,6478 

3 EPS van 3,9538 1,7788 2,2074 

-9,5048 -11,6089 -134,5791 3 EPS nincs 4,3296 1,9853 5,1781 

1 MW van 0,2732 0,2695 2,3740 

-0,8857 0,1076 -4,1196 1 MW nincs 0,2757 0,2692 2,4718 

2 MW van 0,2549 0,2656 0,8418 

-8,1617 -2,7562 -40,7035 2 MW nincs 0,2757 0,2729 1,1844 

3 MW van 0,2549 0,2574 0,2639 

-4,4418 -6,0373 0,5646 3 MW nincs 0,2662 0,2729 0,2624 

 

23. eredménytáblázat: Nedvességtartalom összehasonlítása a külső hőszigetelésben 

 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

párazáró 
szalag 

nedvességtartalom                                                                                                      
a téglában                                                                                             

(kg/m
3
) 

%-os eltérés a 
nedvességtartalomban 

pozíció     (A,B,C) A B C A B C 

1 EPS van 11,7770 6,4885 9,5622 

2,3690 0,1063 0,9642 1 EPS nincs 11,4980 6,4816 9,4700 

2 EPS van 10,7850 6,4332 7,5560 

-1,2888 -12,3111 -8,7560 2 EPS nincs 10,9240 7,2252 8,2176 

3 EPS van 9,4308 6,4137 6,2669 

0,2905 -8,3914 -48,8280 3 EPS nincs 9,4034 6,9519 9,3269 

1 MW van 6,1724 3,7722 6,2695 

2,3945 0,1352 -0,0064 1 MW nincs 6,0246 3,7671 6,2699 

2 MW van 6,0381 3,7400 9,3269 

-0,6028 -6,7086 40,5065 2 MW nincs 6,0745 3,9909 5,5489 

3 MW van 6,0954 3,7270 5,2049 

4,1162 -5,9485 2,8473 3 MW nincs 5,8445 3,9487 5,0567 

 

24. eredménytáblázat: Nedvességtartalom összehasonlítása a téglában 
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kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

párazáró 
szalag 

nedvességtartalom                                                                                                      
a belső vakolatban                                                                                             

(kg/m
3
) 

%-os eltérés a 
nedvességtartalomban 

pozíció     (A,B,C) A B C A B C 

1 EPS van 5,4489 3,7363 3,8086 

0,1615 0,1766 0,1103 1 EPS nincs 5,4401 3,7297 3,8044 

2 EPS van 5,3746 3,6906 3,7622 

-0,5712 -0,3522 -4,3459 2 EPS nincs 5,4053 3,7036 3,9257 

3 EPS van 5,3326 3,6759 3,7309 

-0,0769 -0,0490 -29,4808 3 EPS nincs 5,3367 3,6777 4,8308 

1 MW van 5,3201 3,7186 4,7449 

0,1184 0,1936 0,5732 1 MW nincs 5,3138 3,7114 4,7177 

2 MW van 5,2856 3,6761 4,6549 

-0,0492 0,0000 0,9646 2 MW nincs 5,2882 3,6761 4,6100 

3 MW van 5,2406 3,6632 4,5410 

1,0533 0,5296 3,9991 3 MW nincs 5,1854 3,6438 4,3594 

 

25. eredménytáblázat: Nedvességtartalom összehasonlítása a belső vakolatban 

 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

párazáró 
szalag 

nedvességtartalom                                                                                                      
a PUR habban                                                                                             

(kg/m
3
) 

%-os eltérés a 
nedvességtartalomban 

pozíció     (A,B,C) A B C A B C 

1 EPS van 1,8903 0,4110 1,1625 

-5,2214 -807,4034 -10,8731 1 EPS nincs 1,9890 3,7297 1,2889 

2 EPS van 2,1270 0,7661 1,2670 

17,4001 6,4375 22,0758 2 EPS nincs 1,7569 0,7168 0,9873 

3 EPS van 8,4881 1,4343 2,8791 

71,0654 27,3862 22,6703 3 EPS nincs 2,4560 1,0415 2,2264 

1 MW van 0,9073 0,3470 1,2917 

14,2467 11,8591 -8,5469 1 MW nincs 0,7780 0,3058 1,4021 

2 MW van 0,8724 0,6751 1,0564 

12,0575 35,3252 18,3510 2 MW nincs 0,7672 0,4366 0,8625 

3 MW van 6,7447 1,3394 5,7284 

81,2816 38,1260 81,5027 3 MW nincs 1,2625 0,8287 1,0596 

 

26. eredménytáblázat: Nedvességtartalom összehasonlítása a PUR habban 
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57. ábra: Relatív nedvességtartalom a vízszintes kávánál, EPDM fóliával (balra) és fólia 

nélkül (jobb oldali) 

 

A 23-26. eredménytáblázat és az 57. ábra a nedvességáram sűrűség nagyságának változását 

mutatja, melyen jól látható, hogy a nedvességáramlás a csomópontokban a kisebb, 

minimálisan párazáró szerkezetek felé halad. Az ábra jobb oldalán bemutatott EPDM fólia 

beépítési kialakítással jól látható, hogy az ablak tokszerkezete és a fólia között a kifelé áramló 

nedvesség nem talál utat, ami nedvesség felhalmozódását eredményez a hőszigetelésben.   

Az adatok azt is világosan mutatják, hogy, az MW hőszigeteléssel szigetelt szerkezet kisebb 

páralecsapódást mutatnak az ablakkeret mellett mint az EPS hőszigetelés, mivel ezek a 

modellek alacsonyabb nedvesség ellenállással rendelkeznek, ezért több nedvességet tudnak 

átengedni a szerkezeten. Ezzel együtt a falazóelemeken lévő nedvességáramok mértéke is 

nagyobb, ami azt is mutatja, hogy az épület szerkezetei "lélegeznek". Ez a homlokzati 

szerkezetek ásványgyapot hőszigetelésének létjogosultságát bizonyítja. 

Ezek után felmerül az igény ezeknél a kialakításoknál az EPDM fólia változtatott helyzetű 

beépítésére. 
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5.4.2 III/b. Beépítések javítási lehetőségeinek vizsgálata 

 

A vonalmenti hőátbocsátási tényezők 9,48 %-os javításával kialakítottam több módosított 

beépítési javaslatot az építéstechnológiai lehetőségek szem előtt tartásával, ami a belső 

felületi minimum elérésén túlmenően, nedvességtartalmi csökkenést is eredményezett. Ezekkel 

a kialakításokkal jobb hőtechnikai teljesítőképesség mellett elkerülhető a 

nedvességkárosodás. 

 

 

A fenti megállapítás alátámasztása: 

 

A numerikus szimulációkat a követező esetekre végeztem: 

 beépítési pozíció: A, B, C 

 helyzet a kávában: 1,2,3 (falszerkezet középső, falszerkezet szélső és hőszigetelés 

szélső zónája) 

 ablaktípus: fa és műanyag (92/85 mm, Bichlmaier-Forst és Internorm KF 300) 

 hőszigetelés típusa: EPS és ásványgyapot hőszigetelés 

 külső hőmérséklet felületi: F, -5 [°C] 

 

Az instacioner hő- és nedvességtranszport szimulációk során a 4.1.3.fejezetben bemutatott 

(44. oldal)  limitációikatt vettem figyelembe, melyek alapján megállapítottam, hogy a 

különbözően kialakított csomópontok milyen hatással vannak a: 

 vonalmenti hőátbocsátási tényezőre -  

 belső felületi hőmérsékletre (Tmin) 
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Általánosságban igaz, hogy a nagyobb páratartalmú levegőtől a kisebb páratartalmú levegő 

felé történő páravándorlás folyamatos és minden olyan épületszerkezetet érint, amely képes a 

pára áteresztésére. Ha tehát egy épületszerkezetet szeretnénk a párától megvédeni, azt 

megfelelő párazáró anyaggal el kell szigetelnünk. Mivel a belső pára épületszerkezetekbe való 

jutása teljességgel még így sem zárható ki, a bejutott pára szabad kiszellőzéséről is 

gondoskodnunk kell a másik oldalon: nem szabad annak párazáró anyaggal útját állni, 

párafeltorlódást okozva ezzel a szerkezetben [6]. Ez a jelenség volt megfigyelhető a párazáró 

fólia hiányának vizsgálata során az 57. ábrán is. Általános építészeti alapelv, hogy az 

épületszerkezetek rétegrendjét diffúz szerkezetként alakítsuk ki, azaz a beltérben keletkező 

pára ne rekedjen meg a szerkezetben, hanem belülről kifelé egyre kisebb ellenállásba ütközve 

könnyebben távozzon, védve ezzel az épületszerkezetet a kicsapódó nedvességtől. Ezért 

azokon a kialakítási helyzeteken, ahol ez a feltorlódás lehetséges új szigetelési síkot 

vizsgáltam, ami a háromszögletű vonalvezetés helyett derékszögletű vonalvezetést feltételez 

és így a szigetelési sík megszakítás nélkül, folyamatos védvonalként fut körbe a nyílászáró 

mentén (58. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. ábra: Beépítési pozíciók a párazáró fólia javított helyzetű kialakítására fa nyílászáró esetén 
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nyílászár
ó típusa 

kávában 
elhelyez

kedés 
(1,2,3) 

hőszig. 
típusa               

(eps, mw) 

pozíció     
(A,B,C) 

Tmin - belső felületen                                     
(

0
C) 

érték eltérése        % 

párazáró szalag van nincs javított 
van-
nincs 

van-
javított 

nincs-
javított 

fa 

3 eps A 14,817 15,094 14,444 1,835 -2,582 -4,500 

3 mw A 14,831 15,153 14,537 2,125 -2,022 -4,237 

2 eps B 16,130 16,086 16,151 -0,274 0,130 0,402 

2 mw B 16,197 16,173 16,224 -0,148 0,166 0,314 

3 eps B 15,068 15,101 15,283 0,219 1,407 1,191 

3 mw B 15,077 15,148 15,321 0,469 1,593 1,129 

3 eps C 14,420 14,064 14,455 -2,531 0,242 2,705 

3 mw C 14,089 14,492 14,512 2,781 2,915 0,138 

műanyag 

3 eps A 14,603 14,549 13,994 -0,371 -4,352 -3,966 

3 mw A 14,606 14,566 14,070 -0,275 -3,810 -3,525 

2 eps B 13,988 13,962 13,385 -0,186 -4,505 -4,311 

2 mw B 14,046 14,015 13,445 -0,221 -4,470 -4,239 

3 eps B 13,241 13,173 13,385 -0,516 1,076 1,584 

3 mw B 14,046 14,015 13,267 -0,221 -5,872 -5,638 

3 eps C 12,332 11,532 13,167 -6,937 6,342 12,417 

3 mw C 12,347 11,561 13,221 -6,799 6,611 12,556 

 

27. eredménytáblázat: Beépítési hibák javításának belső minimum hőmérsékleti összesített eredményei 

59. ábra: A minimális belső felületi hőmérséklet összehasonlítása 
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nyílászáró 
típusa 

kávában 
elhelyezkedés 

(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(eps, mw) 

pozíció     
(A,B,C) 

párazáró 
szalag 

q_avg                                
{comsol}                                       
(W/m) 

vonalmenti 
hőátbocsátási 

tényező                           

                                         
(W/mK) 

van-
nincs-

javított             

 érték 
eltérése        

% 

fa 

3 eps A 

van 16,157 0,0341   

nincs 15,887 0,0233 31,717 

javított 16,082 0,0311 8,810 

3 mw A 

van 15,647 0,0365   

nincs 15,309 0,0230 37,008 

javított 15,469 0,0294 19,489 

műanyag 

3 eps A 

van 14,307 0,0398   

nincs 14,418 0,0443 -11,151 

javított 14,354 0,0417 -4,721 

3 mw A 

van 13,789 0,0420   

nincs 13,933 0,0477 -13,721 

javított 13,738 0,0399 4,859 

28. eredménytáblázat: Beépítési hibák javításának vonalmenti hőátbocsátási tényezőinek összesített 

eredményei 

60. ábra: A vonalmenti hőátbocsátási tényezők összehasonlítása 



Homlokzati ablakszerkezet-beépítések optimalizálása  

és fejlesztési lehetőségeinek komplex vizsgálata                             

 

 Tömböly Cecília // Doktori értekezés // 2018.  

102 

 

61. ábra: Relatív nedvességtartalom a vízszintes kávánál és párkánynál, EPDM fóliával (fent) 

és javított helyzetű EPDM fóliával (lent) 

 

A belső felületi minimális hőmérséklet értékein (27. eredménytáblázat, 59. ábra) és a 

vonalmenti hőátbocsátási tényezők legtöbb adatain (28. eredménytáblázat 60. ábra) az 

eddigiekhez hasonlóan nem mutatkozik jelentős eltérés (átlagosan 9,46%), a relatív 

nedvességtartalmakban ellenben számottevő mértékben (61. ábra). Ez a már leírt kifelé 

áramló nedvesség útjában álló EPDM fólia eltérő beépítési helyzeteiből adódik, ami a javított 

esetekben nem gátolja a nedvesség szabad távozását a szerkezetből és így a nedvesség 

felhalmozódása a hőszigetelésben nem alakul ki. Így mint az EPS, mint a MW külső fal 

szigetelése esetén a szerkezet „lélegzése” nem korlátozódik, a kitámasztó ék alakú 

szigetelésnél nincsen nedvességtorlódás és kondenzáció. 

Az alkalmazott részletrajzi megoldások kialakításánál a nyílászárót forgalmazó cégek 

alkalmazástechnológiai leírásától való eltérésnek a hőtechnikai javításon túlmenően az volt az 

oka, hogy szem előtt tartsam az építéstechnológiai kialakítások helyességét és a 

kivitelezhetőséget, hiszen a csomópont javítása során a kivitelezési hibák kiküszöbölése volt a 

cél. Ezzel a beépítési megoldással könnyebben lehet az EPDM fóliát elhelyezni, ami arra 

ösztönzi a beépítés során a kivitelezőket, hogy ne hagyják ki a kialakítás egyik páratechnikai 

lényeges elemét. 
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5.5 Tézist lezáró megállapítás - A modellfelvétel létjogosultságának 

igazolása 

A 406 db 2D instacioner hő- és nedvességtranszport szimulációk során alkalmazott dinamikus 

modellek a valóságot maximálisam megközelítő pontossága célkitűzésem volt. Ez nemcsak az 

ablakok tokszerkezeteinek a felvételére igaz, hanem a vázkerámia falazatra és a kapcsolódó 

szerkezetekre (födém, tömítések, burkolatok, fugák) is. A rendelkezésemre álló 

szakirodalmakban (2.4. fejezet) a legtöbb számításnál egy effektív anyagjellemzővel homogén 

szerkezetként és geometriailag leegyszerűsítve modellezik a falszerkezeteket és a födémet, de 

sok esetben még a nyílászáró tokszerkezetét is. A modelljeim megalkotása során nem tettem 

ilyen leegyszerűsítéseket és így potenciálisan jóval pontosabb eredményeket kaptam minden 

vizsgálati esetben. Emellett a kapcsolt hő- és nedvességtranszport modellezéséhez használt 

anyagmodelleknél minden releváns esetben figyelembe vettem a higrotermikus 

anyagtulajdonságok hőmérséklettől és nedvességtartalmuktól való függését. A modellalkotás 

és a modellek limitációjának részletes bemutatását a 4.1. Ablakszerkezetek végeselemes 

hőtechnikai számítógépes modellezése fejezetben fejtem ki. 

Annak érdekében, hogy vizsgálataim feltételezését igazoljam azonos peremfeltételek mellett 

elvégeztem az egyszerűsített modellek szimulációját is. 

 

A numerikus szimulációkat a követező esetekre végeztem: 

 beépítési pozíció: A, B, C 

 helyzet a kávában: 1,2,3 (falszerkezet középső, falszerkezet szélső és hőszigetelés 

szélső zónája) 

 ablaktípus: fa (92/85 mm, Bichlmaier-Forst) 

 hőszigetelés típusa: EPS és ásványgyapot hőszigetelés 

 külső hőmérséklet felületi: F, -5 [°C] 

 

Az egyszerűsített modellek és a velük megegyező részletes modellek eredményeit és azoknak 

összehasonlítását a 29. eredménytáblázat és a 62. és 63. ábra tartalmazza. 
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pozíció     
(A,B,C) 

modell 
kávában 

elhelyezkedés 
(1,2,3) 

hőszigetelés 
típusa               

(EPS, MW) 

Tmin_belső 
{comsol} 
(degC) 

hőmérséklet 
tényező                 

f_Rsi 

Tmin 
eltérés 

f_Rsi    
eltérés      

egysz-részl. 

A 

részletes 
1 EPS 15,640 0,8256   0,1700 

1 MW 15,760 0,8304 0,1200 0,0900 

egyszerű 
1 EPS 15,810 0,8324     

1 MW 15,850 0,8340 0,0400   

B 

részletes 
2 EPS 16,555 0,8622   -0,3850 

2 MW 16,611 0,8644   -0,4200 

egyszerű 
2 EPS 16,170 0,8468     

2 MW 16,191 0,8476 0,0210   

C 

részletes 
3 EPS 16,130 0,8452   -1,1150 

3 MW 16,197 0,8479 0,0670 -1,0850 

egyszerű 
3 EPS 15,015 0,8006     

3 MW 15,112 0,8045 0,0970   

   
min érték 15,015 0,8006 0,069 

 
   

max érték 16,611 0,86444   
 

29. eredménytáblázat: Az egyszerűsített és a részletes modell eredményeinek összehasonlítása 

62. ábra: Az egyszerűsített és a részletes modell belső felületi hőmérsékletminimumai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. ábra: Az egyszerűsített és a részletes modell belső felületi hőmérséklettényezői 
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A vizsgált minimális belső felületi hőmérsékletek (29. eredménytáblázat és 62. ábra) 

egymáshoz képest nem mutatnak jelentős különbséget. A kétféle részletességgel kialakított 

modell esetében, maximálisan 1 
0
C, az azonos pozíciójú modellek között 0,02 – 0,12 

0
C 

közötti eltérés látható. A grafikus eredmények elemzése során (64. ábra) azonban jól 

megfigyelhető a hőmérsékletsűrűségek  

A frsi hőmérséklettényező vizsgálata során az 50 %-os relatív nedvességtartalom mellett a 

megengedet értéket frsi0,8 értékben határoztam meg. Ugyan minden belső felületi 

hőmérséklettényező értéke kielégíti a minimálisan elvárt szintet, azonban egymáshoz 

viszonyítva +1,11 és -0,17 értékben térnek el. Ebben az esetben is a grafikus eredmények 

adnak szemléletes különbséget. A 65. ábrán jól látható, hogy a tokszerkezet környékén a 

nedvességtartalom változás a különféle részletezettségű modell esetén eltérő. A beépítési 

pozíciók és a kávában való elhelyezkedések azonosak, így a különbségek a környező 

szerkezetekben keresendők. Az egyik legjelentősebb különbség a tégla rácsozásában van, 

hiszen  a részletes modell estében a benne lévő bezárt levegő is megjelenik mindhárom 

pozícióban (oldalsó ’A’, szemöldök ’B’ és párkány ’C’). 

Az eredmények tükrében igazolt a modellfelvétel létjogosultsága [68]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. ábra: Az egyszerűsített (bal oldal) és a részletes modell (jobb oldal)  hőmérsékletsűrűsége 
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65. ábra: Az egyszerűsített (bal oldal) és a részletes modell (jobb oldal) relatív 

nedvességtartalma 
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5.6 IV. Tézis - Nyílászárók hőmérsékleti profiljainak elemzése 

 

A hőkamerás felvételek készítésének és elemzésének eredményeként kijelenthetem, hogy a 

külső határoló felületek közül relatíve a legmagasabb hőmérsékletű felületek megfigyelhetők, 

ezáltal a hőhidak helyzete lokalizálható.  

A hőkamerás felvételek elemzése után megállapítottam, hogy az egyik legintenzívebb 

elszíneződés helye az ablak jobb felső sarkától balra, a vízszintes szakaszon jelentkezett ott, 

ahol a bukó-nyíló vasalat található. A másik kritikus pont pedig az alsó sarokcsapágynál 

található. 

 

A hőkamera az emberi szem számára nem látható infravörös sugarakat jeleníti meg. Az 

infravörös sugárzás a látható fényhez hasonlóan elektromágneses sugárzás, melyet minden az 

abszolút nulla foknál (0 Kelvin = -273°C) melegebb test sugároz magából. Minél melegebb 

egy test annál intenzívebben sugároz, így a hőkamera által megjelenített képpel elemezhetjük 

a vizsgált tárgyak felületi hőmérsékletét vagy akár az adott épület hőveszteségét. 

Az épületek hőkamerás vizsgálata során kimutathatók a hiányosságok, a hőhidak, a rossz 

szigetelések, az esetleges lukak. A hőtérkép segít a diagnosztikai felmérésben, hiszen 

megmutatja, hogy az épület melyik részen távozik a meleg levegő a normálisnál nagyobb 

mértékben.  

A nyílászárók vizsgálata során leginkább hőhidas felületek meghatározásához hőkamerás 

képek készítettem a tél végi időszakban, a délutáni órákban, hogy a sugárzásból adódó torzítás 

csökkenthető legyen. Ehhez a Testo 885-2 - épületdiagnosztikai szettet használtam, melyet a  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 

Épületfizika laborja bocsátott rendelkezésemre. 

 Az alapvető hiányosságokat már néhány hőkép készítése is megmutatja: a felvételeken a 

hideg kéktől a narancsos-pirosas árnyalatokig különböző színek jelzik, hol szökik a meleg, 

vagy kúszik be a kinti hideg a lakásba. Pillanatok alatt kiderül, ha nem megfelelően 

szigetelték körbe az ablakot, nem zár jól a ablak, vagy éppen kispórolták a szigetelést az 

ablaknál. 
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Hőkamerás felvételek készítettem és elemezem a következő 10 ablaktípusra és beépítési 

kialakításra: 

 fa ablak – két réteg üvegezéssel 

 fa ablak – két réteg üvegezéssel, homlokzati hőszigeteléssel 

 fa ablak – három réteg üvegezéssel (2 példa) 

 műanyag ablak – két réteg üveg 

 műanyag ablak – homlokzati hőszigeteléssel 

 gerébtokos kétszárnyú ablak 

 kapcsolt gerébtokos ablak 

 kapcsolt gerébtokos ablak, homlokzati hőszigeteléssel 

 Teschauer-ablak 

 

Az épülettermográfiai vizsgálatokat tél végi időszakban, kora reggeli és délutáni órákban 

végeztem el. Átlagosan -7 °C –os külső hőmérséklet és 21-24 °C –os belső hőmérséklet 

esetén végeztem méréseket, mivel ezekben az esetekben már jól láthatóak az 

épületszerkezetek lehűlő felületei.  

A vizsgálatok eredményeit a 7. melléklet foglalja magába. 

 

A hőkamerás felvételeket a Testo IRSoft 4.3 program segítségével értékeltem ki. Az elemzés 

egy példán keresztül mutatom be. 

 

A kiértékelt pontok ablakonként a következők voltak: 

hőmérsékleti profil 
Hőmérséklet                         

[°C] 
Megjegyzés 

CS1 0,2 teljes minimum az ablak teljes felületén 

HS1 7,3 sarokpont maximum 

HS2 4,3 sarokpont maximum 

HS3 4,5 sarokpont maximum 

HS4 5,0 sarokpont maximum 

HS5 5,0 sarokpont maximum 

 

A HS1 – HS4 sarokpont maximumok az ablak négy sarkát jelölik, a HS5 sarokpont 

maximumot az ablakfelület közepén vettem fel. 
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66. ábra: Az ablak hőkamerás felvétele 

 

67. ábra: Az ablak hőmérsékleti profilja (P1- átló, P2 – átló, P3-vízszintes, P4- függőleges) 
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30. eredménytáblázat:A vizsgált 10ablakbeépítés hőmérsékletminimumai 

 

A 30. eredménytáblázat értékek túl magasak, és nem egyenletesek, a beépítés nem megfelelő 

tömítésére lehet következtetni. A PUR habos ablakbeépítések esetében egy-egy ponton 

hiányosak, ezek a pontok a hőképeken (7. melléklet) jól kivehetők. A nyílászáró tok és fal 

légzáró kapcsolatának kialakítására a PUR hab nem alkalmas , fokozottabb légzárási igény 

esetén erre alkalmas szalag beépítése lehet szükséges amit a 5.4. fejezet III. Téziscsoport - 

Beépítési hiba hatásaiban vizsgáltam.  

 

A hőkamerás felvételeken megfigyelhető, hogy az ablakszerkezet pánt felöli oldalon 

elhelyezett záródási pontja környékén nincs hőszivárgás, ami a megfelelő záródás 

szorosságára utal. A felső vízszintes tok és szárny találkozásánál egyenletes változás 

figyelhető meg, ami arra utal, hogy a záróelemek nem funkció szerint működnek és a 

torlónyomás hatására a szárny minimálisan elmozdult.  

 

 

 

 

 

 

pont száma Hőm. [°C] 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CS1 0,2 0,6 -8,8 -5 -3,2 0,9 0,7 0,7 0,4 0,8 

HS1 7,3 6,9 2,8 -0,4 4,1 5,9 9,2 4,6 8,8 5,8 

HS2 4,3 6,9 7,0 2,4 8,2 47 9,4 7,4 8,9 7,0 

HS3 4,5 5,6 0,4 -0,1 6,9 3,7 7,2 2,5 4,5 5,1 

HS4 5,0 5,7 4,9 0,5 4,9 6,7 6,4 4,0 4,9 5,7 

       
9,7 
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6 KIVONAT 

Annak ellenére, hogy több, nyílászáróra és üvegezésre vonatkozó vizsgálattal is 

találkozhatunk, nem eléggé feltárt és megoldott az ablakok helyzete. Ebből adódóan a 

disszertáció fő célja a kapcsolódó területek áttekintésével tisztázni, hogy a jelenleg elterjedten 

alkalmazott ablakszerkezetekkel, anyagokkal, megoldássokkal hő- és páratechnikailag milyen 

szint érhető el, továbbá hatékony megoldásokat ajánlani a nyílászáró szerkezetek 

beépítéseivel kapcsolatban magasabb követelményszint elérésére.  

6.1 A kutatás eredményeinek összefoglalása  

A doktori kutatás során célzott ablakvizsgálatok készültek, amelyek középpontjában 

végeselemes modellezés, helyszíni mérés állt. Az elvégzett munka a célkitűzéseknek 

megfelelően vizsgálta az üvegezést az azt befoglaló keretszerkezettel, falazattal együtt.  

A kutatómunka első szakaszában a Magyarországon elterjedten alkalmazott ablakszerkezetek 

közül 3 típus esetében készült hőtechnikai végeselemes modellezés, amelyek az ablakot, mint 

terméket, és mint beépített szerkezetet is vizsgálták. A szimulációs modellekkel sikerült jól 

alkalmazható, a valóságot jól leíró modelleket felépíteni és jellemezni a vizsgált 

ablakszerkezeteket. 

Mind a 406 szimulált modellen értékeltem a hőmérséklet-eloszlást, a hőáramlási nagyságokat, 

a relatív nedvességtartalmat és a parciális páranyomást (nedvességhíd) nagyságát, amiknek 

táblázatos elemzéseit az eredménytáblázatok tartalmazzák. 

A számításokat minden jellemző metszetre elvégeztem, ennek megfelelően a számítógépes 

elemzéseim kiterjedtek a vízszintes, valamint a függőleges alsó és felső metszetekre. 

A számítási eredmények összehasonlításakor a kapott eredmények közötti javulás vagy 

romlás tekintetében a különbségek %-os eltérését vizsgáltam és ezekből vontam le a 

végkövetkeztetéseket. 

6.1.1 Tézis előkészítő megállapítás 

A szerkezeten belüli hőhidak vizsgálata során a vonalmenti hőátbocsátási tényező a 

szerkezetek hőtechnikai minősítésének fontos elem. Általános esetben a nyílászárók felületei 

kisebb ellenállást mutatnak a hőáramlással szemben, mint az épület többi része. Az ezekkel 

foglalkozó hő- és páratechnikai szabályozások gyakorlati felhasználás céljára nem elegendők. 



Homlokzati ablakszerkezet-beépítések optimalizálása  

és fejlesztési lehetőségeinek komplex vizsgálata                             

 

 Tömböly Cecília // Doktori értekezés // 2018.  

112 

Vizsgálataim alapján (406 db 2D szimuláció) kijelentem, hogy az ablakok homlokzati síkhoz 

képest változó elhelyezés jelentősen befolyásolja az épületszerkezetek higrotermális 

teljesítményét, ami hatással lehet a teljes épület hő- és páratechnikai teljesítményére is. Ezért 

fontos figyelembe venni az épületszerkezetek higrotermikus teljesítményét az építészeti és 

szerkezeti kialakításában, beleértve a káva beépítést, a párkányt és a szemöldököt is, hiszen 

ezek eltérő következtetéseket eredményeznek.  

Szakirodalmi adatok és számos saját vizsgálati eredmény alapján meghatároztam, hogy a 

geometriai és szerkezeti hőhídon végzett végeselemes szimulációk igazolják, hogy az átlagos 

követelményszintű lakóingatlanok esetén megnő a csomóponti részletek szerkezeti 

kialakításának tervezési jelentősége az épületfizika terén. 

Az épületek homlokzati felületeinek hőveszteség csökkentése a szerkezeti hőhidak előtérbe 

helyezését vonja maga után. A külső falak hőszigetelésekor a nyílásáthidalások hőhídjai 

ellentétes viselkedést mutatnak, mértékük megnövekszik. 

 

 

A várakozásoknak megfelelően a vizsgált ablakok falazatba illesztését követően részletes 

információt kaptam arról, hogy a szabvány által előírt peremfeltételek mellett a szerkezet 

egyes rétegeiben milyen minimális hőmérsékletértékek és páralecsapódások alakultak ki. A 

modellek azt is szemléletesen illusztrálják, hogy az eltérő hővezetésű szerkezeti elemek 

összeépítését követően az egyes hőmérsékleti zónák milyen mértékben hajolnak meg, illetve 

tolódnak el.  

 

 

6.1.2 I. Téziscsoport 

Az I. téziscsoport vizsgálatai kapcsán a 72 db modell végeselemes szimulációját végeztem el. 

Az első sorozat (1) modelljeinek a nyílászárói a falazat középső mezőjében helyezkednek el, 

aminek pontos síkját az áthidaló helyzete határozza meg. A második sorozatban (2) az ablak 

síkja a külső tér felé tolódik el, a falazat külső síkjára. A harmadik sorozatban (3) ez a sík a 

falazaton kívülre kerül, a külső szigetelés síkjára. Minden esetben a külső 30 cm vastag 

falszerkezet 15 cm vastag polisztirol (EPS) vagy ásványgyapot (MW) hőszigeteléssel van 

kialakítva. A hőhidak csökkentése érdekében további 4 cm hőszigetelést helyeztem el a keret 

külső felületein. 
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6.1.3 I/a. Tézis - Vonalmenti hőátbocsátási tényező -  

Szimulációs modellek eredményeinek vizsgálata kapcsán megállapítottam, hogy ugyanazon 

ablaktípus különböző szerkezeti síkra való illesztése a  vonalmenti hőátbocsátási tényezőben 

átlagosan 10,22 %-os eltérést eredményez (szórás: 8,6%). 

A vonalmenti hőátbocsátási tényezővel jellemezett csomópontok hőáramlásának 

összehasonlítása eredményeként megállapítottan, hogy az EPS homlokzati szigetelés esetén a 

homlokzati fal-ablak csatlakozásnál átlagosan 18,63%-kal nagyobb a hőáramlás (szórás: 

19,66%), mint ásványgyapot hőszigetelés esetén, ami az ásványgyapot jobb hőszigetelő 

képességével magyarázható.  

A hőáramlások figyelembevételével rámutattam arra, hogy a három alapeset vizsgálata 

alapján, az ásványgyapot szigetelésű falszerkezetek, külső falsíkra helyezett nyílászáróval 

18%-kal kevesebb hőveszteséggel rendelkeznek, mint a EPS szigetelés, közbenső vagy a 

hőszigetelés külső síkjára  helyezett ablakszerkezettel kialakított csomópontjai. 

Az ablakszerkezet pozíciójának külső síkja felé eltolódásával lineárisan csökken a vonalmenti 

hőátbocsátási tényező értéke. Ez a változás a hőáramsűrűségek grafikus ábrázolásán (68. ábra) 

is megfigyelhető. A falszerkezet szélső síkjában (3. elhelyezési eset) elhelyezett ablak mind 

EPS, mind MW szigetelés esetén 71,34 %-os csökkenés figyelhető meg a vonalmenti 

hőátbocsátási tényezőkben a közbenső síkon (1. elhelyezési eset) kialakított csomópontokhoz 

képest. Ugyan építéstechnológiailag bonyolultabb kivitelezési megoldásokkal jár, de a 

szimulációs eredmények az ablakszerkezetek elhelyezését egyértelműen a falszerkezet külső 

síkjára deklarálják.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. ábra: Hőáramsűrűség fa és műanyag nyílászáró és EPS hőszigetelés esetén 



Homlokzati ablakszerkezet-beépítések optimalizálása  

és fejlesztési lehetőségeinek komplex vizsgálata                             

 

 Tömböly Cecília // Doktori értekezés // 2018.  

114 

6.1.4 I/b Tézis -  Belső felületi hőmérséklet, hőmérséklet tényező (fRsi), 

megengedhető belső maximális páratartalom vizsgálata 

 

A belső minimális felületi hőmérsékletek vizsgálata során a hőmérsékletminimumok közötti 

különbségek elhanyagolhatóak, az azonos pozíciójú és kialakítású modellek között  0,33 – 

0,47 
0
C közötti eltérést mutat. A belső minimális hőmérséklet eltérésének átlagértéke 1,002 % 

(szórás beépítési esetenként külön-külön vizsgálva: 0,013-1,002 %). 

A belső felületi hőmérséklettényező (frsi) határérték vizsgálata során a fa nyílászáróval 

kialakított csomópontok az fRSI> 0,8 minimálisan elvárt értéktől +0,622 és -0,364 értékben 

térnek el, műanyag nyílászáró esetén ez az érték +0,0131 és -0,1067. 

A megengedhető maximális belső páratartalom vizsgálata során, a belső komfortérzet szem 

előtt tartásának érdekében, diagramokat hoztam létre korrigált hőmérsékletpárok esetére - a 

különböző helyiségek ideális belső hőmérsékletének egészségügyi határait és a magyarországi 

éves középhőmérséklet növekedésének külső hőmérsékletváltozását figyelembe véve - a 

legideálisabb beépítési lehetőség kialakításának érdekében. 

 

 

A vizsgált minimális belső felületi hőmérsékletek egymáshoz képest nem mutatnak jelentős 

eltérést, MW hőszigetelések esetén 2,52 
0
C, EPS hőszigetelések esetén 2,99 

0
C. 

A beépítési helyzetek (falszerkezet középső, falszerkezet szélső és hőszigetelés szélső zónája) 

közötti különbség a modellek részletességével magyarázható. 

A műanyag ablak beépítése esetén az A pozíció, 1 és 2 esetét kivéve minden belső felületi 

hőmérséklettényező értéke a fRSI> 0,8 minimálisan elvárt értéktől alatt van, így ezekben az 

esetekben megnő a kondenzáció lehetősége, ami a megengedhető belső páratartalom 

korlátozása mellett elkerülhető. 

A megengedhető belső maximális páratartalom vizsgálatát az MSZ 24140:2015 szabvány 

előírásai szerint végeztem el. Az eredmények bemutatása során jól látható, hogy bizonyos 

beépítési esetekben a kialakított csomópont ugyan teljesíti a lakószobára előírt 65%-os relatív 

légnedvességek értékeire előírt követelményt, ellenben a belső komfortérzet szempontjából 

meghatározott 50 %-os belső páratartalmat nem éri el. Az épületek ezen pontjain a 

megengedettnél magasabb páratartalom felületi kondenzációhoz vezethet. 
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6.1.5 I/c Tézis - Nedvességtartalmak változása anyagokban 

Szimulációs modellek nedvességtartalmainak vizsgálata kapcsán megállapítottam, hogy a 

kondenzáció várható mértéke az EPS hőszigetelést alkalmazása mellett minden modell 

esetében a vízszintes metszetnél magas, MW hőszigetelést esetében az 1-es modell 

párkánybeépítése esetében (közbenső beépítési mód a külső fal közbenső síkjában) a 

legvalószínűbb. 

A nedvességtartalmak változása kapcsán kimutattam, hogy a beépítési sík belső tér felé való 

elmozdítása magasabb nedvességtartalmat eredményez a szerkezetben, ami a csomópont 

kialakítása esetén hő- és nedvességtechnikai romlást eredményez. Ezzel a beépítési móddal 

nemcsak a kondenzáció veszélye áll fenn, hanem várhatóan a szerkezet élettartama is 

lecsökkent. 

 A stacioner állapotú, csatolt hő- és páradiffúziós szimulációs modellek eredményeinek ábráin 

jól látható, hogy az állandósult állapotban potenciális kondenzációs kockázat áll fenn. A 

kondenzáció várható mértéke a külső hőszigetelésben és a téglában az EPS hőszigetelést 

alkalmazása mellett minden modell esetében a vízszintes metszetnél magas, MW 

hőszigetelést esetében az 1-es modell párkánybeépítése esetében a legvalószínűbb (69. ábra). 

Az így kialakult állapot nagyobb hővezető képességet eredményez, ami várhatóan a szerkezet 

élettartamát is csökkenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. ábra: Relatív nedvességtartalom fa nyílászáró esetén EPS (balra) és MW (jobb) hőszigeteléssel 
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6.1.6 Az I. téziscsoport áttekintése, beépítési javaslat 

Vizsgálataim alapján kijelenthetem, hogy az ablakok homlokzati síkhoz képest pontos 

elhelyezése és az alkalmazott anyagok jelentősen befolyásolják az épületszerkezetek 

épületfizikai teljesítményét, ami hatással lehet a teljes épület energetikai teljesítőképességére 

is. Ezért fontos figyelembe venni az épületszerkezetek higrotermikus (kapcsolt hő- és 

nedvességtranszport) viselkedését az építészeti és szerkezeti kialakításában. 

A szimulációs eredmények összevetése után kijelenthetem, hogy a következményképpen fellépő 

épületfizikai hatások egyidejű figyelembevételével a legideálisabb eset, ha az ablakot külső 

homlokzati sík felé mozdítjuk el (2. és 3. beépítési helyzet) és ásványgyapot hőszigetelést 

alkalmazok a külső fal felületének szigetelésére. Ezekben a beépítési pozíciókban mind a 

hőtechnikai mind a páratechnikai tulajdonságok a legkedvezőbb képet mutatják és elkerülhető 

a nedvességkárosodás is. 

 

6.2 II. Tézis - Paraméter vizsgálatok 

A vizsgált csomópontok kávabeépítésének paramétervizsgálatát elvégezve megállapítottam a 

tendenciát, miszerint a kávába befordított hőszigetelés vastagsági növekedésével a vonalmenti 

hőátbocsátási tényező nemlineáris monoton csökken; 15 cm beépítése esetén megközelíti a 0 

értéket, amivel akár hőhídmentes csomópontot is ki tudunk alakítani. 

A teljes felületű purenites kávakialakítás esetén a vonalmenti hőátbocsátási tényező értékei 

28%-kal nagyobb értékeket mutatnak az kávába ablaktokig beforduló EPS hőszigeteléssel 

szemben a párazárás hiánya miatt, ami a nedvességkárosodás kockázatát megnöveli és a hő- 

és páratechnikai teljesítőképesség csökkenéséhez vezethet. 

A trendvonalak felvétele után az EPS hőszigetelés káva bélletként való kialakítása során 

definiáltam a legoptimálisabb beépítést a legrentábilisabb kialakítás érdekében. Abban az 

estben, ha állagvédelmi szempontból (I. téziscsoport) nem indokolt a vastagabb hőszigetelés 

kialakítása, akkor nem gazdaságos ez a kialakítás, mivel a vonalmenti hőátbocsátási tényező 

kismértékű (átlagosan 37,8%) csökkenését érhetjük csak el. 

 

Az első sorozat beépítési eseteiben a kávába beforduló hőszigetelés EPS táblából lett 

kialakítva 4, 10 és 15 cm vastagságban. A szerkezeten belüli hőhidak vizsgálata során a 

vonalmenti hőátbocsátási tényezőket hasonlítottam össze. A második sorozat eseteiben a 
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kávába befordítva teljes kávafelületen végigfutva 2, 4, és 6 cm purenit szigetelést helyeztem 

el. Az első sorozathoz hasonlóan az ablakszerkezet pozíciójának belső sík felé eltolódásával 

nem kaptam nagymértékben eltérő értékeket a vonalmenti hőátbocsátási tényezőkben, 

ellenben a kávába beforduló purenit vastagsági változtatásával jelentős csökkenést értem el. A 

harmadik sorozat modelljein az EPS hőszigetelés kávába való befordításának 

vastagságváltozását vizsgáltam, a teljes kávafelületen végigfutva 2, 4, 6, 8 és 10 cm-es 

vastagság esetén. 

A modellek vizsgálata kapcsán belátható, hogy a várakozásoknak megfelelően az ablak 

legideálisabb síkja a kávában megegyezik a falszerkezet külső síkjával. A trendvonalak 

felvételével meghatározható a globális és  lokális minimum amivel optimalizálható a beépített 

hőszigetelés vastagsága (70. ábra).  

70. ábra: A vonalmenti hőátbocsátási tényezőinek összehasonlítása 

A szimulációs modelleken az EPS hőszigetelés kávába való teljes felületű beépítés 

vastagságváltozásának vizsgálata kapcsán, a legkisebb  érték vizsgálatával belátható, A 6 

cm és 10 cm-es kávabéllet kialakításai közötti átlagosan 37,8% különbség nem indokolja a 6 

cm-nél nagyobb vastagságot, mivel a hőtechnikai javulás ezen vastagság felett már nem 

rentábilis. 
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6.3 III. Téziscsoport - Beépítési hiba hatása 

6.3.1 III/a. Párazáró (EPDM) fólia hiányának vizsgálata 

Az építési hibák vizsgálata során (párazáró fólia elhagyása) rámutattam arra, hogy az 

általánosan kialakított csomópontok energetikai teljesítőképessége akár 58%-os romlást is 

indukálhat a gondatlan kivitelezés eredményeként. 

Ez állagvédelmi szempontból plusz nedvességterhelést jelent a szerkezetekre. 

 

A beépítési hibák vizsgálata során, a csomópontokban a párazárás jelentőségét vizsgáltam. 

Sajnálatos módon a kivitelezés során nem minden esetben fordítanak kellő gondot erre és 

kihagyják az ablakszerkezet és falszerkezet csatlakozásánál a párazáró fóliát (EPDM), ami 

kritikus helyeken alkalmaznak tömítési célokra (71. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. ábra: Relatív nedvességtartalom a vízszintes kávánál, EPDM fóliával (bal) és fólia nélkül (jobb) 

Az eredmények világosan mutatják, hogy, az MW hőszigeteléssel szigetelt szerkezetek 

nagyobb páralecsapódást mutatnak az ablakkeret mellett mint az EPS hőszigetelés, mivel ezek 

a modellek alacsonyabb nedvesség ellenállással rendelkeznek, ezért több nedvességet tudnak 

átengedni a szerkezeten. Ezzel együtt a falazóelemeken lévő nedvességáramok mértéke is 

nagyobb, ami azt is mutatja, hogy az épület szerkezetei "lélegeznek". Felmerül az igény 

ezeknél a kialakításoknál az EPDM fólia változtatott helyzetű beépítésére. 
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6.3.2 III/b. Beépítések javítási lehetőségeinek vizsgálata 

A vonalmenti hőátbocsátási tényezők 9,48 %-os javításával kialakítottam több módosított 

beépítési javaslatot az építéstechnológiai lehetőségek szem előtt tartásával, ami a belső 

felületi minimum elérésén túlmenően, nedvességtartalmi csökkenést is eredményezett. Ezekkel 

a kialakításokkal jobb hőtechnikai teljesítőképesség mellett elkerülhető a 

nedvességkárosodás. 

Az alkalmazott részletrajzi megoldások kialakításánál a nyílászárót forgalmazó cégek 

alkalmazástechnológiai leírásától való eltérésnek a hőtechnikai javításon túlmenően az volt az 

oka, hogy szem előtt tartsam az építéstechnológiai kialakítások helyességét és a 

kivitelezhetőséget, hiszen a csomópont javítása során a kivitelezési hibák kiküszöbölése volt a 

cél. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. ábra: Relatív nedvességtartalom a vízszintes kávánál és párkánynál, EPDM fóliával (fent) 

és javított helyzetű EPDM fóliával (lent) 

Ezzel a beépítési megoldással könnyebben lehet az EPDM fóliát elhelyezni, ami arra ösztönzi 

a beépítés során a kivitelezőket, hogy ne hagyják ki a kialakítás egyik páratechnikai lényeges 

elemét .Ezért azokon a kialakítási helyzeteken, ahol nedvességfeltorlódás lehetséges új 

szigetelési síkot vizsgáltam, ami a háromszögletű vonalvezetés helyett derékszögletű 

vonalvezetést feltételez és így a szigetelési sík megszakítás nélkül, folyamatos védvonalként 

fut körbe a nyílászáró mentén (72. ábra). 
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6.4 Tézist lezáró megállapítás - A modellfelvétel létjogosultságának 

igazolása 

A 406 db 2D instacioner hő- és nedvességtranszport szimulációk során alkalmazott dinamikus 

modellek a valóságot maximálisam megközelítő pontossága célkitűzésem volt. Ez nemcsak az 

ablakok tokszerkezeteinek a felvételére igaz, hanem a vázkerámia falazatra és a kapcsolódó 

szerkezetekre (födém, tömítések, burkolatok, fugák) is. A rendelkezésemre álló 

szakirodalmakban a legtöbb számításnál egy effektív anyagjellemzővel homogén 

szerkezetként és geometriailag leegyszerűsítve modellezik a falszerkezeteket és a födémet, de 

sok esetben még a nyílászáró tokszerkezetét is. A modelljeim megalkotása során nem tettem 

ilyen leegyszerűsítéseket és így potenciálisan jóval pontosabb eredményeket kaptam minden 

vizsgálati esetben. Emellett a kapcsolt hő- és nedvességtranszport modellezéséhez használt 

anyagmodelleknél minden releváns esetben figyelembe vettem a higrotermikus 

anyagtulajdonságok hőmérséklettől és nedvességtartalmuktól való függését annak érdekében, 

hogy vizsgálataim feltételezését igazoljam azonos peremfeltételek mellett elvégeztem az 

egyszerűsített modellek szimulációját is. 

73. ábra: Az egyszerűsített (bal oldal) és a részletes modell (jobb oldal) relatív 

nedvességtartalma 

 

A vizsgált minimális belső felületi hőmérsékletek és az frsi hőmérséklettényező vizsgálata 

során (73. ábra) látható, hogy a tokszerkezet környékén a nedvességtartalom változás a 

különféle részletezettségű modell esetén eltérő. A beépítési pozíciók és a kávában való 

elhelyezkedések azonosak, így a különbségek a környező szerkezetekben keresendők. Az 

egyik legjelentősebb különbség a tégla rácsozásában van, hiszen  a részletes modell estében a 

benne lévő bezárt levegő is megjelenik mindhárom pozícióban (oldalsó ’A’, szemöldök ’B’ és 

párkány ’C’). Az eredmények tükrében igazolt a modellfelvétel létjogosultsága. [68] 



Homlokzati ablakszerkezet-beépítések optimalizálása  

és fejlesztési lehetőségeinek komplex vizsgálata                             

 

 Tömböly Cecília // Doktori értekezés // 2018.  

121 

6.5 IV. Tézis - Nyílászárók hőmérsékleti profiljainak elemzése 

 

A hőkamerás felvételek készítésének és elemzésének eredményeként kijelenthetem, hogy a 

külső határoló felületek közül relatíve a legmagasabb hőmérsékletű felületek megfigyelhetők, 

ezáltal a hőhidak helyzete lokalizálható.  

Az egyik legintenzívebb elszíneződés helye az ablak jobb felső sarkától balra, a vízszintes 

szakaszon jelentkezett ott, ahol a bukó-nyíló vasalat található. A másik kritikus pont pedig az 

alsó sarokcsapágynál található. 

 

A leginkább hőhidas felületek meghatározásához hőkamerás képek készítettem a tél végi 

időszakban, a délutáni órákban, hogy a sugárzásból adódó torzítás csökkenthető legyen. 

Nedvességsűrűségek fa nyílászáró esetén EPS (balra) és MW (jobb) hőszigetelé -7 °C –os 

külső hőmérséklet és 21-24 °C –os belső hőmérséklet esetén már jól láthatóak az 

épületszerkezetek lehűlő felületei. A hőkamerás felvételeken megfigyelhető, hogy az 

ablakszerkezet pánt felöli oldalon elhelyezett záródási pontja környékén nincs hőszivárgás, 

ami a megfelelő záródás szorosságára utal. A felső vízszintes tok és szárny találkozásánál 

egyenletes változás figyelhető meg, ami arra utal, hogy a záróelemek nem funkció szerint 

működnek és a torlónyomás hatására a szárny minimálisan elmozdult.  
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7 ÖSSZEGZÉS ÉS JÖVŐBELI KUTATÁSI TERVEK 

7.1 Tudományos eredmények hasznosítási lehetőségei az épületszerkezeti 

csomópontok tervezésénél 

Az épületek energetikai minőségének javítása során az összes energiaveszteségre vetítve 

egyre nagyobb arányban jelenik meg a vonal menti hőhidak hővesztesége, ezen belül is a 

nyílászárók körüli hőveszteség. Az energetikai minősítés tekintetében ezért egyre kevésbé 

engedhető meg a hőhidak hatásának közelítő figyelembe vétele. 

Annak ellenére, hogy több, nyílászáróra és üvegezésre vonatkozó vizsgálattal is 

találkozhatunk, nem eléggé feltárt és megoldott az ablakok helyzete. Ebből adódóan a 

disszertáció fő célja a kapcsolódó területek áttekintésével komplexen vizsgálni, hogy a 

jelenleg széles körben elterjedt ablakszerkezetekkel, anyagokkal, épületszerkezeti 

megoldássokkal hő- és páratechnikailag milyen szint érhető el, továbbá hatékony 

megoldásokat ajánlani a nyílászáró szerkezetek beépítéseivel kapcsolatban magasabb 

követelményszint elérésére.  

A doktori kutatás során célzott csomóponti kapcsolatok vizsgálatát készítettem el 

ablakbeépítés eseteire, amelyek középpontjában a végeselemes modellezés állt, helyszíni 

mérésekkel kiegészítve. Az elvégzett kutatások kapcsán a célkitűzéseknek megfelelően 

vizsgáltam az ablakszerkezetek beépítési variációit. A kutatómunka első részében a 

Magyarországon elterjedten alkalmazott ablakszerkezetek közül 2 típus esetében készítettem 

hő- és páratechnikai végeselemes modellezést a COMSOL Multiphysics Version 5.3.a 

program segítségével, amelyben az ablakot, mint terméket, és mint beépített szerkezetet is 

vizsgáltam. A szimulációs modellekkel sikerült jól alkalmazható, a valóságot jól leíró 

modelleket felépítenem, ami jellemezni a vizsgált ablakszerkezeteket. A munka során mind a 

406 szimulált modellen értékeltem a hőmérséklet-eloszlást, a hőáramlási nagyságokat, a 

relatív nedvességtartalmat és a parciális páranyomást (nedvességhíd) nagyságát. A 

számításokat minden jellemző keresztmetszetre elvégeztem, ennek megfelelően a 

számítógépes elemzéseim kiterjedtek a vízszintes, valamint a függőleges alsó és felső 

metszetekre is. Az eredmények összehasonlításakor a kapott eredmények közötti javulás vagy 

romlás tekintetében a különbségek %-os eltérését vizsgáltam és ezekből vontam le a 

végkövetkeztetéseket. 
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A várakozásoknak megfelelően a vizsgált ablakok falazatba illesztését követően részletes 

információt kaptam arról, hogy a szabvány által előírt peremfeltételek mellett a szerkezet 

egyes rétegeiben milyen minimális hőmérsékletértékek és páralecsapódások alakultak ki. A 

modellek azt is szemléletesen illusztrálják, hogy az eltérő hővezetésű szerkezeti elemek 

összeépítését követően az egyes hőmérsékleti zónák milyen mértékben hajolnak meg, illetve 

tolódnak el.  

A kutatómunka második részében a beépített ablakszerkezetének vizsgálatára, ellenőrzésére 

vonatkozóan hőkamerával helyszíni méréseket végeztem, ami a számítógépes vizsgálatokkal 

szemben, valós környezeti hatások mellett történtek. A vizsgálatokkal és az eredményekkel 

rávilágítottam arra, hogy a tapasztalatoknak megfelelően, a külső határoló felületek közül hol 

találhatóak relatíve a legmagasabb hőmérsékletű felületek, ezáltal lokalizáltam a hőhidak 

helyzetét.  

Az ablakszerkezet helyzetének síkbeli változtatása építészeti kérdéseket is felvet, miszerint a 

homlokzat külső síkján elhelyezett nyílászárók a sík felületjelleget, ellenben a belső sík felé 

minél inkább eltoltak az épület plasztikus hatását hangsúlyozzák, ami a homlokzat érdekes 

megjelenésére ad lehetőséget. Az ablakbélletek ilyen módon való kialakítása az épület 

hagyományos karakterét is megváltoztatja. 
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7.2 Jövőbeni kutatási feladatok 

A vizsgált témakör kutatását nem tekintem lezártnak. Az eddig elvégzett vizsgálatok, és a 

kapott eredmények rámutattak olyan problémákra, feladatokra, amelyek megoldása további 

értékes eredményeket szolgáltathat az ablakszerkezetek csomópontba illesztésének javítására, 

megfelelve ezzel az egyre szigorodó energetikai direktíváknak, rendeleteknek, elvárásoknak. 

 

Kiemelt fontosságú feladatnak tekintem a további irányokat: 

 valóságos beépítési helyzetetek pontosabb közelítésével további beépítési lehetőségek 

szerkezeti kidolgozása, energetikai végeselemes modellezése és szimulálása 

 további ablaktípusok modellezése és szimulálása 

(fém ablaktokok és az fa-alu illetve fa-műanyag szerkezetű ablakok) 

 további komplex beépítési javaslat kidolgozása 

 az EPDM fólia beépítésének vizsgálata kapcsán a jelenlegi állapot és a javítási 

lehetőségek kombinálása a vonalvezetésben 

 a kialakított csomópontok instacioner állapotvizsgálata 

 a szimulált csomópontokat konkrét épületekbe helyezve a lehetséges 

energiamegtakarítás lehetőségeinek egyszerűsített és részletes energetikai számítása  

 

Az eredmények kibővítése után a szakmai hasznosíthatóságot is előtérbe helyezném, mivel a 

vizsgálataimat már olyan tudományos alaposságúnak vélem, ami már megengedi, hogy ezen 

műszaki problémák széles spektrumára kínálhassak velük megoldásokat. Gondolok itt 

példának okáért egy új vonalmenti hőátbocsátási tényező táblázatos útmutatójának 

összeállítására az ablakbeépítésekhez, hiszen a hatályos szabványok pontatlanul és elnagyolva 

kezelik ezt a problémát. Ez tartalmazná a minimális hőmérsékleteket a szerkezet pontjain 

kijelölve és a beépítések vonalmenti hőátbocsátási tényezőjét. Ezáltal a praktizáló mérnökök 

reális döntéseket tudnának hozni és energetikailag optimalizált beépítéseket javasolhatnának. 
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1. melléklet [2]:A beruházások révén elérhető megtakarítások mértéke 
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2. melléklet: A gyártótól kapott egyes ablakszerkezetek részletes műszaki 

paraméterei, jellemzői  

92/85 mm-es profilvastagságú tömörfa (Bichlmaier-Forst) 
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2. melléklet: 80/71 mm-es profilvastagságú műanyag (Internorm KF 300) 
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2. melléklet: 80/71 mm-es profilvastagságú műanyag (Internorm KF 300) 
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2. melléklet: 80/71 mm-es profilvastagságú műanyag (Internorm KF 300) 
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3. melléklet: Anyagok, hő- és páratechnikai tulajdonságai  
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4. melléklet: Szimulációs eredmények  
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5. melléklet: A helyiség levegőjének megengedhető nedvességtartalma  

MSZ 24140:2015 alapján  
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6. melléklet: A téli középhőmérsékletek országos átlagainak anomáliái (°C) 

1901–2016 között és a fagyos napok (napi minimumhőmérséklet < 0°C) 
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7. melléklet: A hőkamerés vizsgálatok eredményei  
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