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1. Bevezetés 

1.1.  A témaválasztás indoklása 

 

A világgazdaság minden ágazata esetenként jelentıs káros hatással van környezetére. Az 

egyes ágazatok gyorsuló fejlıdése elıtérbe helyezi a természetes környezet védelmének 

szükségességét.  Ez az épületek kialakításánál is egyre nagyobb szerepet játszik. Az építési 

rendszerek fejlesztése, tervezése és kivitelezése során terjednek egyrészt a környezetkímélı 

rendszerek és építési módok, másrészt a hıtechnikailag elınyös tulajdonságokkal rendelkezı 

építési anyagok alkalmazása, módszerek és rendszerek kialakítása.  

Világszerte, így Magyarországon is terjedıben van számos, az Amerikai Egyesült 

Államokból és Észak-Európából származó könnyőszerkezetes építési mód, amely megfelel 

ezen kívánalmaknak.  

A könnyőszerkezetes építési mód különbözı alapanyagokra épülhet fel. A teherhordó 

vázszerkezet általában fából vagy acélból készül. Ezen építési rendszer beépítés módja szerint 

jellemzıen egy-két szintes családi ház teherhordó elemeként, illetve vázas épületek kitöltı- 

vagy függönyfalas homlokzati kialakításaként kerülhet beépítésre, különleges esetben 

emeletráépítésként is alkalmazható. 

A Svédországból adaptált, könnyő acélszerkezetes épületekhez, homlokzati 

kialakításokhoz alkalmazható speciális perforált gerincő szerkezeti elemek magyarországi 

gyártása 2006 ıszén kezdıdött meg. A perforált szerkezeti elemeket a homlokzati 

acélszelvények mentén keletkezı hıhidak mértékének csökkentésére alkalmazzák. A 

tartóborda gerincébe a hı útjára merılegesen bevágott perforációk sorozatával a hıáram útja 

növekszik az acélban, mivel „ki kell kerülnie” a perforációkat. Kérdésként merül fel, vakon 

ezzel a megoldással a hıátbocsátás jelentıs csökkenése érhetı-e el a tömör gerincő acél 

szerkezeti elemet tartalmazó megoldásokhoz képest, illetve a geometriai kialakítás – a 

perforációk hossza, szélessége, az egymástól való távolsága, az acélszelvény vastagsága – 

milyen mértékben befolyásolja a hıtechnikai hatékonyságot.   

Svédországban számos formát gyártanak és használnak a perforációk geometriája, az acél 

szerkezeti elem vastagsága, a gerincmagasság és az övszélesség számos változatával. Ezek 

közül Magyarországon alakját tekintve kétféle tartóborda – U és C alakú – gyártása folyik 

különbözı acélvastagsággal, gerincmagassággal és övszélességgel. 

A magyar és a svéd épületenergetikai elıírások, így a tervezés is számos ponton eltérnek 

egymástól. Az alapvetı különbségeket a klimatikus viszonyok okozzák. Svédország lakottabb 

déli részére viszonylag meleg, de rövid nyarak és hideg telek jellemzı, észak felé haladva 

pedig elérjük azokat a területeket, amelyek egész évben hóval borítottak. Az átlaghımérséklet 

jóval a magyarországi alatt marad. Jelentıs eltérés továbbá a svéd nagyvárosok földrajzi  
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elhelyezkedése, mivel azok fıként tengerpart mellett fekszenek. A klimatikus viszonyok 

teljesen eltérnek a magyarországi kontinentális éghajlat hımérsékleti, páratartalmi és az éves 

csapadékának mennyiségétıl. Ezen különbségek a szabványokban is megjelennek. Az 

épületek energetikai számításánál eltérı értékekkel kell számolni, amelyek befolyásolják a 

különbözı rendszerek, kialakítások használatát, alkalmazhatóságát. A hazai szabványoknak 

megfelelı fejlesztéséhez a piacon megjelenı perforált acél szerkezeti elemet ellenırizni kell a 

kialakított rendszerek megfelelısségének, beépíthetıségének igazolása érdekében. 

Doktori kutatásaimat megelızıen Tudományos Diákköri Konferencia, illetve 

Diplomamunka keretében a téma egy kis szeletét kidolgoztam. Az akkori vizsgálatok számos 

további kérdést vetettek fel, ezért jelen disszertáció keretében a téma komplex elemzésére, 

kidolgozására vállalkoztam. Doktori kutatásaim során a téma nagyságrendje miatt 

önkényesen, de célszerően annak egy önálló részletével foglalkoztam. A vasbeton vázas 

épületeknek egy adott könnyőszerkezetes homlokzati rendszerrel való építését (új építéső 

épületek, bıvítés, vagy épületrekonstrukció) emeltem ki. Részletesen elemeztem a Lindab 

perforált gerinc geometriai kialakításának hıtechnikai hatását, speciális kialakítási formák 

lehetıségét, illetve a homlokzat rétegrendi kialakításának optimalizálását.  

A kutatás idıtartama alatt 2008 nyarától kezdve több épület is megépült Magyarországon 

az adott rendszerrel. Ezen épületek termovíziós vizsgálata ellenırzésként szolgált a 

számítógépes szimulációk eredményeinek alátámasztásához. 

A téma Magyarországon rendkívül aktuális, mivel ezt a könnyőszerkezetes perforált 

szerkezeti elemet tartalmazó homlokzati rendszert számos új épület esetén, továbbá 

rekonstrukció, valamint homlokzati felújítás esetén is alkalmazzák. A kedvezı hıtechnika 

tulajdonságok mellett a belvárosi területeken külön elınyt jelent a gyors kivitelezhetısége is 

[Váradi 2007].  

Az épületfizika témakörén belül (hıtechnika, páratechnika, akusztika, tőzvédelem), a 

doktori kutatásaim keretében a hı- és páratechnikai vizsgálatok kerültek részletesen 

ellenırzésre. A disszertáció számítási eredményei az épületek energetikai minısítéséhez 

szükséges, az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.), 

TNM rendeletnek megfelelıen az épületek energetikai jellemzıi meghatározásához nyújtanak 

segítséget, mivel a szakirodalmak (szakkönyvek, szabványok) inkább a favázas épületeket 

részesítik elınyben, az acélvázas kialakításokkal keveset foglalkoznak, illetve a szabványok 

hatálya nem minden esetben terjed ki a könnyőszerkezetes acélvázas épületekre. Külön 

gondot jelent, hogy a tanúsításhoz alkalmazandó szoftverek korlátozottan tudják figyelembe 

venni a könnyőszerkezetes építési mód sajátosságait, ezért ezen vizsgálati eredmények 

kiegészítést, segítséget nyújtanak a perforált szerkezeti elemet tartalmazó homlokzati rendszer 

rétegrendjeire, kialakításaira vonatkozóan. 
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1.2.  Az értekezés célja 

Az értekezés célja a perforált szerkezeti elemet tartalmazó homlokzati rendszer hı- és 

páratechnikai vizsgálata, nemzetközi fejlıdéstörténetének és megvalósulási példáinak, hazai 

alkalmazási lehetıségeinek és feltételeinek elemzése, az egyes konstrukciós változatok 

hıtechnikai viselkedésének numerikus modellezése, helyszíni mérése, értékelése, és ezen 

vizsgálati eredmények alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása. 

A disszertáció keretében az egyes szerkezeti részletek hı- és páratechnikai tulajdonságait 

vizsgáltam. A perforált szerkezeti elemrıl a szakirodalomban található információk nagy 

része a stabilitás, és nem az épületfizika témakörével foglalkozik. Kevés továbbá az olyan 

szakirodalmi adat, amely többdimenziós vizsgálatokra épül (például egész homlokzati részek 

vizsgálata), és az eredménye nem közelítı, hanem tervezéshez is felhasználható eredményt 

ad.  

A kutatásaim során a következı célokat fogalmaztam meg, és az alábbi kérdésekre 

kerestem a választ: 

 

a) Kérdésként merült fel, hogy a könnyőszerkezetes homlokzat tartószerkezetét alkotó acél 

szerkezeti elem gerincén lévı perforációk hogyan módosítják annak hıvezetési 

tulajdonságait. 

b) A szerkezeti elem perforált gerincének helyettesítése lehetséges-e tömör gerinccel az 

összetettebb modellekben? A falazatok vizsgálatában figyelembe vehetı-e egy 

egyenértékő hıvezetési tényezıjő tömör gerinc a számítógépes szimulációk során (ami 

nagyban gyorsítaná a számításokat, csökkentené a modellek méretét, ezáltal nagyobb 

falszakaszok is modellezhetıek lennének)? Ha alkalmazható az egyenértékő hıvezetési 

tényezıjő tömör gerinc az összetett modellekben, akkor meg kell állapítani a további 

fejlesztett, különbözı perforáció geometriájú gerincek esetén is ezen értékeket. 

c) A Magyarországon gyártott szerkezeti elemnek mekkora hıvezetés-módosító hatása van 

a homlokzatban? A könnyőszerkezetes homlokzat acél szerkezeti elemei hogyan 

befolyásolják a homlokzat hıvezetési tulajdonságait?  

d) A homlokzati rétegrendek vizsgálata és optimalizálása. A vizsgált homlokzati rétegrendi 

kialakítások megfelelnek-e a hazai aktuális hı- és páratechnikai elıírásoknak? Javaslatok 

rétegrendek kialakítására. 

e) A szabványban elıírt egyszerősített módszer alkalmazhatóságának vizsgálata. Az MSZ 

EN ISO 6946 szabványban elıírt egyszerősített számítás a hıátbocsátási tényezı 

meghatározásához mennyire, és milyen módosításokkal alkalmazható a perforált 

szerkezeti elemet tartalmazó homlokzati rendszer esetében? 

f) A homlokzati kialakítás páratechnikai vizsgálatának elvégzése. 

Az értekezésben közölt eredmények és értékek általános érvényőek, a számításokhoz 

szükséges kezdeti- és peremfeltételek felvétele szabványok, illetve a vonatkozó 

szakirodalmak ajánlásai alapján történt. 
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2. A kutatási módszerek és feltételezések 

 

A disszertáció során numerikus szimulációkat, valamint kézi számításokat végeztem egyrészt 

a perforált szerkezeti elem gerincének, másrészt teljes falszakaszok hıtechnikai 

viselkedésének vizsgálatára vonatkozóan. A számítások eredményeit termovíziós mérésekkel 

ellenıriztem. 

2.1. A szerkezeti rendszer felépítése 

A vizsgált homlokzati kialakítás könnyőszerkezetes rendszerő, vázas épületek kitöltı- vagy 

függönyfalaként, illetve emeletráépítésként, önálló falként kerülhet beépítésre. Újépítéső 

épületnél vagy rekonstrukciónál is alkalmazható. Vékonyfalú U és C perforált gerincő acél 

szerkezeti elemek alkotják a teherhordó vázat, amely közé hıszigetelés kerül. A 

vázszerkezetet adó vékonyfalú perforált gerincő acél szerkezeti elemek 120, 150 és 200 mm 

gerincmagasságúak, valamint 1; 1,2 és 1,5 mm falvastagságúak lehetnek. 

 

 

1. ábra A perforált acél szerkezeti elemek kitölt falként alkalmazva (ld. Disszertáció 5.4. ábra)  

A vázszerkezet két oldalára egy vagy több rétegben például gipszkarton vagy gipszrost 

lap helyezhetı el. Erre az alap rétegrendre kerülnek a kiegészítı külsı, illetve belsı rétegek. 

Külsı rétegként kiegészítı hıszigetelés, vakolt külsı burkolat, átszellıztetett téglaburkolat, 

kazettaburkolat kerülhet.  

 

2. ábra A homlokzati rendszer vakolt kialakítása (ld. Disszertáció 3.4. ábra) 
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Belsı rétegként szerelıhézag kitöltı hıszigeteléssel vagy légréssel, illetve további 

gipszkarton rétegek építhetık be. A szél-, valamint párazárás érdekében fóliák 

alkalmazandók. 

2.2. Számítógépes szimulációk, kézi számítás és termovíziós ellenırzés 

Számítógépes szimulációkat végeztem arra vonatkozólag, milyen hıtechnikai 

tulajdonságokkal rendelkeznek maguk a perforált szerkezeti elemek, illetve a különbözı 

homlokzati rétegek. A kutatási folyamat elsı lépéseként meghatároztam a vizsgálandó 

perforáció geometriákat, illetve rétegrendi kialakításokat.  

A rétegrendek hıátbocsátási tényezıinek meghatározása az MSZ EN 6946 

Épületszerkezetek és épületelemek. Hıvezetési ellenállás és hıátbocsátás. Számítási módszer 

címő szabvány, míg páratechnikai ellenırzése az MSZ EN ISO 13788 Épületszerkezetek és 

épületelemek hı- és nedvességtechnikai viselkedése. A kritikus felületi nedvességet és a 

szerkezeten belüli páralecsapódást megelızı belsı felületi hımérséklet. Számítási módszerek 

címő szabvány alapján történt. A perforált gerinc vizsgálatát HEAT3 véges differenciákon 

alapuló, a rétegrendek vizsgálatát ANSYS 11.0 végeselemes programmal végeztem el. A 

számítások egy része a Lindab Kft. által fejlesztett WALLAnalyzer 2.0 hı- és páratechnikai 

tulajdonságokat vizsgáló program segítségével történt. 

 

A vizsgálatokat az alábbi lépésekben végeztem el: 

 

a) a szerkezeti elemek perforált gerincének hıtechnikai vizsgálata, fejlesztési irányzatok 

javaslata; 

b) a homlokzat rétegrendjének hıtechnikai vizsgálata numerikus, valamint kézi közelítı 

számítással, majd termovíziós ellenırzéssel; javaslatok kidolgozása; 

c) fRsi belsı felületi hımérsékleti tényezık kiszámítása, illetve a relatív páratartalomhoz 

tartozó felületi hımérsékleti értékek (páratechnikai küszöbértékek) meghatározása volt, a 

falszerkezeten belüli párakicsapódás kockázatának vizsgálata.  

 

A szimulációk, valamint az építési minıség ellenırzéseként három újonnan elkészült, 

illetve átépített magyarországi épület termovíziós vizsgálata történt meg. A termovíziós 

felvételek információt adtak a homlokzat külsı illetve belsı oldalán kialakuló felületi 

hımérsékletek, ezeket össze lehetett hasonlítani a számítógépes szimulációk vonatkozó 

eredményeivel.   
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3.  Az értekezés tézisei magyarul 
 

A tézis értékő megállapítások kiemelten, valamint azok rövid magyarázatai normál 

betőtípussal szerepelnek, a szögletes zárójelben megadott számok a vonatkozó publikációt 

adják meg. 

 

Homlokzati rétegrendi hıtechnikai vizsgálatok során, illetve különbözı hıhidak vizsgálatánál 

számos esetben probléma a többdimenziós numerikus modell valamint a nagy elemszám 

szükségessége, ezáltal a számítás idıigényessége, illetve költségessége. Ezen problémák 

kiküszöbölésére javasolt a falszerkezetek összetett numerikus modelljeiben az egyenértékő 

hıvezetési tényezı alkalmazása. 

1. tézis  
Számítógépes szimuláció alapján kimutattam, hogy lehetséges a perforált gerincre 
egyenértékő hıvezetési tényezıt megadni, és a további, összetett falszerkezeti 
modellekben ezt a tényezıt alkalmazni. A szimulációk azonos eredményre vezetnek 
perforált gerinc, illetve az egyenértékő hıvezetési tényezıjő tömör gerinc alkalmazása 
esetén is. [3] (ld. Disszertáció 63. oldal) 
 

A perforáció minták geometriai adatai a 3. ábrán  láthatók: 

 

 
3. ábra A perforált gerinc geometriai változó paraméterei (ld. Disszertáció 7.1. ábra) 
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Az egyik vizsgált falkeresztmetszet a 4. ábrán látható: 

 

4. ábra A számított fal rétegrend keresztmetszete (ld. Disszertáció 7.9. ábra) 

 

A számítógépes szimulációk néhány eredménye, valamint a számítások közötti eltérés az 1. 

táblázatban látható (n – perforáció sorok száma): 

1. táblázat Az egyenértékő hıvezetési tényezı alkalmazása (ld. Disszertáció 7.4. táblázat) 

 λeq 

[W/mK]  

qperforált 

[W/m 2] 

qeq 

[W/m 2] 

a két eredmény 

közötti eltérés  

200 mm gerincmagasság,  
perforáció minta geometriai adatai: 

n=6, l=25, p=3, d=75, s=9 

11,00 0,1726 0,1726 0,00 % 

150 mm gerincmagasság,  
perforáció minta geometriai adatai: 

n=6, l=25, p=3, d=75, s=9 

8,20 0,1996 0,1996 0,00 % 

100 mm gerincmagasság,  
perforáció minta geometriai adatai: 

n=2, l=25, p=3, d=85, s=8 

9,77 0,2641 0,2628 0,50 % 

 

 

2. tézis  
A számítógépes hıtechnikai szimulációk és az azokat követı termovíziós mérések 
alapján kimutattam, hogy a Magyarországon gyártott 120, 150 és 200 mm 
gerincmagasságú perforált acél szerkezeti elemet tartalmazó homlokzati rendszer 
alkalmazásával a Magyarországon elıírt hıtechnikai követelmények kielégíthetık. A 
számítógépes szimulációk eredményeit termovíziós felvételek készítésével és 
kiértékelésével is igazoltam. [2], [6], [8], [10] (ld. Disszertáció 71. oldal) 

 

A számítások során megvizsgált rétegrendek közül néhány hıátbocsátási tényezıje a 2. 

táblázatban látható. A homlokzati rendszerrel kialakítható konstrukció megfelel a jelenlegi, és 

a közeljövıben várhatóan szigorodó magyarországi hıtechnikai követelményeknek is. A 
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táblázatban összehasonlításképpen megtalálható az azonos rétegrendi kialakítású falszerkezet 

hıátbocsátási tényezıjének értéke perforált és tömör gerincő acél szerkezeti elem alkalmazása 

esetén is.  

2. táblázat A homlokzati rendszer néhány rétegrendi kialakításának hıátbocsátási tényezıje (ld. 
Disszertáció 2.sz. melléklet) 

 Uperforált  
[W/m2K]  

Utömör 
[W/m2K]  

120 mm gerincmagasság, 1 mm acél vastagság, 120 mm kitöltı 
hıszigetelés, 50 mm külsı kiegészítı hıszigetelés  

0,22 0,27 

150 mm gerincmagasság, 1 mm acél vastagság, 150 mm kitöltı 
hıszigetelés, 50 mm külsı kiegészítı hıszigetelés 

0,20 0,25 

200 mm gerincmagasság, 1 mm acél vastagság,200 mm kitöltı 
hıszigetelés, 50 mm külsı kiegészítı hıszigetelés 

0,17 0,22 

 

 

A külsı oldali, folytonos hıszigetelés jelentıs mértékben csökkenti az acélvázas szerkezet 

hıhídjainak energiaveszteségét. 

3. tézis  
A 600 mm-es osztásközönként 120, 150 valamint 200 mm gerincmagasságú perforált 
szerkezeti elemet tartalmazó falszerkezetnél legfeljebb 120 mm vastag külsı kiegészítı 
hıszigetelést célszerő alkalmazni. Ennél vastagabb hıszigetelés már nem csökkenti 
látványosan az acélvázas homlokzat hıátbocsátási tényezıjének értékét. Tömör acél 

szerkezeti elem alkalmazása esetén átlagosan akár 50 mm-rel vastagabb külsı kiegészítı 

hıszigetelés szükséges a perforált szerkezeti elemet tartalmazó falszerkezet hıátbocsátási 

tényezıjével megegyezı érték eléréséhez. [6] (ld. Disszertáció 71. oldal) 

A vizsgált rétegrendi kialakítás az 5. ábrán látható: 

 
5. ábra A külsı kiegészítı hıszigetelés vastagságának növelése (0-tól 160 mm-ig). (ld. Disszertáció           

8.6. ábra) 

A 6. ábrán látható a tömör, illetve a perforált gerinc acél szerkezeti elemet tartalmazó 

homlokzat hıátbocsátási tényezıinek alakulása: 
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6. ábra A külsı kiegészítı hıszigetelés hatása 120 mm-es gerincmagasságú perforált szerkezeti elem 
alkalmazása esetén (ld. Disszertáció 8.7. ábra) 

A falszerkezet egy négyzetméterén belül található perforált szerkezeti elemek 

folyóméterhosszának növekedésével a falszerkezet hıátbocsátási tényezıje romlik.   

4. tézis  
Számítógépes szimulációval kimutattam, hogy körülbelül 20 mm külsı kiegészítı 
hıszigetelés vastagság alkalmazásával a falszerkezet egy négyzetméterében található 
perforált szerkezeti elem folyóméterhossz kétszeres megnövekedése által okozott 
hıátbocsátási tényezı romlás ellensúlyozható. Tömör szerkezeti elem alkalmazása esetén a 

hıátbocsátási tényezı kedvezıtlen változása a folyóméter növekedésével fokozottabban 

jelentkezik, mint perforált szerkezeti elem alkalmazása esetén. Egy folyóméter tömör 

szerkezeti elemet, illetve négy folyóméter perforált szerkezeti elemet tartalmazó egy 
négyzetméter homlokzat hıátbocsátási tényezıje megegyezı értéket ad.  [6] (ld. 

Disszertáció 71. oldal) 

A vizsgált rétegrendi kialakítás a 7. ábrán látható: 

 

 

7. ábra Az acél szerkezeti elem négyzetméterenkénti folyóméterhosszának növelése (ld. Disszertáció 8.11. 
ábra) 



Belsı acélvázas homlokzati rendszer fejlesztése  – hı- és páratechnikai aspektusok                       Váradi Julianna 
 

12 
 

A 8. ábrán látható a tömör, illetve a perforált gerinc acél szerkezeti elemet tartalmazó 

homlokzat hıátbocsátási tényezıinek alakulása az acél szerkezeti elem sőrítésének hatására: 

 

 

8. ábra Az acél szerkezeti elem négyzetméterenkénti folyóméterhossz növelésének hatása (ld. Disszertáció 
8.12. ábra) 

5. tézis  
Kézi számítás, valamint számítógépes szimuláció alapján megvizsgáltam a 
szabványokban és a szakirodalomban található, a hıátbocsátási ellenállásra, valamint a 
hıátbocsátási tényezıre vonatkozó egyszerősített számítás alkalmazhatóságának 
lehetıségét. Ezen számítás néhány fal rétegrend esetén kielégítıen pontos eredményt ad, 
ha az MSZ-04-140-2:1985 szabvány szerinti súlyozását vesszük figyelembe. Azonban 
javaslatom szerint perforált szerkezeti elemet tartalmazó homlokzat esetén pontosabb 

eredmény érhetı el p=0,2; illetve ha a négyzetméterenkénti folyóméter meghaladja a 
három métert, p=0,1 súlyozás alkalmazásával. [7] (ld. Disszertáció 78. oldal) 

A hıvezetési ellenállás egyszerősített módszerrel való számításához szükséges geometriai 

felosztás a 9. ábrán látható: 

 

 

9. ábra Példa a hıvezetési ellenállás számításának geometriai felosztására (ld. Disszertáció 8.14. ábra) 
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A 0-3 folyóméter/négyzetméter acélmennyiség esetén p=0,2 más esetben p=0,1 súlyozás 

alkalmazásával a számítógépes szimuláció és az egyszerősített számítás eredményei az alábbi 

módon közelítik egymást (a teljes egyezést a 45°-ban húzott egyenes jelöli): 

 

10. ábra A számítógépes szimuláció és az egyszerősített számítás közötti eltérés (0-3 
folyóméter/négyzetméter acélmennyiség esetén p=0,2, egyébként p=0,1 paraméterrel számítva). (ld. 

Disszertáció 8.18. ábra)  

 
6. tézis  
Számítógépes szimulációval, valamint termovíziós méréseken alapuló kézi számítással 
megállapítottam, hogy a homlokzati rendszer belsı oldalán a felületi hımérséklet egy 
általános falkeresztmetszet esetén fRsi=0,98, csomópontok esetén (nyílászárók, falsarok) 

fRsi�����0,76, …, 0,90� között adódnak. Bizonyítottam, hogy rendeltetésszerő belsı 
légállapotok esetében a csomópontok környékén sem kell számolni a belsı síkon felületi 
kondenzációval. Megfelelı rétegrendi kialakítás esetén (párazáró fólia alkalmazása a belsı 

oldalon) a homlokzati szerkezet belsı rétegeiben sem várható kondenzáció. [1], [6], [8], [11] 

(ld. Disszertáció 86. oldal) 

 

11. ábra A homlokzat belsı oldalának termovíziós felvétele (ld. Disszertáció 9.5. ábra) 
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A 11. ábrán látható Li1 és Li2 egyenesek mentén a felületi hımérséklet alakulása: 

 

12. ábra Li1 és Li2 egyenesek mentén a felületi hımérsékletek alakulása (ld. Disszertáció 9.6. ábra) 

 

Látható, hogy a perforált acél szerkezeti elemek mentén körülbelül 1 °C 

hımérsékletcsökkenés tapasztalható mezıközépen, valamint körülbelül 2,5 °C 

hımérsékletkülönbség a falsarokban. A perforált szerkezeti elem mentén a sajátléptékben 

mért hımérséklet: 

 

fRsi=
θsi-θe

θi-θe
=
21,1-3,9

23-3,9
= 0,90 ≥ 0,70 
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4. Az értekezés tézisei angolul 

 
 

The new scientific results are written in bold, the short explanations are written with normal 

characters.  The numbers of the referring publications can be seen in square brackets. 

 

 

During the thermal analyses of facades and different thermal bridges, in many cases it is a 

problem, that multidimensional numerical model and a high number of finite elements are 

needed, so the calculation time and the expenses increase, also. To solve this problem it is 

recommended to use an equivalent thermal conductivity for the slotted webs in the complex 

numerical models. 

Thesis 1.   
Based on numerical calculation I proved, that it is possible to give an equivalent thermal 
conductivity for the slotted web and to use it in further, complex models. The 
simulations led to the same results in the case of using the slotted web or a solid web 
with the equivalent thermal conductivity, also. [3] 

 

 

 

Thesis 2.   
Based on numerical thermal simulations and thermovision measurements I proved, that 
the facades containing slotted steel girders with the web height 120, 150 and 200 mm 
produced in Hungary, the thermal performance regulations given in Hungary can be 
satisfied. The results of the numerical simulations were proved with the thermovision 
measurements. [2], [6], [8], [10] 

The external continual insulation decreases the heat loss of the thermal bridges caused by the 

steel elements in a high degree.  

 
 
 
Thesis 3.   
Maximum 120 mm additional external insulation thickness shall be used at a facade 
containing slotted steel girders with the web height 120, 150 or 200 mm, with the 
distance 600 mm between them. Thicker insulation layer does not decrease notably the 
thermal transmittance value of the facade with slotted steel girders. In the case of using 

steel girder with solid web, up to further 50 mm additional insulation is needed to achieve the 

same result as with slotted steel girders. [6] 
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The increase of running meter per square meter slotted steel girder in the facade, the thermal 

transmittance value of the facade becomes worse. 

Thesis 4.   
Based on computational simulations I proved that an average of 20 mm external 
insulation thickness is needed to compensate the duplication in the running meter length 
of the slotted steel girders. The increase of the thermal transmittance as the running meter of 

the steel girders per square meter the intensity of the increase will be higher, when using 

solid, than in the case of using slotted webs. The change is linear, between the limits of the 

amount of running meters used in a square meter, for both the solid and the slotted 
webs. The gradient fractions of the regression lines change with the function of the 
additional external insulation thickness. The highest difference is in the case when the 
external insulation thickness is zero. In this case the gradient of the line for solid webs 
will be the double of the gradient for the slotted webs. [6] 

 

 

 

Thesis 5.   
Based on hand calculations and computational simulations I analysed the applicability 
of the simplified method for calculating thermal resistance and thermal transmittance 
value given in the standards and in the literature. These calculation methods give 
satisfying results in some cases, when the weighting factor given in the standard MSZ-
04-140-2:1985 is used. However, my proposal is that with the weighting factor p=0,2, 
and as the running meter per square meter slotted steel length exceeds three meters, at 
the use of the weighting factor p=0,1 more accurate results occur. [7] 

 
 
 
Thesis 6.   
With computational simulations together with hand calculations based on thermovision 
measurements I determined that at an average cross section the temperature of the 
internal surface of the facade will be fRsi = 0,98, at  joints (windows, corners) it will be 

fRsi�����0,76, …, 0,90�. I proved that at a functional internal air status, there won’t be 
surface condensation even at the surroundings of the joints. Because of the use of vapour 

barrier foil in the internal parts of the facade layers, there won’t be interstitial condensation 

inside the facade. [1], [6], [8], [11]  
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6. A tudományos eredmények hasznosítási lehetıségei és jövıbeni kutatási 
feladatok   

 

A disszertáció eredményei felhasználhatók a korábbi nemzetközi szakirodalmi kutatások 

kiegészítésére, a perforált szerkezeti elem hıtechnikai hatékonyságának fejlesztésére, illetve a 

magyarországi épületek minıségének fejlesztésére. A jövıben tervezendı újonnan épülı 

épületek illetve rekonstrukció esetén figyelembe vehetıek a homlokzati rétegrendi 

kialakítások optimalizálása során kialakult eredmények, javaslatok. 

Jövıbeni kutatási feladatként meg kell említeni egyrészt a perforált szerkezeti elem 

fejlesztésének irányát. Meg kell vizsgálni, hogy a perforációk hıtechnikailag jobb kialakítása 

milyen járulékos problémákat vet fel, milyen változásokat okoz az elemek szilárdságában, 

stabilitásában. Valószínő, hogy a hıtechnikai javítás rontani fogja az acél szerkezeti elem 

stabilitását,ezért további vizsgálatok szükségesek, amelyek során a hıtechnikai fejlesztésekkel 

egyidıben játszódnak le a szilárdságtani vizsgálatok, mérések, és ezek együttdolgozásával 

meg lehet találni az optimális kialakítást. Ezek után az optimális perforáció geometriát 

tartalmazó szerkezeti elem tulajdonságait be kell építeni a tervezı szoftverekbe, hogy a 

tervezés folyamatában a felhasználó, tervezı alkalmazni tudja ıket. 

A már meglévı magyarországi épületek folyamatos beltéri vizsgálatára, helyszíni 

méréseire is szükség van, hogy a továbbiakban konklúziókat lehessen levonni belılük. 

 
 

 


