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 BEVEZETŐ 

 Motiváció 

A lakó- és kereskedelmi/szolgáltató épületek a világ teljes energiafelhasználásának mintegy 

30%-át teszik ki, és 2017-ben a teljes közvetlen és közvetett CO2-kibocsátás közel 40%-áért 

voltak felelősek [1]. Ezen túl az építéskivitelezés további 6%-nyi energiafogyasztásért felelős. 

Az épületek energiafogyasztása 2012 és 2040 között előreláthatóan évente átlagosan 1,5%-kal 

fog növekedni világszerte [2]. Ezért az új és meglévő épületek hőszigetelése rendkívül fontos, 

mivel segít csökkenteni az energiaigényt és a szén-dioxid-kibocsátást [3]. Az EU hosszú távú 

célkitűzése szerint az üvegházhatású gázok kibocsátását 2050-re 80-95%-kal kell csökkenteni 

az 1990-es szinthez képest [4]. Ez az ambiciózus terv szigorú szabályozást igényel. Az 

épületenergetikai direktíva (EPBD) szerint az EU-tagállamoknak az új és meglévő épületek 

energetikai teljesítőképességére vonatkozóan minimumkövetelményeket kell alkalmazniuk, és 

azokat be kell építeniük az épületek energetikai tanúsítványaiba [5]. Erre vonatkozóan átfogó 

elemzés olvasható az energiapolitikáról a [6]-os számú szakirodalomban. Az új szabályozást 

Magyarországon 2006-ban vezették be [7]. A kulcsfontosságú követelményeknek három szintje 

van: első az épületburok hőátbocsátása (U érték), a második a fajlagos hőveszteség-tényező (q 

érték), a harmadik pedig az épület összesített energetikai jellemzője, avagy primerenergia-

igénye (Ep). Az első két követelmény csak az épület tervezésétől és kivitelezésétól, valamint a 

termikus burok minőségétől függ. Az elmúlt években sok változás történt az épületenergetika 

területén, részben a műszaki fejlődés, részben az irányelvek és rendeletek változása miatt [8]. 

Az átdolgozott EPBD [9] bevezetése óta az épületek energetikai tanúsítványainak (ÉT) 

követelményeit folyamatosan szigorították az EU-ban [10] és Magyarországon egyaránt [11], 

[12]; ez azonban eleddig még nem okozott jelentős szemléletváltozást a hazai ingatlanpiacon. 

Az emberek többségét nem érdekli az épületük energetikai teljesítőképessége, és az 

energiatanúsítványt a bürokrácia egy új formájának tekintik [13], bár az épületek 

teljesítményértékelése [14] miatt egyértelműen látható, hogy az emberek többnyire olyan 

épületekben laknak, amelyek energiahatékonyságot javító felújításokat igényelnének. A 

magyarországi lakóingatlan-piacon a lokáció mellett gyakorlatilag csak azt veszik figyelembe, 

hogy panel vagy téglaépületről van-e szó; az ingatlanközvetítő cégek e szerint jellemzik az 

egész ingatlan szektort [15]. A szigorúbb követelményeknek az az előnye, hogy az új és 

meglévő épületek hőszigetelését elkerülhetetlenné teszik, és az energiahatékonyság felé tolják 

az iparágat. A jelenlegi követelményszintet „költségoptimalizáltnak” nevezik Magyarországon, 

mely a felülvizsgált EPBD alapján, néhány tipizált magyar lakó- és nem lakóépület 

költségoptimum számításán alapul [16], [17]. A „költségoptimalizált” követelmények, 

leginkább a jelenlegi gazdasági környezet miatt, a valós költségoptimumtól távoliak [18]; 

azonban a korábbi követelményekhez képest legalább hozzájárulnak a CO2-kibocsátás 

csökkentéséhez. A közeljövőben a követelmények tovább szigorodnak, pár éven belül a közel 

nulla energiaigényű épületek (KNE) építése válik kötelezővé. Azonban a hazai 

jogszabályalkotók ehhez egyszerűbb megoldásokat választottak, mint amit a kutatók javasoltak, 

például Szalay és Zöld, akiknek javaslata jelentős számú mintaépületen alapult [19], [20]. 

Ferrara és társai a közel nulla energiaigényű épületek költségoptimum elemzésének átfogó 

áttekintését készítették el [21], melyben bemutatták, hogy a költségoptimalizált megközelítés 

egy hatékony módszer a KNE-tervezés jövőjének meghatározására az egész EU-ban. 

Európában elkerülhetetlen, hogy a különböző éghajlati viszonyokat figyelembe vegyük az 

energia követelmények meghatározása során. Ahmed és társai [22] egy új módszert mutattattak 

be a közel nulla követelményekkel szemben különböző éghajlati viszonyokra és országokra. 

Egyes országok, mint például Görögország, több éghajlati zónával rendelkeznek az energetikai 

számításokhoz, és a kutatók kimutatták [23], hogy az épületek energiahatékonysági 

intézkedéseinek függenie kellene ettől a négy éghajlati zónától. A magyar szabályozás az egész 
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országot egy éghajlati zónának tekinti, bár korábban kimutattam, hogy az éghajlattal 

kapcsolatos adatokban akár több mint 10%-os eltérés is lehet [24].  

A fentiekben említett hamarosan kötelezővé váló KNE követelményszintnek megfelelően az 

elmúlt években jelentősen fejlődek az építőanyagok, építőelemek és szerkezetek. A jövőben 

számíthatunk arra, hogy nemcsak a high-tech, hanem a hagyományos technológiák is fejlődnek 

környezetbarát anyagok és energiahatékony technológiák alkalmazásával [25]. Az építőanyag-

gyártók már megkezdték az új termékek kifejlesztését, hogy felkészüljenek a közeljövő 

követelményeire. Az épületek jelentős hőveszteségcsökkentése érdekében a kereslet különösen 

az új szigetelések és az új műszaki megoldások iránt növekedett meg. Ezek az új követelmények 

komoly hatással vannak a magyar téglaiparra [26], amely az elmúlt években új, és újra 

felfedezett termékek kifejlesztését és bevezetését kezdte meg [27], [28]. A téglagyártók 

elkezdtek hőszigetelőanyaggal töltött falazóblokkokat gyártani a téglák hővezetési 

ellenállásának növelése, valamint a szigetelés falazóblokkal együtt történő értékesítse céljából. 

Ezeket az eltérő geometriájú és töltőanyagú falazóblokkokat szerte Közép-Európában 

használják; azonban számos tulajdonságukat, mint például a higrotermikus viselkedésüket még 

nem vizsgálták részletesen, sem falazóblokkonként, sem pedig épületszerkezeti szinten. 

A numerikus szimulációs technikák az elmúlt 30 évben elképesztően fejlődtek [29], jelenleg 

már szinte minden modellezhető és elemezhető számítógéppel. Az utóbbi évtizedekben több 

száz épületenergetikai szoftvert fejlesztettek ki vagy fejlesztettek tovább [30], többek között 

olyan eszközöket, amelyekkel higrotermikus vizsgálatokat is lehet végezni. A higrotermikus 

elemzés hatékonysága nagymértékben függ a felhasznált matematikai modellek 

kifinomultságától, valamint attól, hogy a modell milyen mértékben képes figyelembe venni a 

dimenziókat, az áramlások típusait és a bemenő adatok minőségét [31]. Nyilvánvaló, hogy egy 

többdimenziós modell pontosabb lehet, mint egy egydimenziós, és egy dinamikus modell 

kifinomultabb eredményeket adhat, mint egy állandósult állapotbéli modell. Ugyanakkor 

pontos bemeneti adatok, azaz anyagjellemzők és peremfeltételek nélkül a numerikus 

szimulációk eredményei soha nem fogják megközelíteni a valós viselkedést. Azonban tudjuk, 

hogy a dinamikus és többdimenziós modellezés nem mindig szükséges, vannak bizonyos 

helyzetek (pl. ÉT), amikor egyszerűsített modelleket alkalmazhatunk a meglévő, egyszerűsített 

számítási módszerekkel való összeegyeztethetőség érdekében. Ezért hasznos az egyenértékű 

értékek meghatározása, amelyeket egyszerűsített számításokban lehet használni. 

Doktori kutatásomban a fent említett okok miatt modern, hőszigeteléssel töltött falazóblokkokat 

vizsgáltam, hogy részleteiben megérthessük a falazóblokkok higrotermikus viselkedését, és 

annak az energetikai teljesítőképességre gyakorolt hatását, hogy ezzel segítsem a gyártókat jobb 

termékek fejlesztésében. Laboratóriumi mérésekkel támogatott, részletes, 

végeselemmódszeren alapuló hőtechnikai, valamint kapcsolt hő- és nedvességtranszport 

(HAM) szimulációkat készítettem a falazóblokkok teljesítményének értékelésére, valamint az 

e falazóblokkokból épült falak és épületszerkezetek higrotermikus viselkedésének megértése 

céljából. Állandósult állapotbéli és dinamikus szimulációkat futtattam, valamint új módszereket 

és jellemzőket alkottam a falazóblokkok kapcsolt hő- és nedvességtranszport viselkedésének 

elemzésére. Rendkívül érdekelt, hogy a higrotermikus jelenségek hogyan befolyásolják a hő- 

és nedvességátbocsátást, és hogy ezek a tulajdonságok mennyire függnek az éghajlattól. 

 Kutatási terv 

Doktori értekezésemben átfogó irodalomkutatást készítettem a rendelkezésre álló tudományos 

szakirodalomról az épületszerkezetek hőtechnikai és higrotermikus modellezésével 

kapcsolatban, beleértve a hő- és nedvességtranszport modellezés rövid történetét, a hőtechnikai 

és higrotermikus szimulációk numerikus eszközeit, valamint az épületszerkezetek 

csomópontjainak hőtechnikai és higrotermikus modellezését is. Vizsgáltam a rendelkezésre 

álló, a modern üreges és töltött falazatóblokkok hőtechnikai és higrotermikus teljesítményéről 
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szóló tudományos szakirodalmat is. A falazóblokk geometriájának optimalizálására vonatkozó 

tanulmányokat szintén áttekintettem. A rendelkezésre álló irodalom elemzése után kijelöltem 

az értekezésem témaköreit, és megfogalmaztam a megválaszolandó kutatási kérdéseket. 

Dolgozatom fő célja, hogy jobban megértsük a korszerű, hőszigeteléssel töltött falazatóblokkok 

hőtechnikai és higrotermikus viselkedését. A falazóblokkok vizsgálatára vonatkozó 

érdeklődésem többek között abból eredt, hogy a doktori kutatásom alatt számos ipari munkában 

volt lehetőségem részt venni az Épületfizika Laboratóriumban, melyek során ilyen 

falazóblokkokkal is foglalkoztam. További hajtóerőt jelentett a pénz és az infrastruktúra, illetve 

leginkább annak hiánya. Laboratóriumunk jelenleg fejlődő szakaszban van, és korlátozott 

erőforrások állnak rendelkezésre. Azonban szeretném, ha a dolgozatban is bemutatott 

megoldások révén lehetőségem lenne akár olyan kutatóintézetekkel is felvenni a versenyt, 

amelyek már régóta jelen vannak, és jelentősen több pénzügyi forrásból gazdálkodnak. A 

kiválasztott témakörök és a kialakított kutatási terv vázlata az 1. ábrán került összefoglalásra. 

 
1. ábra A kutatási terv vázlatos folyamatábrája 

 

 ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 Modern falazott szerkezetek anyagai 

A modern építőelemeket és falazatokat anyaguk alapján három nagy csoportba sorolhatjuk. 

Égetett kerámia, mely az építőelem szerkezetét adja, hőszigetelő kitöltő anyagok, továbbá 

habarcsok és vakolatok. Mivel az anyagok kiválasztására számos lehetőség van, a doktori 

értekezésben szükséges volt a vizsgált anyagok körét korlátozni. 

2.1.1. Égetett kerámia 

PhD kutatásom alatt különféle magyar téglagyárak (pl. Balatonszentgyörgy, Tiszavasvári) 

számos égetett agyag mintáját és tégláit vizsgáltam az Épületfizika Laboratóriumban, mely 

vizsgálatokat ipari partnerek számára készítettem. A vizsgált minták közül – melyek téglából 

kivágott és csiszolt szeletek voltak – kiválasztottam a leggyakoribb, reprezentatív mintát, 

melyek átlagolt mérési eredményeit használtam a magyarországi égetett téglák jellemzéséhez.  

2.1.2.  Hőszigetelés 

2014 óta több mint 30 különböző hőszigetelést vizsgáltam az Épületfizika Laboratóriumban, 

elsősorban a hővezetési tényezőt vizsgálva, illetve számos esetben a higrotermikus 

tulajdonságokat (szorpciós izoterma, páradiffúziós ellenállási szám, folyadéktranszport 

tényező, térfogati hőkapacitás) is elemezve. A hőszigetelő anyagok szerkezete igen változatos 
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lehet, ezt mutatja a 2. ábra, melyen különböző anyagok mikroszkópos felvétele látható. A 

vizsgált anyagok közül, azok higrotermikus tulajdonságai alapján 5 hőszigetelőanyagot 

választottam ki a kutatásomhoz. Bazaltból készült ásványgyapotot (MW) használtam, ami az 

ipari partnerek által gyártott falazóblokkok általános töltőanyagát is adja. Kezdetben vizsgáltam 

az üreges falazóblokkokat töltőanyag nélkül, valamint aerogél (AG), poliuretán hab (PUR), és 

expandált perlit (EXP) töltettel is. Később azonban az alacsony hőtechnikai teljesítménye miatt 

kihagytam a töltetlen falazóelemek vizsgálatát, és helyettük expandált polisztirollal (EPS) 

töltött blokkokat vizsgáltam. A kutatás során nem-higroszkópos aerogél részecskékkel töltött, 

mind pedig higroszkópos aerogél paplannal (AG) töltött falazóblokkokat is elemeztem, 

dolgozatomban az utóbbi eredményei szerepelnek. 

 

 
2. ábra Hőszigetelőanyagok mikroszkóp alatt, bal felső sarokból indulva: expandál perlit, extrudált 

polisztirolhab, grafitos expandált polisztirolhab, üveggyapot, cellulóz, kőzetgyapot, aerogél paplan, poliuretán 

hab, expandált polisztirolhab, tűzálló poliuretán hab   

 Higrotermikus laboratóriumi vizsgálatok 

A 3-5. fejezetekben bemutatott kutatások esetén az egyes anyagokra vonatkozó felhasznált 

higrotermikus anyagtulajdonságokat az Épületfizika Laboratóriumban méréssel határoztam 

meg. A mérések során meghatároztam a hővezetési tényezőt, nedvességtárolási képességet, 

páradiffúziós tényezőt, folyadéktranszport tényezőt és a térfogati hőkapacitást is. Továbbá 

mértem a 3-as fejezet vonatkozásában validálásképpen hőátbocsátási tényezőt egy általam 

fejlesztett kísérleti karma segítségével. A módszerek az értekezésemben bemutatásra kerültek. 

 Numerikus módszerek 

2.3.1. Higrotermikus modellezés  

A higrotermikus numerikus modellezés folyamatát a 3. ábrán látható vázlatos folyamatábrával 

illusztráltam. Higrotermikus modellezés során a matematikai egyenletek az energia és 

nedvesség-megmaradás törvényén alapulnak. A modellezés közben pár egyszerűsítést kellett 

alkalmaznom: a geometria állandó, nincs hőmérséklet vagy nedvességtartalom-változás miatti 

alakváltozás; nincs változás az anyagtulajdonságokban állagromlás vagy öregedés miatt; a 

hőmérséklet vagy nedvesség miatt nem zajlanak le kémiai reakciók; a szorpciós látens hő 

egyenlő a kondenzáció vagy a párolgás látens hőjével; nincs hiszterézis a nedvességtárolási 

képességben, melynek elhanyagolt a hőmérsékletfüggése; végezetül pedig a páradiffúzió és a 

folyadéktranszport csak az anyagok relatív nedvességtartalmától függ. A szimulációkban a 

vizsgált feladattól függően két- vagy háromdimenziós geometriai modelleket használtam. Az 

anyagtulajdonságok laboratóriumi méréseken és szabványokon alapulnak. A kezdeti fetételeket 

úgy állítottam be, hogy minimálisra csökkentsék a modellek szükséges futási idejét, így 

alapvetően a belső és külső hőmérséklet és a relatív páratartalom átlagát használtam az 

állandósult állapotbéli szimulációkban, a dinamikus szimulációkban pedig az állandósult 

állapotbéli szimulációval meghatározott hő- és nedvességtartalom eloszlást használtam 

kiindulásként. A peremfeltételeket a vonatkozó szabványok alapján állítottam be az állandósult 

állapotbéli szimulációkban. Dinamikus szimulációkban a szabványokon alapuló 
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peremfeltételek mellett a WUFI szoftver egyes beépített peremfeltételeit (például a csapóesőt, 

vagy az explicit sugárzási egyensúlyt a külső felületeken) különböző, továbbfejlesztett 

egyenletekkel bővített formában használtam a napsugárzás komponenseinek leírására.  

 
3. ábra Higrotermikus szimuláció vázlatos folyamatábrája  

2.3.2. Optimalizáció 

A COMSOL Multiphysics-ben implementálhatóak a derivált-mentes vagy derivált-alapú 

optimalizációs eljárások [32], melyek vázlatos folyamatábrája a 4. ábrán látható. A numerikus 

optimalizáláshoz számos gradiens-mentes megoldás létezik, például a Monte-Carlo módszer 

[33], mely véletlenszerűen választja a tervezett változókat az adott határok között és értékeli az 

eredményeket; ezzel a módszerrel azonban a globális optimum csak nagyon sűrű statisztikai 

mintavételezéssel található meg, ami hosszú optimalizálási időt eredményezne. 

Egy ismert feltételes gradiens-mentes optimalizáló algoritmus a Nelder-Mead módszer [34], 

míg egy másik lineáris közelítéssel dolgozó módszer a COBYLA algoritmus [35]. Mindkét 

módszer alkalmazása során figyelembe vehetünk korlátokat. Powell [36] azonban bemutatta, 

hogy a Nelder-Mead algoritmus konvex célfüggvény esetén hibásan találhatja meg a függvény 

legkisebb értékét. Ezért a kutatásom során a COBYLA módszert implementáltam egy választott 

hőszigeteléssel töltött falazatblokk geometriájának optimalizálására. 

 
4. ábra Optimalizációs eljárás vázlatos folyamatábrája  

 FALAZÓBLOKKOK EGYENÉRTÉKŰ HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐJE 

3.1. Laborvizsgálatokkal támogatott szimulációs eljárás 

2014-ben az egyik ipari partnerünk meg akarta vizsgáltatni a falazóblokkjainak hővezetési 

tényezőit. Azonban a gyártó csak egy darab prototípus falazóblokkból szerette volna 

meghatároztatni a hővezetési tényezőt, ami kihívások elé állított, mivel nem volt lehetőség sem 

mintafal építésére és teljes körű modellkísérlet végrehajtására, sem pedig tisztán numerikus 

szimuláción alapuló megoldásra mivel partnerünk mérésen alapuló, számára valóságos és 
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kézzelfogható megoldást igényelt. Új módszert kellett kidolgoznom, hogyan lehet 

laboratóriumi vizsgálatok alapján egy falazóblokk hővezetési tényezőjét meghatározni.  

3.1.1. Az eljárás módszertana 

A laboratóriumi méréssel támogatott numerikus szimulációs módszert négy különálló részre 

oszthatjuk fel, melyeket egymás után hajthatunk végre (lásd 5. ábra). Az első lépés, hogy az 

egész prototípus blokkokat olyan szekciókra vágjuk fel, amelyek mérhetőek az Épületfizika 

Laboratóriumban. A kiválasztott falazóblokkokból legalább három reprezentatív szekciót kell 

vágnunk, 10 cm alatti vastagsággal. A második lépés a szekciók hővezetési tényezőjének 

mérése. Mivel a kiválasztott falazóblokk szekciók magassága és szélessége körülbelül 25 cm-

es, a vágott részeket hőszigetelő keretbe kell helyezni, mivel a hővezetési tényezőt mérő 30 cm 

x 30 cm-es mintákat fogad. A falazóblokk szekciók végeselemes hőtechnikai szimulációja a 

harmadik lépés. A falazóblokkok geometriai méreteinek kalibrált digitalis tolómérővel történő 

meghatározása után 3D CAD modell készül, majd az állandósult állapotbéli hőtechnikai 

numerikus szimuláció és a hővezetési tényező kalibrációja Ansys Workbench szoftverben [37], 

annak parametrikus képességeit kihasználva zajlik. Először a szekciókat kezdeti beállításokkal 

futtatjuk. A kalibrációs eljárás során két anyagtulajdonságot kell beállítanunk, hogy a 

szimulációval a mért hővezetési tényezőkhöz hasonló eredményeket kapjunk. Segíti az eljárást, 

ha az anyagok hővezetési tényezőjének tartományát mérések alapján megismertük. A 

kalibrációs eljárás során az anyagtulajdonságokat iteratív módon addig változtatjuk, míg 

szekciók a szimulációval meghatározott hővezetési tényezői legfeljebb 1%-os eltérést mutatnak 

a mért értékekhez képest egy iterációs lépésben mindhárom szekció esetében. Miután 

meghatároztuk az alkotó anyagok kalibrált hővezetési tényezőjét, a szimulációs eljárás végső 

lépéseként egy egész különálló falazóblokk valamint egy nút-féderes csatlakozás modellezésére 

kerül sor. Dolgozatomban az új módszert három különböző, üreges illetve töltött falazóblokkon 

elvégzett egyenértékű hővezetési tényező meghatározásán keresztül mutatom be. 
 

 
5. ábra Laboratóriumi mérésekkel támogatott numerikus szimulációs eljerás folyamata  

3.2. A módszer validálása 

Saját fejlesztésű kísérleti összeállítással validáló mérést készítettem a 6. ábrán bemutatott 

falazóblokk szekció hővezetőképességének tesztelésére. A próbatest laboratórium felőli 

oldalának felületi hőmérsékletéről a mérés során és a hőárammérő-lap eltávolítását követően 

Testo 885-2 hőkamerával [38] hőfényképet készítettem. A mérés elindítása előtt a próbatestet 

két hétig kondícionáltam. Az állandósult nedvességállapot kialakulását Protimeter MMS2 [39] 

műszerrel ellenőriztem. A mérési folyamat ezután egy hétig tartott. A mérés alapján számított 

hőátbocsátási tényezőt a 7. ábra mutatja. A meghatározott átlagos értékhez 72 órányi mérési 

adatot vettem figyelembe. A T44-MW2 jelű szekció hőátbocsátási tényezője U = 0,8914 

W/m2K volt, melyből 𝜆ℎ𝑓,𝑙𝑎𝑏 = 0.0867 W/mK hővezetési tényező adódik. A 8. ábra a felületi 

hőmérsékleteket mutatja a mérés végén, a laboratórium felőli oldalon 𝜃𝐴𝑉1= 22.6 °C-t mértem, 

míg a kamra felőli oldalon a NiCr-Ni hőelemet használtam és 𝜃𝑠,𝑐ℎ𝑎𝑚𝑏𝑒𝑟 = 6.64 °C rögzítettem. 

A mért 𝜆ℎ𝑓,𝑙𝑎𝑏 alacsonyabb volt, mint a Taurus TLP 300 DTX-ben meghatározott egyenértékű 

hővezetési tényező (0.1 W/mK), mivel a hőárammérő szenzort eltérő pozícióban helyeztem fel, 

hogy a megpróbáljam csökkenteni a kerámia távtartó által okozott hőhídhatást, míg a 
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peremvédett segédfűtőlapos készülékben a mérési pont a minta közepén található. Emiatt 

numerikus szimuláció alkalmazására volt szükség, hogy a két merest összehasonlíthassam.  

 

   

6. ábra T44-MW2 szekció 7. ábra T44-MW2 szekció 𝝀𝒉𝒇,𝒍𝒂𝒃 mérése 8. ábra Mérés utáni hőfénykép 

 

Háromdimenziós állandósult állapotbéli higrotermikus numerikus szimulációt alkalmaztam a 

mérési eredmények igazolásához COMSOL Multiphysics szoftverben. A modellezés során a 

szenzorok helyzetét is figyelembe vettem és a szimulációs eredményeket ugyanott és ugyanúgy 

kértem le, mint ahogy a mérés során meghatároztuk azokat. A geometriai modell a 9. ábrán 

látható. A 10. ábra a szimulációval meghatározott felületi hőmérsékleteket mutatja, melyet a 

8. ábrán látható hőképhez hasonlítva megfelelő egyezést állapíthatunk meg a felületi 

hőmérsékleteloszlás tekintetében. A 11. ábra pedig a felületre vetített hőátbocsátási tényező 

változást mutatja a felületi hőáramsűrűségek valamint a külső és belső 

hőmérsékletkülönbségekből meghatározva. A szimulációval meghatározott egyenértékű U 

érték 0,9096 W/m2K-re adódott, ami alapján a hővezetési tényező 𝜆ℎ𝑓,𝑠𝑖𝑚 = 0,08898 W/mK 

volt. A szimulálcióval meghatározott hőátbocsátási tényező csak 2%-kal, a hővezetési tényezők 

pedig csak 2,5%-al különbözött a mért értéktől, melyet elfogadhatónak tartottam és ezáltal a 

módszert validáltnak tekintettem. A blokk kamraoldali felületi hőmérséklete 6,57 °C, a 

laboratórium oldala 22,9 °C volt szimulációval, melyek szintén egyeznek a mérésekkel. 
 

   
9. ábra T44-MW2 szekció modellje 

a hőszigetelő keretben  

10. ábra Szimulált felületi 

hőmérsékleteloszlás  

11. ábra A szimulált hőátbocsátási 

tényező felületi eloszlása 

3.3. Hővezetési tényező eltérő töltetek esetén 

Az üreges és töltött téglák hővezetési tényezőinek meghatározása érdekében numerikus 

szimulációkat készítettem, figyelembe véve különálló falazóblokkokat és a nútféderes 

kapcsolattal csatlakoztatott változatokat is. Ennél a tanulmánynál nem alkalmaztam kalibrációs 

eljárást, így a geometria és az anyagtulajdonságok megmaradtak a laboratóriumban mért 

alapállapotukban. A lehető legjobb eredmények elérése érdekében száraz állapotban mért 

anyagtulajdonságokat alkalmaztam a laboratóriumban kondicionált értékek helyett. A 12. 

ábrán bemutatott eredmények ismeretében megállapítható, hogy a töltött falazóblokkoknak 

minden esetben alacsonyabb volt a hővezetési tényezője, mint az üregeseknek, továbbá az 

építőelemekben található nagyméretű légüregek a hőtechnikai teljesítmény szempontjából a 

legrosszabbak, és kerülni kell a használatukat. Összehasonlítva a különálló blokkok és a 

nútféderesen csatlakozó blokkok eredményeit, majdnem minden esetben a különálló blokkok 

rendelkeztek alacsonyabb hővezetési tényezővel (kivéve a nagyméretű téglalap alakú üregű 

blokkokat). Az elvárásoknak megfelelően aerogéllel kaptam a legalacsonyabb egyenértékű 
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hővezetési tényezőket, melyek szinte azonosak minden blokktípus esetén. A blokkok belső 

szerkezete akkor vált jobban meghatározóvá, amikor a töltetek magasabb hővezetési tényezővel 

rendelkeztek. Napjainkban a kis üregekkel rendelkező blokkok többsége jól optimalizált 

szerkezetű. Az expandált perlit használata csak a nagy üregek esetében fontolandó meg, mivel 

kisebb méretű rombusz, háromszög vagy négyszögletes alakú üregekben az anyag egyenértékű 

hővezetési tényezője nem különbözik számottevően a magától a légüregétől. A PUR hab az 

építőelemek hővezetési ellenállását szignifikáns mértékben növeli, jobb eredményeket mutatva, 

mint az ásványgyapot töltet, azonban a higrotermikus teljesítmőképessége kérdéses lehet. Az 

eredmények azt is mutatják, hogy a modern, töltött falazóblokkok esetében a nagy téglalap 

alakú kitöltött üregekkel érhető el a legjobb teljesítményt.  

3.4. Paramétervizsgálat az anyagtulajdonságok esetén 

A dolgozatomban a T44 jelölésű falazóblokk anyagtulajdonságainak paramétervizsgálatát 

közöltem, mivel ez a geometriai kialakítás mutatta a legjobb teljesítőképeget, valamint ez a 

leginkább elterjedt is. Az égetett kerámia hővezetési tényezőjét 𝜆𝑐𝑙𝑎𝑦 = 0.2 W/mK és 𝜆𝑐𝑙𝑎𝑦= 

0.8 W/mK között 0.025 W/mK-enként változtattam, mely így 25 lépést eredményezett. Azért 

ezt a tartományt választottam, mert az MSZ EN 1745 szabványban [40] az égetett kerámia 

táblázatosan közölt hővezetési tényezője az 1000 kg/m3 és 2400 kg/m3 nettó száraztestsűrűség 

között ebben a tartományba esik. Azonban érdemes megjegyezni, hogy mechanikai 

szempontok figyelembevétele miatt a Magyarországon falazóblokkokban alkalmazott égetett 

kerámiák testsűrűsége általában meghaladja az 1400 kg/m3-t, valamint a hővezetési tényező a 

0.3 W/mK-t. A hőszigetelőanyag töltet hővezetési tényezőjét 𝜆𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 = 0.01 W/mK és 𝜆𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 = 

0.07 W/mK között 0.0025 W/mK-enként változtattam. Azért ezt a tartományt jelöltem ki, mivel 

ez lefedi a töltésre alkalmas szilárd illetve a lazán beszórt állagú hőszigetelőanyagokat az 

aerogéltől kezdve az expandált perlitig. A numerikus szimulációk eredményeit szintvonalas 

térképen ábrázoltam, amely könnyen kezelhető és értelmezhető. A szintvonalas térképet Surfer 

[41] alkalmazával készítettem. Először Kriging interpolációs eljárást alkalmaztam, de mint 

kiderült, ez a módszer nem képes jól kezelni a peremek környezetében lévő értékeket. Mivel a 

tartomány jelentősebb mértékű kibővítése az alsó oldal felől nem megoldható, mivel nem 

tudunk zérus vagy negatív értékű hővezetési tényezővel számítani, ezért radiál bázis függvény 

alapú interpolációs megoldást alklamaztam a végleges szintvonalas térkép megalkotásához, 

melyet a 13. ábrán mutatok be. Emellett egy közelítő képletet is megalkottam, amely megadja 

egy 44 cm vastagságú hőszigetelő töltettel ellátott falazóblokk 𝜆𝑇44 hővezetési tényezőjét az 

égett kerámia 𝜆𝑐𝑙𝑎𝑦 hővezetési tényezőjének, valamint a hőszigetelő töltőanyag 𝜆𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 

hővezetési tényezőjének ismeretében. A közelítő képlet, melyet az 1-es egyenlet mutat, a 

szimulált eredményekhez képest mindössze ± 1 % relatív hibát eredményez: 

𝜆𝑇44 =  −5.2913 · 𝜆𝑐𝑙𝑎𝑦
2 · 𝜆𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟

2 − 0.169 · 𝜆𝑐𝑙𝑎𝑦
2 ∙  𝜆𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 + 8.2341 ∙ 𝜆𝑐𝑙𝑎𝑦 · 𝜆𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟

2 +

0.2312 ∙ 𝜆𝑐𝑙𝑎𝑦 ∙  𝜆𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 + 0.12 ∙ 𝜆𝑐𝑙𝑎𝑦 − 4.2216 · 𝜆𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
2 + 1.2963 ∙  𝜆𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟                          (1) 

 

  
12. ábra Egyenértékű hővezetési tényező a falazóblokk geometriai 

kialakításának és töltetének függvényében 
13. ábra Szintvonalas térkép a T44 

falazóblokk hővezetési tényezőivel  
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1. tézis: Falazóblokkok egyenértékű hővezetési tényezőjélnek elemzése 

Kapcsolódó publikációk: [NB.1], [NB.2], [NB.3], [NB.4], [NB.11] 

Elemzést végeztem különböző alakú üreges és hőszigetelőanyaggal töltött falazóblokk 

egyenértékű hővezetési tényezőinek meghatározására. 

1.1. Laboratóriumi mérésekkel támogatott numerikus hőtechnikai modellezési eljárást hoztam 

létre falazóblokkok egyenértékű hővezetési tényezőinek meghatározására, melyhez csupán egy 

darab blokk rendelkezésre állása szükséges. A módszert validáltam különböző mérési eljárások 

alkalmazásával és higrotermikus numerikus szimulációval. Megállapítottam, hogy az új 

módszer alkalmazásával az üreges és töltött falazóblokkok egyenértékű hővezetési tényezője 

megfelelő pontossággal meghatározható. 

1.2 A laboratóriumi vizsgálatokkal támogatott numerikus szimulációs eljárás és kiegészítő 

szimulációs vizsgálatok alapján meghatároztam az egyenértékű hővezetési tényezőjét négy 

eltérő geometriájú, ötféle eltérő töltettel ellátott falazóblokknak. Kimutattam, hogy expandált 

perlitet töltése keskeny üregekkel rendelkező falazóblokkokba nem okoz jelentős mértékű 

javulást az egyenértékű hővezetési tényezőben, ezért kerülendő. 

1.3. Szisztematikus paramétervizsgálat alapján megállapítottam a leggyakrabban alkalmazott 

44 cm vastagságú hőszigetelőanyaggal töltött falazóblokk effektív hővezetési tényezőjének 

értékeit és annak határait. Az eredményeket szintvonalas térképen ábrázoltam, valamint egy 

közelítő képletet alkottam, mellyel a falazóblokk hővezetési tényezője az égetett kerámia és a 

hőszigetelőanyag töltet hővezetési tényezőjének ismeretében meghatározható.  

 FALAZOTT ÉPÜLETSZERKEZETEK HIGROTERMIKUS TELJESÍTŐ-

KÉPESSÉGE 

4.1. Bemenő adatok 

PhD értekezésemben a falszerkezeteket komplex geometriájukkal veszem figyelembe, mely 

azok belső struktúrájukat is magába foglalja. Ez a részletes modellezés teszi lehetővé, hogy az 

épületszerkezeteket megfelelő részletességgel elemezhessük és mélyebben megértsük azok 

higrotermikus viselkedését. A 14. és 15. ábrán láthatóak a vizsgált kétdimenziós modellek: fal 

és falsarok csatlakozás vízszintes irányú metszetei. 

  
14. ábra Téglafal geometriai modellje 15. ábra Téglafalsarok geometriai modellje  

 

A vizsgálatok során alkalmazott anyagtulajdonságok az 1. táblázatban olvashatók a 

hőszigetelőanyagok valamint az égetett agyag (FC), belső vakolat (IP) és külső vakolat (EP) 

vonatkozásában. Ezek laboratóriumi mérések eredményei, úgymint λ10,dry hővezetési tényező 

[W/mK] kiegészítve az fT hőmérséklet- és fψ nedvesség-átszámítási együtthatóval az MSZ EN 

ISO 10456 [42] alapján, ρcp térfogati hőkapacitás [J/m3K], μdry/wet páradiffúziós ellenállási szám 

[1] és Dw,s felszívási folyadéktranszport tényező 80% relatív nedveségtartalomnál [m2/s].  
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1. táblázat Higrotermikus anyagtulajdonságok  

Anyag AG PUR MW EPS EXP FC IP EP 

Hővezetési tényező, λ10,dry [W/mK] 0.012 0.024 0.031 0.037 0.05 0.35 0.4 0.09 

Hőmérséklet-átszámítási együttható,  

fT [1/K] 
0.0015 0.0055 0.0045 0.0035 0.0035 0.001 0.001 0.001 

Nedvesség-átszámítási együttható,  

fψ [m3/m3] 
3 6 4 4 3 10 3 8 

Térfogati hőkapacitás, ρcp [J/m3K] 120 49 75 22.5 81 1280 722.5 540 

Páradiffúziós ellenállási szám, μdry/wet [1] 4.5 80/70 1.3 70/30 2 15/10 8.1 8.3 

Folyadéktranszport tényező, Dw,s,80% [m2/s] 1.7·10-14 5.5·10-21 4.6·10-13 2.4·10-20 1.0·10-13 2.3·10-9 3.0·10-9 1.3·10-13 

 

Az anyagok nedvességtárolási képessége a 16., 17. és 18. ábrán látható, az eltérő 

nedvességtartalom határok függvényében csoportonként ábrázolva. 

 

   
16. ábra PUR, MW és EXP 

nedvességtárolási képessége 

17. ábra AG és EPS 

nedvességtárolási képessége 

18. ábra FC, IP és EP 

nedvességtárolási képessége 

 

A vizsgálatokban alkalmazott peremfeltételek Meteonorm [43] szoftverrel előállított órai 

felbontású, Budapest (Magyarország), Espoo (Finnroszág) és Liszabon (Portugália) területére 

generált időjárásfájlokon alapultak. A 19. és 20. ábrán az órai felbontású külső hőmérséklet és 

relatív nedvességtartalom értékei láthatók. A belső hőmérséklet és relatív nedvességtartalom 

értékek a vonatkozó szabvány [44] szerint, a külső hőmérséklet alapján kerültek kiszámításra. 

Az állandósult állapotbéli számítások során használt budapesti havi átlagos értékek a 2. 

táblázatban láthatóak. Dinamikus szimulációk futtatásakor a külső felületi áramok esetén az 

explicit sugárzási egyensúly, valamint a csapóeső hatását is figyelembe vettem. 
  

  
19. ábra Külső hőmérsékletek 20. ábra Külső relatív nedvességtartalmak 

 
2. táblázat Budapest, Magyarország havi átlaghőmérsékletei, relatív nedvességtartalmai és szélsebességei 

Month I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Hőmérséklet, θe [°C] 0.9 2.8 7.0 13.3 18.4 21.4 23.1 22.8 17.4 12.5 7.2 1.7 

Rel. nedvességtart., φe [1] 0.73 0.68 0.61 0.52 0.53 0.54 0.54 0.54 0.62 0.69 0.73 0.74 

Szélsebesség, v [m/s] 1.4 1.7 2.0 1.7 1.7 1.6 1.7 1.4 1.4 1.2 1.6 1.2 

Hőmérséklet, θi [°C] 20.0 20.0 20.0 21.7 24.2 25.0 25.0 25.0 23.7 21.3 20.0 20.0 

Rel. nedvességtart., φi [1] 0.41 0.43 0.47 0.53 0.58 0.60 0.60 0.60 0.57 0.53 0.47 0.42 
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4.2. Hőátbocsátási tényező 

4.2.1. Falszerkezetek állandósult állapotbéli és dinamikus U értéke 

A 21. ábra az állandó állapotbéli numerikus szimulációk eredményeit mutatja. A HAM 

szimulációk mellett három eltérő szimulációs esetre is elvégeztem. Az első eset hőtechnikai 

szimuláció volt, mely során csak hőtranszportot vettem figyelembe. A második esetben 

elhanyagoltam az evaporációból származó hőáramokat, míg a harmadik esetben hőmérséket, 

relatív nedvességtartalom és szélsebesség-függő változó peremfeltételeket vettem figyelembe 

a vonatkozó szabványok [44], [45] alapján. A 22. ábrán a fűtési idényre (november kezdetétől 

március vévégig) átlagolt eredmények láthatóak, melyek alapján megfigyelhető a különbség a 

hőtechnikai és a higrotermikus szimulációk között, azonban csupán csekély eltérés látható az 

evaporációból származó hőáramok elhanyagolása miatt illetve a változó peremfeltételek 

alkalmazása gyakorlatilag nem okozott különbözetet. Mindezek mellett a dolgozatban a 

falsarok csomópont segítségével meghatározott 𝜓 értékeket is bemutattam és elemeztem. 
 

  
21. ábra HAM szimulációval meghatározott 

hőátbocsátási tényezők 

22. ábra Fűtési idényre átlagolt U értékek: 

Hőtechnikai, evaporációs hőáram nélküli HAM, HAM 

és részletes peremfeltételű HAM szimulációval 
 

A környezetfüggő U értékeket időfüggő szimulációkkal vizsgáltam klímától függő 

peremfeltételekkel. Dinamikus szimulációk esetén az effektív órai bontású U érték azt mutatja 

meg, hogy mekkora mennyiségű hőveszteség vagy hőnyereségét realizálhatunk egységnyi 

belső felületen keresztül a külső és belső hőmérséklet különbséggel elosztva. Ez az érték a belső 

felület irányából nézve a hőáramlás irányát is mutatja, a pozitív érték a hőveszteséget, míg a 

negatív a hőnyereséget jelzi. A havi átlagolt dinamikus U értékeket a 23. ábrán mutatom be, 

mind a négy égtáj szerinti eltérő homlokzati tájolásra Budapesten. 

 
23. ábra Dinamikus HAM szimulációval kapott havi átlagolt hőátbocsátási tényezők budapesti éghajlaton 

 

A fűtési idény hónapjaiban a dinamikus és állandósult állapotbéli szimulációk eredményei 

pozitív eltérést mutatnak, mely azt is jelenti, hogy dinamikus szimulációval nagyobb U értéket 

kaphattunk. Azonban nyáron az eredmények között jelentős mértékű negatív eltérés található. 

Ha a teljes évre átlagoljuk az eredményeket, a dinamikus szimulációval kapott U értékek 

kisebbek, mint az állandósult állapotbéliek, ahogy ez a 24. ábrán is látható (csupán egy kivétel 

akad, az északi tájolású EPS töltetű falazat 1,4%-al nagyobb). Azonban ha a fűtési idényre vett 

átlagokat vizsgáljuk, amelyeket a 25. ábra tartalmaz, tisztán látható, hogy a dinamikus 

szimulációval kapott eredmények minden esetben nagyobbak voltak, mint az állandósult 

állapotbéliek. A deli tájolású falak esetében a különbözet 0,5% és 5,0% közötti, ami alapján 

úgy tűnhet, hogy az állandósult állapotbéli szimulációk jól közelítik a dinamikus szimulációval 
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kapott eredményeket. Viszont az eltérő tájolású homlokzati falak esetében az eredmények 

jelentősebb különbségeket mutatnak, északi tájolás esetén akár 16,9% eltérés is adódott. Ezen 

különbségek elegendően nagyok ahhoz, hogy alátámasszák az épületburok U értékeinek 

égtájankénti kezelésének szükségességét. Ez alapján továbbá megállapítható, hogy a vizsgált 

44 cm-es hőszigeteléssel töltött falazóblokkokból készült falszerkezetek hőtechnikai 

teljesítőképességét égtáj-függő dinamikus szimulációval szükséges megállapítani. 
 

  
24. ábra Éves átlagolt dinamikus és állandósult HAM 

szimulációval meghatározott hőátbocsátási tényezők 

eltérése a tájolás függvényében 

25. ábra Fűtési idényre átlagolt dinamikus és 

állandósult HAM szimulációval meghatározott 

hőátbocsátási tényezők eltérése a tájolás függvényében 

4.2.2. Falszerkezetek éghajlat-függő U értéke 

Az előbbiekhez hasonló dinamikus szimulációkat készítettem Espoo és Lisszabon éghajlati 

adatai alapján is. A havi átlagolt U értékeket a 26. ábrán Espoo, míg a 27. ábrán Lisszabon 

vonatkozásában mutatom be. Az eredmények havi változása mindkét esetben eltérő a budapesti 

klíma alapján végzett szimulációkhoz képest. Az átmeneti időszakok eltérő időben találhatóak, 

valamaint Espoo-ban a fűtési idény legalább két hónappal hosszabbnak tűnik a budapestinél, 

míg Lisszabon esetén rövidebb. Mindkét eltérő éghajlatnál nem találunk negatív havi értékeket 

nyáron, azonban Espoo esetén az U érték nyári csökkenése hasonlóan megfigyelhető. 
 

 
26. ábra Dinamikus HAM szimulációval kapott havi átlagolt hőátbocsátási tényezők espoo-i éghajlaton 

 
27. ábra Dinamikus HAM szimulációval kapott havi átlagolt hőátbocsátási tényezők lisszaboni éghajlaton 

 

A 28. és 29. ábrán a fűtési idény átlagértékei közti különbségeket ábrázoltam. A fűtési idény 

hosszát ez esetekben is november elejétől március végéig vettem fel a kompatibilitás végett. Az 

ábrák alapján látható, hogy Espoo és Budapesti közötti különbségek midnen esetben 5,6% alatt 

maradnak, míg néhány esetben a budapesti értékek a nagyobbak akár 3,3%-al. Azonban 

Lisszabonban a kapott U értékek 3,7%-tól kezdve akár 20,1%-al is nagyobbak lehetnek, mint 

Budapesten. Kijelenthető tehát, hogy míg csupán kis különbség adódnak Espoo és Budapest 

vonatkozásában, addig jelentős eltérések lehetségesek Lisszabon és Budapest összehasonlítása 

esetén. Ezért azt javaslom, hogy a falazóblokkok technikai adatlapjain az U értékeket az égtájra 

jellemző klímaadatokkal számítva adják meg a vizsgált 44 cm-es vastagságú 

hőszigetelőanyaggal töltött falazóblokkok esetén. 
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28. ábra Fűtési idényre átlagolt dinamikus HAM 

szimulációval meghatározott hőátbocsátási tényezők 

eltérése Espoo és Budapest esetén a tájolás és az 

éghajlat függvényében 

29. ábra Fűtési idényre átlagolt dinamikus HAM 

szimulációval meghatározott hőátbocsátási tényezők 

eltérése Lisszabon és Budapest esetén a tájolás és az 

éghajlat függvényében 
 

2. tézis: Hőszigeteléssel töltött falazott szerkezetek hőátbocsátási tényezője 

Kapcsolódó publikációk: [NB.7], [NB.9], [NB.10], [NB.11], [NB.12] 

Hőátbocsátási tényezők elemzése céljából állandósult állapotbeli hőtechnikai és higrotermikus 

szimulációkat készítettem falazatokra és falsarkokra, valamint környezetfüggő dinamikus 

higrotermikus szimulációkat készítettem 44 cm vastagságú, 5 eltérő hőszigetelőanyaggal töltött 

falazóblokkokból készült falazatokra, melyeket három eltérő éghajlat figyelembevételével 

(Budapest, Espoo, Lisszabon) vizsgáltam. 

2.1. Kimutattam, hogy bár a dinamikus szimulációval meghatározott éves átlagos hőátbocsátási 

tényezői alacsonyabbak, mint az állandósult állapotbeli szimulációval kapott eredmények, a 

fűtési idényre átlagolt U értékek akár 17%-os pozitív eltérést is mutathatnak a töltet anyagától 

és a tájolástól függően. Ezért a modern falazott szerkezetek hőtechnikai teljesítményét 

tájolásfüggő dinamikus higrotermikus szimuláció alkalmazásával kell meghatározni. 

2.2 Kimutattam, hogy a modern falazott szerkezetek higrotermikus teljesítőképessége függ az 

éghajlattól. Megállapítottam, hogy a fűtési idényre átlagolt hőátbocsátási tényezők espoo-i és 

budapesti éghajlatok esetén kis különbözetet mutatnak, azonban jelentősen nagy eltéréseket 

találhatóak a lisszaboni és budapesti éghajlatok összehasonlítása esetén. Ezért műszaki 

adatlapokon a hőátbocsátási tényezőket az égtáj hatásának figyelembevételével kell megadni.  

4.3. Nedvességátbocsátási tényező  

4.3.1. A hő- és nedvességátbocsátási tényező összehasonlítása 

Az áttekintett szakirodalom alapján nincs olyan módszer, amely könnyen összehasonlítható 

eredményeket adna a komplex építőelemek nedvességtranszport viselkedésének értékelésére, a 

szimulált nedvességtartalom vagy relatív nedvességtartalom elemzésén túl, mely jelenleg a 

vizsgálatok alapvető módszere (a HAM-szimulációra alkalmas szoftverek miatt, melyek ezeket 

adják meg). Azonban ezek az elemzések csak dinamikus szimulációk esetén kivitelezhetőek, 

melyek a számítási igények és a szükséges anyagtulajdonságok miatt nehezen kezelhetők. Az 

általam kitalált, nedvességtechnikai teljesítőképesség elemzéséhez használható módszer 

némileg hasonlít a hőtechnikai feladatok kezelésére alkalmazott ejárásokhoz, és állandósult 

állapotbéli megközelítéstalkalmaz. Bevezettem a nedvességátbocsátási tényező valamint 

vonalmenti nedvességátbocsátási tényező meghatározását. A módszerem két falsarok kialakítás 

összehasonlításával mutattam be, melyeknél egyik esetben EPS, másik esetben pedig MW 

töltetű falazóblokkból készült az épületszerkezet. A példákkal bemutattam, hogyan lehet 

meghatározni az effektív páradiffúziós ellenállási számot is, mivel a hazai forgalmazású 

hőszigetelőanyaggal töltött falazóblokkok műszaki adatlapjain ez az érték függetlenül attól, 

hogy EPS vagy MW töltőanyag kerül a blokkba, 5/10-ként van megadva az MSZ EN 1745 [40] 

alapján. Ez az érték első ránézésre sem tűnik megfelelőnek. Abban az esetben, ha ez igaz lenne, 

megegyező nedvességátbocsátási tényezőket és vonalmenti nedvességátbocsátási tényezőket 
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kellene kapnunk a vizsgálat során mind a fal, mind pedig a falsarok vonatkozásában. Miután 

elvégeztem a szükséges szimulációkat, a hőáramsűrűségeket a vizsgált vízszintes irányú 

metszetek esetén a 30. ábra, míg a nedvességáramsűrűségeket a 31. ábra tartalmazza. Látható, 

hogy míg a hőáramsűrűségek közötti eltérés csekély, addig a nedvességáramsűrűségek 

jelentősen eltérnek. A eredményeket a 3. táblázatban foglaltam össze. 
 

  
30. ábra Hőáramsűrűségek EPS és MW töltetű 

falsarok csomópontok esetén [W/m2] 

31. ábra Nedvességáramsűrűségek EPS és MW töltetű 

falsarok csomópontok esetén [kg/m2s] 

A 3. táblázatban bemutatott eredményeket elemezve láthatjuk, hogy míg a hőtechnikai és 

higrotermikus U és ψ értékek nem mutatnak számottevő különbségeket, az M értékek 

(nedvességátbocsátási tényező) és ν értékek (vonalmenti nedvességátbocsátási tényező) 

jelentős különbségeket mutatnak. Látható, hogy az ásványgyapot töltött blokkokból épült 

falazat kb. 3-szor annyi nedvességet képes átereszteni, mint az EPS-sel töltött. 

3. táblázat T44-EPS és T44-MW falazóblokkokból készült falsarkok összehasonlító elemzésének eredményei 

Eset 
Uwall,THERM 

[W/m2K] 

Uwall,HAM 

[W/m2K] 

ψcorner,THERM

[W/mK] 

ψcorner,HAM 

[W/mK] 

Mwall ·10-12 

[kg/m2sPa] 

μeqv 

[1] 

νcorner ·10-12 

[kg/msPa] 

T44-EPS 0.20 0.22 0.090 0.095 5.7 33.4 1.4 

T44-MW 0.18 0.19 0.088 0.091 22.8 8.5 5.8 

4.3.2. Falszerkezetek és falsarkok effektív páradiffúziós ellenállási száma 

A 3. táblázatban bemutatott eredmények alapján láthatjuk, hogy MW töltőanyag esetén a μ 

érték 5/10 között van, ezért úgy tűnik, hogy az egyszerűsített számításokban használható. Az 

EPS-sel töltött blokkok esetében azonban a μT44-EPS több mint 3-szorosa a nedves páradiffúziós 

ellenállási számnak. Ezért ennek a töltőanyagnak a használatakor az 5/10, mint feltételezett 

helyettesítési érték, számítási hibákhoz vezet. Az effektív páradiffúziós ellenállási számokat a 

fal és falsarok vonatkozásában is meghatároztam az ötféle töltőanyag figyelembevételével, 

mely vizsgálat eredményeit a 32. és 33. ábrán foglaltam össze. Megfigyelhető, hogy a PUR-

ral és EPS-sel töltött falazóblokknak jelentősen nagyobb a páradiffúzióval szembeni ellenállása 

a fűtési idényben, mint azz AG, MW vagy EXP-vel tölttött falazóblokkoknak. Kijelenthető, 

hogy ha a töltőanyag páraáteresztő képessége nagyobb, mint az égetett kerámia vázé, akkor a 

kerámia helyettesítő értékének használata elfogadható. Azonban, ha a töltőanyag 

páraáteresztőképessége alacsonyabb, azaz az ellenállás nagyobb, akkor a szabványos 

helyettesítőérték használata számítási hibákhoz vezet a fűtési idényben.  

  
32. ábra Effektív páradiffúziós ellenállási számok 

falszerkezetek esetén 

33. ábra Effektív páradiffúziós ellenállási számok 

falsarkok esetén 
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4.3.3. Nedvességhidak vonalmenti nedvességátbocsátási tényezői 

Megközelítésemben nemcsak az épületek hőhídjait lehet elemezni, hanem a nedvességhidak 

hatását is, amint azt korábban bemutattam. A nedvességhidak a szerkezet azon részei, ahol több 

nedvességveszteség alakul ki többdimenziós nedvességáramlás (mind a diffúzió, mind 

folyadéktranszport) miatt. A kérdés az, hogy érdemes-e elválasztani a nedveshidakat a hő- 

(vagy higrotermikus) hidaktól, és külön-külön elemezni a nedvességhidakat. A korábban 

bemutatott összehasonlító elemzésben a T44-EPS és a T44-MW csak január hónapos 

peremfeltételekkel mutattam be. A vonalmenti nedvességátbocsátási tényező 

felhasználhatóságának további bemutatásához havi bontásban szimuláltam a falakat és a 

falsarkokat és öt különböző töltőanyagot is figyelembe vettem. A hőtechnikai szimulációkkal 

kapott eredményeket vonalmenti hőátbocsátási tényezőket a 34. ábra mutatja. A 35. ábrán a 

vonalmenti nedvességátbocsátási tényezők láthatóak. Az eredmények alakulásának 

tendenciáinak összehasonlítása során látható, hogy míg a ψ értékek 0,08 és 0,1 W/mK között 

alakulnak, és nem mutatnak jelentős eltéréseket, addig megfigyelhető, hogy ν értékek esetén a 

trendek és a különbségek teljesen eltérnek a ψ értékeknél tapasztaltaktól. A ν értékek januárban 

5,2-szeres különbségeket mutatnak a PUR és MW töltött konstrukciók ν értékei között, 

júliusban pedig 3,5-szeres különbség van. 
 

  
34. ábra Hőtechnikai szimulációval meghatározott 

vonalmenti hőátbocsátási tényezők 

35. ábra HAM szimulációval meghatározott 

vonalmenti nedvességátbocsátási tényezők 

3. tézis: Hőszigeteléssel töltött falazott szerkezetek nedvességátbocsátási tényezője 

Kapcsolódó publikációk: [NB6], [NB9], [NB10], [NB.11], [NB.14] 

Új eljárást vezettem be a nedvességátbocsátási tényező, a vonalmenti nedvességátbocsátási 

tényező, valamint az effektív páradiffúziós ellenállási szám meghatározásával az 

épületszerkezetek nedvességtechnikai teljesítőképességének értékelésére állandósult 

állapotbéli higrotermikus numerikus szimulációk alkalmazása esetén. Havi bontású állandósult 

állapotbéli higrotermikus szimulációkat készítettem készítettem 44 cm vastagságú, 5 eltérő 

hőszigetelőanyaggal töltött falazóblokkokból készült falazatokra és falsarok csatlakozásokra, 

melyeket budapesti éghajlat figyelembevételével vizsgáltam. 

3.1 Kimutattam, hogy az ásványgyapottal és expandált polisztirolhabbal töltött 

falazóblokkokból készült falakszerkezetek és falsarok csatlakozások hőátbocsátási tényezőik 

és vonalmenti hőátbocsátási tényezőik közti különbség 10%-nál kisebb, azonban a 

nevességátbocsátási tényező és vonalmenti nedvességátbocsátási tényezőik közti különbségek 

egy nagyságrenddel nagyobbak. 

3.2 Kimutattam, hogy amennyiben a töltőanyag páraáteresztő képessége nagyobb, mint a 

vázkerámiáé, az égetett kerámiára vonatkozó értékek alkalmazása elfogadható, ahogyan a 

jelenlegi szabvány meghatározza. Azonban amennyiben a töltőanyag páraáteresztő képessége 

alacsonyabb, az égetett kerámiára vonatkozó értékek alkalmazása jelentős számítási hibákhoz 

vezethet a fűtési idényben. 

3.3. Meghatároztam a nedvességhíd fogalmát és számszerűsítését, a vonalmenti 

nedvességátbocsátási tényezőt. Kimutattam, hogy a nedvességhidak eltérően viselkednek, mint 
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a hőhidak. Míg a vonalmenti hőátbocsásáti tényező főként az effektív hővezetési tényezőtől 

függ és csak kis eltéréseket mutat a töltőanyagok és hónapok tekintetében, addig a vonalmenti 

nedvességátbocsátási tényező a higroszkópikus tartományban elsősorban a páradiffúziós 

tényezőtől függ, továbbá jelentős különbözetet mutat a töltőanyagok és hónapok között. 

4.4. Hőszigeteléssel töltött falazatblokkok legkülső szélső hőszigetelőrétegében lévő 

fagyasztási-olvadási ciklusok száma 

A páralecsapódási potenciált és a lehetséges fagyás-olvadási ciklusok számát egy 44 cm vastag 

töltött falazóblokk legkülső szélső hőszigetelőrétegben vizsgáltam Budapest éghajlati viszonyai 

között. Először egy ásványgyapottal töltött blokkot vizsgáltam különféle módszerekkel, majd 

az eredmények összehasonlítása után kiválasztottam a feladat végrehajtása szempontjából 

megfelelő eljárást. Az alkalmazott módszerek az MSZ EN ISO 13788 szabvány szerinti 1D 

számítás, a 2D és a 3D állandósult állapotú higrotermikus szimuláció, valamint a tájolásfüggő 

2D dinamikus higrotermikus szimuláció voltak. A vizsgálat kivonatolt részei a 36., 37., 38., 

39., 40. és 41. ábrán láthatók. Ezután ötféle töltetet vizsgáltam a kiválasztott tájolásfüggő 

dinamikus higrotermikus szimuláció alkalmazásával, és elemeztem hány fagyás-olvadási ciklus 

várható a töltőanyagok legkülső szélső rétegben az 50 éves élettartamuk alatt. 

  
36. ábra 1D Glaser számítás: a) telítési és parciális 

páranyomások januárban és b) havi bontású kondenzáció, 

kiszáradás és nedvességfelgyülemlés 

37. ábra 1D hőtechnikai számítással és 3D 

higrotermikus szimulációval meghatározott 

fagybehatolási mélység összehasonlítása 

 
 

38. ábra 2D állandósult állapotbeli budapesti januári 

hóanpra HAM szimulációval meghatározott: a) 

hőmérsékleteloszlás és b) relatív nedvességtartalom 

39. ábra 2D dinamikus HAM szimulációval 

meghatározott égtájfüggő hőmérséklet és relatív 

nedvességtartalom előfordulás a falazóblokkon 

belüli külső szélső ásványgyapot töltet esetén 

  
40. ábra T44-MW keresztmetszet átlagos hőmérséklet 

eloszlása északi tájolású falszerkezet esetén 2D 

dinamikus HAM szimulációval 

41. ábra T44-MW keresztmetszet átlagos relatív 

nedvességtartalom eloszlása É tájolású falszerkezet 

esetén 2D dinamikus HAM szimulációval  
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A fagyás pillanatában a hőszigetelés nedvességtartalma nem kritikus (lásd 40. és 41. ábra), 

mivel a relatív nedvességtartalom a higroszkópos tartományban van. Meg kell azonban 

jegyezni, hogy nem megfelelő minőségű ásványgyapot szigetelések esetén állagromlás 

következhet be a hőtechnikai és a mechanikai tulajdonságokban [46]–[48] a magas relatív 

nedvességtartalom miatt. A 42. és a 43. ábrán a vizsgálat végső eredményeit összegeztem. 

Kimutattam, hogy a fagyási-olvadási ciklusok száma, illetve azon az órák száma, amikor a 

legkülső szélső hőszigetelőréteg hőmérséklete 0 °C alatt van, a hőszigetelés típusától és a 

homlokzati fal tájolásától is függ. A dinamikus szimulációk eredményei alapján, az 50 éves 

tervezett élettartammuk alatt a PUR, EPS és EXP hőszigeteléssel töltött flazóblokkok legkülső 

szélső szigetelőrétegének legalább 900 ciklusnak kell ellenállnia, MW esetében legalább 1000-

nak, továbbá AG töltettel 1100 ciklusnak; míg a falazóblokk töltőanyagtól és a tájolástól 

függően évente 348 és 500 óra a külső hőszigetelőréteg fagyott állapotban töltött óráinak száma. 

  
42. ábra Egy éven belüli fagyás-olvadási ciklusok 

száma a tájolás és a hőszigetelő töltet függvényében 

43. ábra A külső szélső hőszigetelő töltet egy év alatti 

0 °C alatt töltött óráinak száma  

4. tézis: Falazatokban lévő hőszigetelőanyagokkal töltött falazóblokkok külső szélső 

hőszigetelő töltetének fagyás-olvadási ciklusainak száma 

Kapcsolódó publikációk: [NB.4], [NB.5], [NB.7], [NB.11], [NB.13] 

Órai bontású dinamikus higrotermikus szimulációkat végeztem 44 cm vastag, 5 különböző 

hőszigeteléssel töltött falazóblokkból készült falazatokra budapesti éghajlaton. Feltételeztem, 

hogy a legkülső hőszigetelő rétegben fagyás következik be, ha annak hőmérséklete 0 ° C alá 

csökken. 

4. Kimutattam, hogy a fagyás-olvadási ciklusok száma függ a hőszigetelő töltőanyag típusától 

és a homlokzat tájolásától. Meghatároztam, hogy a külső szélső hőszigetelőrétegeknek az 50 

éves tervezett élettartamuk alatt PUR hab, expandált polisztirolhab és expandált perlittel töltött 

blokkok esetén legalább 900, ásványgyapot esetén legalább 1000, míg aerogél paplan esetén 

pedig legalább 1100 fagyás-olvadási ciklusnak kell ellenállnia. 

 FALAZÓBLOKKOK NUMERIKUS OPTIMALIZÁCIÓJA 

Az optimalizált falazóblokkok geometriák MW-vel töltött blokk alapján készültek, melyet 

indítótéglaként használnak [49], a kiindulási geometria a 44. ábrán látható. A szimulációs 

tervezésben a falazóblokkot a nútféderes kapcsolatok elhagyásával egyszerűsítettem (45. ábra).  

  
44. ábra A választott kiindulási falazóblokk 

geometriája 
45. ábra Egyszerűsített falazóblokk geometria a 

változók jelölésével 
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A kiindulási geometriával végzett higrotermikus szimuláció eredményei a 46. ábrán láthatók, 

a hőátbocsátási tényező a 1. táblázat szerinti anygtulajdonságokkal U = 0.240 W/m2K volt. 
 

    
46. ábra A választott falazóblokk kiindulási geometriájával végzett higrotermikus szimuláció eredményei: 

Hőmérséklet, relatív nedvességtartalom, hőáramsűrűség és nedvességáramsűrűségek 
 

Atervezési folyamat teljesen automatizált volt; a lépéseket a COBYLA algoritmus vezérelte. 

Minden optimalizációs lépésben higrotermikus szimuláció készült. A 47. ábra azt mutatja be, 

hogyan alakult ki a végső eredmény az optimalizálási folyamat során. Az értekezésben a 

változók, megkötések és korlátok hatféleképpen kerültek felvételre.  
 

    
47. ábra Hőáramsűrűségek változása az optimalizációs folyamat során 

Az optimalizált geometriákat szemlélteti az 48. és 49. ábra. A 6-ABBA esetében a COBYLA 

optimalizálással kapott U érték csak 0.193 W/m2K-ra adódott. 
 

    
48. ábra 3-ABAB eset: Hőmérséklet, relatív nedvességtartalom, hőáramsűrűség és nedvességáramsűrűségek 

    
49. ábra 6-ABBA eset: Hőmérséklet, relatív nedvességtartalom, hőáramsűrűség és nedvességáramsűrűségek 

Az eredmények azt mutatták, hogy a COBYLA optimizálási algoritmussal végzett automatizált 

tervezési folyamat alkalmazható a falazóblokkok alacsonyabb U értékeinek meghatározására. 

Az 50. ábra azt mutatja, hogy hány optimálási lépés volt szükséges az optimum és az elért U 

értékek megtalálásához. Világosan látható, hogy a változók és megkötések kiválasztása hatással 

van a folyamatidőre és az optimálási lépések számára is. 
 

 
50. ábra Hőátbocsátási tényező csökkenése az optimalizáció eredményeképpen 
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5. tézis: Szigeteléssel töltött falazóblokkok optimalizálás alapú tervezése 

Kapcsolódó publikáció: [NB.8], [NB.11] 

Automatizált tervezési módszert dolgoztam ki, amely higrotermikus numerikus szimulációkon 

és lineárisan közelítő derivált-mentes, feltételes COBYLA optimalizáláson alapul, hogy új, a 

kiindulási geometriához hasonlítva alacsonyabb hőátbocsátással rendelkező falazóblokk 

geometriákat határozzak meg. Az automatizált tervezési módszerrel egy 26 cm vastag és 50 cm 

széles kiindulási blokk alapján terveztem hőszigeteléssel töltött falazóblokkokat. 

5. Kimutattam, hogy a tervezett falazóblokkok a kiindulási blokknál akár 20%-kal alacsonyabb 

hőátbocsátási tényezőt értekek el. Az optimalizálási eljárás a hőátbocsátási tényezőt a blokk 

belső geometriai kialakításának megváltoztatásával csökkentette, a kezdeti téglalap alakú 

hőszigetelt üregek az oldalak mentén trapéz alakúvá, míg a falazati blokkok közepén 

paralellogrammákká alakultak.  

 ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS JÖVŐBELI KILÁTÁSOK 

Az újonnan kifejlesztett, laboratóriumi mérésekkel támogatott numerikus modellezési eljárás 

alkalmas arra, hogy a falazóblokkok egyenértékű hővezetési tényezőjét meghatározzuk csupán 

egyetlen falazóblokkból, ami gyorsabbá és olcsóbbá teszi a falazóblokkok vizsgálatát és 

fejlesztését. A töltött falazóblokkok egyenértékű hővezetési tényezőjével kapcsolatos további 

vizsgálataim megmutatták, hogy a téglagyártóknak milyen irányban kellene fejleszteniük a 

termékeiket. A hőszigeteléssel töltött falszerkezetek hő- és nedvességtranszport vizsgálatai 

pedig azt mutatták meg, hogy a téglagyártóknak, továbbá az építészeknek és mérnököknek 

hogyan kell kezelniük ezeket a modern szerkezeteket. A higrotermikus modellezést a jövőben 

tovább lehet fejleszteni egy teljes higro-termo-mechanikai modellre, amely a mechanikai 

szempontokat is figyelembe képes venni. A nedvességtranszporttal kapcsolatos tulajdonságok 

laboratóriumi mérését a jövőben javítani és kiterjeszteni is indokolt lehet, pl. 

nedvességmegtarási képesség mérési lehetőségének létrehozásával vagy a hőmérsékletfüggés 

vizsgálatával és a hiszterézissel. A hőszigetelés tervezett élettartama alatt meghatározható a 

fagyási-olvadási ciklusok várható száma adott éghajlat mellett, így a téglagyártók 

felkészülhetnek arra, hogy olyan anyagokat használjanak, amelyek megfelelnek ezen 

kritériumoknak, továbbá a tervezők ellenőrizhetik, hogy a választott falazóblokkok alkalmasak-

e beépítésre az adott helyzetben. A jelenlegi módszer egyszerűsítéseken alapul a fagyás 

tekintetében, és a hőszigetelések élettartalmuk alatti állagromlása sem ismert még teljes körűen. 

Ezért jövőbeli kutatásaimban szeretném kiterjeszteni a modellezést és a hőszigetelések 

tartósságát is vizsgálni. Az optimalizáláson alapuló tervezést szintén tovább lehetne fejleszteni. 

Szeretném javítani a geometria optimalizálását, többcélú optimalizálást bevezetni és életciklus 

elemzésben (LCA) alkalmazott indikátorokat hozzáadni az optimalizációs folyamathoz. 
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