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1. Bevezetés 

 

1.1. Könnyőszerkezetes lakóházépítés Magyarországon 

 

A könnyőszerkezetes építés alkalmazása az elmúlt évtized folyamán indult el a lakó funkciójú 

épületek esetében. Megjelenése a külföldi technológiák széleskörő hazai terjedésével 

magyarázható. A gazdasági fejlıdés gyors üteme az építıiparra is nagy hatást gyakorolt, 

amely következtében az építési idı tényezıje egyre nagyobb jelentısséggel bír.  

A könnyőszerkezetes építés a mérnökök számára ismert fogalom, hiszen a 1970-es, 1980-as 

években az iparosított lakásépítés kiegészítıjeként gyakran az acélvázas rendszerek 

szolgáltatták a kommunális épületek szerkezetét. A száraz, szerelı jellegő technológia pozitív 

tulajdonságait az új könnyőszerkezetes építési rendszerek szintúgy magukba foglalják, 

kiegészülve a lakó funkcióhoz tartozó igényekkel. A minimális keverıvíz bevitele mellett az 

építıanyagok nagyfokú elıregyártása és a gyakori üzemi elıszerelés következtében 

nagymértékben csökkent az építési idı. Elıbbiek és a szerelt kapcsolatok – akár üzemi, akár 

helyszíni – kialakítása következtében, ugyanakkor kevesebb hulladék keletkezése mellett, már 

az építés fázisában a gazdaságosság jellemzi az épületet. Ezek a folyamatok és ismeretek 

vezetnek a könnyőszerkezetes építésmód hazai lakóházépítésben elfoglalt egyre növekvı 

arányához, az emelkedı számú alkalmazáshoz.  

 

A könnyőszerkezetes építési rendszerek szerkezeti felépítésük által alkalmasak épületek 

felújításához, emeletráépítésre, de többlakásos társasházak és más funkciójú épületek 

létesítésére is. Az újszerő könnyőszerkezetes építési rendszerek a nyílt építési rendszerek 

csoportjába sorolhatók az elıregyártott elemek és szerkezetek más jellegő szerkezetekhez 

való csatlakoztathatóság alapján, akár „alkatrész elvőként” is jellemezhetık. [1/1] 

 

Ezen értekezés kizárólag a lakóépületekkel foglalkozik, azon belül a családi házak, illetve 

ikerházak léptékére szorítkozik. Nem tárgyalja az utólagos be-, és ráépítés lehetıségét, hanem 

az új építéső lakóházakat vizsgálja. 

 

1.2. Könnyőszerkezetes építési rendszerek fogalomköre 

 

A könnyőszerkezetes építés fogalomköre igen sok jelentést hordoz, ehhez kapcsolódóan 

számos megnevezéssel illetik ezen építésmóddal készült épületeket. 



Dudás Annamária PhD értekezés  2 

A könnyőszerkezetes építési mód magában foglalja a különbözı könnyőszerkezetes építési 

rendszereket, de a könnyőszerkezetes építés fogalma takarja egyrészt a könnyőszerkezetes 

épületek építési módját, másrészt a könnyőszerkezetes elemek részben való felhasználását 

más rendszerő épületekben. [1/2] 

Az építési mód lényege, hogy a teherhordás és a térelhatárolás funkcióját különbözı 

szerkezetek végzik. A teherhordó szerkezetek vázas rendszerőek: oszlopokból és gerendákból 

álló rúdszerkezetek. A térelhatároló feladatot réteges szerkezetek látják el, amely 

többrétegőség nyújtja a széleskörő alkalmazási lehetıségeket. [1/2] 

 

A könnyőszerkezetes építési rendszerek szerkezeti besorolásuk alapján tehát a vázas építési 

rendszerekhez tartoznak, ezen belül elıregyártott, illetve elıkezelt könnyő teherhordó (acél, 

fa), és térelhatároló (gipsz, ill. fa alapú építı-) elemek alkalmazásával készülnek. 

„A mai értelemben vett könnyőszerkezetes építési rendszer iparosított elıregyártáson alapul, 

egységes méretrendbe illeszkedı teherhordó és térhatároló szerkezetekkel.” [1/3] Tehát az 

alkalmazott építıanyagok és technológia megnevezése nélkül sorolhatók ide a szóban forgó 

építési rendszerek, ez egy győjtınév. A pontos megnevezéshez hozzá tartozik az adott 

rendszer alkalmazott vázelemeinek anyaga (fa, vagy acél), illetve irányadó az elıregyártás 

foka is: gyárban elıszerelt, vagy helyszíni szereléső vázszerkezetrıl van szó. 

Elterjedt a készház elnevezés, amely az épület teherhordó- és válaszfalelemeinek gyárban 

való elıkészítésére utal. Üzemben készülnek a teherhordó szerkezetet, a fal rétegelemeit, 

burkolatait és a gépészet egy részét is tartalmazó falpanelek. Gyártás után a kész paneleket a 

helyszínen daru segítségével emelik a megfelelı helyzetbe, majd rögzítik.  

A gyorsház kifejezést használja a köznyelv mindazon épületekre, melyek a szilikátalapú 

építıanyagokból hagyományos technológiával épülı házakhoz képest lényegesen kevesebb 

idı alatt épülnek fel és költözhetık be. Ilyenformán ez a kifejezés nem helytelen, viszont a 

különféle építéstechnikákra nem világít rá. Mindazonáltal a gyorsház kifejezés analóg a 

szerelt ház kifejezéssel, hiszen az építésmód gyorsasága a szerelı jellegő kivitelezésbıl, a 

szárazépítési technológiából adódik. Ezáltal az építés után nem kell a keverıvíz szerkezetbıl 

való távozását várni, szinte azonnal beköltözhetı az épület. 

További csoportosítási lehetıséget ad a felhasznált tartószerkezeti elemek anyaga. A 

Magyarországon építı, illetve forgalmazó cégek az egyes épületszerkezeti részek 

anyaghasználatában igen eltérıek, gyakran a körülmények is befolyásoló tényezık. Ez alapján 

tehát nem egzakt a csoportosítás az építıanyagok szempontjából, viszont a leggyakoribb 

esetek felsorolhatók (1. Melléklet). Gyakori eset például az acélvázas falszerkezet mellett 
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elıregyártott szeglemezes fatartók alkalmazása tetıszerkezetként. Az építéstechnológia 

tekintetében sem választható szét teljesen az üzemi elıregyártás és a helyszíni szerelés, hiszen 

utóbbi csoportba tartozó rendszerek esetén is elıfordul, hogy elıszerelt kereteket szállítanak a 

helyszínre. Az ilyen jellegő elıkészítésnek az emberi erıvel való mozgathatóság szab határt. 

Elıregyártott panelekbıl álló házak esetében elengedhetetlen építéskor a daru használata, 

amely viszont korlátozott a helyszíni adottságok függvényében. 

 

1.3. Könnyőszerkezetes lakóépületek számának alakulása 

 

Mőszakilag nem magyarázható az a megépült lakóházak számára vonatkozó statisztika, 

miszerint a hazai könnyőszerkezetes rendszerek közül a fa vázszerkezetes épületek 

jellemzıen az elıregyártott paneles technológiával készülnek, míg az acél vázszerkezettel 

rendelkezıknél a helyszíni szerelés szinte kizárólagos. Pontos statisztikai adatok nem állnak 

rendelkezésre a könnyőszerkezetes épületekrıl, de az építı cégek adatai alapján a következı 

tendencia mutatkozik: 2002-ben kb. 860 [1/4], míg 2004-ben már kb. 2500 [1/5] e csoportba 

sorolható épület készült el. Elızı esetben ez az érték az újonnan épített lakóházak esetében 

adott évben 3-4 % körüli volt, azonban pár éven belül 10 % prognosztizált. 2002-es adatok 

szerint hazai viszonylatban a könnyőszerkezetes épületek közül a helyszínen szerelt 

technológiát részesítik elınyben, ennek részesedése 55 %, míg 35 % körüli a készházak, és  

10 % a szárazépítési rendszerek közé sorolt gerenda-, és rönkházak aránya. Európa más 

országaiban a készházak hozzávetıleg 90 %-os részesedéssel vezetnek a helyszínen szerelt és 

rönkházak elıtt. [1/4]  

A különféle építéstechnológiájú szerelt házak hagyományos épületekhez viszonyított növekvı 

arányának várakozását alátámasztja az Európa más országaiban tapasztalt fejlıdés. 

Ausztriában és Németországban a könnyőszerkezetes épületek aránya 30 % körüli, a 

Skandináv országokban is igen elterjedtek. A környezı országokban ezen arányok szintén egy 

nagy ütemő fejlıdés következményeként alakultak ki. [1/6]  

 

1.4. Szerelt házak létjogosultsága a hazai lakóházépítésben 

 

A könnyő-vázas építés a szárazépítési technológiából adódóan számos pozitív tulajdonságot 

hozott a korábban megszokott, hagyományos építéshez képest. A teherhordó szerkezet és a 

burkolati rétegek kiszáradására nem kell várni. Továbbá a vázszerkezet összeállítása a szerelı 

jellegő kivitelezés okán igen gyors, kis élımunka-igényő. E két tényezı együttesen támasztja 
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alá a gyorsház kifejezés jogos használatát és a szerelt házak néhány hónapos kivitelezési 

idejét. 

Az ingatlanpiacon az elmúlt évek folyamán megfigyelhetı volt egy nagymértékő fellendülés a 

hitel-lehetıségeknek köszönhetıen. Ez nagy részben a lakásvásárlásokban mutatkozott, 

azonban a nagyvárosi agglomerációkban építési telekkel rendelkezı családok inkább a saját 

családi ház felépítését tőzték ki célul. Amennyiben a rendelkezésre álló tıke az építési 

költségekre elegendı, a felépítés ideje csak a szerkezetépítéstıl függ, ami szerelt épületeknél 

jóval rövidebb, mint hagyományos szerkezető házaknál. (Amennyiben hitel-finanszírozású 

építésrıl van szó, a kiépítési fokozatok függvényében történik az elırehaladás, a fokozatos 

ellenırzések miatt lelassulhat az építési folyamat.) 

A könnyőszerkezetes épületekkel foglalkozó cégek véleménye alapján elmondható, hogy egy 

jó minıségő, precízen megépített épület esetén az építési költségek közel azonosak egy 

ugyanolyan, de szilikátbázisú szerkezeti anyagú családi ház esetében. A jelentıs 

költségmegtakarítás az építés olyannyira rövid idıtartamából adódik, amely az idıben változó 

árak által nem befolyásolt. Másrészt egy megbízható, engedélyekkel és referenciákkal 

rendelkezı kivitelezı céggel kötött szerzıdés fix árakat tartalmaz. Ezek a pénzügyi 

vonatkozások igen „szimpatikussá” teszik a könnyőszerkezetes építést a több évig elhúzódó, 

fokozatos költségnövekedést indukáló hagyományos építéssel szemben. Továbbá 

pozitívumként említhetı meg, hogy a szők építési telkekre nagyobb hasznos alapterülető 

lakóépületet lehet építeni. A fix beépítési százalék megadja az épület bruttó területét, viszont a 

hagyományos építéső falakhoz képest jobb hıszigetelı értéket már keskenyebb falszerkezet 

mellett is biztosítani képes egy szerelt ház, így nagyobb nettó (azaz hasznos-) alapterületet ad. 

A gazdaságosság az épületek használati fázisában is jellemzı, abból adódóan, hogy a szerelt 

házak réteges épületszerkezetei jelentıs mennyiségő hıszigetelı anyagot tartalmaznak. 

Köszönhetıen a nemcsak vázszerkezetet kitöltı, hanem teljes felületen borító hıszigetelı 

rétegeknek, igen jó hıszigetelési paraméterekkel rendelkeznek, amely okán a főtési idényben 

jelentkezik költségmegtakarítás. 

A szerelt házak élettartamára vonatkozóan elmondható, hogy - korrekt kivitelezés 

eredményeként épült ház esetében, helyes üzemeltetés és megfelelı idıközönkénti 

karbantartás mellett – hasonló lehet a hagyományos építéssel készült épületekével. Azonban 

az erkölcsi avulás a családi házakat szerkezettıl függetlenül érinti: a generációk 

elırehaladtával az épület funkcionálisan kell, hogy kövesse az igényeket (szobák leválasztása, 

összeépítése, hozzáépítés, stb.). E tekintetben a könnyőszerkezetes házak igen elınyösek. A 

szerelt válaszfalak kevés hulladék keletkezése mellett gyorsan áthelyezhetık, vagy 
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hozzáépíthetık a meglévı szerkezethez, és hasonlóan bıvítés esetén a külsı falak. Így a 

szerelt házak igen flexibilisek, rugalmasan követik a funkcionális igényeket, és élettartamuk 

meghaladja erkölcsi avulásukat, amely elegendı is. 

A teljes életciklus végén a bontás fázisa következik, melyre kihatnak az építési technológia 

tulajdonságai: a szereléssel történı építés esetén a bontás is így történhet. A szétszerelés 

fázisa a szilikátbázisú, teherhordó falas épületek bontásához képest gyorsabb. A visszanyert 

építıanyagok jelentıs része újrahasznosítható (fıképp acélvázas szerkezet esetén), ezért 

mindenképp kevesebb hulladék keletkezik. 

A szerelt házak mindezen költségtakarékos és környezetkímélı jellemzıi a fenntartható 

fejlıdés szempontrendszerének megfelelnek, ezáltal nemcsak egyénre vetítve, de 

társadalmilag is indokolt alkalmazásuk. 

Az értekezés késıbbiekben foglalkozik e tulajdonságok számszerő alátámasztásával, 

igazolásával. 

 

1.5. Az épület-, és lakóminıség megfelelıségének kérdése 

 

A megfelelı minıség elérése a szerelt épületeknél kiemelten fontos, hiszen a korábbi években 

- a jogi szabályozás hiányának okán és a technológia ismeretlensége miatt - nagy számban 

jelentkeztek különbözı hibaesetek, amelyek rontották ezen építésmódok megítélését. Az 

építtetık és a mérnökök pozitív megítélése csak úgy nyerhetı vissza, ha kifejezetten nagy 

gondot fordítanak az épületek kivitelezésére és csakis azon cégek építenek, vagy építtetnek, 

melyek rendelkeznek kellı szaktudással (melyet referenciákkal támasztanak alá), illetve az 

elıírt engedélyekkel.  

A kivitelezést azonban megelızi a tervezés fázisa és követi a használat, tehát a karbantartás és 

üzemeltetés. A felsorolt életciklus szakaszok követelményrendszereinek betartása együttesen 

eredményez egy megfelelı építési minıségő és lakóminıségő (komfortérzető) épületet.  

A disszertáció egyik célja a helyes feltételrendszer felállítása, mely irányt ad a tervezıknek, a 

kivitelezıknek és az üzemeltetıknek egyaránt, megalkotása tehát sok tekintetben hasznos.  

 

A könnyőszerkezetes lakóépületek tervezése sok szempontból különbözik a hagyományos, 

teherhordó falas épületek tervezési szempontjaitól. A könnyőszerkezetes épületek hazai 

széleskörő alkalmazása alig egy évtizedes múltra tekint vissza a lakó funkciójú épületek 

esetében. A korábban már alkalmazott könnyő vázas épületek kommunális célokat szolgáltak, 

így épületfizikai és lakóminıségi követelményeik eltértek a jelenleg kívánt szinttıl. 
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Mindazonáltal számos ott tapasztalt jelenség segíti a mai könnyőszerkezetes rendszerek hazai 

éghajlati viszonyokra adaptált változatainak kifejlesztését, ami szükségszerő az átvett külföldi 

építési rendszerekkel szemben támasztott eltérı követelmények miatt, melyek az alábbiakban 

összegezhetık röviden. 

Az acélvázas könnyőszerkezetes lakóházépítési rendszerek jellemzıen a Skandináv 

országokban, illetve Észak-Amerikában tekinthetık hagyományos építési módnak, ezekben az 

országokban több évtizedes múltra tekintenek vissza. Elterjedésük Európa-szerte, de 

világviszonylatban is már inkább a közelmúltra tehetı. Az észak-európai országokban 

kialakult acélvázas építési rendszereknél – pl. svéd Lindab, finn Rautaruukki rendszernél - a 

jó hıszigetelı képességre helyezıdött a hangsúly, hiszen az északi sarkkörhöz közelebb esı 

területeken az évi átlagos középhımérséklet alacsonyabb a magyarországinál. Ebbıl 

következik, hogy a nyári hıvédelem kérdése nem került kifejezetten elıtérbe. Így van ez a 

Nyugat-Európában elterjedt rendszereknél is, hiszen az óceáni éghajlat miatt az éves 

hımérsékletingadozás mértéke jóval kisebb a hazánkban tapasztaltnál. Vagyis az egyes 

rendszerek hıszigetelı képessége a téli idıszakban megfelelı volt, a nyári idıszak pedig nem 

jelentett nagy mértékő hıterhelést. 

Az USA-ban és Kanadában már jóval változatosabb klimatikus viszonyok mellett 

alkalmazzák az acélvázas házakat, és rengeteg változat fejlıdött ki. Példaként említhetı az 

Excalibur Steel, Innovativesteel, Elliott Steel Homes, Metalhomes, stb. Ezeken a területeken 

természetes megoldásként adódik, hogy a nyári hıvédelem problémáját mesterséges hőtéssel, 

jellemzıen a légfőtésre használt gépészet léghőtésre való használatával, esetenként 

légkondicionálással oldják meg.  

Ezek alapján a hazai éghajlati viszonyokhoz való igazításnak a legfıbb feladatai egyrészt a 

megfelelı hıszigetelés biztosítása a hıveszteségek csökkentésére a téli idıszakban. Másrészt 

a nyári túlmelegedés megakadályozása a mesterséges hőtés kiküszöbölésével, ami energia- és 

költségmegtakarítást eredményez. A nyári hıvédelemben a hangsúlyt a külsı árnyékolásra 

kell fektetni: nagy ereszkinyúlás tervezése, külsı mobil árnyékolók alkalmazása, növényzet 

tudatos telepítése. Továbbá a kis hıtároló kapacitás kompenzálása nehéz padlóburkolatok 

használatával, amelyhez célszerő a padlófőtés beépítése. Vagyis számos tervezési megoldás 

létezik a hazai éghajlati viszonyokhoz való igazításra, melyek alkalmazása a 

könnyőszerkezetes épületek sajátosságait is jelenthetik.  

 

A vázas teherhordó szerkezetet tekintve számos tervezési követelmény adódik. Az acél 

vázszerkezet esetén a tervezési és kivitelezési pontosság egyaránt milliméteres nagyságrendet 
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követel. Ez lényegesen nagyobb precizitást igényel, mint a szilikátalapú építés. A 

vázszerkezet erıtani tervezése is részletesebb azáltal, hogy külön számítással kell igazolni a 

teherhordó elemek teherbírását és stabilitását egyaránt, a tervezık nem tudnak megszokott 

„ökölszabályokat” alkalmazni. A számítások megkönnyítése érdekében természetesen vannak 

törekvések egyes elemek teherbírási táblázatainak elkészítésére, de nem lehetséges 

valamennyi vázelem és másodlagos teherviselı elem táblázatos besorolása a különleges 

építési igények miatt. Tehát minden esetben szükséges a körültekintı statikai méretezés. 

A használat fázisában a könnyőszerkezetes épületek fenntartása gazdaságos főtési energia 

tekintetében a jó hıszigetelési paraméterek miatt. A vázas lakóépületek karbantartása gondos 

odafigyelést igényel, fıképp a vízvezetékek és a csapadékvíz-elvezetés tekintetében. Azért 

kiemelten fontos e részek karbantartása, mert esetleges meghibásodásuk, illetve nem 

megfelelı idıközönkénti tisztításuk a réteges szerkezetek hıszigeteléseit nagymértékben 

károsíthatják. Egyéb épületgépészeti rendszerek karbantartási igénye megegyezik más 

szerkezető épületeknél alkalmazottakkal. 

A lakók megfelelı komfortérzetének javításához számos tényezı mellett hozzájárul, hogy a 

kis hıtároló kapacitás télen rövidebb felfőtési idıt eredményez. Pozitív jellemzıként 

említhetı a főtési idıszakban, hogy a falszerkezet hımérséklete szinte megegyezı a belsı 

levegıével. Emellett a főtési mód is fontos szempont, külföldi szerelt rendszereknél gyakori a 

légfőtéses megoldás. 

A használók hıérzetében fontos szempont a belsı levegı áramlása is. Ilyen szempontból a 

szerelt épületek kedvezı paraméterekkel rendeznek a belsı burkolat alatt felület-folytonosított 

pára- és légzáró fólia, illetve a jó légzárású korszerő nyílászáró szerkezetek miatt. A belsı 

levegı megfelelı cseréjérıl gondoskodni kell, hiszen az elıírt légcsere-mennyiség a régi 

épületek nyílászáró tokszerkezeteinél észrevétlenül kicserélıdik, azonban az új épületeknél 

nem. Ezért kiemelten fontos az idıszakos, rövid idıtartamú szellıztetés és kiegészítésként pl.  

résszellızık, vagy kör keresztmetszető külsı fali szellızık alkalmazása. 

 

A fent említett szerkezeti, épületfizikai, hıérzeti jellempontokkal és - a fenntartható fejlıdést 

szem elıtt tartva - az épületek teljes életciklus-elemzésével, az építésmód ökologikus 

jellemzıivel a disszertáció továbbiakban részletesen foglalkozik. Valamennyi feltétel részletes 

és átfogó vizsgálata járul hozzá, hogy a könnyőszerkezetes lakóházépítés hazai alkalmazása 

igazolható, létjogosultsága megalapozott legyen. 
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2. Szerkezeti rendszerek a könnyőszerkezetes építésben 

 

A könnyő szerkezetekkel való építés az ısi idıkre tekint vissza, a korai favázas építésbıl 

alakult ki a mai korszerő készház-építés. A széleskörben elterjedt, számos változatban létezı 

favázas rendszerek adták a fémvázas lakóházépítés alapjait, ezért az értekezés a 

következıkben ezen fejezet alpontjaiban kronológiai sorrend szerint röviden tárgyalja a 

favázas építési rendszerek kialakulását és típusait is. 

 

2.1. Vázas építési rendszerek korai alkalmazásai 

 

Az emberiség építési tevékenysége technológia alapján a kezdetektıl fogva alapvetıen 

kétféleképpen csoportosítható. Egyrészt masszív tömegszerkezeteket építettek földbıl nyert 

alapanyagokból (kı, agyag, sár, stb.), másrészt fából készítettek különbözı típusú 

vázszerkezeteket. A korai lakóépületek építıanyagát a helyszíni faanyag adta, amelybıl egy 

tartószerkezeti vázat a nagy keresztmetszető fatörzsek, míg a falszerkezet vázát a kisebb ágak 

alkották. (2_1. kép) [2/1]  Az idıjárási hatások ellen a váz kitöltésére déli égövi tájakon a 

fellelhetı növényzetbıl különbözı könnyő anyagokat: növényi rostokat, leveleket (nád, 

pálmalevél) használtak, ezek győjtınéven a kunyhók. (2_2. kép) [2/1]  Míg az északi népek 

vázkitöltésre a földbıl nyert anyagokat, vagy burkolásra állati eredető anyagokat (nemez, 

állatbırök) építettek be, ezek az ún. jurták. Ugyanakkor a fában gazdag északi területeken, 

ahol a vázkitöltı falazat, ill. burkolat nem volt elegendı a zord idıjárási körülmények között 

(Szibéria, Skandináv területek, Erdély hegyvidékei), a homogén falszerkezet építése volt 

jellemzı. Így alakultak ki a mai rönk- és gerendaházak elıdei, az ún. boronafalas épületek. 

(2_3. kép) [2/1]; (2_4. kép) [2/2]   

 

Az építési technológia - a rendelkezésre álló építési faanyag csökkenésével, illetve a 

mérsékelt égövben az ellenálló falszerkezetek kialakulásának igénye mellett - olyformán 

módosult, hogy a fı tartószerkezetek továbbra is fából készültek, de a vázkitöltést már kıvel, 

agyaggal, vagy téglából oldották meg. (2_5. kép, 2_6. kép) [2/3] Ez a technológia az alapja a 

Fachwerk, magyar szóhasználatban fiókmőves építési módnak. (2_7. kép) [2/4] E földrajzi 

régióban még fellelhetı volt megfelelı minıségő építıfa. Azon területeken viszont – így 

például Magyarországon az alföldi régiókban -, ahol nem rendelkeztek elegendı fa 

alapanyaggal, kézenfekvı megoldásként a könnyen hozzáférhetı anyagok kerültek 
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felhasználásra. Így a vályog-, kı- és téglaépítés terjedt el, ebbıl adódóan ez tekinthetı a 

hagyományos építési módnak hazánkban.  

 

2.2. Fiókmőves építési mód 

 

Az ún. Fachwerk típusú épületek a középkor elejétıl fogva terjedtek el Európa szerte. Az 

építési mód eredetileg német nyelvterületen alakult ki, de Franciaországban (2_8. kép) [2/5], 

Angliában is elterjedt, sıt Magyarországon is elıkerült ásatási lelet egy 14. századi favázas 

épületrıl Budapest I. kerületében [2/6]. Késıbbiekben - a századfordulón - is elıfordult a 

hagyományos fiókmőves favázas építés Magyarországon üdülı-, vagy reprezentatív 

épületeknél (pl.: Parádfürdı, Erzsébet szálló, (2_9. kép) Parádfürdı, Cifra istálló (2_10. kép) 

Ybl Miklós tervei alapján; Budapest, Zila kávéház (2_11. kép) [2/7]; stb.). 

A fiókmőves építési mód jellegzetessége a látszó teherhordó faszerkezet, bár léteznek 

vakolattal takart változatai is. A fal vázszerkezetét  

- tartóelemek: oszlopok, talpgerendák (küszöbgerendák) és koszorúgerendák, és  

- merevítı elemek: dúcgerendák a sarokmezıkben szélnyomás ellen, vízszintes 

hevedergerendák az oszlopközökben a vázmezı csökkentésére és a nyílászárók 

határolására (könyöklı-, ill. süveggerendák)  

alkotják (2_12. kép) [2/4; 2/8]. 

Az emeletnyi magasságú falvázoszlopok 80-160 cm-es tengelytávolságra vannak elhelyezve 

és a nyílások mellett, a sarkokon és a harántfalak csatlakozásánál további oszlopok 

szükségesek.  

A középkorban kezdetben teljes épületmagasságú, szorosan kiosztott rendben álló szárfák 

alkották a függıleges teherhordó szerkezetet (pl.: Laval, Franciaország, 15. század, (2_13. 

kép)) [2/9]. Majd a késıbbiekben elterjedt az emeleti szintek kiszögellése, ami emelet-

magasságúra redukálta az oszlopok hosszát (pl.: Hildesheim, Németország, Knochenhauer - 

hivatali épület, 1529, (2_14. a., b. kép) [2/9]). Ezzel együtt már lehetıvé vált kisebb 

keresztmetszető oszlopok használata (pl.: Schindelwand, Svédország (2_15. kép) [2/10]), 

amely már a jövıbeni szerkezetfejlıdést is elırevetíti és szerkezeti felépítését tekintve ez 

jellemzi a favázas épületek falszerkezeteinek kiosztását az újszerő favázas épületeknél is.  

A homlokzaton kirajzolódó faváz egyben díszítésként is szolgált. A változatos megjelenést 

növelte a vázmezık további osztása, faragott és íves faelemekkel való kirakása, amely 

gyakran méginkább lecsökkentette az alkalmazott faelemek hosszát (pl.: Little Moreton Hall, 

Anglia, 1559-80, (2_16. kép) [2/9]). A példán látható homorulatszerően épített kiszögellések, 
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a különbözı ún. mellfák, párnafák és ferde dúcok sőrő kiosztása inkább reprezentációs, 

kevésbé statikai célokat szolgálnak.  Homlokzat ékesítésére más érdekes megoldások is 

születtek, így például a falmezı merevítésére szolgáló faragott dúcoszlop homlokzat síkjából 

való kiugratása, ami egyben díszítı elem és a födémszerkezet alátámasztása is (pl.: Luther 

eisenachi háza, Thüringia (2_17. kép) [2/11]). 

A födémszerkezet általában pórfödém, vagy borított gerendafödém, szerkezeti kialakítása - a 

falmezıhöz való csatlakozás általában a koszorúgerendára való felfekvéssel történt. (2_18. 

kép) [2/4] Késıbb alakult ki a fent említett emeleti elıreugratás a földszinti homlokzat 

síkjához képest. [2/4]  

A faváz fogadószerkezete leggyakrabban kı-, vagy tégla (késıbb beton) alépítmény, ami 

tájanként eltérıen kialakított. A német területeken általában az alépítmény és a földszint teljes 

egészében falazott szerkezet, majd az elsı emelettıl indul a faváz (2_13., 2_19. kép). 

Angliában a fában gazdag nyugati vidékeken (Midlands, Kent, Cheshire) teljes egészében 

faszerkezető épületeket emeltek, ez az ún. „timber framing”. Míg a kıalapra épített favázas 

épület esetén a „half-timber work” elnevezés használatos, utalva a nem kizárólag fa 

alapanyagú építéstecnológiára (2_16. kép). [2/9] Itáliában, Németországban, Angliában 

épültek olyan városházák, ahol a kor igényeinek megfelelıen nyitott, árkádos piacteret 

alakítottak ki a földszinten. Ilyenformán az emeleti fiókmőves favázas szerkezet 

alátámasztására fa oszlopokat alkalmaztak szabályos raszter szerinti kiosztásban, így mintegy 

„lábakra állították” az épületet (2_20. kép, Michelstadt, városháza, 1484, 2_21. kép, Ledbury 

/Herefordshire, városháza). [2/9] 

A szerkezeti elemek kapcsolati kialakítása hagyományos jellegő fakötésekkel történt, amely 

nem sarokmerev kapcsolatokat eredményez. [2/4] A különbözı ácskötések tapasztalati úton 

fejlıdtek és egyszerősödtek az építéstechnológiával párhuzamosan. Csapozást alkalmaztak a 

falvázoszlopok talp- és koszorúgerendákhoz való kapcsolódásánál, míg a dúcok ferde csapos 

beeresztéssel, a függıleges oszlopoktól 8-12 cm távolságra csatlakoznak. A vízszintes 

osztóbordák szintén csapozással kapcsolódnak az oszlopokhoz. Lapolást az alátámasztott 

gerendák esetén építik (talpgerendák), vagy a  koszorúgerendák sarokcsatlakozásánál, ez a 

kapcsolat nyomóerık felvételére alkalmas. [2/8] (2_22. kép) [2/4] Késıbb elterjedt a fém 

kötıelemek használata, amely jelentıs lépés volt a szerkezet-fejlıdésben. [2/6] 

A tetıket hagyományos ácsolt szerkezetként építettek üres, torokgerendás, vagy szelemenes 

fedélszékkel, hiszen az épületek szélességi mérete nem igényelt összetettebb fedélszerkezetet. 

[1/3; 2/4] 
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A fiókmőves épületek vázszerkezeti alapanyaga túlnyomó többségben fenyı, de elıfordul, 

hogy nagyobb terhek felvételére és a korhadás elleni védelem miatt – pl. talpgerendáknál – 

tölgy-, vagy bükkfát építettek be. [2/6] 

 

2.3. Boronafalas építési mód 

 

Szorosan vett értelemben a boronafalas építés nem sorolható a könnyőszerkezetes 

építéstechnológiák sorába, hiszen nem tartoznak a vázas épületek közé a rönk- és 

gerendaházak. Viszont több okból is tárgyalandó röviden ez az építési mód az értekezés 

keretein belül. Egyrészt az építéstechnológiát nézve a boronafalas épületek igen pontos 

faragott kapcsolatokkal, tehát száraz technológiával készültek, ami a könnyőszerkezetes 

technológiák csoportjába helyezi; másrészt a fa építıanyagként való használata indokolja a 

hazai teherhordó falas, szilikát alapanyagú homogén falszerkezető épületek csoportjától való 

külön tárgyalását. Harmadrészt a jelenkori hazai könnyőszerkezetes építés elıdjének 

tekinthetı, hiszen ez az építési mód volt elterjedten és eredendıen alkalmazva a hagyományos 

könnyőszerkezetes technikák közül. Mindazonáltal a mai boronafalas építési rendszerek 

öszvérszerkezetőnek tekinthetık, mivel belsı teherhordó vázra kerülı külsı és belsı - 

gerendázatot kirajzoló - burkolatok „imitálják” az eredeti boronafalas felépítést, így 

alapvetıen vázas épületnek tekinthetık. A tárgyalást továbbá alátámasztja a boronafalas 

épületek egyik, ún. zsilipelt falas megoldása, amely mintegy átmenetet képez a favázas és a 

„tiszta” boronafalas kialakítás között; ezt anyagtakarékossági okokból alkalmazták. 

A boronafalas épületek legkorábbi leletei a késıi bronzkorból, i.e. 1100-750-bıl kerültek elı. 

[2/12] A középkorban igen elterjedt volt, azonban a 18-19. század körül a területei 

visszaszorultak a faanyag hiánya miatt. Lakóházak többnyire a Felvidéken, Székelyföldön, 

Vas és Zala megyében épültek. [2/6] A hagyományos tömörfalas épületek esetében vízszintes 

helyzető gerendákból (négyszög keresztmetszet) (2_23. kép) [2/2], vagy rönkfából 

(természetes geometria, vagy kör keresztmetszet) (2_24. kép) [2/2] (2_25. kép) [2/13] 

összeépített falszerkezetet építenek fel, ahol az elemek elcsúszásmentes rögzítését hornyos 

kiképzéssel (faragott nútok) (2_26. kép), vagy késıbb kötıelemek használatával (2_27. kép) 

biztosítják. A falelemek között ezáltal létrejövı kapcsolat tárcsahatást biztosít, ez pedig 

megadja az épület állékonyságát. [2/14] A boronák rögzítése az épület sarkain és a falak 

bekötésénél jellegzetes fakapcsolatokkal történik. Az ún. fecskefarkas kötésnél a boronák 

végeit lapolással alakítják ki, és az elemek nem nyúlnak túl a falak síkjánál (2_28. kép) [2/6]. 

Az ún. keresztfejes boronák esetében a sarkon túlnyúló gerendákat keresztmetszetük kétoldali 
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bevágásával lapolják egymásra (2_23. kép) [2/2]. Ezek a boronák 10-15 cm széles és a 

rendelkezésre álló faelemek szerint akár 50-80 cm magasságúak is lehettek [2/6], késıbb az 

esztétikai igényeknek megfelelıen törekedtek az azonos keresztmetszető boronák beépítésére.  

A fa falszerkezet fogadására általában kı, vagy tégla falazott lábazat szolgált, amelyet a 

sarkok alatt megerısítettek például egy-egy nagy kı, vagy fatuskó elhelyezésével. A lábazatra 

kerülı talpfa gyakran nagyobb keresztmetszető elem, és anyaga is eltérı lehet. A falszerkezet 

fenyıfából készült leggyakrabban, de a talpfa esetén tölgyfát is használtak. A boronák 

felületét betapasztották (2_4. kép), vagy szabadon hagyták, tömítésként az elemek közei pedig 

szalmával, vagy mohával lettek kitöltve. [2/6] (2_29. kép) [2/10] 

Az igények növekedésével a szerkezeti felépítés homogén gerendasorolásból réteges vázas 

szerkezetté fejlıdött, amely anyagtakarékosabb és egyben jobb épületfizikai tulajdonságokkal 

rendelkezı szerkezeti felépítést eredményez. (2_30. kép) [2/15] 

 

2.4. Korszerő favázas lakóházak 

 

A jó minıségő faanyag csökkenésével elıtérbe került a takarékosság igénye. A kisebb 

keresztmetszető elemek használata a vázelemek sőrítésével jár a megfelelı teherbírás elérése 

érdekében. A fejlıdés iránya a kisebb pallók, sıt deszkaelemek alkalmazása felé mutat. 

Emellett a fiókmőves építéshez képest az újszerő vázak esetében - ugyancsak takarékossági 

okokból- a fakapcsolatok szerkesztésénél a keretszerő, sarokmerev kialakításra törekednek. A 

hagyományos fakötések nagy keresztmetszet-gyengülést eredményeznek, míg a csavarozott és 

szegezett, vagy szeglemezes kapcsolatok ilyen szempontból is elınyösebbek, takarékosabbak, 

ezért is terjedt el alkalmazásuk az újszerő favázaknál. [2/4] Elıfordul emeletes épületeknél a 

megszakítás nélküli falvázoszlopok beépítése, ebben az esetben a födémgerendákat tartó 

koszorúgerendák lapolással kerülnek rögzítésre. (2_31. kép) [2/4] 

A deszkasorozatokból felépített vázrendszerek gerenda, oszlop és ferde dúcelemei mintegy 

rácsozatot képezve alkotják a teherhordó szerkezetet, amely így a kisebb keresztmetszető és 

rövidebb építıelemek használatával mind gazdaságosabb, könnyen beszerezhetı 

alapanyagból praktikus építés mellett jelent elıremutató megoldást a favázas építésben. 

(2_32. kép) [2/4] 

Az újszerő faváz alkalmazásának elsı példái az ún. ballon favázas házak (balloon frame 

houses) voltak, melyek 1830-as, 40-es években Chicagoban építettek. [2/12] Az újszerő faváz 

kialakulása a Fachwerk típusú építés nehézkessége, a pontos és idıigényes ácsmunka, a 

megfelelı szakértelemmel bíró munkaerı hiánya miatt volt szükségszerő. Az új rendszerek 
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gyorsabb építést eredményeztek és a XIX. század elején kiépülı főrészüzemek, illetve a 

szeggyártó gépek feltalálása, a szegezett kapcsolatok preferálása alátámasztotta a korszerő 

faváz elterjedését. [2/16] A ballon vázas épületek jellegzetessége az épület teljes magasságáig 

végigfutó 60 cm-es modulméretben kiosztott falvázoszlopsor, amelyhez hagyományos 

fakötésekkel – beeresztéssel – vízszintes merevítések kapcsolódtak. [2/14] (2_33. kép) [2/17] 

Ez a szerkezeti rendszer volt az elıképe a korszerő favázas építés úttörı típusának, az ún. 

Platform módszernek, amely szintén amerikai eredető. Igen elterjedt megoldás, hiszen az 

USA-ban, Kanadában és a Skandináv országokban a földszintes, vagy földszint+emeletes 

lakóépületek mintegy 90%-a ezzel a technológiával épült. [2/12] A Platform építési rendszer 

nevét az építési technológiából kapta, miszerint az egy szint magasságú, sőrő oszlopkiosztású 

falszerkezet felsı síkjára kerülı födém szerelı szintet („platform”-ot) ad a következı szint 

megépítéséhez. Jellemzıi a kis keresztmetszető vázelemek, a szegezett kapcsolati kialakítások 

és a szerkezetek részleges, vagy teljes elıregyártásának lehetısége. (2_34. kép) [2/17] (2_35. 

kép) [2/18] A falvázmezık szálas hıszigetelı anyagokkal való kitöltése réteges felépítéső fal 

és födémkialakítást eredményez.  

Jelenleg a hazai piacon számos cég kínálja a Platform-típusú favázas szerkezeti rendszereit, 

amelyek a külföldi tapasztalatok alapján kerülnek megvalósításra. Emellett építési, szerelési 

instrukciókat tartalmazó kézikönyv is megjelent az építési mód ismertetésére. (lásd: [2/19] 

alatt)  

Mindazonáltal a hazai építési gyakorlatban is léteztek favázas épületek, azonban ezek 

részaránya igen csekély volt az elmúlt pár évtizedben és funkcionális, ill. komfort-

teljesítményük tekintetében sem érték el a jelenlegi favázas épületeket. Részesedésük 

olyannyira alacsony volt, hogy 1960 és 1991 közötti idıszakban nem kerültek regisztrálásra, 

majd 1992 után már érzékelhetı fejlıdés jelentkezett: 1996-ra részarányuk 0,3%-ról 1% 

körüli értékre növekedett. (2_36. táblázat) [2/20] Ezt azonban lényegesen meghaladja a 

Nyugat-Európában ezen idıszakban számszerősített 10-15%-os arány, melynek magyarázata 

a környezetbarát, energiakímélı építés elıtérbe kerülésében kereshetı.  

Az 1960-as években Magyarországon nem tekintették a favázas építést célszerőnek, fıképp a 

faanyag-takarékosság miatt, ekkor csak provizórikus épületek készültek favázzal. 1966-ban az 

Építésügyi Minisztérium - látva a nyugati országokban terjedı favázas lakóházépítés növekvı 

jelentıségét - tervtanulmány kidolgozását kezdeményezte egy gazdaságos könnyőszerkezetes 

építési rendszerre, de a kidolgozott rendszer használatát ekkor mégsem tartották 

elképzelhetınek hazánkban. 1970-tıl elkezdıdött a PRE-M-ISOL nevő hıszigetelt 

szendvicsszerkezető térelhatároló elemek gyártása, amely panelok földszintes és 
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földszint+tetıteres családi házak építését tették lehetıvé. Ugyancsak folytatták külföldi 

tapasztalatokból merítve az új építési módok, építéstechnológiák győjtését, amelyek 

hasznosíthatóak a hazai sajátházépítés területén, majd Dr. Winkler Oszkár vezetésével a 

soproni Erdészeti és Faipar Egyetemen történtek kutatások. Ezek eredményeképp kísérleti 

jelleggel lakóépületek épültek fel pl. Zánkán, bizonyítandó a hazai favázas építés 

alkalmazhatóságát. A kutatási számítások igazolták, hogy akár évi több ezer faház megépítése 

sem jelentett volna gazdasági nehézséget a faipar számára (egy 70-80 m2 alapterülető családi 

ház átlagos fenyı főrészárú szükséglete 4,0-4,5 m3). Problémát okozott azonban a burkolati 

rétegekhez használatos gipszkarton lemezek importálási szükséglete. Továbbá ekkor még nem 

mőködött a cementkötéső faforgácslapok gyártása sem, holott ezen anyagok jelentették volna 

a szigorú tőzrendészeti szabályok betartásának lehetıségét. Akkori szakértıi vélekedések 

szerint ezen körülmények befolyásolták az elterjedés nehézségét. Illetve a technológia nem 

terjedt el olyannyira, hogy az elıregyártásból adódó árcsökkenés érvényesülhetett volna, így 

viszont egy lakóház bekerülési költsége szinte megegyezett egy hagyományos technológiájú 

épületével. Az 1970-es években tovább folytatódtak a kutatások, és egy-egy külföldi rendszer 

példája meg is valósult (pl. OKAL típusú családi ház, 1972, Abasár (2_37. kép) [2/20]; 

ERDÉRT által kifejlesztett MULTI MODUL kispaneles rendszerrel kétlakásos ikerház, 1979, 

Budapest XX.) 1980-ban az ERDÉRT vállalat a korábbi típus továbbfejlesztésével új 

rendszert alkotott (2_38. kép, 2_39.kép) [2/20], melynek termékismertetı és típusterv 

katalógusa is megjelent az ÉTK-nál. 1981-ben az AGROKOMPLEX Vállalat 

forgalmazásában két külföldi építési rendszer (LINZER és CANADA HAUS) került be az 

országba. Emellett pedig folytatódtak a kutatások a favázas építés elterjesztésének 

lehetıségére, továbbá a hazai lombos fafajták felhasználására akár vázas, akár a 

továbbfejlesztett boronafalas technológiáknál alkalmazva. A fenyı mellett cser, nyár és akác 

és kombinált anyaghasználatú kísérletek folytak, és tetıtérbeépítéses családi házak is épültek 

Budapest XX. kerületében. A LINZER rendszer kedvezı tapasztalatain elindulva Bp. XII., 

Istenhegyi úton 56 lakás épült fel sorházszerően 1984-ben, és ugyanekkor jelent meg a 

Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kombinát BETONYP cementkötéső faforgácslapokból 

szerkesztett lakóház típusa (2_40. kép) [2/20]. Ezen iparosított építési rendszerek mellett szólt 

- a hıszigetelt réteges felépítésnek köszönhetı, a szigorodó hıvédelmi elıírásokat messze 

túlhaladó - hıtechnikai teljesítményük. Mindezen körülmények mellett az 1980-as évek 

végére már felépültek azok a mintaházak, melyek példaként szolgáltak, így megalapozottá 

vált a rendszerek elterjedése. Ez a folyamat végül néhány száz lakóépület megvalósulását 

eredményezte, de irányt mutatott az 1990-es években bekövetkezett - robbanásszerő 
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piacbıvülésbıl adódó - technológiai fejlıdésnek. Alapjában véve a külföldi (fıképp amerikai, 

kanadai és skandináv) építési rendszerek nem adtak új megoldásokat, hiszen ezek ugyancsak 

mint a kis, és nagytáblás, keretes vagy „platform” rendszerek ismeretesek, viszont számos jó 

minıségő építıanyag és technológiai újítás kapcsolódott az építıipar ezen ágazatához. A 

megalakult vállalkozások nagy része azonban nem rendelkezett megfelelı tanúsítvánnyal, 

mindemellett a korábbi tapasztalatait kamatoztatni képes hazai vállalatok megszőntek. 

Ílymódon pedig a felépült könnyőszerkezetes házak nagy részénél problémák adódtak és 

ezáltal rontották a technológia „hírnevét”, melyet jelenleg a hazánkban mőködı és megfelelı 

minıségi garanciákkal rendelkezı könnyőszerkezetes cégek igen kemény munkával tudnak 

csak visszaszerezni. [2/19]   

Jelenleg a favázas építési rendszerek között jellemzıen a nagypaneles technológia dominál a 

minısítéssel rendelkezı cégek körében. A favázas épületek nagyarányban gyárban készre 

elıszerelt – hıszigeteléssel, burkolattal is ellátott - fal és födémpanelekbıl helyszínen daru 

segítségével összeszerelt szerkezetként készülnek. Az 1990-es években megjelent és nem 

minısített építési rendszereket kínáló vállalkozások nagy száma csökkenni látszik, 

köszönhetıen a számos kivitelezési-technológiai hiányosságból adódó problémák felszínre 

kerülésével. A gondok hatványozódva jelentkeztek a kétes jogi hátterő cégeknél, amelyek 

rövid fennállása miatt az építtetık nem tudták garanciális igényeiket érvényesíteni. Ezzel is 

magyarázható a számos referenciával rendelkezı nagypaneles technológiát kínáló cégek felé 

fordulás.  

Hátrányként jegyezhetı meg azonban, hogy a panelek nagy súlya és térfogata miatti nehézkes 

mozgatás, így a darus emelés igénye nem teszi lehetıvé különleges terepadottságok melletti 

alkalmazhatóságát. A fát, mint alapanyagot preferáló építtetık ilyen esetben a korszerő 

boronafalas technológiát választhatják, amely az alapozási nehézségek esetén, vagy 

süllyedésre érzékeny talajviszonyok mellett kedvezı megoldást jelenthet. Itt kell megemlíteni, 

hogy a korszerő gerenda-, vagy rönkházak már gyakran rétegelt-ragasztott faelemekbıl 

épülnek fel, alkalmazásuk anyagtakarékossági okokból indokolt.  

Az elmúlt években megjelent a fenti technológia sarkított megoldása is, amikor egy tömör 

rétegelt-ragasztott falszerkezet adja a teherhordó szerkezetet, amely további hıszigetelı és 

burkolati rétegekkel ellátható külsı és belsı oldalon egyaránt. Ez a felépítés már inkább a 

tömör falas építési rendszerek irányába mutat.  

Megállapítható, hogy a szerkezeti felépítés tekintetében lényegében hasonlóak a korai és a 

jelenkori vázas szerkezető, ill. a boronafalas lakóépületek. 
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A vázas építés fejlıdése a már tárgyalt módon a Fachwerk építés alapján fejlıdött, elıször a 

pallókból, majd a deszkákból szerelt vázak felé. A fentiekben ismertetett és említett favázas 

építési rendszerek kezdeti típusait és az ezekbıl való fejlıdést mutatja logikai és idırendi 

felépítés szerint a 2.A. Melléklet. A szerkezetfejlıdés egyes jellemzı tartószerkezeti 

kialakításait mutatja a 2.B. Melléklet.   

 

2.5. Fémvázas lakóházak kialakulása 

 

2.5.1. Hidegen hajlított profilok megjelenése, korai alkalmazásai 

 

A XIX. században, az iparosodással tökéletesedı acélgyártás eredményeképpen elkezdıdött 

az acél építıipari alkalmazása. Az acél, mint fı tartószerkezeti anyag elıször a magas 

szilárdsági igényő, nagy fesztávolságú tartóknál került felhasználásra, hisz a fa, vagy falazott 

szerkezetek nem biztosították a nagy térlefedések lehetıségét. Széleskörő elterjedése a 

toronyházak megjelenésekor valósult meg.  

A lakóházépítés területén az 1940-es években kezdtek az acél felhasználásával foglalkozni a 

faszerkezetes építés kiváltására. Ezen idıszakban még a melegen hengerelt szelvények 

kerültek beépítésre, majd késıbb a hidegen hajlított profilok nyertek teret. Kezdetben a 

válaszfalszerkezetek építésében jelent meg az hidegen hajlított acélprofil, majd a kedvezı 

tapasztalatok adták a teljes falszerkezet kiváltásának lehetıségét.  

A válaszfalszerkezetek pozitív jellemzıi egyrészt a száraz építési technológiából, másrészt az 

építıanyagok tulajdonságaiból adódnak. A könnyen kezelhetı, kis önsúlyú, korrózió ellen 

horganyréteggel védett vékonyfalú acél profilok felhasználása nagy fejlıdést jelentett a 

válaszfalépítés területén. A szerelı jellegő száraz építési technológia pedig az építés 

idıtartamát rövidítette le, hiszen a csavarozott kapcsolatok kialakítása gyors, a tartószerkezet 

pedig - hiszen nem szilikátbázisú - nem igényel a kötıanyaggal keverıvíz-bevitelt, ezáltal 

nem kell várni száradását sem. Az elıregyártásnak köszönhetıen egyenletesen magas 

színvonalú és pontos alapanyagokkal gyors építés valósítható meg. A válaszfalat kitöltı 

hıszigetelı anyagok és a burkolatot képezı - leggyakrabban gipszkarton, vagy egyéb fa, 

illetve gipsz alapanyagú - építılemezek szintúgy szerelhetık. A vázszerkezet közötti térben az 

elektromos vezetékek elhelyezhetık, ezáltal is tisztább építés valósul meg. További elınyként 

jegyezhetı meg a szerkezet kis önsúlya, amely jelentıs az indukált energiák tekintetében (pl. 

kevesebb tárolási és szállítási kapacitás és költség) és elıtervezés szükségessége nélküli 
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válaszfal-áthelyezhetıség lehetıségével, a változó funkcionális igényeknek megfelelve a 

variabilitás, flexibilitás is jellemzi ezen szerkezeteket. [2/21] (2_41. kép, 2_42. kép) [2/22]  

Mindezek felismerésével és terjedésével vált megalapozottá a teherhordó falszerkezetek 

esetében is az acélváz alkalmazása. Továbbá a faváz acél profilokkal való helyettesítése 

számos pozitívumot jelent, így például nem kell tartani a faszerkezeteknél esetlegesen 

jelentkezı káros hatásoktól:  

- nem megfelelı, vagy hiányzó elıkezelés esetén korhadás;  

- nem megfelelı minıségő faanyag egyenlıtlen szilárdsága;  

- rovarok, élısködık betelepülése;  

- szárítás hiánya miatt jelentkezı késıbbi elcsavarodás;  

- tőzvédelemi kezelés hiánya.   

Az acélprofilok alkalmazásával: 

- az egyenletes anyagminıség teljes idıtartamra biztosított, vagyis nem öregszik;  

- a korróziós veszély fennáll, de a vékonyfalú profilok horganyréteggel való bevonása 

védelmet nyújt (vágás, átlyukasztás esetén kiegészítı korrózióvédelem szükséges); 

- a vázszerkezet további kezelést nem igényel; 

- a tőzvédelem kérdése ekkor is megoldandó. 

Kerülni kell viszont a vékonyfalú profilok pontszerő terhelését, hiszen a lokális 

stabilitásvesztés a szerkezet károsodását okozhatja, ezért a körültekintı statikai tervezés és 

kivitelezés sarkalatos kérdés.  

 

2.5.2. Acélváz a lakóházépítésben 

 

Az acélvázas lakóházépítés elsı mintáit a korai modern építészet nagy mesterei adták. Köztük 

kiemelhetı Ludwig Mies van der Rohe, aki kifinomult, egyszerő formavilágának kifejezésére 

tiszta acél-üveg épületeket tervezett. [2/23, 2/24] Példaképp említhetı a Fansworth-ház, 

Plano, Illinois USA, 1946-1950 (2_43. kép) [2/24], vagy Philip Johnson tervei alapján készült 

Glass House, New Canaan, Connecticut USA, 1949.  (2_44. kép) [2/24]  

Az acélvázas technológia széleskörben az 1960-as években kezdett elterjedni a családi ház 

építésben fıképp Észak-Amerikában, de Európa-szerte több országban. A nem kifejezetten 

tömeggyártású, hanem építészetileg is kiemelkedı lakóházak esetében a modern stílust 

követı, szerkezetileg tisztán acél, vagy acél-fa tartószerkezeti kombinációk készültek. Utóbbi 

esetben valószínősíthetı, hogy a hıhídhatás csökkentése érdekében alkalmaztak fa burkolatot, 

illetve másodlagos teherviselı elemként fa tartóelemeket. Továbbá a hagyományosnál 
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lényegesen több üvegfelület jellemzi ezeket az épületeket, melyek nagy számban fıleg Észak-

Amerikában épültek. (2_45., 2_46. kép) [2/25] 

Elızı területeken kevésbé, de Európában jelentısen befolyásolta az acélváz elıtérbe kerülését 

a megfelelı faanyag egyre csökkenı volumene és a környezetvédelmi szempontok. A fa, mint 

újratermelıdı forrás ökologikus szempontok szerint kedvezı alapanyag, de újratermelésének 

határt szab a területi és idıbeni igény. Míg az acél a 100%-os újrahasznosítás lehetıségének 

köszönhetıen, továbbá az állandóan termelıdı acél hulladék következtében nagy 

mennyiségben rendelkezésre áll. [2/6] Hazánkban az utóbbi évtizedben az acélváz elıtérbe 

kerülése magyarázható továbbá a jó minıségő faanyag növekvı árával is. [2/26]  

 

A könnyőszerkezetes építés térnyerése Európa-szerte a környezetkímélı építés szemléletének 

széleskörő terjedésével is magyarázható. A környezetkímélı, környezettudatos építés fogalma 

tulajdonképpen egy szemléletmódot jelent, ahol a tervezı olyan tervezési (mőszaki, 

technológiai, funkcionális) és a késıbbi, használatot is jellemzı megoldásokat alkalmaz, 

amelyekkel a környezetet lehetı legkevésbé károsító, a természet körfolyamataiba 

lehetıségek szerint leginkább beilleszkedı épületet tervez. [2/27]  

A növekvı energiaárak és a felismerés, miszerint a fosszilis energiahordozók forrásai idıvel 

elapadnak majd, rávilágítottak a felhasznált energiák racionalizálására és a megújuló 

energiaforrások felhasználásának növelésére. A környezettudatos gondolkodás az 

újrahasznosítás kérdését is felszínre hozta, hiszen az energiaforrásokkal való takarékoskodás 

elsı lépcsıfoka maga a felhasznált alapanyagok csökkentése. [2/28] A forrásanyagok 

mennyiségének lehetı legkímélıbb megoldása az újrahasznosítható anyagok felhasználása. 

Az újrahasznosítás technológiája teljeskörően mőködik az acél esetében, de további 

rendszerek fejlıdnek a könnyőszerkezetes építésben használt más építıanyagok 

újrahasznosítására is.  

Az ökologikus szemlélet az építés-üzemeltetés témakörében a főtési energia-felhasználás 

optimalizálására is nagy hangsúlyt fektet, hiszen a háztartásokban a felhasznált energiák 54 

%-a térfőtésre fordítódik. [2/29] (2_47. kép) [2/30] A főtési energia csökkentése a 

hıveszteségek redukálásával lehetséges, amely technikailag jó hıszigetelı-képességő 

épületszerkezeti felépítéssel, csomóponti kialakítással és nyílászárók beépítése mellett a 

filtrációs hıveszteség csökkentésével érhetı el. Utóbbi megvalósítható ugyancsak a korszerő 

nyílászáró szerkezetek beépítésével és párazárással, míg az elıbbi a réteges fal- és 

födémfelépítés megfelelıen méretezett hıszigetelésével lehetséges. Ezek a paraméterek 



Dudás Annamária PhD értekezés  19 

jellemzik a könnyőszerkezetes épületeket, amelyek ezáltal kiválóan megfelelnek az 

ökologikus építés szempontrendszerének.  

Mindezt megelızıen az épületek megvalósítási fázisát is jellemzi a környezetkímélı 

szempontrendszer, hiszen  

- a beépített építıanyagok fajlagos primerenergia-igénye újrahasznosított alapanyagok 

mellett alacsony,  

- az építés folyamata – analóg módon a szárazépítéső válaszfalaknál ismertetettekhez – 

igen hatékony (kis élımunka-igényő szerelı technológia és a felhasznált építıanyagok 

kis önsúlyú, könnyen kezelhetı elemek). 

- Az acélszerkezethez igazodva milliméter pontosságú építés lényegesen kevesebb 

hulladékkal jár, mint a hagyományos szilikátbázisú falazott szerkezetek esetében.  

- Továbbá az indukált energiák tekintetében is elınyös építési mód. Viszonyításként 

elmondható, hogy egy átlagos mérető könnyőszerkezetes lakóépület építıanyagainak 

mennyisége nagyságrendileg 1-2 tehergépjármővel a helyszínre szállítható. Ez 

nemcsak a fuvarozás energiaigénye miatt befolyásoló tényezı, hanem ezáltal a 

szállításból adódó környezetterhelés mértéke is csökken.  

Jelentıs szempont a könnyőszerkezetes lakóházépítés mellett való építtetıi döntésben az is, 

hogy a néhány hónapot igénylı építési folyamat és - a választott építési rendszert forgalmazó 

cég kivitelezése mellett - az építési költségek nem, vagy csak csekély mértékben változnak. 

Elıre fixált munkadíj mellett a teljes költségek jól kalkulálhatók. Így ritkábban fordul elı a 

hagyományos „családi” építkezéseknél tapasztalható eset, miszerint az elıre nem kalkulálható 

költségek miatt „kifutnak” az anyagi forrásokból, így elhúzódik az építés és a költözés.  

 

Az acélvázas építéső lakóépületek szerkezetileg elsısorban a hidegen hajlított profilok 

szerelésével készülnek, de a vázépítésben gyakran elıfordul a melegen hengerelt szelvények 

alkalmazása is. Ez fıképp a kezdeti idıszakra jellemzı, illetve a keretállásos szerkezeti 

felépítés esetén, amikor a fı tartószerkezeti vázat adó sorolt keretállásokat melegen hengerelt 

szelvényekbıl alakítják ki. Ilyen esetben a keretállások közötti másodlagos teherviselı 

elemek már hidegen hajlított profilok. (2_48., 2_49. kép) [2/31] Ez a szerkezeti felépítés az 

észak-amerikai régióra jellemzı, az európai típusszerkezetek a teljes vázat hidegen hajlított 

profilokból szerkesztik, és ez a fejlıdési irány mutatkozik meg világszerte. Természetesen 

ebben a csoportban is elıfordul esetenként melegen hengerelt szelvények beépítése 

különlegesen indokolt esetekben, például nagy fesztávolságú födémkiváltó mestergerendák, 

oszlopok, erkélyek megtámasztására.  
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Európa-szerte a korszerő acélvázas építés a kiindulásnak tekinthetı melegen hengerelt és 

hidegen hajlított profilokat egyaránt alkalmazó, viszonylagosan nagy fesztávolságokkal 

szerkesztett rendszerektıl a sőrőbb kiosztású és kisebb keresztmetszető hidegen hajlított 

profilokból álló szerkezeti felépítés felé irányult. A kisebb keresztmetszet mellett a profilok 

lemezvastagságának megválasztása is optimalizálási feladat, hiszen azonos teherbírás elérése 

érdekében több profil, illetve sőrőbb kiosztás szükséges, ami viszont nagyobb anyag-

felhasználási mennyiséget indukál. Az egyes gyártók és építési rendszerek saját tapasztalatok 

alapján dolgoztak ki racionális szerkezeti megoldásokat, ahol az optimalizálás egy másik 

paraméterét a felhasznált burkoló és hıszigetelı építıanyagok méretei jelentették, hiszen a 

gazdaságosság kérdését a hulladékmennyiség redukálása jelentısen befolyásolja. Ezek alapján 

jelenleg a 62,5 (60) centiméterenkénti falvázoszlop-kiosztás jellemzi a könnyőszerkezetes 

rendszereket, amely méret a burkoló gipszkarton, és egyéb építılemez elemek méretéhez 

(1250, ill. 1200 mm táblaszélesség) igazodik, ezáltal biztosítva a lemezek három pontsorban 

való rögzítését.  

 

A hazai gyakorlatban elterjedt hidegen hajlított profilokból álló szerkezeti rendszerek egyrészt 

a német fiókmőves és a kanadai szerelt favázas építési mód szerkezetébıl kialakult skandináv 

acélvázas házakhoz hasonlatosak. Ezt a Lindab cég svédországi központjában kidolgozott 

építési rendszert igen széles körben alkalmazzák a skandináv országokban és Nyugat-

Európában egyaránt. A vázszerkezetben jelentıs anyagfelhasználás jellemzi. Ennek 

következtében a hazai építési gyakorlatban még nem terjedt el eléggé, holott a rendszer 

megengedi a többszintes, akár többlakásos épültek megvalósítását is. (2_50. kép) [2/32] 

 

Fentiek alapján elmondható, hogy az acélvázas lakóházak szerkezetfejlıdése jóval egyszerőbb 

a favázas csoporthoz képest (lásd: 2.A. Melléklet): a melegen hengerelt és hidegen hajlított 

profilok vegyes alkalmazása felıl a tisztán hidegen hajlított profilok kizárólagossága felé 

mutat. Ez utóbbit szemlélteti a 2.C. Melléklet. 
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2.5.3. Hazai könnyőszerkezetes építés  

 

Magyarországon - jellemzıen a XX. század utolsó harmadában - igen széles körben fordultak 

az építıipari kutatások a könnyőszerkezetes építés irányába, amely fogalom ezidıtájt más 

jelentéssel bírt. Az elıregyártás mind szélesebbkörő terjedésével a gyors szerelhetıségő 

acélvázak alkalmazását takarta a technológia, amely a melegen hengerelt szelvényeket 

használta, kevéssé a hidegen hajlított profilokat. 

A II. világháború után az épület-hiány jellemzı volt szinte valamennyi funkcionális igény 

mellett (mind a lakásépítés, mind a kommunális, ipari és mezıgazdasági épületek tervezésére 

és kivitelezésére szükség volt). A megvalósítás – így a tervezés és a kivitelezés - gyorsítása 

érdekében szükséges volt típustervek kidolgozása és az építési termékek tipizálása a 

sorozatgyártás megvalósításához. [2/33] A II. világháború után a legégetıbb problémát a 

lakóingatlanok hiánya jelentette, azonban a hazai körülmények közötti megszokott téglaépítés 

nem nyújtott megoldást a nagy élımunka- és idıigénye miatt. A probléma megoldásaként az 

elıregyártott betontechnológiák kerültek elıtérbe, amelyek nagyelemes építési mód mellett 

igen felgyorsították a lakások építését. A lakótelepek kiszolgáló épületei, a kommunális 

létesítmények viszont funkcionális változatosságuk, és a gyors ütemő lakóépítéshez való 

felzárkózás igénye miatt, variábilis szerkezetek alkalmazását igényelték. A fejlesztés 

eredményeképpen kidolgozott komponensek kombinációjaként kialakuló épületek 

rendszeréhez a könnyő acélvázas alapanyagok száraz szerelı jellegő technológiával való 

szerkesztése igazodik. Az ismétlıdı szerkezeti elemek nagy mennyiségi igénye megalapozta 

a sorozatgyártást.  

Különbözı építési rendszerek alakultak ki, közös jellemzıjük az acél (ritkán alumínium) 

teherhordó vázszerkezet, melynek pillér-alap kapcsolatai lehetnek csuklósak, vagy befogottak 

(részleges, vagy teljes befogás), födém tartógerendái pedig kapcsolódhatnak szintén 

csuklósan vagy befogottan. Két, vagy háromcsuklós tartók alkották az elsıdleges teherhordó 

vázat, sorolt keretállásos kialakításnál hosszirányú merevítésre is szükséges. A födém, illetve 

tetıszerkezet általában egyirányban teherhordó gerendázattal készült. Fıtartók 

keresztmetszete hajlított geometria mellett gyakran tömör gerincő szelvény, esetenként 

valamilyen zárt szelvény, illetve takaréküreges szerkesztéső (ún. Litzka-tartó) lehet. Ezek 

letisztult belsı térélményt adnak, alacsony élımunkaigény mellett. Hátránynak tekinthetı 

viszont, hogy nagyobb az anyagigényük, mint rácsos szerkezet esetén. Tömör szelvényeknél a 

gerenda magassága követheti az igénybevételeket, így változó keresztmetszető tartóként 



Dudás Annamária PhD értekezés  22 

anyagtakarékos szerkezet, viszont gyártása nehézkesebb, mintha párhuzamos övő tartóké. 

[1/2., 109.o.] 

Az acélszerkezetes vázak lefedése és burkolata szintén könnyőszerkezetes. A burkolattartó 

szelemenek hidegen hajlított szelvényekbıl, a burkolat pedig a korai idıszakban 

azbesztcement lapokból, hullám- ill. trapézlemez elemekbıl készült, mely utóbbiak kellı 

számú csavarkapcsolattal merevítı funkciót is ellátnak. [1/2., 113.o.] 

A számos külföldi szerkezeti rendszer (Németország, Anglia, Franciaország, USA) után 

Magyaroszágon is kialakultak vázak és komplett szerkezeti rendszerek egyaránt. A különféle 

funkcionális igényekhez más és más vázkialakítás fejlıdött ki, legfıképp a Dunai Vasmő, a 

Fémmunkás és a Ganz-Mávag gyártotta szerkezetek terjedtek el (lásd: 2_51. táblázat) [1/2., 

115.o.] Egyszintes vázszerkezetek, csarnok típusú vázak fıképp a mezıgazdasági funkciójú 

és állattenyésztési célú épületek esetében terjedtek el, amelyeknél különösen elıtérbe került a 

gazdaságosság kérdése az épületek teljes élettartamára vetítve. (A korrózió elleni védelem 

kérdése erısen kihat a használhatóságra, és ez összefüggésben van a gazdaságossággal a 

használati fázisban. Ezidıben azonban az igényes középületek esetében sem volt kiemelt 

szempont a teljes körő gazdaságosság. [1/2., 120.o.]) Többszintes acél vázszerkezetek építése 

leginkább az iskolaépületek megvalósításában játszott szerepet: 2-3 szintes épületek 

létesülhettek elıregyártott elemekbıl. Gyakori volt a vasbeton födém-kialakítás: elıregyártott 

födémelemek, de bentmaradó trapézlemez zsaluzatos öszvérfödémek is elıfordultak. [1/2., 

121.o.]  

Magyarországon az elsı vékonyfalú hidegen hajlított elemekbıl készített tartószerkezet a 

Zománcipari Mővek végszerelı csarnokának keretei voltak, melynek terveit 1962-ben Orbán 

József építész és Korda János szerkezettervezı készítették. (2_52. kép) [2/34] 

 

A többszintes acélvázas rendszerek csoportjában a hazai gyakorlatban elıforduló típusok 

közül az alábbi három emelhetı ki: 

 

1. CLASP 

Az eredeti angol CLASP építési rendszer megvásárlásával és hazai körülmények közé 

való adaptálásával (CLASP H-1) egy kommunális és adminisztratív funkciót ellátó 

lakóterületi (lakótelepi) épületek megvalósítására alkalmas rendszert fejlesztettek ki.  

A vázszerkezetet acél oszlopok, födémtartó gerendák, fióktartók, különféle kapcsoló 

és merevítı elemek alkotják; a tartókapcsolatok csuklósnak feltételezhetık. 

Merevítése függıleges síkú merevítıkkel történik, illetve vízszintes födémtárcsák 
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segítik a stabilizálást. A tetıszerkezet elsı rétegét a trapézlemezek adják, melyre 

felülvilágítók, szellızık, stb. szerkeszthetık. Közbensı födémszerkezet elıregyártott 

alulbordás vasbeton elemekbıl készült, melyek a födémáttörések kialakítását is 

lehetıvé tették. A külsı térelhatároló falat a –födémsík elıtt elhelyezkedı, vasbeton 

gerendára támasztott- függıleges (esetleg vízszintes) vasbeton kéregpanelek alkotják. 

Ezel kızúzalék felülető vasbeton kéregbıl és légrés mögötti alufólia kasírozású 

ásványgyapot paplanból gyártott elemek. Belsı oldalon a válaszfalakhoz hasonló 

burkolati rendszer valósul meg. 

A szerkezeti elemek gyárban történı rögzítése hegesztéssel, míg a helyszíni illesztések 

csavarozással történtek. [2/33, 194.o.]  

(2_53., 2_54. kép) [2/33, 196.o., 198.o.] 

 

2. FILLOD 

Hazai fejlesztéső I+F (Iparterv - fejlesztı, Fémmunkás - forgalmazó) rendszerbe 

illesztették bele a francia fejlesztéső FILLOD rendszert, amelyek szerkezeti 

paraméterei azonosak voltak. Általános jellemzıi e fejlesztett-integrált rendszernek a 

hegesztett I szelvényő pillérek, melyek három szint magasságig egy darabból állnak; a 

fı és melléktartók takaréküreges (Litzka) elemek hullámlemez burkolattal. Ez a 

hullámlemez bentmaradó zsaluzatként szolgál a vasbeton födém kivitelezéséhez és 

egyben vízszintes szerkezeti merevséget is ad. A rendszerhez használt trapézlemez 5 

cm magasságú.  

A fıállások mindkét irányban teherhordóak, keretként mőködnek, ebbıl adódik, hogy 

földszintes épületek esetében nincs szükség más merevítı szerkezetre. Míg emeletes 

épület esetében szükséges a merevítés a csuklós födémkapcsolat miatt. [2/33, 206.o.]  

(2_55., 2_56., 2_57. kép) [2/33, 209.o.] 

 

3. ÉTISZERK 

Az ÉTI és a BME Épületszerkezeti Tanszéke fejlesztésében született rendszer a 

tartóváz elemein kívül a tetıszerkezetre, a külsı térelhatárolásra, válaszfalra és 

álmennyezetre is megoldást nyújt, komplett rendszert képez. Szerkezeti modulja kicsi: 

3M (30 cm). Az építési rendszer váz-alrendszere az ÉTI által kidolgozott EGT váz.  

1-3 szintes vázak szerelhetık, melynek szelvényei a terhelés függvényében 

választhatók: hidegen alakított, vagy négyszögletes-, ill. csıszelvény, esetleg 

hegesztett rögzítéső melegen hengerelt U szelvényeket felhasználó. Az oszlopok 
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mérete választható 12-16 cm között, azonban a fı- és melléktartók csatlakozásánál 

30x30 cm kontúrmérető a tartók fogadására kialakított fülek miatt, melyekbe illesztı 

rések vannak vágva. Ezekbe csatlakoznak a tartóvégekre hegesztett T idomok 

segítségével a tömör gerincő I formájú fıtartók és a rácsos szerkesztéső fióktartók. A 

fióktartók bordás, üreges födémpallókat támasztanak alá. 

Funkcionálisan számos megoldás született kereskedelmi, vendéglátó-ipari, oktatási és 

még lakóépületként való felhasználásra is. [2/33, 201.o.] 

(2_58., 2_59. kép) [2/33, 203.o.] 

 

Felsorolt példák alapján is leszőrhetı, hogy az építési rendszerekkel kapcsolatban széles körő 

tudományos érdeklıdés bontakozott ki. Ehhez kapcsolódóan számos definíció született az 

építési rendszer meghatározására. Például 1973-ban Jasper Solomon megfogalmazása szerint: 

„Az építési rendszer forgalmazó szervezethez kötött építési mód, melynek célja, hogy azt 

számos épületnél hasznosítsa.” [2/33, 12.o.] Vagyis szükséges a folyamatos kereslet, a 

kidolgozott építési technológia és egy forgalmazó cég. Ezek alapján a jelenlegi kereskedelmi 

és mőszaki háttér alátámasztja a fenti definíció helytálló mivoltát. Építéstechnológia 

szempontjából a könnyőszerkezetes építés egyoldalról tágabb értelemben véve a fejlett 

konvencionális technikák közé tartozik, amire jellemzı: 

- elıregyártott elemeket alkalmaz, vagyis sablonok alapján üzemben gyárt, a tervek 

alapján meghatározott részekre;  

- alkotóelemeit elıre elkészített, konkrét terv alapján gyártják; 

- nagyrészt helyszínen összeállított szerkezet. [2/33, 13. o.] 

Másrészt az iparosított építéstechnológiák számos jellemzıje helyt áll a jelenkori 

könnyőszerkezetes rendszerekre, miszerint: 

- a konkrét épülettıl független gyártás; 

- az építési helyszíntıl független elıregyártás; 

- nagy sorozatban, komplex módon való elıállítás; 

- szerelt kapcsolatok jellemzik. [2/33, 13. o.] 

 

Ezek alapján a jelenkori könnyő acélvázas építési rendszerek mindkét csoport jellemzıibıl 

sok tényezıt magukba foglalnak. Hiszen megvalósul egy nagyfokú elıregyártás, de a nagy 

sorozatban elıkészített alapelemek nem adnak méretlépcsıket. A méretek az épület konkrét 

tervei alapján kerülnek kiválasztásra. Tehát az iparosított építéstechnológiák szoros 

méretkonvencióit átlépve, az adott épületre adaptálva lehet elıregyártott elemeket alkalmazni. 
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Viszont nem egyedi szerkezetekrıl van szó, hanem az ajánlott méretlépcsık betartásáról, ami 

a tervezett épületek gazdaságosságát növeli az elıregyártott szerkezetek miatt. Vagyis a 

jelenkori acélvázas könnyőszerkezetes építési rendszereknél tulajdonképpen megvalósul a 

rendszerépítés alapelve, miszerint nem az épület, hanem az épület alkotóelemeinek (a 

vázszerkezet profiljainak, vagy egyes összeszerelt elemcsoportjának) tipizálása történik. Ez a 

jelenség összefüggésben áll azzal, hogy a jellemzıen a helyszíni szereléső acélvázak terjedtek 

el, így a további építési fázisok (rétegfelépítés kialakítása, gépészet, stb.) is helyszíni 

munkafolyamatok, ezáltal tipizálásuk nehézkes lenne. E jellemzés alapján a helyszíni 

szereléső acélvázas rendszerek inkább a tágabb értelemben vett fejlett konvencionális 

technikák közé tartoznak, míg a hazai gyakorlatban elterjedt favázas, elıregyártott panelekbıl 

álló építési rendszerek inkább az iparosított építéstechnológiák csoportjába sorolhatóak. 

Ámde ez esetben sem valósul meg valamennyi felsorolt jellemzı, hiszen nem független a 

konkrét épülettıl a gyártás. 

 

Pozitívan jellemzi a korszerő könnyőszerkezetes rendszereket: 

- a flexibilitás, vagyis a pillanatnyi helyzethez, követelményekhez való igazodás  

nyújtja a rugalmas tervezés lehetıségét; 

- a variabilitás, tehát az idıben változó követelményekhez való igazodás lehetısége, az 

idı szerinti változtatás megvalósíthatósága; 

Az elıregyártás mértéke, a sorozatnagyság foka adja a gazdaságosság növelésének 

lehetıségét, viszont ez a folyamat az épületek tipizálásához vezet, ami viszont az építtetıi és 

építészeti igényeknek is ellent mond. Ebbıl adódik, hogy mind a szerkezettervezınek, mind a 

gyártónak egy optimalizálási, gazdaságossági feladatot kell megoldania. [2/35, 9.o] 

  

2.6. Hazai könnyő acélvázas szerkezeti rendszerek 

 

2.6.1. Szerkezeti vázak 

 

Magyarországon jellemzıen az 1990-es években megjelent cégek kínálata érvényesül, melyek 

vagy a külföldi anyavállalatok építıanyagait, termékeit hozták hazánkba és egy építési 

rendszer kialakítása után forgalmazták ezeket, vagy a külhonban már rendszerként 

kifejlesztett technológiát és anyagokat - fejlesztés és adaptálás nélkül – ültették át a hazai 

gyakorlatba. (Ez utóbbiak sajnos számos olyan megoldást alkalmaznak, amelyek nem 

használatosak, idegenek a magyar építési szokásokhoz hasonlítva. Ezáltal készültek nagy 
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számban olyan épületek, amelyek más éghajlati viszonyok között, vagy más üzemeltetés 

mellett jól használható épületek lehetnének, azonban a hazai viszonyok között kellemetlen 

tapasztalatokat okoznak.) 

Fıképp Németországból, Svédországból ill. az USA-ból származó rendszerek jellemzıek 

hazánkban. Szerencsés megoldást jelent, amikor a jó minıségő svéd, vagy német alapanyag 

importja és a magyar leányvállalatok fejlesztı munkája egy kiváló minıséget és a magyar 

építtetıi igényeknek megfelelı építési rendszert hoz létre (Protektor Profilház – jelenleg 

Hardell Építési Elemkészlet Basic rendszere, Lindab Familyline építési rendszer).  

Szerkezeti felépítés szerint a hidegen hajlított profilvázak két nagy csoportba sorolhatók: 

1. Fachwerk mintára szerkesztett falvázoszlopokból és falvázgerendákból álló könnyő 

acél vázszerkezet építılemez burkolattal (például az alább ismertetésre kerülı 

Protektor Profilház - Hardell Basic): 

- A falszerkezet a fogadószinten egy vízszintesen elhelyezett U profilból indul 

el, melyet statikai számításokkal igazolt számú és mérető dübelekkel 

rögzítenek. (2_60. kép) 

- Az általános falszerkezet általában 150 mm gerincmagasságú, 1,5 ill. 2,0 mm 

falvastagságú U profilokba illesztett C150-es profilú falvázoszlopokból alakul 

ki, melyeket a koszorúsík alatt ismét U profillal fognak össze (ennek övmérete 

a következı szinttıl függıen eredeti, vagy növelt magasságú); a profilok 

lemezvastagsága nyújthat választási lehetıséget a statikai méretezés során, 

mivel a 150 mm-es profil gerincmagasság számos épületszerkezeti és 

rétegfelépítésbeli követelménynek jól eleget tesz. (2_61. kép) 

- A falvázoszlopok tengelytávolsága 62,5 cm, amely a burkolólemezek (pl. 1250 

mm széles gipszkarton és OSB táblák) méretéhez igazodik, így kivitelezhetı a 

rögzítés megfelelı számú csavarkapcsolat mellett egy tábla esetén három 

sávban. (2_62. kép) [2/36] 

- Födémszerkezet gerendáit a felsı U profilra övével ültetett körbefutó ún. 

koszorúprofil (U profil) síkban fogadja, ill. fogja közre; a födémgerendák ún. 

ikresített elemek, vagyis gerinclemezükkel szembefordított C profilok, 

melyeket a legfeljebb 50 centiméterenkénti csavarkapcsolat teszi 

együttdolgozóvá (mintegy I szelvénnyé). (2_63. kép) 

A födémgerendák kéttámaszú tartókként viselkednek, geometriai kiosztásuk 

igazodik a falvázoszlopok kiosztásához a közvetlen teherátadás, és ezáltal a 

vékonyfalú profilok lokális stabilitásvesztésének elkerülése érdekében. Ha ez a 
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geometria nem valósítható meg, akkor a szélesebb övő koszorúgerendát kell 

beépíteni a teherátadás jobb eloszlása érdekében. (2_64. kép) [2/36] 

- A födémgerendákat a felsı síkon rögzített kompozit építılemezek tartják össze 

tárcsahatást biztosítva. Tetıtérbeépítéskor a födém rétegfelépítése lehet 

szárazpadlós kialakítású (2_65. kép), de kivitelezhetı úsztatott rétegfelépítés is 

(2_66. kép) [2/37]. A födémgerendákra fektetett bentmaradó zsaluzatos, de 

nem együttdolgozó vasbeton födém is megvalósítható.  

Nem hasznosított padlásteres kialakítás esetén gyakran nem készül járható 

padlószerkezet. (2_67. kép) 

- A födémszerkezet és az ún. koszorúgerenda fogadószintet képez az emeleti 

vázszerkezetnek (e tekintetben az amerikai Platform építési rendszerhez 

hasonlatos), amely lehet tetıtérbeépítés térdfalának szerkezete (felépítése mint 

a földszinti falváz), vagy az emelet teljes magasságú falváza. (2_68. kép) 

- Fedélszerkezet lehet ácsszerkezet, elıregyártott szeglemezes rácsos tartókból 

szerelt, vagy elıregyártott acél rácsos tartós felépítés is. 

- Nyílászáró szerkezetek feletti kiváltások a fesztáv függvényében lehetnek 

vierendel jellegőek, tehát a falszerkezet felépítéséhez hasonló geometriájú 

beszabott U szemöldök- és koszorúgerendák. Illetve 1,5 m fesztáv fellett 

méretezett rácsos tartóval való kiváltás használatos. (2_69.kép) 

- építési rendszer szerkezetébıl adódóan földszintes, tetıtérbeépítéses és 

földszint + emelet kialakítású épületek megvalósítását teszi lehetıvé. 

  

A fent ismertetett Fachwerk jellegő szerkezeti rendszerhez igen hasonló az ún. Horizont 

építési rendszer, amely kanadai tapasztalatok alapján dolgozik. Tartószerkezeti felépítésében a 

következıkben tér el az elızıtıl: 

- A falvázoszlopok tengelytávolsága 40-62,5 cm között változik. A szerkezeti C 

és U profilok falvastagsága 1,0 és 2,0 mm között járatos mérető lehet. 

- A járható teherhordó födém elemei C140 profilok, amelyek nem duplikáltak. 

Ebbıl adódóan szükséges sőrőbb kiosztásuk, ami a falvázoszlopokhoz 

igazodóan általában 40 cm. A födémgerendák végét koszorúelemként 

funkcionáló U140-es profil fogadja. 

A födémgerendák felsı síkjára 12 mm-es OSB építılemez kerül rögzítésre. 

A rendszer által kínált födémgerendák maximális hossza 7,40 m tiszta 

fesztávolságot tesz lehetıvé. [2/38, 2/39, 2/40] (2_70. kép) [2/41] 
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2. Helyszíni szereléső építési rendszer, mely vonóvasas, az épület hosszirányában sorolt 

keretállásokból és vízszintesen futó, másodlagos teherviselı ún. kalapprofilokból álló 

teherhordó vázzal rendelkezik (Lindab Familyline): 

- A fogadószinten - kiegészítı vízszigetelés mellett - C profilsín adja a 

vázszerkezet kiindulását. (2_71. kép) [2/42] 

- A keret-fesztáv függvényében különbözı keresztmetszető C profilokból 

elıszerelt keretállások az építési folyamatban akár kézi erıvel is beállíthatók, a 

keretállások távolsága a járatos (120 cm névleges szélességő) nyílászáró-

mérethez igazítva 1275 mm. (2_72. kép) [2/42] 

A keretállások maximális fesztávolsága 8975 mm, ami maximum 8300 mm 

szabad belsı fesztávolságot nyújt. A keretoszlopok legnagyobb magassági 

mérete 3260 mm, a legkeskenyebb keretállás fesztávolsága 3825 mm. (2_73. 

kép) [2/42, 2/43] 

- A keretállásoknak hosszirányú merevítésében is szerepet játszanak a 

burkolattartó elemekként használt kalaptartó profilok. A váz mindkét oldalán 

maximum 400 mm távolságonként vízszintesen vannak felszerelve a 

burkolótáblák (pl.: belsı oldalon gipszkarton) méretéhez és rögzítéséhez 

igazítva. (2_74. kép) 

- A vonóvasak alsó síkjára rögzített kalapprofilok a mennyezetburkolat 

tartóelemei. (2_74. kép) 

- Tetıtérbeépítés esetén a keretek összekötı gerendái a felette lévı vasbeton 

lemezzel együttdolgozó öszvérfödémet alkotnak: a gerendák felsı síkján 

elhelyezett trapézlemezek bentmaradó zsaluzatot képeznek, az acélgerendák 

felsı síkján rögzített csapok együttdolgozást biztosítanak a gerendák és a 

vasbeton lemez között. (2_75. kép [2/44], 2_76. kép, 2_77. kép [2/6])  Nagy 

tetıhajlásszög mellett további vonóvas kerül a tetıtérbeépítés mennyezeti 

síkjába. (2_78. kép [2/6] ) 

- A tetıszerkezet szarugerendáit a keretállások felsı övelemei adják; a 

héjazattartó kalapprofil szelemensorok általában cserepeslemez héjazatot 

tartanak. (2_79. kép) 

- A csarnok jellegő szerkezeti felépítésbıl adódik, hogy ezen építési rendszerrel 

L, T és U alaprajzi formájú épületek tervezhetık (íves falkialakítás nem 

lehetséges). (2_80. kép, [2/42] 2_81. kép) 

- Földszintes és tetıtérbeépítéses szerkezeti kialakítások jellemzik. 
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A fentemlített típusrendszerek mellett jelen volt a hazai építési palettán egy acélvázas 

nagyelemes lakóházépítési rendszer is (SAN-TEAM építési rendszer), amely idıközben a 

forgalmazó cég megszőnésével már nem használatos. Különlegessége abból adódik, hogy a 

hazai gyakorlatban az acélvázas lakóházépítés - e kivételtıl eltekintve - helyszíni szereléses 

technológiájú, ezért az acélvázas épületek következı csoportjába sorolható: 

 

3. Nagyfokú elıregyártás mellett félkész szerkezeti elemeket alkalmazó technológia:  

- A falelemek, födémelemek és tetıelemek üzemben elıkészített szerkezeti 

részek. 

- A falpanelek alsó U 150x50x1 mm-es és C 150x50x1 mm-es hidegen hajlított 

horganyzott profilokból készülnek önmetszı csavaros kapcsolatokkal; a 

falpanel felsı vízszintes elemére a teherelosztás és a födémelemek fogadása 

miatt 150x50, vagy 150x76 mm-es fenyı pallók kerülnek. 

(2_82. kép [2/45]) 

- A födémelemek és a tetıszerkezet elemei gerinclemezes fatartók; a 

födémgerendák maximális hossza 8 m lehet, teherhordó külsı falakra való 

feltámaszkodás feltételével 1 m-es maximális túlnyújtás megengedett. A 

tetıszerkezet és a födémgerendák már a gyártás során keretegységet alkotnak, 

a tetıpanelek szerkezeti megoldását a tetı formája határozza meg. 

(2_83. kép [2/45]) 

 

A felsorolt példák alapján megállapítható, hogy a különbözı hazai könnyőszerkezetes építési 

rendszerek többféle szempont alapján is csoportosíthatók. Egyrészt az építéstechnológia 

határozza meg már az elnevezést is, másrészt az egyes épületszerkezeti részekhez használt 

építıanyagok adnak besorolási lehetıséget. Ezen szempontok alapján az  1. számú melléklet 

ad iránymutatást.  

A 2.D. Melléklet táblázatában a legtöbb lakóházat építı hazai könnyőszerkezetes cégek által 

kínált építési rendszerek összehasonlítása látható. Három favázas, elıregyártott paneles 

rendszer mellett három helyszínen szerelt acélvázas építési rendszer áll. A táblázat 

tartalmazza a rendszerek legfontosabb épületszerkezeti, épületfizikai és konstrukciós 

tulajdonságait a rétegfelépítések ismertetésével és a minıségi igazolásokkal. [2/39] 
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2.6.2. Vázszerkezetek elemei 

 

A hazai könnyőszerkezetes építés hidegen hajlított acél profilokat használ, melyek acél 

szalagokból hideghengereléssel hajlító görgısorokon keresztül formálódnak. Emellett 

élhajlító préseléssel is kialakíthatóak különféle nyitott keresztmetszető elemek. Jellemzıen a 

nyitott keresztmetszető profilok használatosak a korrózióvédelem könnyebb biztosítása 

érdekében, de készíthetık hidegen hajlított zárt szelvények is. [2/6, 61.o.] 

A hidegen hengerelt vagy alakított profilok esetében a keresztmetszeti anyageloszlás 

kedvezıbb a melegen hengerelt szelvényekhez képest, ezért alkalmazásuk anyagtakarékos. 

[1/2, 13.o.] 

A MSZ EN 10326:2004 szabvány írja elı a hideghajlításhoz használt lemezek minıségét. A 

hidegen hajlított profilok alapanyagára az MSZ EN 10113, 10025 szabványok vonatkoznak. 

A különbözı anyagminıségek jelölésére pedig az MSZ EN 10147 szabvány, illetve ezt 

felváltó MSZ EN 10326 szabvány vonatkozik. Ezek alapján az acéllemez minıségek a 2_84. 

táblázatban [2/6, 61.o.] összefoglalt jelölések szerint konkretizálhatók. [2/6, 61.o.] 

A könnyő acélvázas épületek tartószerkezeti váza a szárazépítés különbözı területein – 

válaszfalszerkezetek, álmennyezetek, elıtétfalak, stb. – használatos C és U profilokhoz képest 

nagyobb keresztmetszető és falvastagságú profilokból készül. A profilok keresztmetszeti 

geometriája arányos az elıbbiekéhez, továbbá ún. merevítıbordázat segítségével a horpadás-

érzékenység is csökkenthetı.  

Vékonyfalú profilok általános jellemzıje, hogy az acél lemezek vastagsága nem haladja meg 

az 5 mm-t [1/2, 13.o.], de esetenként készülnek 6 mm-es lemezbıl hajlított profilok is [2/46, 

48-51.o.]. A lemezekbıl hengerelt profilok szerkezeti méreteibıl adódik, hogy a profil 

gerincmagasságának és gerincvastagságának aránya jóval nagyobb a melegen hengerelt 

szelvényekénél: az m/t arány ~100-200 körüli ( míg ez az arány melegen hengerelt szelvények 

esetén kevesebb, mint 25 [1/2, 13.o.]) Ebbıl a geometriából adódik a vékonyfalú szelvények 

horpadásérzékenysége, amelyet a merevítı bordák segítségével lehet csökkenteni. Egy 

minden oldalt merevítı bordákkal kialakított vékonyfalú szelvény esetében az elıírás szerint 

ez az arányszám maximálisan 500. [2/6, 63.o.]  

Ugyanígy a szelvények kis falvastagsága vonja maga után a fokozottabb sérülékenységet, 

illetve az esetleges lemezvastagságbeli eltérések nagy jelentıségét. Ezen jellemzık miatt a 

lemezvastagságra szigorú tőréshatárok vannak elıírva, ugyanakkor a hagyományos 

acélszerkezeti méretezésnél bonyolultabb számítási, méretezési metodikának is igen 

pontosnak kell lennie.  



Dudás Annamária PhD értekezés  31 

A hidegalakításból következıen az acél felkeményedik, jellemzıen a sarkok környezetében a 

nyitott keresztmetszető profiloknál. A keményedés következtében az acél folyáshatára és 

szilárdsága nı, viszont képlékenység szempontjából romlik a profilok tulajdonsága. [1/2, 

13.o.]  

A hazai acélvázas építési rendszerek általában 70-350 mm gerincmagasságú nyitott 

vékonyfalú profilokat használnak, melyek nagyrészt C és U profilok. Kiegészítı L szelvények 

segítik a vázszerkezet geometriailag nehezebben kialakítható részeit, pl. a sarkokat, vagy 

belsı és külsı falak csatlakozását, Z profilok pedig célszerőek tetıszerkezetek másodlagos 

teherviselı elemeiként. [2/47] Az UW jelő profilok vízszintes elhelyezkedésőek, a teherbíró 

aljzathoz erısítve fogadják a függıleges helyzető CW falvázoszlopokat. A falszerkezet 

rétegeinek – külsı oldali kompozit lemezek és belsı oldali burkoló gipszkarton táblák – 

rögzítése a CW profilok övlemezeihez történik. A csatlakozó táblák szükséges mennyiségő 

rögzítése érdekében a beépített CW profilok övmérete nem lehet kevesebb 48 mm-nél. 

A forgalmazók szőkítik az építési rendszerekhez felhasználható profilválasztékot a kivitelezés 

megkönnyítése érdekében, néhány járatos méretet alkalmaznak a gyakorlatban. A Protektor 

Profilház rendszer fıképp U100, 150, 200-as és ezekhez tartozó C profilokat használ (2_85. 

kép) [2/37]. A Lindab Familyline rendszerhez is széles profilválaszték lehetséges (2_86. kép) 

[2/6, 63.o.], de a gyakorlatban viszonylag szők tartományból választanak. 

 

2.6.3. Vázszerkezetek kapcsolatai, rögzítıelemek 

 

A könnyő acélvázak kapcsolatai önfúró csavarokkal (elızetes lyukfúrás, vagy menetvágás 

nem történik) vannak kialakítva, amelyek vagy nagy szilárdságú rozsdamentes acél elemek, 

vagy korrózióálló horganyzott acél kapcsolóelemek. (2_87. kép) [2/48] (2_88. kép) [2/49] 

Kivételt képeznek az acélszerkezet hagyományos szerkezetekhez - például a 

fogadószerkezethez - való rögzítései, melyek dübeles csavarozással történnek. 

A vázszerkezeti kapcsolatokhoz használt önfúró rögzítık laposfejő, vagy általában hatlapfejő 

csavarok, de számos különféle fejforma és csavarszár-kialakítás, (2_89., 2_90. kép) [2/50] 

illetve különbözı csavarszár-végzıdés létezik. (2_91. kép) [2/51] A laposfejő önfúró csavarok 

az építılemez burkolat alatt szükségesek a szerkezet külsı síkjára való felfekvésük érdekében. 

A csavarok szárának hosszát az összekapcsolásra kerülı lemezek együttes vastagsága 

határozza meg. Egy önfúró csavaros kapcsolat elemei a következı paraméterek együttes 

meghatározásával konkretizálhatók: 
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- Összekapcsolandó elemek anyaga, méretei (acél-acél, fa-acél, fa-fa kapcsolat), 

- A csavar megnevezése, típusa (önfúró, vagy önmetszı), 

- A csavar fejformája, 

- A csavar méretei (átmérıje, hossza és a menetének hossza), 

- A csavar korrózióállósága: rozsdamentes, vagy horganyzott (korróziónak milyen 

mértékben van kitéve). [2/6, 64.o.] 

 

2.6.4. Vázszerkezetek merevítése 

 

Az acél épületvázak fontos elemét jelentik a merevítések. A teljes épület térbeli merevségének 

biztosításához többféle megoldás létezik, melyek az elızıekben ismertetett két fı szerkezeti 

felépítésnél eltérıek. 

A sőrő falvázoszlopos falszerkezetek esetén faanyagú kompozit lemezeket (leggyakrabban 

OSB-t) építenek be a vázszerkezet külsı síkjára. Ezek a lemezek tárcsaként viselkednek, 

megfelelı számú és teherbírású rögzítés mellett merevítik a falvázat, a födémeket, így az 

egész épületvázat (lásd.: 2_66. kép, 2_69. kép).  

A keretállásos rendszer esetén az épület hosszirányú merevségében szerepet játszanak a fal 

mindkét oldalán vízszintesen futó falvázgerendák, az ún. kalapprofilok (lásd.: 2_74. kép). 

Továbbá a korábbiakban ismertetett trapézlemezes vasbeton öszvérfödémek - az OSB 

lemezekhez hasonlóan – a tárcsahatásból adódóan a födémsíkban vízszintes síkú merevséget 

biztosítanak. 

A térbeli merevítés megoldása alapvetıen - külföldi rendszereknél és hazánkban is - laposacél 

szalagok rögzítésével történik: andráskereszt jellegő merevítéseket alkalmaznak a falváz külsı 

síkján. Ez a földrengés okozta terhek felvételére is alkalmas (2_92. kép) [2/52]. 

Az építés folyamat közben, amíg a váz nem éri el teljes mértékben állékonyságát a végleges 

merevítések és az egyéb szerkezetekkel való rögzítés által, ideiglenes merevítéseket 

alkalmaznak. Ezek általában maradék acélszelvények ideiglenes rögzítéssel (lásd.: 2_60. kép, 

2_72. kép). 

 

2.6.5. Épületszerkezeti, rétegrendi felépítés  

 

A különbözı könnyőszerkezetes építési rendszereknél a külsı falszerkezeteinek általános 

rétegrendi felépítése alapjában véve igen hasonló. Az eltérések egyes rendszerek között a 

következıkbıl adódnak: 



Dudás Annamária PhD értekezés  33 

- a használatos építıanyagok típusa, 

- burkolattartó szerkezeti elemek használata/mellızése, 

- burkolatok rögzítési megoldása, 

- külsı homlokzatképzés típusa. 

 

Külsı fal rétegrendi felépítése a következı fıbb részekbıl alakul ki: 

1. külsı homlokzatképzés  

Leggyakoribb homlokzatburkolati megoldás a hıszigetelı szárazvakolat (PS hab 

hıszigeteléssel). Ez a vázszerkezetet teljes felületen borító hıszigetelés a 

hıhídmentesítésben igen nagy szerepet játszik (a vázszerkezeti elemek hıhidat 

okoznak a falszerkezetben, mely hatás jelentısen redukálható a külsı hıszigeteléssel). 

A vakolt homlokzat megvalósítható szálas anyagú hıszigetelés esetén is. Ez a 

megoldás kevésbé használatos, mivel nincs kifejezetten szükség a hıszigetelı anyag 

páraáteresztı képességére, így ez költségesebb kialakítása miatt nem gazdaságos. 

Kivitelezhetı könnyő szerelt homlokzatburkolat is, ekkor kifejezett figyelmet kell 

fordítani a rögzítések pontszerő hıhídhatására, a szellızı légréteg mögötti teljes 

felülető hıszigetelésre és a lég- és párazárás megoldására. 

Egyes rendszerek kínálnak tégla homlokzatburkolati megoldást is. Ez szükségszerően 

önhordó szerkezet, vagy a fı tartószerkezetet méretezni kell a burkolat terheinek 

viselésére is. 

2. másodlagos teherviselı szerkezet  

A külsı és belsı teherhordó, vagy merevítı falszerkezetek váza, ill. a homlokzati 

teherelosztó réteg általában a burkolat rögzítésére is szolgál. A teherelosztó réteg 

anyaga megfelelı önálló merevséggel rendelkezı építılemez, ami szinte kivétel nélkül 

faanyagú kompozit lemez (OSB, MFP, stb.). 

Másik esetben külön másodlagos teherviselı szerkezet szolgál a burkolat rögzítésére, 

ami így tulajdonképpen egy burkolattartó vázrendszer. A csarnok jellegő statikai 

rendszer (pl.: Lindab Familyline) esetében a másodlagos teherviselı szerkezetet 

kalapprofilok alkotják, melyek egyben szerepet játszanak a keretállások 

összekötésében, a hosszirányú merevítésben is. 

3. elsıdleges teherhordó szerkezet 

A teherviselı vázszerkezetek változatait a 2.6.1. fejezet ismertette. A fı tartószerkezet 

közötti terekben általában teljes keresztmetszetben szálas hıszigetelı anyagot 

helyeznek el, mely jelentısen hozzájárul a könnyőszerkezetes épületek jó hıszigetelı 
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képességéhez. A hıszigetelı táblák teljes felületen kitöltik a szabad helyet, de a 

falvázoszlopok (C profilok) belsı keresztmetszetébe is szükséges a hıszigetelı anyag 

beszorítása. 

A tőzvédelmi szempontból kedvezıbb ásványgyapot hıszigeteléseket használni az 

üvegszálas anyagok helyett. 

4. párazáró fólia 

A vázszerkezet belsı síkján felület-folytonos kialakítással párazáró fólia beépítése 

szükséges a vázszerkezet közötti hıszigetelés védelme érdekében. Ugyanis a belsı 

térben keletkezı pára külsı tér felé való áramlását meg kell akadályozni a hıszigetelı 

anyagban való kicsapódás megelızése érdekében. A kicsapódott nedvesség károsítaná, 

eláztatná a szálas hıszigetelı anyagot. 

5. belsı burkolat  

A belsı oldali burkolat legtöbbször gipszkarton, melyet vagy közvetlenül a 

vázszerkezetre rögzítenek, vagy egy burkolattartó szerkezet közvetítésével szerelik. 

Elıfordul, hogy a burkolattartó szerkezet (pl. kalapprofilok) helyett a belsı 

gipszkarton réteg alatt egy faháncs építılemez (pl.: OSB, MFP, Livingsboard) van. Ez 

növeli a szerkezet merevségét, segíti a berendezési tárgyak rögzítését a falra, és ezáltal 

elegendı lehet 1 réteg gipszkarton burkolat. (Ezesetben tőzvédelmi szempontból F30 

B (nehezen éghetı kategóriába lehet csoportosítani, míg 2 réteg gipszkarton esetén – 1 

tőzgátló + 1 normál – F30 A (nem éghetı) kategória érhetı el szabadonálló családi 

háznál. F60 követelménynél (pl. oldalhatáron álló épületnél) mindenképpen legalább 2 

réteg tőzgátló gipszkarton szükséges.  

(2_93. kép, 2_94. kép, 2_95. kép) 
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3. Könnyő acélvázas lakóépületek értékelése, fejlesztési irányok kitőzése 

 

A 2. fejezetben bemutatott építési rendszerek sok tekintetben alkalmasak tartószerkezetileg, 

épületfizikailag, és funkcionálisan lakóépületek létesítésére a hazai követelményeknek 

megfelelıen. Azonban számos olyan tényezı megfogalmazható, melyek összességükben 

befolyásolják a még inkább megfelelı lakóépületek létesítését. Ezek konkretizálása és 

megvalósítása elırelépést eredményezne. A fejlesztés szükségessége nem kérdéses akár a 

meglévı épületekbıl nyert tapasztalatok, akár a fenntartható fejlıdés szempontrendszerének 

figyelembevétele miatt. A továbbiakban e tapasztalatok, és az ezekbıl levonható 

következtetések összegzése az értekezés feladata és célkitőzései alábbi lépésekben valósulnak 

meg: 

- Értékelni az elıképeket; 

- Megvizsgálni a könnyő acélvázas építési mód alkalmasságát hazai viszonyok között; 

- Felállítani a vizsgált építési technológia hatás-követelményrendszerét, amely alapján 

kidolgozható egy összességében, a megvizsgált szempontoknak megfelelı, hazai 

viszonyokhoz igazodó építési rendszer; 

- Javaslatot tenni új építési rendszer paramétereire a fentiek alapján. 

 

További részében az értekezés a könnyő acélvázas építési rendszerek közül leginkább a 

Fachwerk jellegő statikai felépítéső Protektor Profilház - Hardell Basic építési rendszerrel 

foglalkozik, mivel az értekezés alapját képezı kutatómunka e rendszer tanulmányozásával 

indult és teljesedett ki. Tizennégy – építés közbeni és kész állapotban lévı – épület (lakó-, de 

irodaépület is) megtekintése és vizsgálata szolgáltatott következtetéseket a kutatáshoz és 

fejlesztési irányokhoz. Így – hacsak nincs külön kiemelve más építési rendszer specialitása – a 

3. fejezetben említett kijelentések és következtetések erre az építési rendszerre vonatkoznak. 

(Természetesen a nem kifejezetten rendszer-jellemzıhöz kapcsolódó következtetések 

általánosíthatók valamennyi acélvázas építési rendszerre.) 

 

3.1. Tartószerkezeti értékelés: vizsgálatok és következtetések 

 

A hazai acélvázas lakóházak szinte kivétel nélkül helyszínen szerelt vázszerkezettel 

készülnek. A profilelemek leszabása elızetesen, a kiviteli tervek alapján üzemben történik, 

majd a megfelelı hosszúságú elemek összeszerelése helyszíni csavarozással valósul meg. A 

helyszíni szerelésbıl adódik, hogy a kapcsolatok kialakítása és teherbírása – eltekintve a 



Dudás Annamária PhD értekezés  36 

csavarok elıre meghatározott mennyiségétıl, minıségétıl és méreteitıl – függ a kivitelezés 

minıségétıl.  

- A falvázoszlopok a lábazati fogadó profilhoz és a koszorú profilhoz (U profilok) 

önfúró csavaros kapcsolatokkal csatlakoznak. [3/1] 

- A lábazati profil rögzítése az aljzathoz leszorító dőbelekkel történik. A hagyományos 

szerkezető lábazat felsı síkjának egyenetlenségei kiküszöbölésére a falvázoszlopok 

magassági helyzete kizárólag az önfúró csavarokkal biztosítható. U150-es talpprofil 

esetén a lehorgonyzó dőbelek tengelye a szerkezet szélétıl 75 mm-re esik, ezért 

fokozott figyelemmel kell lenni a rögzítés készítésekor a szerkezeti repedések 

elkerülésére. [3/2]  

- A függıleges profilok fejgerendához való rögzítése szintén nem jelenti a profilok 

teljes „beülését” a profilkeresztmetszetbe, ez esetben is kizárólag a csavarok közvetítik 

a terheket. [3/1] 

- A födémgerendázat kiosztása a falvázoszlopok rendjéhez igazodóan, vagy attól 

eltérıen történik, ennek függvényében eredeti mérető U profil (40 mm magas öv) 

(3_1. kép), vagy magasított övlemezzel gyártott U profil (200 mm magas öv) 

használatos koszorúgerendaként. Utóbbi viszont lényegesen költségesebb megoldás, 

ezért egy teherelosztó fagerendával szokták kiváltani (3_2. kép), az eredeti U profil 

beépítése mellett. [3/1] 

- A födémgerendákkal párhuzamos szélsı fal belsı síkjánál kiegészítı födémelem, vagy 

távtartó beépítése szükséges a padlórétegek alátámasztása és kialakítása érdekében. 

[3/1] (3_2. kép) 

- Az épület merevítése az esetek nagy részében a faanyagú kompozit lemezek adta 

tárcsamerevség kihasználásával hivatott megvalósulni. Ez a megoldás azonban 

vizsgálatra szorul: elegendı-e rögzítések mennyisége és a lemezek hatása. [3/1] (3_3. 

kép) 

- A falszerkezetekben nyílásáthidalók is elhelyezésre kerülnek, melyek szerkezete 1,5 m 

fesztávolság felett rácsos tartó jellegő kialakítás. Ez az áthidalószerkezet igen 

gazdaságtalan a nagy anyagfelhasználás miatt viszonylag kis fesztávolságon. [3/1] 

(3_4. kép) 

- A kezdeti (nem fejlesztett) acélvázas lakóházak tetıszerkezete nem egységesített: 

1. a tetıszerkezet formája, 
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2. a függıleges teherhordó szerkezethez (üres padlásteres épület esetén 

koszorúhoz, tetıtérbeépítés esetén a térdfal felsı lezárásához) való 

csatlakozása, 

3. a fedélszerkezet anyaga. 

- Leginkább ácsolt fa fedélszékek készülnek, melyek nem igazodnak az acélvázas építés 

jellegéhez. Gyakori megoldás az elıregyártott szeglemezes fa rácsos tartókból 

szaruállásos fedélszék építése (3_5. kép), mely üzemi elıregyártása és kis önsúlya 

folytán inkább igazodik a könnyő acélvázas technológiához. [3/1, 3/2] Hasznosítatlan 

padlásteres házak esetén jellemzıek, holott az elıregyártott, kéttámaszú tartóként a 

külsı teherhordó falakra támaszkodó szerkezet statikailag kedvezıbb. Az elıregyártás 

okán kevesebb hibalehetıséget hordoz, viszont helyszínre való szállítása esetenként 

(pl.: nehezen megközelíthetı építési helyszín) gondot okozhat.  

- Tetıteres épületek esetében merül fel a belsı lépcsıszerkezet kialakításának kérdése. 

Kifejezetten rendszeridegen megoldásként említhetı a vasbeton belsı lépcsık 

beépítése, inkább szerelt szerkezető lépcsı tervezése ajánlatos. [3/2] 

Összességében megállapítható továbbá, hogy az építési rendszer szerkezete teherbírás 

szempontjából igen kihasznált, tartalékokkal nem rendelkezik. [3/2] 

 

3.2. Épületszerkezeti, épületfizikai és akusztikai értékelés 

 

Épületszerkezeti szempontból szintén elmondható, hogy az épületek minıségére 

nagymértékben kihat a gondos tervezés és a szakszerő kivitelezés. A szerelı jellegő 

technológia miatt szükséges az épületszerkezeti csomópontok gondos kidolgozása, az 

építıelemek [mm] pontosságú illesztése, a rétegrendek több szempont szerinti 

(épületszerkezetileg, épületfizikailag és akusztikailag is megfelelı) konstruálása, de 

kulcsfontosságú a párazárás helyes kialakítása is. Ebbıl látható, hogy számos feltétel egyidejő 

teljesülésére van szükség ahhoz, hogy jó minıségő és komfortfokozatú épület valósuljon meg.  

A továbbiakban azon konstrukciós kérdések ismertetése következik, melyek a megvizsgált 

félkész, ill. kész épületeknél felmerültek. Egyrészt a rendszerelvőség alátámasztására, 

másrészt az esetlegesen elıfordult hibalehetıségekre, hiányosságokra mutatva rá értékelhetı a 

szerkezeti rendszer. 

Épületszerkezeti tapasztalatok és következtetések: 

- Az épületek alapozása, ill. fogadószerkezete hagyományos, szilikátbázisú 

építıanyagokból készül; alápincézetlen épület esetén sávalap + vasbeton lábazati 
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gerenda, míg alápincézett épület esetén a pincefödém koszorúja adja a 

fogadószerkezetet. Mivel az acélszerkezet nagyobb pontosságot igényel, mint ahogy a 

kımővesmunkáknál megszokott, szükséges a szerkezet felsı síkjának simítása az U 

talpprofil megfelelı rögzítéséhez. [3/2]  

- A könnyő acélvázas épületek különösen érzékenyek a nedvességre, ezért figyelmet 

kell fordítani a lábazat megfelelı magasságára. Az acélszerkezet alsó („indulási”) síkja 

a járda szintje fölött legalább 30 cm-re kell, hogy legyen (ez a követelmény általában 

teljesülni szokott, abból adódó károsodás nem volt tapasztalható). [3/2] (3_6. kép) 

- Elıtetı, vagy terasz-lefedés esetén általában fa oszlopos alátámasztás elterjedt, ennek 

szakszerő rögzítése a fogadószerkezethez, illetve nedvességtıl való megóvása fontos. 

[3/2] (3_7. kép, 3_8. kép) 

- Elılépcsık és teraszok gyakran közvetlenül csatlakoznak a küszöbhöz, ami így 

beázás-veszélyes (3_9. kép). Szükséges a szerkezetek elválasztása például folyóka 

beépítésével, amely a vízterhelést is csökkenti, és lehetıvé teszi a küszöb megfelelı 

vízszigetelését. Másik megoldást nyújt a terasz járósíkjának a belsı padlóburkolat 

síkja alá legalább egy lépcsıfokkal való süllyesztése (a hazai építtetık idegenkednek 

ettıl a megoldástól). [3/2] 

- Nem hasznosított padlásterek gyakran „raktárként” funkcionálnak, a lakók ide 

pakolják a nem használatos tárgyakat. (3_10. kép) A födém felsı síkja alapvetıen nem 

járható, de praktikus legalább deszkázattal ellátni a használat alatti károsodások 

megelızése érdekében. [3/2] 

- Tetıtérbeépítéses épületnél a tetı rétegrendi felépítésében fontos szerepe van a 

párazáró fóliának, felület-folytonosítása szükséges.  

- Kémények átvezetésénél az acél födém és a fa fedélszék szerkezeti elemeit el kell 

húzni – ha szükséges, ki kell váltani - a tőzbiztonsági elıírás szerint min. 12 cm 

távolságra. 

- A kis önsúlyú épületekhez igazodóan kerülendı a nehéz tetıhéjazat tervezése. 

Elınyös a kis önsúlyú, például a bitumenes zsindely, vagy fémlemez héjazatok 

alkalmazása. 

- Az épületek víztıl való védelme kiemelten fontos. Különös gondossággal kell 

kialakítani az ereszcsatornákat és könyöklıket.  

Épületfizikai tapasztalatok és következtetések: 

- A vázszerkezetet kitöltı hıszigetelésnek köszönhetıen általános keresztmetszetben a 

hıátbocsátási tényezı kedvezı (U = 0,2 – 0,3 W/m2K) értéket mutat a különbözı 
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rétegfelépítéseknél, azonban a vázszerkezet acél profiljai vonalmenti hıhidat 

képeznek. Ezek a hıhidak lerontják az átlagos jellemzıket. A hıhíd-jelenség fokozott 

a sarkok környezetében (több falvázoszlop beépítése szükséges a sarok szerkezeti 

kialakításához, ezért nem vizsgálható lineáris hıhíd-jelenségként, hiszen egyszerre 

mutat geometriai, szerkezeti és anyagváltási hıhidat) [3/3], a koszorúgerenda síkjában 

és az áthidalószerkezetek környezetében. Az acélprofilok hatásának csökkentése 

érdekében a teljes felületen polisztirol hab táblás hıszigetelés burkolja a homlokzatot. 

Az acélprofilok hıhíd okozó hatását számos helyszíni vizsgálat és számítások 

mutatták ki, a vizsgálati következtetésekrıl a 3.A. Melléklet ad részletes tájékoztatást. 

- A könnyőszerkezetes épületek kis önsúlya kis hıtároló kapacitást eredményez, ami 

nyári idıszakban hátrányt jelent, mivel az épület könnyen túlmelegedhet. 

A tárolt hı változása a következıkbıl számítható:  

∆q = m⋅c⋅∆t  [kJ] 

m – tömeg [kg],  

c – fajhı [kJ/kgK],  

∆t – (viszonyított) hımérsékletkülönbség [K]  [3/4, 22.o.] 

Tehát a tárolt hımennyiség változása egyenes arányban van tömeggel. Az új 

energetikai szabvány szerint az épületek hıtároló kapacitásának számításában a 

szerkezetek 10 cm mélysége vehetı figyelembe. Acélvázas épületek hıtárolásában a 

fal- és födémszerkezetek gipszkarton, ill. építılemez burkolati rétegei vesznek részt, 

amelyek vastagsága csak néhány cm. Viszont a padló szilikátbázisú építıanyagokból 

álló rétegrendje javítja az épület összesített hıtároló kapacitását.  

A kis hıtároló kapacitás kompenzálható különféle épületszerkezeti kialakításokkal, 

például: 

1. a nyílászárók külsı árnyékolására kell nagy hangsúlyt fektetni – redınyök, 

reluxák, növényzet telepítése (É-i homlokzathoz örökzöldek, D-i homlokzat 

elıtt lombhullató fák) (3_11. kép) [3/6], zöldhomlokzatok (3_12. kép) [3/7] 

létesítése, nagy ereszkinyúlás tervezése, stb. 

2. az épület külsı árnyékolása: 

- a homlokzat hıszigetelı rétege a hıtıl való védelemben jelentékenyen 

részt vesz;  

- szellıztetett homlokzatburkolatok árnyékoló hatásuk révén elınyösek 

(ilyenkor azonban a szellızı légrés mögött teljes felületen hıszigetelni 

kell a vázrendszert a hıhídak elkerülése végett) 



Dudás Annamária PhD értekezés  40 

3. nehéz padlóburkolat beépítése segít a hıterhelés csillapításában is, illetve a 

hıfelvétel és leadás fáziskésleltetésében. Hazai éghajlati viszonyok között 

praktikus a hideg padlóburkolat nyáron, viszont télen szükséges ennek főtése, 

vagyis célszerő padlófőtés beépítése.  

A főtött térben való hosszúidejő tartózkodás szempontjából praktikus olyan gépészet, 

főtési rendszer beépítése, ami egyenletesen tud adott hımérsékletet biztosítani. Ahhoz, 

hogy kis hımérsékletingadozás következzen be, szinte folyamatos főtésre van 

szükség. Erre kifejezetten a kis hıtároló kapacitás miatt van szükség, amibıl a belsı 

tér gyors felfőtése és lehülése is következik. Valójában tehát ez a jellemzı elıny és 

hátrány is lehet egyben. [2/6, 144.o.] Ilyen szempontok alapján a felületi főtések 

nyújtanak megoldást: a padlófőtés mellett a fal- és mennyezeti felületi főtés is 

praktikus választás. Mindemellett a külföldi rendszereknél széleskörben használt 

légfőtéses gépészet tervezése is célravezetı lehet. 

- Az épület belsı terének a következı jellemzıi befolyásolják a kellemes hıérzetet [2/6. 

143.o.]: 

1. a tér léghımérséklete – ez a tényezı nem könnyőszerkezetes épületek 

sajátossága, hiszen olyan hımérséklet valósítható meg főtési, esetleg hőtési 

gépészet által, amit a lakók igényelnek; 

2. a belsı felületek hımérséklete – sajátosságnak tekinthetı a szerelt házak 

esetén, hogy a réteges fal- és födémszerkezetek kiváló hıszigetelı 

képességének és a gipszkarton burkolatoknak köszönhetıen a belsı felületek 

hımérséklete lényegében megegyezik a léghımérséklettel, ami kedvezıen 

befolyásolja a hıérzetet; 

3. levegımozgás - megfelelıen kialakított párazárás és jó minıségő, jól beépített 

nyílászáró szerkezetek esetén az épület pára- és légzárása kiváló. 

(Átszellıztetett homlokzatburkolat esetén a légrés mögötti hıszigetelés 

felületén kasírozásra van szükség.) Ebbıl következıen a szellıztetésre – az 

egészséges élettérhez szükséges légcsereszám biztosítására - fokozottan 

ügyelni kell. (Például rossz légzárású nyílászárók mellett hagyományos 

szerkezető épületben a szellızés megvalósul észrevétlenül. Nagy a filtrációs 

hıveszteség, és a lakók nem érzik a szellıztetés szükségességét.) 

4. nedvességtartalom - a belsı burkolatként használatos gipszkarton táblák 

(általában 2 réteg) részt vesznek a belsı terek páragazdálkodásában, ugyanis a 

gipszkarton kedvezı tulajdonsága, hogy képes a nedvesség felvételére magas 
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páratartalomnál és leadására száraz levegı esetén. Ez a páragazdálkodás még 

inkább érvényesül a gipszkarton táblák bordavázra szerelésével, mivel így a 

vázszerkezet közeibe zárt légréteg is közremőködik. 

Az elızıekben felsorolt tényezık alapján következı feladatok megvalósítása a könnyő 

acélvázas épületek épületfizikai fejlıdését jelenti [3/3]: 

- transzmissziós hıveszteségek csökkentése lehetséges:  

A falszerkezeten keresztül kijutó hıáram mennyisége csökkenthetı a hıszigetelés 

vastagságának növelésével, vagy az eredetinél jobb minıségő, optimalizált sőrőségő, 

esetleg más anyagú hıszigetelés beépítésével, amelyek alacsonyabb hıátbocsátási 

tényezıt eredményeznek.  

A vázszerkezet okozta hıhidak hatása csillapítható a külsı felületi hıszigetelés 

jellemzıinek javításával, ill. hıszigetelı vakolati rendszer alkalmazásával. 

- filtrációs hıveszteségek csökkentése lehetséges: 

� Jó légzárású, hıszigetelı üvegezéső és jó hıszigeteléső tokszerkezettel 

kialakított nyílászárók beépítésével; tudatos szellıztetéssel (lakók 

rendszeresen, reggel-este rövid idıtartamú intenzív szellıztetéssel az 

elhasznált levegıt kivezetik, de még nem hőtik ki a szerkezetet, mint egy 

hosszabb idıtartamú szellıztetés esetén). Az egyenletes és megfelelı szellızés 

megvalósítására javasolt a nyílászárók tokszerkezetébe építhetı automata 

résszellızı használata, amely a helyiség páratartalmát redukálja és 

automatikusan elegendı légcserét biztosít.  

� A párazáró fólia gondos felület-folytonosításával; a csatlakozó szerkezetek, így 

a nyílászárók beépítésekor a tok és falszerkezetek közötti rés lezárásával. 

- főtési hıveszteség csökkentése lehetséges: 

A főtési rendszer helyes megválasztásával, optimális kihasználásával – inkább kisebb 

teljesítményő kazán mőködjön, de nagyobb hatásfokkal, mint egy kevéssé kihasznált 

rendszer. 

- hınyereségek növelése lehetséges: 

Aktív, vagy passzív szolár elemek beiktatásával. 

Összességében elmondható tehát, hogy a könnyő acélvázas építési rendszerek 

épületszerkezetei kis hıtároló kapacitással rendelkeznek, hı- és páratechnikai jellemzésük 

alapján paramétereik, filtrációs viszonyaik könnyen kritikussá válhatnak [3/2], de a fenti 

szempontok figyelembe vételével javíthatók, fejleszthetık. Helyes tervezéssel, kivitelezéssel 

és használattal a hibák megelızhetık.  
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Akusztikai értékelés és következtetések 

Szerkezetükbıl adódóan a könnyő acélvázas házak akusztikai tervezése nehezebb feladat, 

mint hagyományos épületeké. Sajnos a köztudatban a könnyőszerkezetes épületek 

hangszigetelését kedvezıtlenként jellemzik, az építtetıi aggályok általában a közbensı 

födémek akusztikai teljesítményére vonatkoznak. 

A határoló szerkezetek akusztikai jellemzıik alapján kétféleképpen modellezhetık: 

1. Nagy tömegő szerkezeti részek „tömegként” – pl.: hagyományos födémszerkezet, 

aljzatbeton, stb. 

2. Egyes szerkezeti részek „rugóként”, melyek a hangelnyelésben játszanak szerepet – 

pl.: hıszigetelı anyagok, légréteg, stb.  [3/8, 63.o.] 

Az acélvázas épületek szerkezeti felépítése alapján akusztikai szempontból az alábbi 

megfontolásokat kell figyelembe venni: 

- Léghang-elnyelés szempontjából annál jobb egy szerkezet, minél alacsonyabb zajszint 

jut át rajta, tehát kevesebb testhangot közvetít. A hangelnyelı tulajdonság egyenesen 

arányos az építıanyagok tömegével: tehát egy egyrétegő fal esetén, minél nagyobb az 

építıanyag tömege, annál kevesebb léghang jut át rajta. Acélvázas épületeknél a 

szerkezetet alkotó építıanyagok kis tömegőek. Ennek kedvezıtlen akusztikai vonzata  

kompenzálható - a lehetıségekhez mérten - nagyobb tömegő építıanyagok 

beépítésével, például nagyobb sőrőségő hıszigetelı anyag választásával (ezzel a 

hıszigetelés biztonsága is javul).  

- A réteges szerkezeteknél a felépítés is meghatározó, hiszen kéthéjú szerkezetek esetén 

rezgéstani szempontból jellemzıbb az elemek összeállítása: rétegrendi felépítése; 

összeszerelés módja, minısége; kapcsolódó elemek közötti hangelnyelı rétegek 

közbeiktatása; tömítések, stb. [2/6, 122.o.] 

- A léghanggátlás fokozható a tömeg-rugó-tömeg hatás kihasználásával is. Vagyis 

réteges szerkezetek esetén nehéz építıelemek közé helyezett „puha” és könnyő 

építıanyag megvalósítja ezt a felépítést. Célravezetı lehet bezárt légréteg kialakítása 

is, hiszen a nem mozgó levegı is „rugóként” viselkedik.  

Fontos megjegyezni itt, hogy a hıszigetelı anyagok közül a mőanyag keményhabok 

hangelnyelés tekintetében nem jók, erre a szálas anyagok a megfelelıek, például nagy 

testsőrőségő ásványgyapot, üveggyapot. (Tőzbiztonság szempontjából az 

ásványgyapot elınyösebb. Sőrőségüket a követelményekhez kell igazítani.) 

- Hangszigetelés szempontjából a falszerkezet inhomogén volta a „tömeg-rugó-tömeg” 

elv szerint kedvezı, azonban a vázelemek lerontják a hangelnyelı képességet. A 
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hıszigetelés mellett a falváz oszlopok és gerendák mintegy hanghidat képeznek, 

átvezetik a rezgéseket a falon.  

Fejlesztések eredményeként már létezik olyan kifejezetten akusztikai elem, amely 

képes mérsékelni a léghangok terjedését a falvázbordákon keresztül. Ennek megoldása 

a profil gerincébe kialakított perforációs mintákkal történik, illetve az alapvetıen „C” 

profilú elem övlemezében borda-hajlítással rugózó kialakítás érhetı el (3_13. kép) 

[3/9]. Használatával jobb hangszigetelés érhetı el kisebb szerkezeti vastagság mellett 

is [3/9]. 

- A hanghidak elvét vizsgálva azok a rétegrendi felépítések elınyösebbek, ahol a fı 

tartószerkezet falvázoszlopaira merılegesen vízszintes burkolattartó profilok kerülnek 

beépítésre, ezáltal a szerkezeti elemek pontonként csatlakoznak. Így a felületi 

hangterjedés „akadályozva van”, kevesebb testhang jut át a szerkezeten, illetve 

nagyobb mértékő az elemek csillapító hatása. A közvetlenül vázra szerelt burkolathoz 

képest így lényegesen kisebb a szerkezeti elemek csatlakozási felülete, és a bezárt 

légrétegben elektromos vezetékek rejtett szerelése válik lehetıvé. 

- A lépéshangok terjedése a többszintes, illetve tetıtér-beépítéses vázas lakóházak 

födémszerkezeteinél jelent megoldandó feladatot. Általában nem csak a padló rétegei, 

hanem a falszerkezetek elemei is szerepet játszanak rezgések továbbításában. A 

hangterjedés megakadályozására a födém rétegrend helyes megtervezése szükséges: a 

padló és a felmenı fal csatlakozásánál a hangterjedés megakadályozása, elválasztó 

„rugó”-elem beépítése szükséges. Ez legegyszerőbben úsztatott aljzat kialakításával 

lehetséges, amikor a burkolat fogadórétege „tömeg-elem”, alatta pedig hanglágy réteg 

helyezkedik el, mely a fal pereménél felhajtva „medencét” képez az aljzatbetonnak. Ez 

a padló rétegrend akkor tud jól mőködni, ha az aljzatbeton ~6 cm, mivel ekkor 

kellıképpen nagy a tömege. Különös gonddal kell eljárni a födémhez csatlakozó 

teherhordó- és válaszfalszerkezeteknél a hanghídmentes kivitelezés érdekében. 

- A tömeg hiánya akusztikai szempontokból tehát problémákat okoz, fıképp azoknál az  

építési rendszereknél, ahol a födém rétegrendben nincs aljzatbeton. Ez indokolt lehet a 

száraz technológiára hivatkozva, hiszen a pár nap alatt összeszerelt váz felett 

betonozva, annak kiszáradására várni kell. Fokozott hangszigetelés elérése érdekében 

azonban vagy az úsztatott aljzatbetonozást kell választani, vagy ún. száraz estrichet. 

Ez egy szerelt jellegő padlóaljzat, melyet az úsztató réteg felett kell beépíteni.  

A tömeg hiánya a födém tartószerkezetében is mutatkozik, hiszen az acél profilokból 

álló födémszerkezet szintén kis önsúlyú, vagyis a tömeg-rugó-tömeg felépítés hiányos. 
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Megoldást nyújt az acélgerendákkal együttdolgozó trapézlemezes öszvérfödém, illetve 

a nem együttdolgozó trapézlemezes födém is. 

- A födémszerkezetben a hangrezgések terjedésének akadályozása javítható részben 

függetlenített födém-mennyezetburkolat rétegfelépítéssel: 

1. a födém tartóelemeire szerelt rugalmas rögzítık közvetítıelemként való 

használatával a szerkezet és a burkolattartó profilok között,  

2. rögzítısínekkel szerelt mennyezeti burkolattal, vagyis befüggesztett akusztikai 

álmennyezeti rendszerrel. [3/10] 

Megjegyezhetı, hogy mindenképpen elınyös az általánosan használatos felépítés, 

miszerint az alsó burkolatot tartó kalapprofilok merılegesen futnak a 

födémgerendákra, s így csak pontonkénti hanghidakat okoznak.  

Könnyőszerkezetes épületeknél akusztikailag a kéthéjú határoló szerkezetekre elınyös a 

szakirodalom által adott következı ajánlásokat betartani [2/6, 122.o.]:  

- Nagy tömegő héjakkal (burkolatokkal) és kis merevségő közbensı réteggel (rugó), a 

szerkezet sajátrezgésszáma (f0) az akusztikailag vizsgált frekvenciatartományt ne 

haladja meg (100-3150 Hz). 

- A burkolóelemek hajlékony lemezek legyenek – határfrekvenciájuk legyen 1600 Hz 

felett (pl.: gipszkarton, faforgács, stb. lapok). 

- A burkolóelemek tömege legyen minél nagyobb, ugyanakkor hajlítómerevségük kicsi 

legyen. Megoldást jelent több lemez réteges rögzítése. 

- A hanghidak hosszának csökkentése érdekében a váz tartóelemeinek távolsága legyen 

optimalizáltan maximális. Kétirányú vázszerkezettel a hanghidak kiküszöbölhetık, 

hiszen ekkor nincs közvetlen rezgés-közvetítı elem. 

- A burkolólemezek pontonkénti rögzítése kedvezıbb, mint pl. felületi rögzítés 

(ragasztás). A hangszigetelés javítható még a burkolat és a szerkezet közé iktatott 

hangelnyelı szalag használatával. 

- A bordaváz közötti térben célszerő akusztikai szempontból is elegendı sőrőségő 

hıszigetelı anyagot elhelyezni. 

- A csatlakozási hézagok légzáró és rugalmas tömítése szükséges minden szerkezeti 

résznél. 
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3.3. Könnyő acélvázas lakóépületek jellemzı káresetei és megelızésük 

 

Hazai viszonyok között a könnyő acélvázas építés technológiája nem megszokott, ebbıl 

adódóan sokan idegenkednek tıle. A családi házak kivitelezési gyakorlatában újdonságnak 

számít a mm pontosság, ezért fontos az erre szakosodott cégekre bízni az építést. E tényezı 

figyelmen kívül hagyása okozott számos problémát a könnyőszerkezetes épületek körében.  

A káreseteket a lakók felkészületlensége és az ebbıl következı helytelen használat, hiányos 

karbantartás is okozhatja. A károk híre és a hozzá nem értés tovább növelte a technológiával 

szembeni ellenszenvet a laikusok körében. 

Tulajdonképpen a hibák és hiányosságok különféle fejlesztésekkel orvosolhatók, illetve a 

kivitelezési pontosság növelésével és helyes használattal, karbantartással kiküszöbölhetık. 

Alábbiakban az értekezés a könnyőszerkezetes épületek hibalehetıségeire, megelızésükre, és 

a javítás lehetıségeire mutat rá. Továbbá a megtekintett épületek tapasztalatai alapján 

rávilágít az aggályos megoldásokra. 

 

3.3.1. Tervezési hibák és megelızésük 

 

Az acélvázas lakóházak figyelembe veendı jellegzetességei és lehetséges tervezési hibái az 

alábbiakban sorolhatók fel: 

1. Tartószerkezeti szempontok 

- Anyagminıségek: 

Szerkezeti elemek horganyzott acél profilok (S355 anyagminıség), míg a rögzítı-, és 

kötıelemek horganyzott acél (önfúró csavarok: 10.9 minıség, nagyszilárdságú 

feszített csavarok: 8.8 minıség), vagy rozsdamentes acél rögzítık legyenek. [3/1] 

- Nagymérető nyílásáthidalások: 

Az áthidaló gerenda szerkezeti magassága határt szab az erkélyajtó magasságának a 

lehajlási korlátozás miatt. 

- A falvázoszlopokat összekötı fejgerenda övlemez-szélessége a födémgerendák 

kiosztásától függ. Amennyiben a födémgerendák nem a falvázoszlopok tengelyéhez 

igazodnak, széles övlemező U profilra van szükség. Mivel ez költségesebb megoldás, 

az eredeti U profil beépítése mellett egy kiegészítı teherelosztó fagerendát építenek be 

(3_2. kép). Ez a megoldás aggályokat vet fel, figyelembe véve az anyagok eltérı 

élettartamát és együttdolgozásuk kérdéses mértékét. [3/1] 
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- A födémszerkezet hiányosságaként jegyezhetı meg a födémgerendák toldásának nem 

szabályozott kialakítása. 

- Alépítményhez való lehorgonyzás: 

Statikai számítással kell igazolni a lehorgonyzó rögzítı elemek távolságát. 

- Alapvetı szabály vázas épületeknél, hogy tilos a tartószerkezeti elemek átvágása (a 

hagyományos épületektıl eltérıen, ahol bevésik a vezetékeket a teherhordó falba). 

2. Épületszerkezeti szempontok 

2.a. Nedvességvédelem 

- Alépítmény és az épület terepszinti fogadása: 

A vízszigetelés korrekt kialakítása szempontjából lényeges az épület lábazati falának 

megfelelı magassága, az épület kiemelése.    

Beázás-veszély miatt kulcsfontosságú a terasz, elılépcsı szigetelése, a szerkezetek 

elválasztása a szerelt felépítménytıl. 

A falszerkezet alsó élén vízorr alakítandó ki vakolóprofilok beépítésével. (3_14. kép) 

- Célszerő a vizes helyiségeket egymáshoz közel, ill. egymás fölé tervezni, mivel így 

kevesebb gépészeti áttörés szükséges, csökkenthetı az elázás veszélye csıtörés esetén. 

- Külsı falban nem lehet vízvezeték az elfagyás veszélye miatt: elıtétfal szerelése 

szükséges. Egy esetlegesen bekövetkezı csıtörés a falszerkezet teljes elázását 

okozhatja, ekkor az építıanyagok cseréje válik szükségessé. (3_15. kép) 

2.b. Hıvédelem 

- Amennyiben a hı- és hangszigetelı anyagok sőrősége az elıírtnál kevesebb és a 

rögzítés nem megfelelı, a roskadás eredményeként a fal felsı síkjában üres falszakasz 

alakul ki, ami hıhídként jelentkezik. 

2.c. Páravédelem 

- Párazáró és páradiffúziós fóliák esetében ellenırizni kell a páraáteresztı képesség 

mértékét. Párazáró fólia a gipszkarton burkolat alatt, míg páraáteresztı fólia a 

tetıszerkezetben alátétfedésként funkcionál, feladata a vízzárás fokozása. E két fólia 

páradiffúziós ellenállása összhangban kell legyen: például egy szellızı légréteggel 

kialakított tetı rétegrendben a párazáró fólia páradiffúziós légrétegvastagsága 

átlagosan kb. tízszerese kell legyen az alátétfedésének. (Párazáró fólia 

diffúzióegyenértékő légréteg vastagsága min.: Sdi ≥2-10m, általában: Sdi ≥30 m, 

nedves tereknél: Sdi ≥100m. [3/11]) 
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3.3.2. Kivitelezésnél elıforduló hibák és megelızésük 

 

Kivitelezési hibák lehetısége kisebb az elıregyártott paneles rendszereknél, és nagyobb a 

helyszíni szereléső rendszereknél a külsı körülmények, idıjárás, szerszám, alapanyag 

tárolása, stb. miatt. 

1. Tartószerkezeti szempontok 

- Fedélszék helyes kialakítása: teherbírás, állékonyság, teherátadás szempontjából. 

A hagyományos fedélszerkezetek acélvázas fal és födémszerkezetre való építésekor a 

hagyományos építés-kivitelezésben megszokott módszerek követésébıl adódóan több 

káreset is bekövetkezett. Egy esetben például a székoszlopok födémre állítása kellı 

teherbírású alátámasztás nélkül a födém és a falszerkezetek károsodását okozta (a 

födém lehajlása miatt az alatta lévı válaszfal megsüllyedt, gipszkarton burkolata 

átrepedt). Vagyis a székoszlopok nem teherhordó falra adták át a terhet, illetve a 

teherelosztás céljából beépített papucsfák keresztmetszeti gyengeségük miatt nem 

tudták elosztani a terheket a födémgerendákon. (3_16. kép, 3_17. kép) Ez a káreset 

részben tervezési, részben kivitelezési hiányosságból adódott. 

Másrészt gyakori, hogy a hagyományos fedélszékbıl „kispórolják az anyagot”, vagyis 

kisebb keresztmetszető fagerendákat (elıfordul, hogy fapallókat) használnak, így 

kétségessé válik mind a szerkezeti elemek, mind a hagyományos ácskötésekkel 

kialakított kapcsolatok teherbírása. (3_18. kép, 3_19. kép) 

Fentiek alapján kijelenthetı, hogy mindenképpen szükséges a fa fedélszerkezetek 

alkalmazásának vizsgálata, szerkezeti megoldások ajánlása, konkretizálása, illetve a 

fémszerkezető fedélszék alkalmazásának vizsgálata, szerkezetének kidolgozása. 

- Rögzítı elemek között és a lemez szélétıl elıírt távolságok betartása a kapcsolati 

teherbírás biztosításának feltétele. 

Kivitelezési szerelési hibának tekinthetı, ha nem elıírt számú csavarral készül a 

kapcsolat, vagy nem megfelelı csavarkiosztási képpel (3_20. kép). A teherátadás 

bizonytalan, ha a kapcsolat kialakításához szükséges közvetítı szerkezeti elem nélkül 

a csatlakozó lemezszéleken történik (3_21. kép). 

- A szelvények elızetes leszabása ellenére elıfordul, hogy helyszíni vágás szükséges. 

Ebben az esetben a profil felületén lévı horganyréteg a vágási felület környezetében 

megsérül, ami korróziós jelenséghez vezethet. Emiatt fokozottan kell ügyelni az 

utólagos korrózióvédelemre, ami horgany-spray használatával biztosítható [3/2] 

(3_22. kép).  



Dudás Annamária PhD értekezés  48 

2. Épületszerkezeti szempontok 

2.a. Nedvességvédelem 

- szakipari munkák sorrendjének betartása kifejezetten fontos a szárazépítés és a nedves 

technológiájú munkafázisok elkerülése érdekében. Ennek figyelmen kívül hagyása a 

szárazépítési anyagok átnedvesedését eredményezi, például a gipszkarton táblák 

felszívják az aljzatbeton nedvességét. Amennyiben nem tud kiszáradni, penészesedés 

következik be (3_23. kép). Másik példaként említhetı a faoszlopok bebetonozása, ami 

a faszerkezet korhadását eredményezi. Megelızésére teherátadó acél kapcsolóelem 

alkalmazása javasolt. (3_8. kép) 

- Az ereszcsatorna ejtıcsöve általában a lábazathoz érkezik, pedig a víz elvezetése az 

épület lábazatától és az alapozásától alapvetı feladat. (Gyakori probléma nem csak 

könnyőszerkezetes épületeknél, hogy az ejtıcsı közvetlenül az alapokhoz vezeti a 

vizet, ami az épület süllyedését eredményezheti.) (3_24., 3_25. kép) 

- Leázás veszélyét rejti magában az ereszcsatorna ejtıcsöveinek helytelen levezetése és 

csatlakoztatása. (3_26. kép)  

- Gyakori hiányosság az ablakkönyöklık lefedésének (párkányelem) hiánya is, ami 

szintén a falszerkezet elázásához, károsodáshoz vezet. (3_27. kép) 

- Kivitelezés közbeni beázás esetén a szerkezet teljes száradásáig nem folytatható az 

építés. 

2.b. Hıvédelem 

- A szálas hıszigetelı anyagok szerkezeti elemek közé való elhelyezésének minısége a 

kivitelezéstıl függ. A hıhidak kiküszöbölésére gondosan ki kell tölteni a teret a 

profilok között és a profilok keresztmetszetében is.  

2.c. Páravédelem és légzárás 

- A párazáró fólia felület-folytonosítására különös gondot kell fordítani fal és 

födémmezıben, az épületszerkezetek kapcsolódási pontjainál (pl. a falak és födém 

csatlakozásánál) és a tetın keresztül kivezetett szerkezetek csatlakozásánál 

(kémények, szellızık) egyaránt. (3_28., 3_29. kép) 

- Elıfordul, hogy a párazáró fólia felület-folytonosítását a fóliaszélek nagy átfedésével 

imitálják. Megoldást a ragasztószalagos csatlakoztatás ad, ezáltal biztosítva a pára- és 

légmentes zárást.  
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3.3.3. Használati hibák, karbantartási hiányosságok 

 

Megfelelıen méretezett tartószerkezet károsodása nem következhet be rendeltetésszerő 

használat során. A használati hibák alapvetıen a komfortérzetet rontják, a karbantartási 

hiányosságok pedig épületszerkezeti problémákat okozhatnak. 

Nedvességvédelem 

- Vízelvezetés, csatornák rendszeres karbantartásának, tisztításának hiánya homlokzati 

leázásokhoz vezethet. A homlokzati felület esetleges sérüléseit javítani kell. 

- Vizes helyiségek vízszigetelése, a kerámia burkolat fugáinak megfelelı kitöltése, 

tömítések kialakítása alapvetı fontosságú a szerkezeti elemek védelmére. Ennek 

elmulasztása a gipszkarton és a hıszigetelés átnedvesedéséhez vezethet, ekkor 

cseréjük válik szükségessé. 

- A tetıfedés és tetıfólia épségét rendszeresen ellenırizni kell a beázás elkerülésére. 

Páravédelem és légzárás 

- Nem megfelelı szellıztetés páralecsapódáshoz, penészedéshez vezethet.  

 

3.4.  Ökologikus szempontok vizsgálata  

 

Az építés folyamatai a természetes környezetre nézve káros jelenségeket okoznak. Hiszen az 

épületek, építmények létrehozása, használata-fenntartása, valamint bontása, mind a 

környezetet terheli és a környezetszennyezés egy jelentıs részét adja. „A természeti környezet 

tönkretételéért a legnagyobb mértékben az épített környezet túlzott hangsúlya és a pazarló 

használata felelıs.” [3/12] Az épületek energiamérlegében az építıanyagok gyártása – nem 

újrahasznosított anyagok beépítése - az energiafelhasználás nagy részét teszi ki, így az 

újrahasznosítás mellızése felelıtlen anyag-, és ezáltal energiapazarlás is. (3_30. kép) [3/13, 

94.o.] 

Az ökológia meghatározása: „a biológiából származó tudomány, mely az élılények és az 

élettelen (klíma, talaj), illetve az élı környezet közötti változó kapcsolatrendszerekkel, 

valamint a bioszféra anyag- és energia-háztartásával és ezek egységével foglalkozik”. 

Egyszerőbb megfogalmazás szerint a „természet háztartásának tana” (Ullrich Förstner). [3/14]  

Az ökologikus építés tulajdonképpen egy szemléletmód, amely a környezeti terhelést jelentıs 

mértékben csökkentı építési folyamatot irányoz. Feladat, hogy „az épület ne a természet ellen 

dolgozzék, mint azt pl. a klimatizálás teszi, hanem annak erıit használja fel: a természetes 
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fényt a világításra, a napsugárzást a főtésre és melegvízkészítésre, a felhajtó erıt 

szellıztetésre, stb.” [2/28] 

Az ökologikus építés és használat olyan tervezéssel és üzemeltetéssel valósítható meg, 

amelyben az épülettel kapcsolatos energiák a lehetı legkisebb mennyiségben kerülnek 

felhasználásra. Vagyis a környezetbarát energiagazdálkodás azt jelenti, hogy a felhasznált 

energia az épület teljes élettartamára vetítve minimális kell legyen, ez pedig optimalizálási 

feladat. [2/28] (Vizsgálni kell, hogy mennyire gazdaságos például vastagabb – ezáltal 

költségesebb - hıszigetelı réteg beépítése a főtési energiák csökkentése érdekében. Lásd.: 

3_31.kép [3/15, 21.o.]) Az alacsony energia-felhasználás elérésére számos lehetıség létezik, 

például a még rendelkezésre álló természeti források optimális felhasználása, építıanyagok és 

a technológia hatékonyságának javítása, újrahasznosítási lehetıségek figyelembe vétele, stb. 

Összességében kijelenthetı, hogy a környezetbarát építés eszközeinek preferálása tükrözi a 

tervezı és az építtetı felelısségét környezetünk iránt. Környezetkímélı szempontok 

megvalósítása a tervezési gyakorlatban lehetséges az alábbiakkal: 

- természetes környezetbe illeszkedı épület létesítése; 

- alacsony primerenergia-igényő építıanyagok alkalmazása; 

- újrahasznosítható építıanyagok használata; 

- kiváló hıszigetelı képességő szerkezetek elıállítása; 

- passzív szolár tervezési elvek követése; 

- megújuló energiaforrások fogyasztása; 

- természeti lehetıségek kihasználása (pl.: világításra, szellıztetésre); 

- a környezet növényekkel való telepítése. 

A környezetvédelem kérdése mellett, illetve ahhoz kapcsolódóan az egészségvédelem 

szempontjait is figyelembe kell venni. Az egészségesnek tekinthetı építıanyagok jellemzıi a 

következık [3/16, 10.o.]: 

- nem tartalmaz környezetszennyezı alapanyagokat, 

- nem bocsát ki káros anyagokat, pl. gázokat, 

- gyártása nem káros az emberi szervezetre, 

- nem ad kifejlıdési lehetıséget élısködıknek,  

- nem sugároz, mindinkább elnyeli a sugárzásokat (pl. elektromágneses sugárzás), 

- zajcsökkentı hatású és nem bocsát ki zajt, stb. 

Fenti szempontrendszer alapján a környezetkímélı építıanyagok - melyek beépítése alapvetı 

tényezıje a környezetkímélı építés megvalósításának – általános jellemzıi a következık:  
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- nagy mennyiségben áll rendelkezésre (pl.: bazalt), vagy újratermelıdı forrásból 

meríthetı (pl.: fa); 

- újrahasznosított, vagy újrahasznosítható anyagokból áll (pl.: gipsz, acél); 

- nincsen káros anyag kibocsátása (pl.: cementkötéső építılemez szemben a 

mőgyantakötéső lemezekkel); 

- tartós építıanyag (pl.: acél)- könnyen javítható, pótolható; 

- gyártása gazdaságos, kevés energiát igényel, takarékos a forrásokkal (pl.: kızetgyapot 

szemben a polisztirol hab hıszigeteléssel). [2/27, 34.o.] 

Emellett azonban figyelembe kell venni az épület teljes élettartamát, vagyis nem csak az 

elıállítás, hanem a használat és a megsemmisítés lehetıségei is jellemzik az anyagokat. 

Vizsgálandók ökologiai szempontból az olyan építıanyagok, amelyek életciklus 

szakaszaikban – valamely kombinációban – egyszer pozitív, másszor negatív hatást keltenek. 

(Az energiamérleg meghatározása a teljes életciklus elemzésével valósítható meg, ami egy 

teljes épületre vetítve igen összetett feladat, ebben a témában az Épületenergetikai és 

Épületgépészeti Tanszéken készül most értekezés.) 

Számos építıanyag környezeti terhelésének nagyságrendi mértékére ad iránymutatást az 

egyes életciklus szakaszokban a [3/13] alatti szakirodalom. 

 

3.4.1. Acélvázas lakóházak építıanyagainak ökologikus értékelése 

a.) Acél 

A teherhordó szerkezetet képezı acél elemek gyártása nagy energiát vesz igénybe (32 MJ/kg 

általában, 10,10 MJ/kg újrahasznosított acél esetében; lásd. késıbb: 3.6.3. alfejezet [3/18]). A 

leggyakrabban használt építıanyagokhoz viszonyítva sokkal nagyobb a létesítési 

energiaigénye. A létesítési energia magában foglalja mindazon energiákat, melyet az 

építıanyagok és berendezések gyártására, fenntartására, bontására és újrahasznosítására 

fordítanak. (Ennek értéke tehát csökkenthetı az újrahasznosítással.) A létesítési energia 

megadása általában a térfogategység arányában, vagy tömeg arányában történik. Mivel az acél 

szilárdsága is nagyobb a többi építıanyaghoz képest, azonos teherbírás elérése érdekében 

kisebb mennyiségben kerül beépítésre. Így egy épületre összességében számítva a létesítés 

energiaigénye nagyságrendileg azonos, mint más építıanyagok alkalmazásával. (A létesítési 

energia összehasonlítását acélvázas könnyőszerkezetes és hagyományos technológiájú tégla 

falazatú épület esetén a 3.6. fejezet és a 3.G. Melléklet tárgyalja.) 

Kétségtelen elınye az építıanyagok körében a 100%-os újrahasznosítás lehetısége. (lásd.: 

3.4.4. alfejezet) Tulajdonképpen ez adja közvetve egy másik ökologikus jellemvonását is, 
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miszerint nagy mennyiségben áll rendelkezésre, hiszen a reciklálható acél hulladék is szinte 

folyamatosan képzıdik. 

Továbbá elmondható, hogy az egészségvédelmi szempontoknak is sok tekintetben megfelel, 

hiszen a gyártási folyamat technológiai lépéseinek esetlegesen egészségre káros hatásain kívül 

a teljes életciklus folyamán „ártalmatlan”.  

 

b.) Hıszigetelı anyagok 

A könnyőszerkezetes lakóházak szerkezeti részeinél a funkciótól és praktikumtól függıen 

többféle hıszigetelı anyagot építenek be. A vázszerkezet közötti térbe szálas hıszigetelı 

anyag kerül, ami általában kızetgyapot. A vázszerkezet elıtt, a külsı felületképzés általában 

hıszigetelı szárazvakolat (PS habbal). 

A kızetgyapot hıszigetelı termékek környezetkímélı jellegét elıször is az adja, hogy nagy 

mennyiségben rendelkezésre áll a gyártásukhoz szükséges alapanyag, azonban nem megújuló 

forrás. Annak ellenére, hogy a gyártáshoz a bazaltot (bazaltgyapot) meg kell olvasztani, mégis 

hatékony szerkezeti elemnek tekinthetı, mivel már kis szerkezeti vastagság esetén is jó 

hıtechnikai paramétereket eredményez. Egészségvédelmi szempontból - a levegıbe 

kiszabaduló szálak elleni védelemként - célszerő fóliával takarni. Általában nedvességre 

érzékenyek, ezért védelmük kiemelten fontos egy megfelelı párazárás kialakításával. Ugyanis 

elázás esetén fennáll a penészesedés veszélye, ami nemcsak állagvédelmi kérdés, hanem a 

bentlakók egészségét is veszélyezteti. [2/27, 72.o.] 

A polisztirol hab hıszigetelı anyagokról elmondható, hogy gyártási energiaigényük jóval 

nagyobb a kızetgyapot termékekénél (közelítıleg háromszoros expandált és négyszeres 

extrudált polisztirol hab esetén) [2/27, 70.o.]. Alapanyaguk nem megújuló forrásból 

származik, és környezetszennyezınek tekintendı. Mindazonáltal a λ hıvezetési tényezı 

értéke egyes gyártmányoknál jobb, mint a szálas anyagoké. Az extrudált PS habok 

nedvességre nem érzékenyek, ami elıny talajjal érintkezı szerkezeti részek hıvédelménél, 

viszont a PS habok általában hátrányosak lehetnek páratechnikailag (megakadályozzák a pára 

kidiffundálását). [2/27, 73.o.] A hıszigetelı anyagok néhány ökologikus szempontból 

jellemzı tulajdonságát foglalja össze a 3_33. táblázat.  [3/13, I./43.o.] 

 

c.) Fa alapú építılemezek 

Leggyakrabban OSB (Oriented Strand Board) faháncslemezeket használnak, melyek fa alapú 

kompozit lemezek. Környezeti vonatkozású megítélésük kettıs: gyártási energiaigénye magas 

és a kötıanyagtól függıen beépítés utáni károsanyag kipárolgás lehetséges, ekkor egészségre 
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gyakorolt hatása kifejezetten káros. (lásd.: 3_34. táblázat) [3/13. I./91.o.], viszont 

alapanyagként újrahasznosított fatermékek is felhasználhatók. Beépítésük ugyanakkor 

szükséges, hiszen használati terheket is (pl. bútor) viselı térelhatároló elemek. Élettartamát 

tekintve elınyös építıanyag, hiszen száraz körülmények között igen tartós. (Vizes helyiségnél 

és homlokzaton impregnált változatot kell használni.) 

A faháncslemezeken kívül használatosak faforgácslapok is, melyek megítélése környezet-, és 

egészségvédelmi szempontból a fentivel megegyezik. Elıfordul a cementkötéső 

faforgácslapok használata is, mely rendelkezik olyan mértékő önálló merevséggel, ami 

kiküszöbölhetıvé teszi az OSB lapokat. Gyártásuk hasonlóképp környezetszennyezı [3/13], 

viszont a használat alatti egészségre kedvezıtlen hatások kiküszöbölhetık általuk. Elınyös 

lehet ásványgyapot hıszigeteléssel kombinált változata, ami egy alacsonyabb létesítési 

energia mellett két épületszerkezeti réteg funkcióját látja el: teherelosztó, ill. külsı hıszigetelı 

és egyben vakolatható réteg. (Széleskörő alkalmazásának költséges volta szab gátat.) 

Az OSB lapokhoz használt rezorcin alapú ragasztóanyag miatt alkalmazásuk kedvezıtlen 

(Európában már be van tiltva), helyette célszerőbb az MFP lemezek használata, melyek 

poliuretán bázisú ragasztóval készülı faháncs lemezek. [1/5] 

  

d.) Gipszkarton 

Beépítésük gyors, kevés megmunkálást igényel, és minimális hulladékkal jár, miáltal 

létesítési viszonylatban igen környezetkímélınek tekinthetı. Gyártási energiaigénye is 

alacsony, károsanyag kibocsátás nem jellemzi. Az alapanyagként használt égetett gipsz nem 

mérgezı sem égetés elıtt, sem utána. Az alapanyagként felhasznált gipsz nagy mennyiségben 

rendelkezésre áll akár természetes gipsz, akár ipari melléktermékként keletkezı REA-gipsz 

formájában. [2/21, 17.o.] A gipszkarton egészségre gyakorolt pozitív hatása mutatkozik meg a 

hidrofobizáló tulajdonsággal, miszerint képes megkötni a levegıben lévı fölös 

páramennyiséget, illetve leadni azt alacsony páratartalom esetén. Így elınyös légzıszervi 

megbetegedések megelızésére, ill. kezelése közben. (indoklás módosításra a 3_32. táblázat * 

jelölésénél) 

Az acélvázas lakóépületekben beépített egyes építıanyagok, illetve összehasonlítás céljából 

néhány általánosan használt konstrukció ökologikus szempontú értékelése látható a 3_32. 

táblázatban. [3/16, 32-33.o.] A táblázatból kitőnik, hogy a könnyőszerkezetes épületek 

építıanyagainak elıállítása több energiát igényel, mint a feltüntetett többi építıanyagnak, 

azonban a felhasznált anyagok mennyisége, térfogata (fıképp a fı tartószerkezetet tekintve) 

jóval kisebb volumenő. (Mivel a táblázat az acélvázas falszerkezetet nem értékeli, annak 
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megítéléséhez számítások szükségesek. lásd.: 3.6. fejezet) Tulajdonképpen az alkalmazott 

építıanyagok primerenergia-igényének összességét tekintve egy könnyőszerkezetes lakóház 

versenyképes a hagyományos épületekkel. (igazolás lásd.: 3.6. fejezet) 

Energetikai és élımunkaigény szempontból a szerelt szerkezetek elınyösebbek a 

hagyományos szerkezeteknél, mivel építésük gyors, szerkezetük könnyen átalakítható és 

bıvíthetı, bontásuk pedig egyszerőbb.  

 

3.4.2. Az építési technológia elemzése 

 

A technológia egyik elınye, hogy idıjárástól független és szinte azonnal költözhetı az épület. 

A hagyományos építési módszerekhez képest tisztább, pontosabban kivitelezhetı, kevesebb 

hulladékot eredményezı építés valósítható meg. Az építés idıtartama alatt a helyszínen 

megrongált természetes környezet károsodásának mértéke is elviekben kisebb, hiszen 

kevesebb anyagot kell ideiglenesen a helyszínen tárolni és az építıanyagok kis önsúlya 

könnyő mozgathatóságot tesz lehetıvé. (A gyakorlatban a természetes terület károsodása 

nagymértékben az építést végzık odafigyelésétıl is függ.) A munkálatok befejezésével a 

helyszín egyszerőbben és gyorsabban pótolható, helyreállítható. Ez egy újabb megvalósítható 

formája az építéssel járó környezet-terhelés ellensúlyozásának. 

Az építési technológia elemzéséhez tartozik az indukált energiák vizsgálata. Ez azon energiák 

összességét jellemzi, amelyeket az építés ideje alatt az építési folyamatból adódóan 

érintılegesen, közvetve jelentkeznek. Például az építıanyagok helyszínre szállítása és az 

azzal járó forgalomnövekedés terhe, vagy az anyagok raktározásának energiaigénye.  

Az indukált energiák természetesen beleszámítanak az épület teljes életciklusra vonatkozó 

energiafogyasztásába. A könnyőszerkezetes épületek megítélése elınyös ilyen szempontból, 

hiszen az alkalmazott építıanyagok mozgatása, szállítása valamint raktározása jelentıs 

megtakarításokat jelent a hagyományos építés költségeihez képest. A magyarázat a 

szerkezetek kis önsúlyában és térfogatában kereshetı, továbbá kisebb a szállításból következı 

környezeti terhelés is. (igazolás lásd.: 3.6. fejezet) 

 

3.4.3. Acélvázas lakóházak használhatósága, tartóssága 

 

Az acélvázas lakóházak használati értéküket tekintve nem maradnak el a hagyományos 

épületektıl. Sok esetben meg is haladhatják a szilikátbázisú építıanyagokból készült házakét, 

gondolva itt az alábbiakra: 
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- a kiváló hıszigetelı tulajdonságok alacsony főtési energiaszükségletet 

eredményeznek; 

- a rendszer flexibilitásának köszönhetıen az általános funkcionális igények 

kielégítésének szerkezeti sajátosságok nem szabnak határt. Továbbá a válaszfalak 

áthelyezésével az igényekhez könnyen igazíthatók, tehát variabilitás jellemzi; 

- kellemes hıérzet (a jó hıszigetelı képesség miatt a felület nem sugározza a hideget, 

ill. a gipszkarton páragazdálkodó tulajdonsága elınyös) (lásd.: 3.2. Épületfizikai 

tapasztalatok és következtetések); 

Hátrányos tulajdonságokként említendı meg: 

- használat szempontjából a kis hıtároló kapacitás (lásd.: 3.2. Épületfizikai 

tapasztalatok és következtetések), hiszen itt a nagy tömegő épületszerkezetek 

hıcsillapító hatása elmarad, ami a nyári idıszakban okoz kellemetlen használatot; 

- tartósság szempontjából fokozott nedvességérzékenység.  

Megfelelı használat és rendszeres, idıszakos karbantartás esetén élettartamuk elérheti a 

hagyományos épületekét. Mérlegelve az épületek erkölcsi avulását, elegendı a lakóépületek 

maximum két generációt kiszolgáló élettartama, hiszen ma már nem kifejezetten cél - a 

magyar hagyományokhoz igazodóan - olyan lakóépület megvalósítása, melyben „az unokáink 

is családot alapíthatnak.” Ezek az épületek jól igazodnak a változó építési igényekhez, hiszen 

könnyen, gyorsan és gazdaságosan átalakíthatók, bıvíthetık, fejleszthetık.  

Az acélvázas épületekhez felhasznált építıanyagok élettartama jellemzıen 75 év. Az egyes 

építıanyagokra vonatkozó becsült élettartam az átépítéshez, cseréhez, esetleges 

újrahasznosításhoz veendı figyelembe. (3_35. táblázat) [3/17] Ez az élettartam 

rendeltetésszerő használat és rendszeres karbantartás esetén, valamint feltételezve korrekt 

építés-kivitelezést, fenntartható a teljes épületre, ill. elıreláthatólag meg is haladható. Mivel 

az acélvázas lakóházépítés széleskörő elterjedése világszerte az elmúlt évtizedekre tehetı, így 

az épületek gyakorlati élettartamáról a fellelt szakirodalmak is csak becsléseket tartalmaznak. 

Általános esetben (nem kifejezetten könnyőszerkezetes épületre nézve) az épületszerkezetek 

élettartamát célszerő az épület élettartamához viszonyítani, melyre a 3_36. táblázat ad 

iránymutatást. [3/18] Ez alapján az épület élettartama megegyezik a fı tartószerkezetek, a 

külsı, belsı falak és a födémek elıírt élettartamával, a nyílászárókra és a tetıhéjalásra az 

épület-szerkezet élettartam aránya 1,3, míg például a padlóburkolatok esetében ez az érték 3, 

tehát elvileg 25 évenként szorul cserére. 
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3.4.4. Bontás és újrahasznosítási lehetıségek  

 

A tervezési folyamatban csak az utóbbi idıben került elıtérbe a környezetkímélı 

gondolkodásmódnak köszönhetıen az épületek élettartamának és megszőntetés utáni 

újrahasznosításának figyelembe vétele. Célravezetı újrahasznosítható építıanyagok 

betervezése és azon technológiák preferálása, melyek lehetıvé teszik minél egyszerőbb bontás 

megvalósítását, minimális energia-befektetés mellett.  

Az acélvázas lakóépületek szerelı jellegő építéstechnológiája fenti szempontokkal jól 

egyezik, hiszen a szétszereléssel egyszerő bontás valósítható meg. Ez kis roncsolással jár, ami 

a visszanyert építıelemek újbóli felhasználását teszi lehetıvé. Az építıelemek kiválogatása 

során eldönthetı, hogy milyen formában történhet az újrahasznosítás, illetve a károsodott 

részek esetén a megszőntetés szükségessége. Az építıanyagok egy része közvetlenül 

(elsıdlegesen), másik része pedig közvetve (másodlagosan) hasznosítható. Elıbbi a nem 

sérült elemek ismételt beépítését, míg az utóbbi az anyagok alapanyagként való újbóli 

felhasználását jelenti. Az építıanyagok újrahasznosításának folyamata látható a 3_37. ábrán, 

amirıl megállapítható, hogy a megszőntetés fázisában a bontás utáni újrahasznosítás 

lehetısége fennáll mind az új építıanyag gyártás, mind az épületszerkezet építés és az építés 

területén. 

Az újrahasznosításnak általánosan három csoportja különböztethetı meg [3/19]: 

1. „anyagi újrahasznosítás” – az anyag ugyanazon célra kerül ismételten felhasználásra 

(pl. bontott acélelemekbıl új acél szerkezeti profilok gyártása); 

2. „melléktermékek használata” – valamely folyamat melléktermékének egészen más 

célra való hasznosítása (pl. salak betonba való keverése); 

3. „lehetséges újraalkalmazás” – újrahasznosítás utáni nyert alapanyag elızıtıl eltérı 

feladatra való felhasználása (például mőanyag fóliából vízszigetelı lemez gyártása). 

Az acélvázas épületeknél az 1. és a 3. csoport jöhet szóba, mivel a bontásból visszanyert 

építıanyagok nem melléktermékek. Egyes anyagok esetén elıfordul, hogy két csoportba is 

sorolhatók (pl. alumínium ablakból új alumínium ablak, vagy fólia készítése). 

Amíg egy új autó szerkezete 70%-a újrahasznosított anyagból készül, addig ez az érték egy új 

ház esetében általában kevesebb, mint 1%. [3/13, I./59.o.] Ugyanakkor az acél a világon 

legnagyobb mennyiségben újrahasznosított anyag: acélból nagyobb mennyiség kerül újra 

felhasználásra, mint az összes többi reciklálható anyagból. Az USA-ban évente annyi energiát 

takarítanak meg acél újrahasznosításával, ami fedezi 18 millió család elektromos energia 



Dudás Annamária PhD értekezés  57 

ellátását, vagy más hasonlítási alap szerint Los Angeles 8 évre elegendı elektromos energia 

ellátását biztosítja [3/20, 3/21].  

Az acél gyártása az acél hulladék alapanyagként való felhasználás mellett is nagy 

energiafelhasználással jár, de az új alapanyag gyártásának arányaiban való csökkentése – 

[3/22] szerint - 40%-os energia-megtakarítást eredményez az új acél gyártásához viszonyítva. 

(3_38. ábra) [3/22]  

A belsı burkolataként használt gipszkarton táblák újrahasznosítására is van lehetıség, a 

technológia fejlesztésére vannak elırelépések. A nagy mennyiséget gyártó üzemekben 

keletkezı hulladékok felhasználása érdekében kezdték a reciklálási folyamat fejlesztését, 

azonban ez használható lenne a bontásból származó anyagokra is. A széleskörő 

alkalmazásnak valószínőleg gátat szab az a tény, hogy az újrahasznosított gipszkarton táblák 

elıállítása nagyobb energiát igényel, mint új gyártása. (lásd.: 3_38. ábra) [3/22] Ennek 

magyarázata abban kereshetı, hogy új gipszkarton táblák gipszmagját stukatúrgipsz és 

adalékanyagok keverékébıl készítik. A stukatúrgipsz kalcium-szulfát-dihidrát alacsony 

hımérsékleten készített terméke, ez az ún. füstgáz-gipsz (REA-gipsz), ami fosszilis 

tüzelıanyagok felhasználásával mőködı erımővek füstgázából nyert melléktermék. [2/21, 

17.-21.o.] Tehát elıállításához rendkívül kevés energiát igényel, míg az újrahasznosítás 

technológiája ennél többet. A gipszkarton táblák húzott övét képezı [2/21] papír (karton) 

újrahasznosításának lehetısége régóta fennáll. 

A viszonylag nagy mennyiségben beépített hıszigetelı anyagok újrahasznosítása korlátozott. 

A kızetgyapot termékek újrahasznosítása lehetséges, de a polisztirol tábláké nem. (lásd.: 

3_33. táblázat). A bontás után visszanyert hıszigetelı anyagok ismételt beépítése megoldás 

lehet például nem hasznosított padlásteres, vagy búvóteres épület zárófödémének 

hıszigetelésére. Ennek elıkövetelménye, hogy a hıszigetelés nem károsodott, például a 

szálas anyag nem ázott el. 

Építılemezeket vizsgálva elmondható, hogy az OSB lapok újrahasznosítása kisebb mértékben 

lehetséges, mint pl. a cementkötéső faforgács lapoké (lásd.: 3_34. táblázat), de elsıdleges 

újrahasznosítása [3/13, I. 91.o.] szerint akár ötször is lehetséges. Az utóbbi anyag esetében is 

igen korlátozott az újrahasznosítás, inkább szintén az újra beépítés jellemzi. [3/13, I. 93.o.] 

Megemlítendı továbbá a kiegészítı fémszerkezetek – kapcsoló és rögzítı elemek, fémlemez 

fedések (gyakori fémvázas házaknál), csapadékelvezetı rendszer elemei – 

újrahasznosításának lehetısége az acél vázelemekhez hasonlóan.  
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3.5. A használat, üzemeltetés tapasztalatai 

 

3.5.1. Acélvázas családi házak lakói között végzett felmérés tapasztalatai 

 

Az acélvázas könnyőszerkezetes lakóházak tanulmányozása keretében számos Protektor 

Profilház építési rendszerrel készült épület megtekintésre került. Ezek egy része még építési 

stádiumban volt, a többi pedig már funkcionáló épület volt. A használatban lévı épületek 

között egy irodaház is szerepelt, azonban a használati tapasztalatokra koncentráló felmérés a 

családi házakra irányult. A helyszíni szemlék során a házak lakóival kitöltött kérdıívekkel 

lehetıség volt az üzemeltetés során szerzett, ill. az építés és a használat alatt felmerült 

tapasztalatok összegzésére, mérésére. A kérdıív készítése során elıtérbe kerültek az építés és 

használat környezetkímélı szempontjai, a főtési rendszer, a nyári hıérzeti problémák, továbbá 

a könnyőszerkezetes épületek vélt negatív jellegzetességei, melyek a használat során 

merülhetnek fel (pl. zajok, villámvédelem). 

Az egyes épületeknél kapott válaszok pontozással vannak rangsorolva, ez alapján 

összehasonlíthatóak és összességében is értékelhetıek. A feldolgozott esetek egy általános 

következtetés-rendszer levonásához járultak hozzá.  

Az egyes kérdésekhez adható válaszok 1-5 pontszámokat érnek, melyek alapján az 

összpontszám 50. A felmérés kérdıívét és egyes épületeknél kapott válaszokat ismerteti a 3.B. 

Melléklet. (A kérdıív mintaházai közül az A jelő a 3.D. Mellékletben bemutatott épület.) 

A válaszok kiértékelése, következtetések levonása: 

- Az építésmódra irányuló kérdések közül a könnyőszerkezetes építés mellett való 

döntést egyértelmően a gyors építés és az ebbıl következıen fix ár alapozta meg. Az 

egyéni érdekekre való összpontosításnak tudható be, hogy az építésmód 

környezetkímélı jellemzıi nem befolyásolták e döntéseket. 

Az acélváz elınyben részesítését a pontosabb kivitelezés és a nagyobb élettartam 

mellett a favázas épületekrıl hallottak támasztották alá, például: a faváz szél hatására 

„nyikorog”, illetve az építési faanyag elıkezelését vélték elégtelennek, stb. 

- Az építés közbeni tapasztalatok értékelésénél a válaszok nyomatékosítása az építés 

közbeni állapotok megtekintésének függvényében történt. Ezért abban az esetben, 

amikor ritkán látogatták az építést, a válaszok kisebb súllyal lettek figyelembe véve 

(hiszen nem láthatták például a hulladék elszállítását, stb.). 

Általánosan levonható következtetés, hogy az építés-kivitelezés folyamatával meg 

voltak elégedve, kifejezetten pontosnak és tisztának minısítették. Több esetben is 
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elhangzott, hogy összesen csak egy konténernyi hulladék keletkezett a teljes építés 

idıtartama alatt.  

Sajnos az építési környezetre való kihatás nem volt mérhetı, így a 3.c. kérdésre adott 

válaszok nem kiértékelhetıek. Ennek oka, hogy minden esetben új építési telekre 

készült a ház, ahol nem volt például természetes növényzet, amelyen felmérhetı lett 

volna a környezet károsodása. 

- Az épület használatához kapcsolódó kérdések elıször a beköltözés tapasztalatait 

vizsgálták. A belsı gipszkarton burkolat miatt gyakran felmerül a kérdés, hogy mit 

lehet a falra rögzíteni.  

Két réteg gipszkarton burkolaton (≥20 mm - általában 25 mm - vastagság) kis 

külpontosságú (≤50 mm) terhelésnél terpesztıdőbelek segítségével rögzíthetık 

tárgyak. Például 10 mm-es dőbel megengedett terhelése 100 mm-es külpontosságnál 

700 N. A megengedett terhelés a teher külpontosságától, a terpesztıdőbel méretétıl és 

a gipszkarton burkolat vastagságától függ. Nagyobb konzolos terheknél - például 

konyhaszekrény, vagy könyvespolc – üreges rögzítıdőbelekre van szükség, melyek 

képesek húzás felvételére. Falhosszra számított megoszló 0,7-1,5 kN/m konzolterhet a 

burkolat már nem képes felvenni, ekkor a vázszerkezetre való rögzítés, vagy a 

vázszerkezet kiegészítı megerısítése szükséges. [2/21, 31.o.] A válaszok igazolták 

ezeket az adatokat.  

A szerelt technológia elınye, hogy a pontosság sík felületeket és derékszögő sarkokat 

eredményez, és ezt a pozitívumot felismerték a lakók. 

A sérülékenység kérdésére csak egy esetben hangzott el válasz, így ez nem 

tulajdonítható a könnyőszerkezetes építés hibájának. Következtetésként levonható, 

hogy nem tekinthetı kifejezetten sérülékenynek egy könnyőszerkezetes épület 

(cáfolva ezt az építtetık körében elterjedt tévhitet). 

- A főtési energia megtakarítás összehasonlítása a korábbi lakóhelyhez képest nem 

lehetséges a kapott adatok alapján. Konkrét számítás csak az elsı mintaépületre 

lehetséges, ez viszont igen kedvezı (~44 %-os) megtakarítást mutat. Tekintve, hogy az 

épületek mőszaki paraméterei hiányában ez az összevetés csak nagyon vázlatos képet 

ad, és a többi mintaépület adatai hiányosak, ez a kérdés nem lett figyelembe véve. 

- Főtési rendszer szabályozásának kérdése arra irányult, hogy mennyire szükséges a 

folyamatos főtés az egyenletes hımérséklet megtartásához. A válaszok érvényessége 

csak akkor áll fenn, ha figyelemmel tudják kísérni a főtıberendezés üzemelését. 
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A lakók arról számoltak be, hogy az épületet igen keveset kell főteni, jól tartja a 

meleget. Ez nyilvánvalóan arra az idıszakra vonatkozik, amikor huzamos ideig 

mőködtetik, vagyis nem állítják le a főtıberendezést, például egy több napos utazás 

miatt. Viszont a válaszok között elhangzott, hogy idıszakos leállás után is gyorsan 

felmelegszik az épület: a belsı hımérséklet kellemes lesz, és a falak felülete is hamar 

átmelegszik. 

- A nyári hıterheléshez kapcsolódó válaszokból az derült ki, hogy nem mőködik tudatos 

nyári üzemeltetés a hıterhelés csökkentésére (külsı árnyékolás, tervezett szellıztetés, 

stb.). Továbbá ahol légkondicionáló is mőködik, mind a főtésre, mind a nyári 

hıérzetre vonatkozó témakörök válaszait értékelhetetlenné teszi. 

- Az épület légcseréje kapcsán kiderült, hogy igen praktikus résszellızı berendezés 

beépítése a nyílászárókba (automatikusan szabályozza a belsı tér levegıjét - a 

páratartalom alapján indukál megfelelı légcserét), mivel így a nem tudatos szellıztetés 

problémái megoldhatók. Gyakori ugyanis, hogy hagyományos szerkezető, rossz 

légzárású nyílászárókkal rendelkezı épületbıl kiköltözı új lakók nincsenek 

felkészülve a rendszeres szellıztetés szükségszerőségére. A párazáró fólia és a tömített 

nyílászárók mellett szellıztetés nélkül elégtelen a légcsere. E következtetések 

tükrözıdnek a válaszokban is. 

- A fal hımérsékletére és a hıérzetre a várakozásnak megfelelıen pozitív válaszok 

érkeztek, vagyis gyakorlatilag is tapasztalható a fal belsı levegı hımérsékletével való 

közeli egyezése. 

- Az idıjáráshoz kapcsolódó tapasztalatokra kérdez rá a harmadik kérdéskör. Elıször a 

szél hatására, érzékelésére kaptunk elutasító válaszokat. Második kérdés a villámlás 

érzékelésére kérdez, erre szintén negatív válaszok érkeztek. 

- Az összegzésben egyértelmően pozitívan értékelték mind az építésmódot, mind saját 

házukat, ami összességében igen jó benyomást kelt. 

 

3.5.2. Készház-forgalmazó cégek kutatásának tapasztalatai  

 

A 2004-es Construma szakkiállításon a készházakkal foglalkozó cégek egy kutatást végeztek 

az építtetık körében az építési terveikrıl és a készházak megítélésérıl. A kérdıívek kitöltése 

önkéntes volt és jellemzıen azok töltötték ki, akik eleve érdeklıdéssel fordultak ezen új 

technológiák felé, illetve a jövıben tervezik családi ház építését, építtetését. Így az 

eredmények nem tükrözik a teljes lakosság véleményét, vagyis a minta nem reprezentatív. 
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[3/23] A kutatás eredményei hasznos következtetések levonására adnak lehetıséget, 

legfontosabb pontjait a 3.C. Melléklet ismerteti. 

 

3.6. Összehasonlító értékelés acélváz és vázkerámia teherhordó falas szerkezet esetén 

 

Az összehasonlítás alapját a 3.D. Mellékletben bemutatott lakóépület adja. Az épület 

ökologikus tulajdonságaira lehet következtetni egyes energia-felhasználási mennyiségekbıl. 

Az alábbi számítások néhány jellemzı adatot szolgáltatnak, melyek akkor adnak viszonyítási 

lehetıséget, ha össze lehet vetni hagyományos vázkerámiás technológiával épült ház 

adataival. Így vizsgálható tovább és mérlegelhetı az acélvázas lakóépületek versenyképessége 

hazai körülmények között. 

Az összevetés alapját az épület külsı és belsı falszerkezetei képezik, hiszen ezek a 

lényegében a megkülönböztetı sajátosságai a két építési módnak. Másrészt az épület nincs 

alápincézve, így az alépítmény a két építésmód esetén szinte megegyezik. (A különbség 

csupán abban adódik, hogy a könnyőszerkezetes épületek esetén a fogadószint felületének 

mm pontossággal kell elkészülni.) A következı számítások nem terjednek ki az épület födém- 

és fedélszerkezetére, a teljes épület energiamérlegének számítása további kutatások tárgyát 

képezi. 

Az összehasonlítás elsı lépéseként az engedélyezési terv alapján a mintaépület tervei 

készültek el (alaprajzok) acélvázas és vázkerámiás technológia esetére. Ebbıl az 

anyagmennyiségeinek számítása következik, mivel az egyes építıanyagok mennyiségeibıl 

(tömeg, térfogat, stb.) következtetéseket lehet levonni az épület megépítésének 

körülményeire, az alkalmazott anyagok létesítési energiaigényére, az indukált energia-

mennyiségre. A számított értékek teszik lehetıvé az összehasonlító vizsgálatot.  

Továbbá a hasznos (nettó) alapterület aránya kerül kiszámításra, amely az épület azonos külsı 

alapterületének a falszerkezettel csökkentett értéke. 

 

3.6.1. Anyagmennyiségek számítása 

 

a.) Acélvázas épület falszerkezete 

Az acélvázas épület falszerkezeteinek számításakor a fal vázát képezı acél oszlopok, az alsó 

talpgerendák, a felsı koszorúgerendák és a nyílások feletti kiváltók, ill. alsó könyöklık 

gerendái lettek figyelembe véve. Továbbá a falszerkezetekbe kerülı hıszigetelések, a belsı 

gipszkarton burkolatok és a külsı burkolatok kerültek kiszámításra.  
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Az acélvázas ház alaprajza a 3.E., a falszerkezet vázát mutató 3D-s látványtervek a 3.F.  

Mellékletekben találhatók meg. Az anyagmennyiségek részletes számítását a 3.G. Melléklet 

tartalmazza. 

 

b.) Porotherm rendszerő épület falszerkezete (Porotherm 38 N+F) 

A hagyományos, szilikátbázisú építıanyagként a hazai gyakorlatban igen elterjedt Porotherm 

építési rendszer téglái kerülnek kiszámításra, a mintaépület esetére. A külsı teherhordó 

falszerkezet Porotherm 38 N+F téglával, míg a belsı válaszfalak Porotherm 10/50 N+F 

téglával lettek tervezve. A mintaház alaprajza Porotherm rendszerő falszerkezetekkel a 3.E. 

Mellékletben, míg a mennyiségszámítás a 3.G. Mellékletben található meg. 

A két rendszer összehasonlíthatósága érdekében a ház külsı méretei azonosak, ezáltal lehet 

levonni a következtetéseket a bruttó/nettó alapterület, vagyis a hasznosítható alapterület 

arányára az egyes rendszereknél. 

A mintaépület Porotherm 38 N+F téglával vizsgált változata egy hazánkban általánosan 

elterjedt megoldást nyújt. Ahhoz, hogy „közös nevezıre” lehessen hozni a két technológiai 

változatot, egy szerkezeti méretektıl nem függı paramétert kell egyenlıként felvenni. Ez a 

jellemzı a fal általános keresztmetszetében a hıátbocsátási tényezı. Figyelembe véve az 

acélvázas épületnél jelentkezı vonalmenti hıhidakat, melyet az acél falvázoszlopok okoznak 

az acélvázas fal hıátbocsátási tényezıje: Uac,fal= 0,281 W/m2K. [3/30] 

A 38 cm-es Porotherm téglafal Porotherm M100 falazóhabarccsal falazva és mindkét oldalt 

1,5 cm mészvakolattal: Ut38,fal= 0,47 W/m2K. 

 

c.) Porotherm rendszerő épület falszerkezete (Porotherm 44 N+F) 

Látható, hogy a 38 cm-es téglafal nem éri el az acélvázas fal hıátbocsátási tényezıjét. 

Következı megoldásként a 44 cm-es Porotherm tégla mutatkozott Porotherm M100 

falazóhabarccsal falazva és mindkét oldalt 1,5 cm mészvakolattal, melynek a hıátbocsátási 

tényezıje: Ut44,fal= 0,36 W/m2K (3.G. Melléklet c. pont). 

d.) Porotherm rendszerő épület falszerkezete (Porotherm 30 N+F és 11 cm PS hab 

hıszigetelés) 

Ahhoz, hogy a téglafal hıátbocsátási tényezıje elérje az acélvázas falét, kiegészítı külsı 

hıszigetelést kell alkalmazni. A polisztirol táblás hıszigetelés szükséges vastagságát -a 

Porotherm 30 N+F téglafal mellett- a következı megoldással lehet kiszámítani: 
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A hıszigeteléssel ellátott fal ellenállása egyenlı kell legyen az acélvázas faléval, tehát 

Tehát ~11 cm vastag hıszigetelésre van szükség. Így a 4. megoldásként adódik a Porotherm 

30 N+F téglafal 11 cm külsı hıszigeteléssel ellátva (3.G. Melléklet d. pont). Ez a 

rétegfelépítés az építési gyakorlatban nem alkalmazott. Egyrészt a hıszigetelı réteg 

vastagsága nem járatos mérető. (12 cm lenne a járatos méret, viszont a 10,5 cm-hez képest 

már olyan mértékő növelés, ami a számítás mennyiségi adatait eltorzítaná a PS hab magas 

gyártási energiaigénye miatt.) További számítások a 38 N+F téglafal mellett kerekítve 9 cm-

es (8,15 cm) hıszigetelést eredményeznek, illetve a téglafal felépítéséhez hıszigetelı 

habarcsot alkalmazva is 8 cm (6,4 cm) PS hab réteg adná meg az acél fallal egyenértékő 

hıátbocsátási tényezıt. Ez a konstrukció 46 cm-es falvastagságot eredményezne, ami már 

jóval meghaladja az acélvázas épületét. A 38 cm tégla és 8 cm PS hab hıszigetelés a 

hagyományos megoldások eredményeitıl még nagyobb összesített értékeket adna, mind 

tömegben, mind gyártási energiaigényben, viszont a differencia elıreláthatólag nagyságrendi 

különbséget nem jelentene. Emiatt a számításokban a 30 N+F téglafal + 11 cm vastag 

hıszigetelés rétegfelépítése adta az utolsó mintát. 

 

3.6.2. Adatok kiértékelése, összehasonlítás 

 

Szembetőnı különbség mutatkozik az eltérı építési módú épületek falszerkezeteinek 

összesített tömegében. Az alkalmazott építıanyagok tömege nagymértékben befolyásolja az 

építési folyamat indukált energiáit, amelyek az építıanyagok helyszínre való szállításából, 

annak környezetre gyakorolt hatásából áll. Vagyis a nagyobb összesített tömeg a szállítási 

energia-fogyasztásban is jelentkezik.  
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a.) Acélváz (Protektor Profilház) 

b.) Porotherm 38 N+F 

c.) Porotherm 44 N+F 

d.) Porotherm 30 N+F és 11 cm PS hab hıszigetelés 
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Építıanyagok tömege [kg] 
 a b c d 

acél 1525      
szálas hıszig. 288      
gipszkarton 4131      
OSB 896      
PS hab hıszig. 73    197
falazótégla   32482 37132 26349
falazóhabarcs   4594 5122 3420
vakolóhabarcs   3768 3760 3772

ΣΣΣΣ 6911 40844 46014 33738

 

A falszerkezet tömege jelentıs szerepet játszik az épületek nyári hıtechnikai viselkedésében, 

hiszen a hıtároló képesség függ a szerkezet tömegétıl. Ez alapján a könnyőszerkezetes 

épületek hátrányos helyzetben lehetnek a szilikátbázisú építıanyagokkal szemben, viszont az 

új energetikai szabvány elıírásai alapján akkor minısül egy épület nehéznek, ha fajlagos 

tömege meghaladja a 400 kg/m2-t. (Gyakran a vázkerámia falazatú épületek sem érik el ezt a 

határértéket.) 
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Az összehasonlítás másik tárgya a hasznos alapterületek aránya. Azonos bruttó alapterület 

mellett (Abr = 79,52 m2) a könnyőszerkezetes lakóház falszerkezetének kisebb szélességébıl 

adódóan nagyobb hasznos alapterület adódik. Jelenlegi piaci árak mellett a néhány 

négyzetméteres alapterületi eltérés több százezres bevételnövekedést jelent a beruházónak, 

illetve az eladónak az eladási, piaci árban.  
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Fenti ábrából kitőnik, hogy az acélvázas épület hasznos alapterülete több m2 –rel nagyobb a 

vázkerámia teherhordó falas épületekénél. (Átlagosan 6-8 %-kal [1/5].) Az összehasonlítás 

két lényeges mintája –az azonos hıátbocsátási tényezıvel rendelkezı acélvázas (a.) és a 

Porotherm 30+11 cm PS hab hıszigeteléső típus (d.)- esetében majdnem 4 m2 a különbség az 

acélvázas épület javára. A kulcsrakész állapotot véve alapul ez már ~ 1 millió Ft bevétel-

különbözetet is jelenthet a két technológiára azonos piaci (eladási) m2 árat tekintve.  

 

3.6.3. Építıanyagok gyártási energiaigényének összevetése 

 

Az építıanyagok gyártási energiaigénye tükrözi az anyag környezetre gyakorolt hatását, a 

felhasznált energiákat. Egy épület teljes élettartamára vetített energiamérlegben fontos 

tényezıként szerepel.  

 

 

 

 

 



Dudás Annamária PhD értekezés  66 

Az összehasonlításban számított építıanyagok gyártási energiaigénye (3_39. ábra) [3/18]: 

a.) Acélvázas épület építıanyagainak energiaigénye (fal: U=0,281 W/m2K [3/30]) 

Építıanyag Tömeg [kg] 
Gyártási energiaigény 
[MJ/kg] 

Gyártási energia 
[MJ] 

Acél 1525 32,00 (általában) 48800 
  10,10 (újrahasznosított) 15401 
Hıszigetelés 
(üveggyapot) 

288 14,00 4032 

Gipszkarton 4131 6,10 25200 
Külsı hıszig. 
(polisztirol) 

73 105,00 7665 

OSB 896 18,90 16935 
   102632 
  a*rec 69233 

 

b.) Porotherm rendszerő épület építıanyagainak energiaigénye  
(38 cm fal: U=0,47 W/m2K [3/27]) 

Építıanyag Tömeg [kg] 
Gyártási energiaigény 
[MJ/kg] 

Gyártási energia 
[MJ] 

Tégla 32482  2,50  81205 
Falazóhabarcs 4594 
Vakolóhabarcs 3768 

2,00 16724 

   97929 

 

d.) Porotherm rendszerő épület építıanyagainak energiaigénye  
(30 cm fal + 11 cm PS hab hıszigetelés U=0,281 W/m2K) 

Építıanyag Tömeg [kg] 
Gyártási energiaigény 
[MJ/kg] 

Gyártási energia 
[MJ] 

Tégla 26349  2,50  65873 
Falazóhabarcs 3420 
Vakolóhabarcs 3772 

2,00 14384 

Külsı hıszig. 
(polisztirol) 

197 105,00 20685 

   100942 
 

A számított értékek a következı oszlopdiagramban szemléletesen mutatják a gyártási 

energiaigényt az egyes építıanyagok összegeként a teljes falszerkezetre vetítve. 

c.) Porotherm rendszerő épület építıanyagainak energiaigénye  
(44 cm fal: U=0,36 W/m2K [3/27]) 

Építıanyag Tömeg [kg] 
Gyártási energiaigény 
[MJ/kg] 

Gyártási energia 
[MJ] 

Tégla 37132 2,50  92830 
Falazóhabarcs 5122 
Vakolóhabarcs 3760 

2,00 17764 

   110594 



Dudás Annamária PhD értekezés  67 

48800

4032

25200

16935

7665

15401

4032

25200

16935

7665

81205

9188
7536

92830

10244

7520

65873

6840
7544

20685

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

a a*rec b c d

Építıanyagok gyártási energiaigényének eloszlása a telje s 
falszerkezethez viszonyítva

PS hab hıszig.

vakolóhabarcs

falazóhabarcs

falazótégla

OSB

gipszkarton

szálas hıszig.

acél

 

 a a*rec b c d 

Σ Gyártási energiaigény [MJ]  102632 69233 97929 110594 100942 

 

Látható tehát, hogy az acélvázas épület falszerkezetének gyártási energiaigénye alapesetben 

szinte megegyezik az azonos hıátbocsátási tényezıjő d. jelő falszerkezetével. Ez az eset 

teljesen új alapanyagból származó acél anyagot tételez fel. Azonban újrahasznosított acél 

alapanyagból épített szerkezet esetén lényegesen kevesebb a gyártási energia. Tekintetbe véve 

a vázkerámia elemek újrahasznosításának igen korlátozott lehetıségeit, egyértelmően 

kijelenthetı az acélvázas technológia környezetkímélı volta.  

A b.) és c.) jelő esetek vizsgálata arra enged következtetni, hogy a Porotherm 38-as téglafal 

építése közel 5%-os energia-megtakarítást mutat az acélvázhoz képest, azonban fontos 

figyelembe venni a hıszigetelı képességben mutatkozó elmaradást, ami az üzemeltetési 

energiák nagymértékő különbségét vonja maga után. A Porotherm 44 cm-es téglafal esetében 

már több mint 7 %-os gyártási energiaigény növekedés látszik, emellett a hıszigetelı érték 

hasonlóan a b.) esethez, elmarad az acélvázas falétól. Alapvetıen azonban az újrahasznosított 

acélból készülı váz lényegesen kevesebb gyártási energiát használ, mint a többi eset. 

 

A különbözı építésmódok leghatékonyabb összevetése a kapott eredmények alapján a 

felhasznált gyártási energiaigényt a hasznos alapterület arányában kimutatni.  
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 a a*rec b c d 

Gyártási energiaigény [MJ] 102632 69233 97929 110594 100942 
Hasznos alapterület [m2] 66,14 66,14 63,23 61,18 62,17 
Energiaigény 1 m2 hasznos 
alapterületre vetítve [MJ/ m2] 1551,74 1046,76 1548,77 1807,68 1623,64 

 

Falszerkezet gyártási energiaigénye egységnyi haszn os 
alapterületre  
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Az eredményekbıl látható, hogy az acélvázas falszerkezet alig marad el a b.) esettıl, azonban 

ez az eset nem mértékadó a hıtechnikai szempontok miatt. A hatékonyság kérdése az a.) és a 

d.) eset között vizsgálandó, és az eredmények igazolják az acélvázas fal elınyösebb 

jellemzıjét. Ugyanakkor az újrahasznosított acél alkalmazásával mutatkozó elıny messze 

megelızi a többi esetet.  

Összességében tekintve tehát kiemelkedı fontosságú az újrahasznosított acél alkalmazása, 

hiszen jelentısen csökkenti a létesítési energiákat és hatékonyabb, energiatakarékosabb 

építést jelent. Végeredményként levonható a következtetés, miszerint - újrahasznosított acél 

alapanyag felhasználása mellett - a gyártási energiaigény szempontjából az acélvázas építés 

versenyképes.  

 

 

 

Az acélvázas épületek értékeléséhez szorosan kapcsolódik a szerkezetek tőzvédelmének 

kérdése. Ezt a témakört a 3.H. Melléklet tárgyalja. 
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4. Könnyő acélvázas lakóépület fejlesztése 

 

4.1. A fejlesztések szükségszerősége, elızmények 

 

A könnyőszerkezetes építési rendszerek széleskörő értékelése alapján elmondható, hogy 

néhány jellemzıt tekintve fejlesztésre szorulnak, illetve célszerő a hazai igényekhez való 

igazításuk. Az elızı fejezetben tárgyalt statikai, épületszerkezeti és épületfizikai jellemzık a 

tapasztalatok és a vizsgálatok alapján javíthatók mind szerkezeti, anyagválasztási és 

kivitelezés-technológiai területen. E fejlesztésnek szükségszerően olyan megoldásokat kell 

nyújtania, ami az ismertetett jellegzetes építési hibák elıfordulását lehetıség szerint 

kiküszöbölik, de legalábbis csökkentik elıfordulásuk esélyét. A 3. fejezetben több 

szempontból megvizsgált építési rendszerrıl elmondható, hogy fejlesztése lehetséges az 

alapvetı elvek feladása nélkül. 

Az ismertetett kutatómunka és szakvéleményezések alapján a fejlesztések szükségszerősége 

több irányból mutatkozik. Egyik oldalról olyan szerkezeti megoldások javítása a cél, melyek a 

könnyőszerkezetes építés jellegébıl adódnak, például: 

- a hagyományos technológiával készülı fogadószerkezeteknek a szárazépítés 

jellegéhez való jobb igazítása, illetve a szerelt szerkezet indításának pontosítása; 

- szerelt erkélyek szerkezeti felépítésének, teherhordásának megoldása; 

Másik oldalról célszerő a fejlesztés során kidolgozott szerkezeti elem adott építési rendszerbe 

való integrálódásának megoldása. Ilyen célzatú fejlesztés csak a rendszer ismeretében, az 

ahhoz illeszkedı szerkezettel lehet (rendszer-specifikus megoldás): 

- acél fedélszerkezet és tetıtérbeépítés kidolgozása 

- belsı lépcsık rendszer-illesztése, kidolgozott szerkezeti megoldások adaptálhatósága, 

stb. 

A 3. fejezetben megfogalmazott célkitőzések alapján az értekezés a következıkben témánként 

külön-külön tárgyalja az egyes hatás-követelményrendszereket. A fejlesztés kitőzött irányai – 

és a témakörök felépítése - a fejlesztés feltételezései alapján, annak hipotéziseivel kezdıdnek. 

Ezután a feltételezések igazolása szükséges, melynek vizsgálati módszerei, eszközei kerülnek 

ismertetésre és ez által igazolásuk a vizsgálati eredmények kiértékelésével történik. 



Dudás Annamária PhD értekezés  70 

4.2. Tartószerkezeti fejlesztések ismertetése, igazolása 

 

A tartószerkezetet bemutató ábrák: 4_1.; 4_3.; 4_4.; 4_5.; 4_7.; 4_15.; 4_16. az 

ábramellékletben. 

A tartószerkezet számításához, méretezéséhez a szerkezeti elemek és a kapcsolóelemek 

teherbírásának pontos ismerete alapvetıen szükséges. Ezek hiányában nem határozható meg a 

kapcsolatok statikai modellje és a csomópontok teherbírása. 

Amennyiben nem állnak rendelkezésre a teherbírási adatok, laborvizsgálatok – húzó- és 

törıvizsgálatok – segítségével állapíthatók meg, illetve ezzel a kapcsolatok tényleges 

viselkedése, teherbírása is meghatározható. 

A Fachwerk típusú acélvázas rendszer vizsgálata során alapvetıen csuklós kapcsolatok lettek 

figyelembe véve a falvázoszlopok és a talp-, ill. koszorúgerendák csatlakozásánál. A csavarok 

nyírásra vannak igénybe véve. A kapcsolatok csavarképétıl függıen lehet feltételezésekkel 

élni a kapcsolat csuklós, vagy befogottnak tekinthetı viselkedésérıl (a valóságos viselkedés 

minden esetben e két „szélsıséges” statikai modell között van). 

A szerkezetfejlesztés során a kitőzött célok feltételrendszere a következıképpen állítható fel: 

- A vázszerkezet kialakítása alapvetıen a korábbi szerkezeti felépítéssel egyezzen meg, 

hiszen egy széleskörben ismert, kivitelezésében begyakorolt, jól mőködı rendszerrıl 

van szó. Mindazonáltal szükséges egyes megoldatlan szerkezeti kialakítások 

fejlesztése, számítása, tehát új szerkezeti megoldások kidolgozása. 

- A vázelemek kézzel mozgathatóak legyenek, mivel így nem vész el a rendszer 

helyszíntıl független összeszerelésének lehetısége (daru használata korlátozó tényezı 

lenne az építési terület megválasztásában). 

- Lehetıség szerint valamennyi tartószerkezeti elem hidegen hajlított profilokból 

készüljön, ami kiküszöböli a különféle építıanyagok eltérı élettartamából adódó 

bizonytalanságot és együttdolgozásuk kérdésességét. 

- A szerkezet feleljen meg az új európai szabványoknak, így a földrengésállóság 

fokozott igénye is megoldásra kerüljön. 

- A vázrendszer egészüljön ki olyan szerkezeti megoldásokkal, melyek változatos 

épülettömegek megvalósítását nyújtják, pontosan számítható tartószerkezet mellett. A 

szerkezeti kialakítások számítása egyszerősödjön, a teherbírási adatok rendelkezésre 

álljanak. 
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Mindezen szempontok figyelembe vétele mellett az új építési rendszer acélváza a falszerkezet 

és a födémszerkezet alapvetı felépítésében csak méretkoordinációt igényelt, viszont 

részletkialakításaiban, fedélszerkezetében és rétegfelépítésében a következıkben ismertetett 

módon fejlıdött. 

Az építtetıi igények felmérése alapján az alábbi épülettípusok kidolgozása látszott 

célszerőnek: 

- Földszintes épület padlástérrel, 

- Tetıtérbeépítéses épület, 

- Emeletes épület padlástérrel, 

- Fenti esetek pinceszinttel kombinálva. 

Ugyancsak célszerőség alapján (statikai fejlesztés számszerősítése) meghatározott 

épületszélességek lettek kitőzve. A külsı teherhordó falak távolsága 7,50; 8,50; 9,50 m-ben 

lett meghatározva. Ezek az értékek megfelelıek az esetek nagy részében, kisebb fesztávolság 

nem okoz nehézséget szerkezetileg, míg nagyobb fesztávok már méretezési, szerkezeti 

problémákat okozhatnak az adott építési rendszer keretein belül. (A statikai számítások ezeket 

a mérettartományokat fedik le.) 

A tetı hajlásszög megválasztásakor figyelembe lett véve a jelenlegi építtetıi ízlésvilág, mely 

inkább az alacsony hajlásszögő tetıt preferálja. Ez alapján a padlásteres tetık esetében 30°, 

míg tetıtérbeépítés esetén 35° hajlásszög lett meghatározva. Természetesen ettıl külön igény 

esetén a tervezı eltérhet. 

A fent említett épületszélességek megvalósíthatósága csak a födém közbensı 

alátámasztásával lehetséges, tehát szükséges közbensı teherhordó falak kialakítása. Ebbıl 

adódik az épületek kéttraktusos, hosszfalas felépítése. A közbensı fıfal helyzetét az épületen 

belül több tényezı határozza meg, pl. a funkcionális igények, a belsı lépcsı alaprajzi helyzete 

és alapvetıen a statikai szempontok (födémgerendák maximális fesztávolsága). 

A szerkezetfejlesztés részeként új szerkezeti megoldások születtek az alábbi területeken: 

- Merevítés, 

- Acél fedélszerkezet, 

- Belsı lépcsık kialakítása, 

- Csomópontok felépítése, részletek kidolgozása, 

- Szerelési szabályok. 

Továbbiakban a szerkezeti rendszer felépítésének ismertetése következik az egyes szerkezeti 

részek tárgyalásával és a fejlesztés irányainak indoklásával. (A statikai fejlesztés részletes 

igazolásait a 4.A. Melléklet ismerteti.) 
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4.2.1. Falszerkezet 

 

A falvázoszlopok kiosztása általános mezıben 62,5 cm, ami lehetıvé teszi a faanyagú 

kompozit lemezek (faháncslemezek, pl.: OSB, Living Board) és a gipszkarton táblák 1250 

mm-es szélességükben 3 pontsoron való rögzítést. Ennek változtatása nem indokolt, hiszen 

így a burkolóanyagok leszabását mellızve a hulladékmennyisége minimalizálható. A teljes 

épületváz méretkoordinációjának megvalósítása indokolta, hogy a falvázoszlopok kiosztása 

ezt a méretrendet kövesse, és ehhez a tetıszerkezet szaruállásai igazodjanak. (A szaruállások 

távolsága 833 mm, így három állásköz jut 4 falvázoszlop-közre: 4 ⋅ 625 mm = 2500 mm).  

A sarkok felépítésénél szükséges a csatlakozó falszakaszok végén egy-egy C profil és további 

egy C profil a sarok burkolórétegeinek szerelhetıségének biztosítására.  

Az acélváz mindkét oldalán faháncslemez burkolat megakadályozza a vázprofilok 

elcsavarodását, ezáltal növeli a falszerkezet teherbírását.  

Az új rendszer a nyílások mellett kiegészítı falvázoszlop beiktatásával alátámasztott 

áthidalókkal váltja ki a korábbi vierendel-szerő és rácsos tartó jellegő áthidalásokat. Az 

áthidalók szerkezeti kialakítása a fesztávolság és az alkalmazott szelvényméretek 

függvényében választható meg. A kiegészítı falvázoszlop közvetlenül csatlakozik az 

általános falszakasz utolsó vázoszlopához, tehát tulajdonképpen egy kettızött vázoszlop kerül 

a nyílás mellé. Ez a megoldás egyrészt az áthidaló alátámasztását szolgálja, másrészt nem 

befolyásolja a nyílás rétegrendi lezárását és tokszerkezethez való korrekt csatlakozását, 

hıhídmentesítését.  

 

4.2.2. Födémszerkezet 

 

A födémgerendák hidegen hajlított profilokból való kialakítása célszerő az azonos 

alapanyagok felhasználása érdekében, azonban a profilok aszimmetriája a stabilitásvesztési 

problémák lehetısége miatt nem szerencsés. Ezt küszöböli ki a profilok „ikresítése”, mivel 

így szimmetrikus tartókat kapunk, melyek teherbírása nagyobb és kevésbé veszélyes 

elfordulásra, kihajlásra. Továbbá a födémgerendák felsı síkja növelt vastagságú (22 mm) 

faháncslemez burkolatot kap, amely megfelelı számú rögzítés mellett tárcsamerevséget 

biztosít a födém síkjában. Ezzel csökkeni a gerendák elmozdulásának lehetıségét. 

A födémgerendák C150-es, vagy C200-as profilokból állnak. Általános esetben a kettızött 

gerendák szimmetriatengelye egybeesik a falvázoszlopok tengelyével a közvetlen teherátadás 

elérésére. Amennyiben a födémterv gerendakiosztása eltér a falvázoszlopok helyzetétıl, a 
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falszerkezetet lezáró kiváltó koszorúprofil méretét növelni kell. A nagyobb keresztmetszet az 

övlemezek szélességének növelésével lehetséges, hiszen a gerinclemez magassága adott: meg 

kell egyezzen a falvázoszlopok szélességével, tehát 150 mm. Az alkalmazott kiváltó elem 

US150 jelő speciális profil, övének szélessége 200 mm.  

Emeletközi födém esetén a felmenı falszerkezet terhelése miatt további támasztóelemek 

beépítése szükséges. Ennek hiányában a felmenı fal talpgerendája külsı falsíkon az álló U 

koszorúprofil övére, míg a fal belsı tér felé esı oldalán a födémkiosztástól függıen 62,5 cm-

ként támaszkodna. Ez a kialakítás a teherátadás szempontjából problémát jelent, megoldása 

szükséges. A koncentrált terhelés mértékének csökkentésére a födémgerendákat két oldalról 

„ölelı” U 150-es, vagy U200-as profildarabok elhelyezése elıírt.  

A födémgerendák toldását a közbensı fıfal felett kell megvalósítani. A toldás kialakítása 

C100-as profilokkal történik a gerendapár két oldalán, átmenı csavarozással. A toldás 

teherbíró szerkezete feltétlenül szükséges, hiszen a födémgerendák veszik fel a fedélszerkezet 

vízszintes terheit, nem teherbíró toldás esetén fennáll az épület „szétcsúszásának” veszélye. 

Az elmozdulás megakadályozására a födémgerendák övlemezein keresztül a középfıfal 

lezáró fejprofiljához lefogó csavarozás használandó. 

A külsı teherhordó falak síkjában a födémgerendák egy ún. koszorúprofilba futnak bele, mely 

a födémgerendák szelvényméretétıl függıen U150, vagy U200 profilok. E profilok szerepet 

játszanak a födémszerkezet összefogásában. 

 

4.2.3. Merevítés 

 

Épület merevítésére a vízszintes irányú erıhatások miatt van szükség, amely adódhat 

szélteherbıl, vagy földrengés hatására. A merevítés megoldására a falak síkjában ún. 

faltáblákat kell kialakítani, melyek merevségét andráskereszt geometriával acél szalagok 

adják. Emellett a faháncslemezek sőrő rögzítésével a térbeli merevség fokozható pl. 

vízszintesen, a födém síkjában és a tetıszerkezetnél, mivel megakadályozzák a profilok 

elcsavarodását, elmozdulását. 

A faltáblák tervezésénél figyelemmel kell lenni az alábbi szempontok megvalósulására: 

- A faltábla merevítı hatását annak geometriája is befolyásolja: emeletmagas és 

min. 2,5 m széles (ezt szerkeszthetı 2 darabból is, pl. 2⋅1,25 m széles szakasz); 

- A faltáblák kiosztása szimmetrikus legyen alaprajzilag; 

- Célszerő a belsı lépcsı határoló falait merevítésként tervezni. 

(A merevítést a 4.A. Melléklet tárgyalja.) 
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4.2.4. Belsı lépcsık 

 

A belsı lépcsı egy változatát mutatja a 4_11. és 4_12. ábra az ábramellékletben. 

A belsı lépcsık megoldására több szempontból is észszerő volt. A könnyőszerkezetes 

épületeknél nem jellemzı, hogy tartószerkezeti szinten megoldott lenne konstrukciójuk. 

Célszerő megvizsgálni a megtámasztások lehetıségeit, a technológiához való illeszkedést 

(elıfordul vasbeton lépcsıszerkezetet ajánló könnyőszerkezetes rendszer, ami teljes 

mértékben összeegyeztethetetlen az acél szereléstechnológiával), az elıregyártás lehetıségét, 

mértékét. Ilyen irányelvek alapján 3 különféle geometriájú lépcsıszerkezet kidolgozása nyújt 

funkcionálisan elégséges perspektívát:  

- Húzott karú lépcsı 180 °-os irányváltással,  

- Húzott karú lépcsı 90°-os irányváltással, 

- Kétszer 90°-os irányváltású nagy orsóteres húzott karú lépcsı.  

A megoldások típuselemeknek tekinthetık az építési rendszerben. 

Az alábbi szerkezeti megoldás nagymértékben elısegíti a részleges elıregyártást, és jól 

illeszkedik a szerelt építési módhoz: 

- A lépcsıt határoló falak vázoszlopaira egy széles lábazati tartóelemet 

rögzítenek, ami anyagát tekintve színfurnérozott MDF burkolatú faháncslemez, 

20 mm-es vastagsággal. Ez adja a lépcsı lábazatát és egyben a fokok 

megtámasztását szolgáló elemek tartószerkezete.  

- A fokokat támasztó elem szintén 20 mm vastag faháncslemez, melynek felsı 

rajzolatát a lépcsıfokok alsó síkjának vonala határozza meg, míg alsó formája 

megegyezik a lábazati elemével (a lábazati elemet egésznek tekintve, a 

támasztólemez az egészbıl kivágott formaelem). 

- A lépcsıfokok támasztó elemei a lépcsı külsı és orsótéri falán is rögzítésre 

kerülnek, ezután a lépcsıfokok kéttámaszú tartóként beilleszthetık. A fokok 

pofaelemei a lépcsıfokok tábláihoz rögzítendık. 

- A lépcsıfokok másik megtámasztási lehetısége a lábazati elemekre rögzített 

szögacélok szerelése.  

- A kétoldali megtámasztás miatt szükséges az orsótéri fal tömör kialakítása.  

- Fogódzót elegendı a lépcsıt határoló falsíkokon elhelyezni. 

- Az orsótéri fal fordulóélnél lévı szélére a megtámasztás szükségessége miatt 

tömör faoszlop kerül.  
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4.2.5. Tetıszerkezet 

 

A tetıszerkezet fejlesztésének indoka elsıdlegesen azt volt, hogy a fa fedélszék építése nem 

illeszkedik az acél vázszerkezethez (a 3. fejezetben már említésre került, hogy az anyagok 

eltérı élettartama és más szilárdsági tulajdonságai miatt együttes alkalmazásuk nem kedvezı). 

Célszerő a fedélszerkezet megoldásának egységesítése, gyárban elıszerelhetı, azonos 

szerkezeti elemekbıl álló tetıszerkezet konstruálása. A tetı formájától függetlenül törekedni 

kell ismétlıdı szaruállások kialakítására, kerülve a bonyolult megoldásokat. Ezért 

megfontolandó egyszerő geometriájú fedélidom tervezése, hiszen így csökkenthetı a hibák 

esélye. Továbbá olyan teherátadás szerkezeti kidolgozása a feladat, ami biztosítja a 

koncentrált terhelés elosztását a külsı teherhordó falaknak, illetve a födémnek. Emellett szem 

elıtt kell tartani a funkcionális igényeket, vagyis megoldást kell nyújtani tetıtérbeépítéses és 

padlásteres fedélszék esetére.  

E feltételrendszerre kétféle fedélszerkezeti megoldás szükségszerő, melyek alapvetı 

jellempontjaiban egyeznek, a rendszer egyszerősítése és optimális gyártás-szerelés 

megvalósíthatósága miatt: 

- A fedélszék elemei C150-es profilokból készülnek, egyes elemek összeállítása 

üzemben történik. A szállíthatóság adta korlátok miatt és nagy fesztávolságok 

okán a helyszíni toldás kapcsolata kidolgozott.  

- A szaruállások geometriája alapján torokgerendás fedélszéknek tekinthetı, ahol a 

gerincrésznél a torokgerenda és a szaruállás csúcsa egy C profillal van összekötve, 

csomólemezes illesztéssel. Ereszvonalban keretlábas megoldással támaszkodnak.  

Tetıteres fedélszék 

- Tetıteres fedélszék ereszrészére egy ún. térdfalelem kerül, ami két oszlopból és 

ezeket összekötı átlós merevítésbıl, valamint az oszlopokat összefogó alsó 

vízszintes fiókgerendából alakul ki. A térdfalelem geometriája nem változik az 

épületszélesség függvényében, ezáltal elıregyártható.  

A tetıtér felsı zárósíkját meghatározó torokgerenda hossza viszont változik az 

épületszélességnek megfelelıen, mivel itt a célszerőséget a gerenda alsó síkjának 

állandósítása jelenti. Ezáltal a tetıtér belmagassága valamennyi épületméretnél 

azonos lesz (2, 7555 m). A szélesebb fedélszék hosszabb szarugerendákkal alakul 

ki, szélesedı gerincelem (torokgerenda - oszlop - szaruelemek) mellett. 

- A szaruállások távolsága 83, 3 cm, ami lehetıvé teszi tetısíkablakok beépítését. A 

szaruállás távolság megfelel valamennyi szóba jövı tetıhéjazatnak. A másodlagos 
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teherviselı szerkezetek konstrukciója minden esetben a faháncslemez réteggel 

kombinált.  

- A szaruállások oszlopai alatt végigfutó két párhuzamos U talpszelvény nagy 

szerepet játszik a tetı terheinek födémszerkezetre való elosztásában, ezáltal 

áthidalható a szerkezeti távolságok eltérı ritmusa. 

A hosszirányú merevítésben és a terhek elosztásában is szerepet játszik még egy-

egy vízszintes koszorú profil, mely a belsı térdfaloszlop külsı síkján és a külsı 

oszlop belsı síkján az alsó vízszintes összekötı gerenda alatt fut keresztül, a 

szelemenekhez hasonlóan. E gerendák nélkül a szaruállások rögzítése elégtelen 

volna, hiszen ekkor csupán a talpprofil öve és az oszlopok öve lenne rögzítve. 

Magassága a födémgerendák magasságához igazodik, C200-as födémgerendáknál 

C100-as, C150-es födémgerendáknál C150-es, vagyis az együttes szerkezeti 

magasság mindig azonos. 

 

Padlásteres fedélszék 

- Padlásteres kialakításnál az ereszközeli székoszlopok magassága minimális, a 

födém felsı síkjától csak annyira van felemelve, hogy a szaruállás alsó keretrésze 

megvalósítható legyen (két oszlop - alsó összekötı elem - szaru elem). (Az 

oszlopok magassága a tetıtér funkciójához igazodik, nyilvánvaló, hogy padlástér 

esetén nem szükséges a tetısík megemelésére magasabb oszlopok szerkesztése.) 

Az ereszhez esı sarokrész profiljainak egymáshoz való rögzítése csomólemezzel 

történik. (Ez a geometria megengedi a hıhíd hatását csökkentı kiegészítı 

hıszigetelés beépítését is a födém felsı síkján.)  

- A padlásteres megoldásnál a lehorgonyzó és teherelosztó profilokra nincs szükség, 

ott az oszlopokat összekötı vízszintes profil közvetlenül fekszik fel a 

födémgerendák felsı síkján (az összekötı elem tengelye párhuzamos a 

födémgerendák tengelyével). Vagyis a szaruállás távolság padlásteres tetı esetén 

igazodik a falvázoszlop- és födémgerenda-kiosztáshoz: 62,5 cm. A háztartási 

raktározási célokra használt padlástérben nincs is szükség tetısíkablak 

elhelyezésére, ezért nem okoz gondot a kiosztás geometriája. Hosszirányú 

merevség biztosításában itt a taréjszelemen dolgozik.  

- A padlásteres tetıszerkezet lehetıvé teszi kontyolt fedélidom választását. Ekkor az 

élszarukat dupla C profiltartók alkotják, erre támaszkodnak a kontysík fél 

szaruállásai. Az élszaru megtámasztását rácsos tartók biztosítják, melyek alsó öve 
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a födém felsı síkján van, felsı öve pedig folytonos megtámasztást ad az élszaru 

kettıs gerendájának. A rácsos tartók megtámasztásáról egy 150/150-es acél oszlop 

gondoskodik a kontycsúcs alatt, melynek alátámasztását biztosítani kell a 

lakószinten keresztül az alapozásig.  

- A padlásteres épület szaruállásainak állékonyságát biztosítja a szélsı - háromszög 

geometriájú - keretrész és a gerinc torokgerendás megoldása a taréjszelemennel. A 

típus elnevezése ebbıl adódik: EGM – Eresz és gerinc mentén merevített 

fedélszerkezet. 

Mindkét megoldás jellemzıi: 

- A szaruállások hosszirányú együttdolgozását acél profilú szelemen (taréjszelemen 

- padlástérben), vagy szelemenek (tetıtérben) adják. A szelemenek vízszintes 

helyzető C profilok, melyek a térdfal elemnél a belsı oszlop külsı oldalához 

gerinclemezükkel vannak rögzítve, míg a gerincelemnél a függıleges oszlophoz, 

elızıhöz hasonló módon. Utóbbi esetben a szelemen helyzete váltakozik a 

függesztı oszlop két oldalán, ebbıl kifolyólag elkerülhetı a szelemen hosszirányú 

toldása, és az egy oldalon futó merevítés aszimmetrikus hatása. 

- A szaruállások építés közbeni állékonyságát megadja a kettesével történı szerelés. 

Vagyis az egymás melletti szaruállásokat a térdfal felett és a torokgerenda alatt 

egy-egy összekötı profil rögzíti egymáshoz. Ez a megoldás csak akkor tud 

megvalósulni, ha az egymás melletti szaruállások C szaruprofiljai ellentétes 

irányban nyitottak, gerinclemezeik egymás felé fordulnak. A vízszintes tengelyő 

összekötı elemek egyben könyöklı és szemöldökgerendái lehetnek 

tetısíkablakoknak.   

- A szelemenes merevítés mellett a tetısíkot borító faháncslemez réteg szintén segíti 

a térbeli merevség biztosítását, de andráskereszt merevítésre szükség van. 

 

4.2.6. Csavarkapcsolatok 

 

A fejlesztést megelızıen a csavarok és a csavarkapcsolatok teherbírása ismeretlen volt. A 

laboratóriumi terhelésvizsgálatok konkretizálták a kapcsolóelemek és a kapcsolatok 

teherbírását, ami lehetıvé tette az egyes szerkezeti részek csatlakozásának méretezését. Ez 

alapján a típuskapcsolatok meg lettek határozva a minimálisan elıírt mennyiségő, minıségő 

és teherbírású csavarokkal. 
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A csavarkapcsolatok alapvetıen a következı két csoportba sorolhatók: 

- A kapcsoló elemek közvetlenül, a csatlakozó felületükön keresztül kerülnek 

összecsavarozásra; 

- A kapcsolat rögzítése közvetítı elemmel: csomólemez vagy kiegészítı szerkezeti 

elemen keresztül.  

Utóbbira a térbeli csatlakozás geometriája miatt van szükség, amennyiben a 

profilelemek gerinc, vagy övlemeze nem fekszik párhuzamos síkban: közvetlenül 

nem fúrható keresztül.  

Csomólemezes megoldás fordul elı, ha: 

- a profilelemek csatlakozó felülete nem elegendı a méretezett számú csavar 

kiosztására (felülete nem elég a csavarkép kialakításához), pl.: EGM fedélszék 

ereszhez esı sarokrésze 

- több C, vagy U profil találkozásánál (geometriailag nem csatlakoztatható elemek) 

közvetítı-teherátadó elemként, pl.: gerincelem függıleges oszlopelemének 

kapcsolata a torokgerenda kettıs C profil szelvényéhez.  

Több elem összekapcsolásakor elızetesen össze kell a profilokat szorítani csavarozás elıtt. 

Erre megoldást ad a 4.A. Mellékletben ismertetett M8-as szerelı-szorító csavar, vagy csavaros 

szorító. 

[4/1, 4/2]  

 

4.3. Épületszerkezeti fejlesztés ismertetése, igazolása 

 

Az épületszerkezeti megoldás példázó bemutatása: 4_2.; 4_6.; 4_8.; 4_9.; 4_10. ábrákon. 

Az épületszerkezeti konstrukció elmélete azonban azon alapszik, hogy a meglévı –statikai, 

épületfizikai, akusztikai feltételeket teljesítı- elemeket, rétegeket megfelelı sorrendben, 

egymáshoz optimálisan rögzítve, a szerkezet lehetı legjobb tulajdonságait nyújtó szerkezeti 

felépítést kell megvalósítani.  

Épületszerkezeti fejlıdés ezek alapján a következıkben tud megvalósulni: 

- a meglévı alapvetı részek illesztését optimalizálva,  

- épületfizikai, akusztikai paramétereiben javítva – adott esetben kiegészítı szerkezeti 

elemek közbeiktatásával, vagy jobb építıanyagok választásával -,  

- a technológiai elıírások - legkevesebb hibalehetıséggel való - betartása mellett, 

- jó minıség biztosítása építéskor és megırzése az épületek teljes életciklusára, 

- nyári hıérzet javítása épületszerkezeti megoldásokkal. 
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Felsoroltak együttes érvényesítésével a fejlıdés a következı alfejezetekben ismertetett 

jellempontokban körvonalazódik. 

Az épületszerkezeti részek ismertetésének sorrendje az építés periodizációját követi, az 

alfejezetek logikai felépítése pedig a következı: 

- ismerteti a fejlesztés indító tényezıit,  

- megoldási lehetıségét/lehetıségeit, majd  

- az optimálisnak ítélt, konkretizált megoldást, indoklással alátámasztva.  

 

4.3.1. Falszerkezetek rétegfelépítésének fejlıdése 

 

A fal rétegfelépítésének kialakításakor szem elıtt kellett tartani a statikai és épületfizikai 

fejlesztés iránymutatásait, valamint a tőzvédelmi szempontokat. Ilyen, a rétegrendet 

befolyásoló tényezıket jelentettek a következı szakági javaslatok: 

1. a falvázszerkezet mindkét oldalán faháncslemez réteget kell rögzíteni (Statikai 

számítások alapján);  

2. párazárás javítása; 

A párazáró fólia általános (nem fejlesztett) rendszerfelépítésnél a vázszerkezet belsı 

felületén került rögzítésre a falvázbordákhoz, ami a fólia szakaszos-sávszerő 

megtámasztását jelenti. A fóliaszélek összeragasztása (ragasztószalaggal) szilárd aljzat 

nélkül kétséges, hiányosságokat rejt magában. A belsı oldali építılemez erre is 

megoldást nyújt, mivel szilárd aljzatot képez a fólia beépítéséhez, toldásához. Fontos 

elıírni a fólia anyagminıségét, páraáteresztı képességét és a fólia hıtükrös mivoltát.  

(A fólia páraáteresztı képességét a páradiffúziós ellenállási számmal - µ - lehet 

megadni, ami a megmutatja a levegıben lezajló páradiffúziós folyamat és a vizsgált 

építıanyag páradiffúziójának sebességhányadosát. A diffúzióegyenértékő légréteg 

vastagsága – Sd – elızı segítségével számítható, fizikai tartalma megmutatja milyen 

vastagságú az a levegıréteg, amelyben ugyanannyi idı alatt jut át a diffúz pára, mint 

az adott építıanyagban: Sd= µ ⋅ S [m], ahol S a vizsgált anyag rétegvastagsága [m]. 

Mivel a fólia vastagsági mérete nem „mérhetı” ilyen szempontból, Sd értékét a 

gyártók adják meg. [3/11] lásd.: 3. fejezet 46.o.)  

3. páragazdálkodás javítása; 

A gipszkarton burkolatnak saját teherhordó vázat szerelve (kalapprofilok) annak 

síkjában a gipszkarton burkolat és a párazáró fólia rétege között egy bezárt légzóna 
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alakul ki, ami kedvezıen befolyásolja a páraháztartást. Továbbá az elektromos 

vezetékek szerelhetık benne. 

4. acélváz hıhíd-okozó hatásának csökkentése; 

Az épületfizikai mérések bizonyították az acél vázbordák hıhíd-hatását, melynek 

mértéke jelentısen csökkent már 4 cm-es homlokzati hıszigetelı rétegnél is (~2 K 

hımérsékletkülönbség mutatkozik belsı felületen a vázbordák síkjában, ami 

páralecsapódás szempontjából nem mértékadó, de az épület energiamérlegében 

szerepet játszik). A jelenség további csökkentése a homlokzatképzı hıszigetelés 

vastagságának növelésével érhetı el.  

 

Felsorolt momentumok figyelembe vétele a következı általános rétegfelépítést hozza létre: 

- a fal belsı teherhordó magja a szálas hıszigetelı anyaggal teljes felületen kitöltött acél 

váz, melyek két oldalról faháncslemez burkol, 

- belsı oldalon párazáró fólia kerül, 

- a gipszkarton belsı burkolatot kalapprofil bordarendszer tartja és a profilok között 

bezárt légrés alakul ki. Hıhidas környezetben (pl.: sarkok, lábazat) a rés szálas 

hıszigetelı anyaggal kitöltendı 40-50 cm szélességben. (Hatékonyságának igazolása 

késıbbiekben - az épületfizikai fejezetben.) 

- külsı oldalon teljes felülető hıszigetelı réteg, ami egyben a homlokzatképzést is 

adhatja, vagy szerelt homlokzatburkolat szellızı légrése mögött helyezkedik el. 

A homlokzatképzés megoldásai alapvetıen 3 csoportba sorolandók: 

1. ásványi szálas hıszigetelı táblák tárcsás rögzítéssel, rabitzhálóval a szilikát 

alapanyagú vakolat felhordására 

A kızetgyapot környezetbarát megítélése lényegesen jobb (lásd. 3.4.1. fejezet 

b. pont), mint a PS hab hıszigetelésé, emellett hagyományos megjelenést 

biztosít. 

2. polisztirol hab táblák ragasztással rögzítve, (hıszigetelı szárazvakolat) 

A páravándorlást nézve a teljes felülető ragasztás hátrányos, ezért célszerő a 

táblák függıleges sávokban történı ragasztása (javasolt minden esetben 

kiegészítı mechanikai rögzítés). 

3. szerelt homlokzatburkolat 

A szellızı légréses homlokzatburkolatok árnyékoló szerepük miatt kedvezıen 

befolyásolják a nyári hıháztartást. A légrés mögötti teljes felülető hıszigetelı 

réteg kulcsfontosságú a hıhidasság kiküszöbölésére. 
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Szerelt burkolat hátrányaként jegyezhetı meg, hogy a légrés + tartóváz + 

burkolat rétegrend nagyobb szerkezeti vastagságot eredményez, mint az elızı 

két homlokzati rendszer. (A könnyőszerkezetes építés elınye vész el: a jó 

hıszigetelı képesség biztosítása keskeny falszerkezet mellett.) 

A szerelt burkolat anyaga az építésmód jellegéhez igazodóan fa, vagy fa 

alapanyagú kompozit lemez. A felületkezelés szempontjából trópusi fa, vagy 

telített faanyagú burkolat szerelése javasolt, melyek tartósan ellenállnak a 

környezeti hatásoknak. 

A külsı teherhordó falszerkezetek rétegrendi felépítésének változatait és a belsı falak 

rétegrendjét a 4.B. Melléklet ismerteti. 

 

4.3.2. Felmenı fal és fogadószerkezet csatlakozásának megoldásai 

 

a.) Lábazati csomópont felépítése, szerelési sorrendje 

A fogadó szerkezet alápincézett épület esetén a hagyományos szerkezető pince födéme és a 

pincefal koszorúja, alápincézetlen épületnél a vasbeton lábazati fal és a köztes vasalt aljzat. A 

fogadó szerkezet hagyományos technológiájából gyakran adódik probléma a szerelt szerkezet 

mm pontossági igénye miatt. Az alépítmény beton, vasbeton szerkezete cm pontosságot tud 

biztosítani, de elıfordul több cm-es méreteltérés is a felületen. (Az eltérés csökkentésére a 

pincefalhoz például zsalukı, a pincefödémhez elıregyártott gerendás, vagy pallós födém- 

rendszer ajánlatos.) Az egyenetlenségek miatt a talpprofil alá önterülı kiegyenlítı réteg 

szükséges.  

Az épület védelmére – különösképpen könnyőszerkezetes épületnél – feltétlenül szükséges a 

talajnedvesség elleni szigetelés. A szerelt szerkezetek építése csak a vízszigetelés elkészülte 

után kezdhetı meg. 

A vízszigetelés védelmére és a lábazatburkolat kialakítására és hıszigetelésére extrudált PS 

hab táblákat érdemes beépíteni. Rögzítésük ragasztással történik, kérgezett felületük 

vakolható. Nagyobb esztétikai igény esetén szóba jöhet mőkı, vagy terméskı burkolat, 

téglaburkolat is. Minden esetben figyelemmel kell lenni a vízszigetelés védelmére a burkolat 

rögzítésekor, továbbá a lábazat homlokzati síkjának „hátrahúzására” a felmenı fal külsı 

síkjához képest a vízorros kialakítás megvalósítására (vakolóprofil beépítésével). 

A felmenı falváz szerelése és a teherhordó mag elkészülte után a párazáró fólia kivitelezhetı. 

A fólia és a vízszigetelés csatlakozó részen biztosítani kell a légzárást és párazárást, ami a 

kivitelezés megfelelı sorrendjével és a rétegek átlapolásával valósítható meg. 
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A fogadó tartószerkezet és vízszigetelése felett lépésálló hıszigetelés szükséges, a 

padlóburkolat alatt pedig úsztatott réteg aljzatbeton, vagy cement esztrich. A nehéz aljzat és 

nehéz padlóburkolat nagymértékben segíti az épület nyári hıtechnikai viselkedését a hıtároló 

képesség növekedése által. A padlószerkezet hıtárolása és hıleadása kedvezıen hat a nappali 

és éjszakai komfortfeltételekre, hiszen a nagy tehetetlenségő kerámia lapburkolat nappal 

hősnek hat, de befogadja a napsugárzás hıenergiáját és azt éjszaka adja le. Tulajdonképpen ez 

a folyamat az idıben állandó hımérséklet megvalósulása felé mutat (ami természetesen nem 

valósulhat meg e jelenségbıl).  

A hidegburkolatú rétegfelépítés megkívánja a padlófőtés beépítését. A főtéscsövek 

elhelyezése viszont viszonylag vastag (min. 7 cm) aljzatbetont igényel. Ha azonos vastagságú 

padló-rétegfelépítést kell kialakítani, de nem minden helységben van padlófőtés, akkor a 

hıszigetelı réteg vastagságát érdemes növelni. Ez célszerő egyrészt a padlófőtés nélküli 

részen hıérzeti okokból, másrészt a költséges cementesztrich vastagságát csökkenti.  

Az úsztatott aljzat kialakítása elıtt szükséges a dilatációs mozgásokat felvenni képes 

hıszigetelı sáv elhelyezése a fal mellett.  

Az elızı alpontban ismertetett rétegrend vízszintes kalapprofilokat használ a gipszkarton 

burkolat rögzítésére. A kalapprofilok síkjában a 22 mm széles légréteg ugyanilyen vastagságú 

faháncs táblával van kitöltve ~30 cm magasságig. Feladata egyrészt megtámasztani a 

gipszkarton lemezeket., másrészt védelmet nyújt a megépült száraz technológiájú 

falszakasznak a nedves technológiájú aljzatbeton építésekor, mint második elhatároló réteg. 

Az elválasztó feladatot elsısorban a technológiai szigetelés látja el.  

A hagyományos szerkezetek megszilárdulása, kiszáradása elıtt a gipszkartonozást nem lehet 

elkezdeni a gipszkarton nedvességfelszívó tulajdonsága miatt. (lásd káresetek 3.3.2. alfejezet) 

 

b.) Elılépcsı 

A bejárathoz vezetı elılépcsı a fogadószerkezethez hasonlóan hagyományos beton 

szerkezető - a szerelt ház jellegéhez igazodó - elıregyártott elemek preferálása. 

Legegyszerőbb megoldásként a következı javasolt: a lábazati falból kinyúló, sávalapokra ülı, 

vasbeton térdfalak építése, amelyekre a lépcsıfokok kétoldalt támaszkodnak fel. A fokok 

elıregyártott vasalt beton, vagy mőkı elemek.  

A bejárati ajtó küszöbrészének víztıl való fokozott védelme érdekében az elılépcsı 

pihenılemezébe taposórács illesztendı, ami levezeti a nedvességet (és - mint lábtörlı - a sarat, 

szennyezıdéseket is). Kivehetı rácselemmel megoldható a lépcsı alatti tér idıszakos 

takarítása. 
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A bejárati ajtó tokszerkezetének nedvességvédelme növelhetı a küszöbrész kiemelt profilra 

való állításával és elé felvezetett kiegészítı vízszigeteléssel. 

A taposórács tehát a nagyobb vízmennyiségtıl véd, míg a küszöb elıtti kiegészítı szigetelés 

további biztonságot nyújt a küszöb beázása ellen, így együttes alkalmazásuk kielégítı 

megoldást nyújt a korábbi küszöbkialakításhoz képest. 

 

c.) Terasz 

A fedetlen terasz rétegfelépítése és csatlakozása az épülethez káresetek forrása volt, legfıképp 

az erkélyajtó-küszöb elégtelen nedvességvédelme miatt. Elsısorban le kell szögezni, hogy a 

talajon fekvı fedetlen terasz vízszigetelése szükségtelen a mindkét irányból érkezı 

nedvességhatás miatt. A burkolat védelmére és a teraszlemezbe jutó nedvesség elvezetésére 

szükség van a szerkezet állagvédelme miatt. Megoldást nyújtanak a felületszivárgó lemezek 

geotextil burkolattal, melyre szőrıbeton réteg készül. Ezáltal a burkolaton átjutó nedvesség a 

szőrıbetonon keresztül elvezetésre kerül a felületszivárgó lemezen. A felületszivárgó lejtését 

a lejtbeton adja. 

A terasz járófelületi síkja a belsı padlóburkolat síkjához viszonyítva kétféle lehet, így 

különbözı megoldásokat kíván: 

1.) A hazai építtetıi igények szerint a terasz járósíkja egyezzen meg a belsı tér burkolati 

síkjával. Ilyen konstrukció a következıket vonja maga után: 

- a küszöb és a lábazat vízszigetelése nehezen megoldható, 

- a terasz lábazat felsı síkja magasabban lesz, mint az épületé, így homlokzatilag nem 

elınyös. 

A beázás veszélyének elkerülése érdekében ez esetben is be kell tartani a min. 3 cm-es 

magasságkülönbséget a járósíkok között. Ahhoz viszont, hogy a tokszerkezet alatti 

épületrészeket is megvédjük a beszivárgó nedvességtıl, a felületszivárgó lemez alsó síkját az 

épület vízszigetelési síkja alá kell rendelni, továbbá pótlólagos vízszigetelı sávot kell a 

küszöbrész elé rögzíteni. A teraszajtó tokszerkezete elıtti elıregyártott rácsos folyóka a 

beázás elleni biztonságot növeli. 

E két konstrukció – az elılépcsıhöz hasonlóan – korrekt víztelenítést biztosít a 

küszöbrésznek. 

2.) A vízszigetelés szempontjából és lábazatilag is esztétikusabb megoldást ad a terasz 

síkjának süllyesztése a belsı járósíkhoz képest ~30 cm szintkülönbséggel. Ez azt jelenti, hogy 

a teraszajtón kilépve egy lépcsıfok magasságot le kell lépni egy taposóráccsal ellátott, 

biztonságos szélességő elılépcsıre. Tartószerkezete elıregyártott mőkıelem, vagy vasbeton, 
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mely a lejtbeton és a felületszivárgó felsı síkján áll. A bejutó nedvesség kivezetésére alsó 

felülete kannelúrázott. A terasz szintjét az elılépcsırıl lelépve érjük el, amely szint a járda 

síkja felett van. E magasságkülönbségre viszont szükség van a felületszivárgó lejtésének 

kifutásához,  a nedvesség kijutása érdekében a csatlakozó terep síkja felett. 

 

4.3.3. Külsı fal és födém csatlakozása, nyílásáthidalások 

 

A tartószerkezetileg ismertetett kapcsolat (4.2. fejezet) épületszerkezeti nézetébıl a párazárás 

megvalósítása az egyik fontos feladat. A fal felsı részén a párazáró fóliát ki kell vezetni a 

vízszintes záróprofil felsı síkján az álló helyzető koszorúprofil alsó övéig. A következı szint 

párazáró fóliája ugyanezen koszorúprofil felsı övétıl kell induljon, közben az acél profil látja 

el a párazárást. Ennek következtében a lég- és párazárás igen közel kerül a külsı, hideg 

zónához. A párakicsapódás megelızésére a koszorú elıtti homlokzati sávban a homlokzati 

hıszigetelésnél jobb, kisebb hıvezetési tényezıjő hıszigetelést kell beépíteni (extrudált PS 

habok, λ=0,027-0,032 W/mK). Valószínősíthetı, hogy a kivitelezési gyakorlatban ez a 

szerkesztés a hagyományos építésben már berögzült: „koszorú elıtti hıszigetelés” megoldása 

alapján nem fog nehézségeket okozni. 

Az áthidaló szerkezetek beépítése szorosan kapcsolódik a födém csatlakozáshoz, az áthidaló 

gerendák felsı síkja a födémgerendák fogadószintje. A fesztávolság szerint bármelyik 

áthidaló megoldás beépítése mellett a fal magassága állandó marad, vagyis magas áthidalónál 

a nyílászáró mérete lesz kisebb.  

A párazárás itt a nyílászáró tokszerkezetétıl indul a koszorú felé. A burkolattartó 

kalapprofilok irányt váltanak a fal belsı oldalán, hisz olyan rövid szakaszról van szó (az 

áthidaló magassága a födém alsó síkjáig), hogy függıleges profilok szerelése praktikusabb a 

gipszkarton táblák anyagtakarékos szabása érdekében. Kalapprofilok beépítése a nyílások 

belsı, felsı felületén (szemöldökrész) már rontaná a funkciót: egy szélesebb nyílászáró 

tokszerkezet az üvegezett felület arányát csökkentené. Itt a gipszkarton táblák közvetlenül a 

faháncslemezre - a párazáró fólia beszorításával – kerülnek. 

A külsı árnyékolóként kézenfekvı megoldást a redınyök és a zsalugátertáblák nyújtanak. A 

szerkezeti konstrukció szempontjából a redınyszekrény beépítése bonyolultabb, hiszen magas 

nyílások esetén (pl. teraszajtó) a redınyszekrény keresztmetszete okoz problémát. A 

homlokzati síkból való kiugrást megelızendı (esztétikai igény), olyan redınytípusok 

kerülhetnek szóba, amelyek kis redınyszekrény méretek mellett tudnak magas nyílásokat 
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árnyékolni. Ez a kritérium megszabja a lehetıségeket a típusválasztás terén. További 

alternatívát jelent a redınyszekrény helyzetének megválasztása (lásd.: 4.B. Melléklet): 

- hıszigeteletlen külsı oldali redınyszekrény: 

- hıszigetelt külsı oldali redınyszekrény: 

- hıszigetelt belsı oldali redınyszekrény:  

A födémszerkezet rétegfelépítése meghatározza annak akusztikai teljesítményét. A 

kopogóhangok terjedésének megakadályozására polietilén habsávot kell a födémgerendák 

felsı övére ragasztani. Erre kerül a teherelosztó – 22 mm-es, növelt vastagságú - 

faháncslemez, majd úsztató réteg, és a padlófőtés csöveinek fogadására alkalmas „pogácsás 

lemez”. C150-es födémgerendák esetén az úsztatott aljzatban elhelyezhetı a padlófőtés. 200 

mm-es gerendák felett a rétegfelépítésbe keskenyebb hıszigetelı réteg kerül, így azonos, 300 

mm-es szerkezeti vastagság valósítható meg. Mindkét rétegfelépítésnél hideg padlóburkolat 

lerakása célszerő a hıtároló kapacitás növelésére. A födém alsó síkján CD vázrendszer tartja a 

2 réteg gipszkarton mennyezetburkolatot. 

 

4.3.4. Tetıteres épület födém-térdfal csatlakozása 

 

A tetıtérbeépítéses épületeknél a külsı fal, födém és belsı térdfal csatlakozásának 

épületszerkezeti kialakítása több szempontból is összetett feladat, amelyet geometriailag a 

kétféle födémgerenda-méret is változtat. Megoldást kell nyújtani a földszinti lakótér 

hıvédelmére a búvótér felıl, a párazárás folytonosítására és a padlószerkezet csatlakozására.  

A C150-es és C200-as födémgerendák esetén a csatlakozó szerkezeti elemek méretei 

változnak, de alapjában véve a rétegfelépítés azonos: a búvótérnél a födémgerendák felsı 

síkjára 20 cm kiegészítı hıszigetelés kerül a felülrıl hőlı födémkonstrukció miatt. A 

hıszigetelı réteg felsı síkján ajánlatos egy pormentesítı réteget elhelyezni.  

A párazárás kialakítása ezen a szakaszon kiemelt fontosságú feladat, mivel a koszorúprofil 

elıtti síkban és a térdfalelem szélességében a párazáró fólia közelebb kerül a külsı 

hımérséklető részekhez. A kicsapódás megelızésére a fólia külsı oldalán elıírt hıszigetelés 

beépítésének betartása szükséges. Így tehát a koszorúprofil elé a homlokzati hıszigetelésnél 

jobb (közel fele értékő λ tényezıjő) extrudált PS hab beépítésével (lásd.: 4.3.3.), a 

koszorúprofilhoz alsó övéhez érkezı és felsı övétıl induló fólia ragasztásával, ill. a 

koszorúprofil gerinclemezében kialakított perforációk leragasztásával biztosítható a párazárás. 

A térdfali födémszakaszon pedig jelentıs vastagságú kiegészítı szálas hıszigetelés biztosítja, 

hogy a párazáró fólia a búvótér hımérsékletéhez képest magasabb hımérséklető rétegben 
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helyezkedjen el. E szakasz páratechnikai védelmében a ferde tetısík szaruprofilok közötti 

terének és a térdfal-oszlopok közötti terének hıszigetelése is javít, hiszen így a búvótér 

hımérséklete magasabb. A párazáró fólia a C koszorúprofil felsı övétıl indulva a 

födémgerendák felsı síkján halad, át a belsı oldali térdfal talpgerendája alatt – ami ebben a 

kivitelezési fázisban még nem került beépítésre-, viszont a térdfalelem elhelyezése után a 

belsı térdfaloszlop faháncslemez felületén a fólia rögzíthetı és folytonosítható.  

A szerkezet más részein a párazáró fólia síkja a belsı burkolat alatt helyezkedik el, de még az 

installációs réteg mögött, így a fólia megsértése nélkül szerelhetık az elektromos vezetékek. 

Ezáltal a fólia épsége megırizhetı, és mivel a teljes falváz hıszigeteléssel kitöltött és burkolt, 

a párakicsapódás megelızése biztosítottnak tekinthetı. 

A padlórétegrend kialakítása a belsı térdfal faháncslemezzel és párazárással ellátott 

szerkezetének elkészülte után történik. A födém felsı síkját összetartó 22 mm-es 

faháncslemez réteg és a felette lévı hıszigetelés közvetlenül csatlakoznak a függıleges 

rétegekhez. Ezután kerül a kalapprofilok síkjába a függıleges lábazati faháncslemez sáv, ami 

a további vízszintes padlórétegek fogadója.  

 

4.3.5. Tetıteres és emeletes épület erkélymegoldásai 

 

Az erkély két jellegzetes változatát mutatja a 4_13. és 4_14. ábra az ábramellékletben. 

A könnyőszerkezetes épületek külsı megjelenését a tartószerkezeti felépítés nem 

befolyásolja, homlokzatról csak szakavatott szemmel állapítható meg, hogy az épület nem 

teherhordó falas. Van azonban néhány „árulkodó jel”, ami a könnyőszerkezetes jellegre utal. 

Az emeleti erkélyek szerkezeti megoldása, megtámasztása az egyik.  

Két, vagy többtámaszú tartóként viselkedı födémgerendák szelvényméretei az erkélyek 

alátámasztására nem méretezettek, ezért az erkélyek önálló megtámasztást kapnak. Az épület 

vázszerkezetéhez homlokzati oldalon pontonkénti rögzítéssel csatlakoznak, de külsı oldalon 

oszlopokkal alátámasztottak. Ezáltal az épületváz nem kap akkora terhelést koszorúsíkban, 

mintha konzolos megoldásról lenne szó, viszont a rögzítés biztosítja az épülethez való 

elmozdulásmentes csatlakozást és csak pontszerő hıhidakat képez. 

Az erkély vázszerkezetéhez fa elemeket elınyös használni, több okból: 

- A faszerkezet szerelése jól igazodik a könnyő acélvázas építés kivitelezıi körének 

gyakorlatához. 

- Fedett erkély megvalósításához a tetıszerkezet túlnyújtására van szükség, amely 

hıhídmentes megvalósítása faelemes toldással lehetséges.  
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- Acélvázas erkélykialakítás megjelenése a homlokzaton rideg érzetet kelthet. 

Fenti meggondolások alapján a következı szerkezeti konstrukció célszerő: 

� Az erkély alátámasztására fa oszlopok építendık, melyek földszinti 

fogadószerkezete biztosítja a nedves technológiával készülı rétegektıl való 

elválasztást (elıregyártott acél csapos tartóelem, pl. BMF elemek). 

� Az oszlopokat kétoldalról közrefogó szelemenpár támasztja az erkély 

födémgerendáit. 

� A fa födémgerendák acél rögzítı elemekkel az épületváz koszorúprofiljához 

rögzítendık a födémgerendákkal szemközti pozícióban (a koszorúprofil 

igénybevételeinek csökkentésére). A fa erkélygerendák síkja megegyezik a 

födémgerendák síkjával. 

� Az erkély járófelületét trópusi fa lécezés adja. A födémgerendák tetején 

trópusi fa anyagú párnafák fogadják a lécezést. (Trópusi fa alapanyagok 

használandók nedvességnek kitett térben, mivel jobban ellenállnak az idıjárás 

hatásainak, vízre nem érzékenyek, és tartósságuk meghaladja a mérsékelt 

égövi fafajtákét.) 

� Az erkély feletti tetı alátámasztása hasonló az erkélyéhez: támaszoszlop indul 

a födémgerendák síkjáról az alsó oszlop tengelyéhez igazítva. Kétoldali 

szelemenek támasztják a tetı acélszaruiból kinyújtott fa gerendákat. (A 

faelemek keresztmetszete 50/150 mm, ami lehetıvé teszi a C150-es 

acélprofilba való behelyezést.) 

A szerelt erkélyfelépítés jól igazodik a vázas épület technológiájához, járófelületének 

megjelenése kellemes érzetet kelt a lakókban (különleges, meleg hatású megjelenés ad a fa 

felület a hagyományos építés konstrukcióihoz képest). 

A szerkezetfejlesztésben kialakult ismétlıdı szaruállásos fedélszerkezet miatt külön 

megoldást kell nyújtani a tetıteres épületek ereszoldali, illetve oromfali erkélyének 

lefedésére. 

 

a.) Ereszoldali erkély 

Az ereszoldali erkélyre való kijutáshoz tetıfelépítményt kell építeni, ami a tetıszerkezet 

egyenletesen kiosztott elıregyártott kereteit módosítja. Az erkély oldalán a szaruállás 

szerkezete nem teljes, a gerincelem alatt el kell hagyni a szaruállás alsó elemeit. A gerincelem 

kötıgerendája alatt nagy fesztávolságú nyíláskiváltással a felépítmény szarugerendái 
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alátámaszthatók. Az acél szarugerendák a fal külsı síkjáig futnak, innen fa szarugerendák 

támasztják a tetıhéjazatot. 

A tetıfelépítmény két oldalán külsı térelhatároló falak szükségesek, vázszerkezetük az erkély 

melletti elsı teljes szaruállás elıtt szerelhetı. A tetıfelépítmény szélességének a legnagyobb 

alkalmazható nyílásáthidalás szab határt, ami a részleges szaruállások kiegészítı 

szarugerendáit tartja. 

 

b.) Oromfali erkély 

Az épület oromfali homlokzatán kialakított erkély felépítését tekintve analóg az elızıekkel, 

viszont az erkély fedése csak részlegesen oldható meg. Az épület hossztengelyére merıleges 

erkély esıtıl való védelme a tetıszerkezet kinyújtásával lehetséges, ami azonban nem ad 

közvetlen lefedést a sátortetı szerkezetének magasabb helyzete miatt. A tetı kinyújtás -

tartószerkezeti megfontolások alapján – nem egyezik az erkély szélességével. 

A tetıszerkezet megnyújtása az épület síkja elıtt épített kiegészítı szaruállással lehetséges. 

Tartószerkezetileg nem teljes értékő szaruállás, ezért elegendı üres fedélszékként 

szerkeszteni, vagyis a szarufákat (különösen látszó eresz esetében indokoltan fa elemek) fa 

szelemenek támasztják. A taréjszelemen és a keretállás térdfaleleménél futó köztes szelemen 

az épület fedélszék-részén acél U200-as profil, viszont a kinyújtott tetırészen fa gerenda. Az 

épület külsı falának síkjához képest 1 méteres elıreugrás megvalósításához a fa szelemenek 

2,5 méteres „hátrahorgonyzására” van szükség, ami 3 szaruállásköznek felel meg. 8,5 m 

épületszélesség felett szükség van még egy közbensı szelemenre („derékszelemen”) is a 

kötıgerenda felsı síkján.  

 

4.3.6. Padlásteres épület tetı és födémkialakítása 

 

Nem hasznosított tetıteres épületek padlástere ideiglenes közlekedésre és raktározásra van 

kihasználva, ezért járófelületet kell biztosítani. A födém rétegfelépítése tartószerkezetileg 

megegyezik egy tetıteres épület közbensı födémkialakításával, a szerkezet fölött viszont 

burkolórétegként elegendı párnafákra erısített deszkázat.  

A padlástér alárendelt funkciójából következıen a párazárás a földszinti lakótérre 

korlátozódik, síkja pedig a belsı oldalon van. (Tetıtérbeépítéses épületnél a térdfalig a 

födémgerendázat felsı síkján fut.) A párazárás síkja a födém alsó síkja, ami praktikus a 

függıleges párazárás csatlakoztatása és a mennyezetburkolatot tartó CD profilok 

felrögzítésének leszorító hatása miatt. 
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Az eresz és gerinc mentén merevített fedélszerkezet kis magasságú oszlopai, és az ezeket 

összetartó fiókgerenda a zárófödémhez csatlakozik. Az ereszrész fokozott hıvédelme 

érdekében kiegészítı hıszigetelı sáv alakítandó ki az ereszvonal környezetében ~1 m-es 

szélességben a padlástér burkolatáig. Ez a kiegészítı hıszigetelés 5 cm-es vastagságban 

elegendı (felsı síkján pormentesítéssel), hiszen a födémgerendák és a burkolattartó CD váz 

köze is teljes keresztmetszetben hıszigeteléssel kitöltött. A födém külsı, záró síkjánál ez a 

kiegészítı hıszigetelés továbbfut a sarokrész hıhídmentesítésére: csatlakozik a homlokzati 

hıszigeteléshez. Ezáltal a padlástér átszellıztetett jellege nem fokozza hıhidak kialakulását.  

A padlásteres tetı kétszeresen átszellıztetett konstrukció (hidegtetı). 

 

4.3.7. Tetıtérbeépítéses épület tetıszerkezetének rétegfelépítése 

 

Hasznosított tetıteres épület rétegfelépítése egyszeresen kiszellıztetett, vagyis a melegtetık 

elve alapján épül fel. Ez a szarugerendák közötti térben teljes keresztmetszető hıszigetelést 

jelent.  

 

A héjazat anyagától függıen a légrés helyzete a következı lehet: 

- A szaruprofilok felsı síkjára faháncslemez réteg kerül, ez adja a tetıfólia aljzatát. Az 

erre kerülı ellenlécek közötti térben alakul ki a szellızı légrés. A héjazat lehet pl. 

sajtolt cserépfedés, vagy acél cserepeslemez fedés (kalapprofilokra rögzítve).                        

- Teljes felülető aljzatot igénylı héjazat esetén (pl.: bitumenes zsindely) a faháncslemez 

közvetlenül a héjazat aljzatát képezve helyezkedik el, TiZn lemez fedés esetén ún. 

szellızı alátétszınyeget kell a faháncslemezre fektetni. Ezekben az esetekben a 

szellızı légrés a faháncslemez és a szaruprofilok közötti ellenlécezéssel alakítható ki. 

A tetıfólia így közvetlenül a szaruprofilok és a köztes hıszigetelés felsı síkjára 

fekszik fel. 

A faháncslemezek ilyenkor nem közvetlenül csatlakoznak a szarugerendákra, így 

fedélszerkezetet összetartó szerepük nem érvényesül, ennek pótlására kiegészítı réteg 

kerül a szerkezet belsı oldalára.                             

A búvótér hımérséklet-csökkenését mérsékli a szarugerendák közötti teret kitöltı 

hıszigetelés. 

A búvótéri párazáró fólia vonalvezetése a belsı térdfalelem belsı oldalán folytatódik. 

Mindkét fólia esetében célszerő tükrözı felülettel ellátott típust választani: 

- A tetıfólia hıtükrös felülete a nyári napsugárzás visszaverésére alkalmas, 
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- A párazáró fólia hıtükrös tulajdonsága a hıveszteség csökkentésében játszik szerepet 

télen. 

[4/3, 4/4] 

 

Összességében elmondható, hogy az elıregyártás és rendszerszerő építés okán tipizált 

vázszerkezeti felépítés mellett épületszerkezetileg széles variációs lehetıséget biztosító 

szerkezeti rendszer alakult ki a fejlesztés által. Az épület váza változatos tömegformákat tud 

biztosítani, szerkezeti anyag és burkolóanyag választás szempontjából is számos elképzelés 

valósítható meg. Ezáltal az építési rendszer az építtetıi igényeknek messzemenıen meg tud 

felelni. 

 

4.4. Épületfizikai fejlesztés ismertetése, igazolása 

 

Az épületfizikai fejlesztés célkitőzései szorosan kapcsolódtak a szerkezetfejlesztési és 

épületszerkezeti konstrukció kialakításához. A korábbi épületszerkezeti és épületfizikai 

elemzések alapján, energetikai indokok alapján, a fejlesztés egyik fı iránya a szerkezeti 

elemek által okozott hıveszteség (hıhíd-hatás) csökkentése volt. A vizsgálatok eszköze a 

fejlesztett rendszer réteg-felépítési és csatlakozási megoldásainak szimulációs elemzése, 

amely a fejlesztés köztes fázisaiban is alkalmas volt az elgondolások igazolására. Másrészt az 

épületfizikai számítások meghatározták az új rendszer paramétereit, amelyek alapján 

kimutatható a számszerő javulás a korábbi rendszerhez képest. Az eredeti rendszer 

feltérképezésekor elvégzett hıtechnikai számítások (lásd.: 3.A. Melléklet) ismétlése történt az 

új rendszer alapadataival a megváltozott szerkezeti felépítés jellemzıinek meghatározására. 

 

A szerkezetfejlesztés igazolására hivatott hıtechnikai számítások számítógépes szimulációval 

történtek, mivel a gyakorlatban a fejlesztett rendszer még nem került megvalósításra. Ez a 

módszer lehetıséget ad méretarányos modell építése nélkül az eredmények meghatározására. 

A szimulációs számítás hitelessége az eredeti rendszeren végzett mérések alapján vált 

bizonyítottá. (lásd.: 3.A. Melléklet) A lakott épületeken végzett termovíziós mérésekbıl 

kapott hıtérképek alapján vonalmenti hıátbocsátási tényezık lettek meghatározva. Azonos 

szerkezeti csomópontokra elvégzett számítógépes szimulációs futtatások a mérésekkel közel 

azonos vonalmenti hıátbocsátási tényezıket eredményeztek. (Az eltérések valószínősíthetıen 

a szerkezetek idealizált jellegébıl adódnak.) Az igen jó egyezés bizonyítja a számítási 

módszer helyességét, így a fejlesztésben való alkalmasságát is. 



Dudás Annamária PhD értekezés  91 

A fejlesztés épületfizikai számításait és az eredeti rendszerrel való összevetést a 4.C. 

Melléklet ismerteti.  

Az épületszerkezeti és épületfizikai fejlesztés szoros összekapcsolódásának egyik jellemzı 

példája volt a falszerkezetek gipszkarton burkolatát tartó kalapprofil légréteg hıszigeteléssel 

való kitöltésének vizsgálata. Mivel az, hogy a párazáró fólia nem közvetlenül a gipszkarton 

mögött van, a belsı tér páraháztartását kedvezıen befolyásolja. Ezért nem volt indokolt teljes 

kitöltése. Viszont a vázelemek hıhíd-okozó hatásának kompenzációjaként a kiemelten 

„hıhidas” csomópontok környezetében a légréteg ~40 cm-es szélességben való kitöltése 

eredményes. Ennek igazolására szimulációs futtatások történtek külsı falszerkezet pozitív 

sarokcsomópontjában. Az eredményként kapott hıtérképek összehasonlítása szemléletesen 

mutatja a felvetés ésszerőségét. (lásd.: 4.C. Melléklet 4C_1. és 4C_5. ábráját).  A 

hımérséklet-eloszlás izoterma vonalai láthatóan elmozdultak a belsı sarok irányába, ami a 

hımérséklet-értékek emelkedését mutatja az egyes szerkezeti sávokban. A vonalmenti 

hıátbocsátási tényezı javulása 33 % az eredeti rendszer sarokcsomópontjához képest. 

A fejlesztés elıtti rendszerrel való összehasonlításban általánosan a következık vonhatók le: 

- Az új rendszer hıtechnikai jellemzıiben jelentıs javulás mutatkozik meg. A rétegtervi 

hıátbocsátási tényezık javulása kisebb mértékő, mint a vonalmenti hıátbocsátási 

tényezıké (viszont mindkét esetben számottevı a fejlıdés). Ez a tény azzal 

magyarázható, hogy a külsı homlokzatképzés hıszigetelı rétegének vastagság-

növelése az acél vázelemek hıhíd-okozó hatását jelentısebben csökkenti, mint az 

eredeti rendszernél. Vagyis a hıszigetelés vastagságának növelése nem annyira a 

hıszigetelés konkrét értékének javulását eredményezi, mint inkább az épület 

energiamérlegében játszik szerepet, hisz a csomópontok hıszigetelési 

teljesítményének javulásában is megmutatkozik. 

- A hıszigetelı érték javulása és a szerkezeti csatlakozások korrekt kidolgozása adott 

épület hıveszteségének csökkenésében nagy szerepet játszanak, feltéve, ha nincs 

kifejezetten erıs hıveszteséget generáló tényezı (pl.: rossz hıszigeteléső nyílászárók, 

vagy lábazat, esetleg padló hıszigetelésének elégtelensége). 

- A jobb hıszigetelı értékek a falfelületek belsı hımérséklet-ingadozását is csökkentik. 

[4/5] 
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5. Acélvázas lakóépületek energetikai számítása 

 

A 4. fejezetben ismertetett fejlesztés az épületfizika területére is kiterjedt. A vizsgálatok, és a 

fejlesztések épületfizikai számításai a hazánkban általánosan alkalmazott számítási 

módszerekkel történtek. Idıközben az új építési rendszer gyakorlatban való megjelenése 

mellett érvénybe lépett az európai követelményekhez igazodó új energetikai szabályozás is 

[7/2006. (V.24.) TNM rendelet]. Az elıírások - az Európai Parlament és a Tanács 2002/91/EK 

direktívája alapján - az energiafelhasználás mérséklésére és a fenntartható fejlıdés érdekében 

szükségesek. Ezek alapján az épületek egyes épületfizikai mutatóinak követelményértéke és a 

számítási módszer is elıírásra került. Figyelembe kell venni az energiafelhasználás tényezıit, 

az épületgépészeti rendszereket, és az épület funkciója alapján eltérı követelményértékeknek 

kell megfelelni 3 szinten: 

1. szint: Határoló szerkezetek hıátbocsátási tényezıje; 

2. szint: Fajlagos hıveszteségtényezı; 

3. szint: Összesített energetikai jellemzı. 

Emellett vizsgálni kell az épület nyári túlmelegedésének kockázatát is, ami a 

könnyőszerkezetes épületek esetében a számítás sarkalatos pontja lehet. [5/1, 5/2, 5/3] 

A rendelet elıírja valamennyi új épületre az energetikai tanúsítvány kiadását (ennek még csak 

a tervezete ismert, ez azonban iránymutatást ad a számításokhoz). Mivel a kifejlesztett építési 

rendszer lakóépületek létrehozására született, célszerő az új energetikai szabályozásnak való 

megfelelés vizsgálata.  

A tervezett lakóépületek számítása minden egyes esetben más, ezért a vizsgálat több 

mintaépület elemzésével lehetséges. A számítás eredményei alapján következtetések vonhatók 

le a könnyőszerkezetes építésre energetikai jellemzıire. Az eredmények önmagukban nem 

minden esetben szolgálnak következtetéssel, ezokból számításra került ugyanazon 

mintaépületek hagyományos, kerámia építıelemekbıl készülı, teherhordó falas megoldása is. 

Az épületek kiválasztásához az acélvázas építési rendszer mintaépület-katalógusa adott 

alapot. Egyszerősített számítás 7 db mintaépület acélvázas és kerámia falazatú változatára lett 

elvégezve. (5 db földszintes Hardell ház és 2 db hagyományos mintaház tervezési 

katalógusból.) Részletes számítás ezek közül 1 mintaépület esetére készült. Ennek 

kiválasztásban szerepet játszott az épület tagoltsága, a nyílászárók helyzete (minden 

homlokzaton jelentıs üvegezett felület), az épület alapterülete (átlagos mérető épület), és saját 

szubjektív megítélés. Ezek alapján a számított mintaépületek közül egy ~135 m2-es épületre 

esett a választás. A számítások menetét az 5.A. és 5.B. Mellékletek ismertetik. 
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5.1. A „Myra” mintaépület egyszerősített számításának eredményei 

1. változat 
Porotherm 38 N+F 
Padlásfödémen 14 cm 
hıszig. 

2. változat 
Porotherm 38 N+F 
Padlásfödémen 14 cm 
hıszig. + padló kieg. 4cm 
hıszig. 

3. változat 
Porotherm 38 HS + 
Padlásfödémen 20 cm 
hıszig. 

4. változat 
Hardell rendszer fal- és 
födém-rétegfelépítése  

Fajlagos hıveszetségtényezı ΣA/V alapján meghatározott követelményértéke: 

q = 0,526 W/m3K q = 0,523 W/m3K 

Az épületre egyszerősített eljárással kiszámolt fajlagos hıveszteség-tényezık: 

q [W/m3K] → II. követelmény 
q = 0,571 W/m3K 

nem felel meg 
q = 0,555 W/m3K 

nem felel meg 
q = 0,506 W/m3K 

megfelel 
q = 0,468 W/m3K 

megfelel 

Főtés éves nettó energiaigénye: QF [kWh/a] 

 18,12473  kWh/a 12212,05 kWh/a 

Főtési rendszerrel fedezendı nettó hıenergia-igény fajlagos értéke: qf [kWh/m2a] 

 93,84 kWh/m2a 87,37 kWh/m2a 

Nyári sugárzásos hıterhelés: Qsdnyár [W] 

 1360,33 W 

Belsı és külsı hımérséklet napi középértékeinek különbsége nyárra: ∆tbnyár [K] → IV. köv. 

           1,57 K 
megfelel 

1,54 K 
megfelel 

Árnyékolók (zsalu, redıny) nélkül  
Qsdnyár= 2449,85 W 

 

2,41 K 
megfelel 

2,35 K 
nem felel meg 

Főtés primerenergia-igénye: EF [kWh/m2a] 

 129,50 kWh/m2a 121,48 kWh/m2a 

Melegvízellátás primerenergia-igénye: EHMV [kWh/m2a] 

 63,58 kWh/m2a 

Az összesített energetikai jellemzı ΣA/V alapján meghatározott követelményértéke: 

 213,08 kWh/m2a 212,12 kWh/m2a 

Összesített energetikai jellemzı az épületre: Ep [kWh/m2a] → III. követelmény 

 193,08 kWh/m2a 
megfelel 

185,06 kWh/m2a 
megfelel 

Minısítés: Ep/Epköv [%] besorolás és jellemzés: 

 90,6 %  
’B-C’ - követelménynél jobb 

követelménynek megfelelı 

87,2 % 
’B’ - követelménynél jobb 

 



Dudás Annamária PhD értekezés  94 

5.2. A „Myra” mintaépület részletes számításának eredményei 

3. változat 
Porotherm 38 HS + 
Padlásfödémen 20 cm 
hıszig. 

5. változat 
Porotherm 38 HS + 
Padlásfödémen 20 cm 
hıszig. + padló kieg. 4cm 
hıszig. 

4. változat 
Hardell rendszer fal- és 
födém-rétegfelépítése 
(legkedvezıtlenebb 
lábazati vonalmenti 
hıátbocsátással számítva) 

6. változat 
Hardell rendszer fal- és 
födém-rétegfelépítése 
(általános lábazati 
vonalmenti 
hıátbocsátással számítva) 

Fajlagos hıveszetségtényezı ΣA/V alapján meghatározott követelményértéke: 

q = 0,526 W/m3K q = 0,523 W/m3K 

Direkt sugárzási nyereség a főtési idényre: Qsd [W] 

Qsd = 2079,13 W Qsd = 1386,09 W 

Az épületre egyszerősített eljárással kiszámolt fajlagos hıveszteség-tényezık: 

q [W/m3K] → II. követelmény 
q = 0,531 W/m3K 

nem felel meg 
q = 0,515 W/m3K 

megfelel 
q = 0,453 W/m3K 

megfelel 
q = 0,363 W/m3K 

megfelel 

Nyári sugárzásos hıterhelés: Qsdnyár [W] 

1360,33 W (l. egyszerősített számítás) 

Belsı és külsı hımérséklet napi középértékeinek különbsége nyárra: ∆tbnyár [K] → IV. köv. 

            1,55 K 
megfelel 

1,54 K 
megfelel 

1,57 K 
megfelel 

Direkt sugárzási nyereség számítás az egyensúlyi hımérsékletkülönbséghez Qsd [W] 

590,80 W 393,87 W 

Az egyensúlyi hımérsékletkülönbség: ∆tbnov [K] 

 6,66 K 
megfelel 

6,38 K 
megfelel 

7,05 K 
megfelel 

A továbbiakban a biztonság javára való közelítéssel a nagyobb q érték alapján lett a számítás végezve.  

Főtés éves nettó energiaigénye: QF [kWh/a] 

 67,12676  kWh/a 11855,43 kWh/a  

Főtési rendszerrel fedezendı nettó hıenergia-igény fajlagos értéke: qf [kWh/m2a] 

 95,37 kWh/m2a 84,82 kWh/m2a  

Főtés primerenergia-igénye: EF [kWh/m2a] 
 131,40 kWh/m2a 118,32 kWh/m2a  

Melegvízellátás primerenergia-igénye: EHMV [kWh/m2a] 
63,58 kWh/m2a 

Az összesített energetikai jellemzı ΣA/V alapján meghatározott követelményértéke: 

213,08 kWh/m2a 212,12 kWh/m2a 

Összesített energetikai jellemzı az épületre: Ep [kWh/m2a] → III. követelmény 
 194,98 kWh/m2a 

megfelel 
181,90 kWh/m2a 

megfelel 
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Minısítés: Ep/Epköv [%] besorolás és jellemzés: 
 91,5 % 

’C’ - követelménynek 
megfelelı 

85,8 % 
’B’ - követelménynél jobb 

 

 

5.3. A „Myra” mintaépület számításából levonható következtetések 

 

5.3.1. A fajlagos hıveszteségtényezı számítása 

 

A fajlagos hıveszteségtényezı egyszerősített módszerrel való meghatározása a kiindulási 

szerkezetek alkalmazásával nem adott a geometriai viszonyoktól függı követelmény alatti 

értéket a vázkerámiás épületszerkezetek esetében. Ennek oka kereshetı a padló, ill. lábazat 

vonalában kialakuló nagy hıveszteségekben, ill. a padlásfödém elégtelen hıszigetelésében. A 

lábazati vonalmenti hıveszteség viszonylag magas értéke egyrészt az épület keskeny, 

szétterjedı alaprajzából következik, vagyis a nagy kerületi méretekbıl adódik: egy 

kompaktabb épületforma esetén ez az érték jóval kisebb lenne. A lábazati hıveszteségek 

kompenzálására a lábazat környezetében a padlórétegrend alá további hıszigetelı réteg 

beiktatása látszott célszerőnek, amellyel a padló már 10 cm hıszigetelı réteget tartalmaz. 

Ezáltal a padló élének vonalmenti hıátbocsátási tényezıje (ψ) a szabályozás elıírásai alapján 

csökkent. E megoldás sem mutatkozott eredményesnek, ezért további módosításokra volt 

szükség.  

Elsıdleges megoldást a vázkerámia falszerkezet hıszigetelı értékének javítása nyújtott. A 

vázkerámiás épület belsı térbeli geometriájának megváltoztatása nélkül ez úgy volt 

lehetséges, hogy egy új, jobb hıszigetelı képességő falazóelem lett figyelembe véve. 

Továbbá – gazdaságossági megfontolások alapján – a padlásfödém hıszigetelésének növelése 

látszott észszerőbbnek a nyílászárók hıszigetelı képességének javítása helyett. A 

padlásfödém hıszigetelésének 20 cm-re való növelése és a falazat javítása a padló kiegészítı 

hıszigetelése nélkül is az egyszerősített számítás II. követelményének megfelelı értéket adott.  

Az acélvázas épület - a réteges fal közbensı és külsı hıszigetelésébıl származó alacsonyabb 

mértékő hıveszteségek következtében - alapesetben megfelelt az egyszerősített számítás 

követelményeinek. Ebben szerepet játszhat az a tényezı is, hogy az egyszerősített 

számításban vonalmenti hıveszteségként csak a padló éle szerepel, és a hıhidak összességét  

a χ módosító tényezıvel növelt hıátbocsátási tényezık fejezik ki. Ennek értéke a külsı fal 

vizsgálatakor az acélvázas rendszernél a teljes homlokzatot beborító hıszigetelés miatt 

kisebb, mint a vázkerámiás esetben, így a falon keresztül bekövetkezı hıveszteség kisebb 
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mértékő a számításban. Mindezekelıtt elmondható, hogy az acélvázas épület fal- és a 

födémszerkezetek felépítése olyan jó hıvezetési tényezıkkel rendelkezik (a vázelemek hıhíd 

okozó hatását is figyelembe véve), amelyekkel az épület az I. követelményszintnek meg tud 

felelni. 

A részletes számításnál a vonalmenti hıhidak valamennyi esete befolyásoló tényezı, viszont 

minden hıhídnál az adott szerkezet vonalmenti hıátbocsátási tényezıje alapján kell számítani, 

nem a módosító tényezıvel növelt értékekkel. Ugyanakkor a főtési idényben a direkt 

sugárzási nyereség (Qsd) értékét is részletes számítás alapján kell meghatározni az egyes 

nyílászárók benapozásának vizsgálata alapján. A Qsd értéke a részletes számítás alapján 

nagyobb, mint az egyszerősített számításnál kapott érték. (Qsd
P= 1300,10 kWh/a, majd 

2079,13 kWh/a; Qsd
H= 866,73 kWh/a, majd 1386,09 kWh/a.) Ez a növekedés várható volt, 

hiszen az egyszerősített számításnál valamennyi homlokzatra északi irányt kell feltételezni, 

ami csak diffúz sugárzásból származó hınyereséget jelent. 

A fajlagos hıveszteségtényezı változását tehát a vonalmenti hıhidak számítása -ezekbıl 

adódó hıveszteségek növekedése- és a direkt sugárzási nyereség főtési idényre számított 

értékének növekedése - a hıveszteségek kompenzációja - határozza meg. Azonban e két 

tényezı befolyásoló hatása kérdéses: milyen arányban határozza meg a fajlagos 

hıveszteségtényezı értékét a hıhidak részletezettsége és a benapozásvizsgálat elvégzése? 

Erre a kérdésre a fajlagos hıveszteségtényezı tagjainak százalékos aránya és az arányok 

változása ad választ, melyek az alábbi táblázatban foglalhatók össze. 

 

S
zá

m
ítá

s 

változat 
V

UA R⋅Σ  
V

l ψ⋅  q 
Qsd nélkül V

Qsd

⋅72
 q 

qm 
(köv. 
érték) 

Javulás 
értéke 

(q : q-Qsd 

nélkül) 

0,390 0,168 PTH 38 HS + 20cm 
hısz. födémen 

69,89 % 30,11% 0,558 0,052 0,506 0,526 9,32% 

0,339 0,162 

E
g
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rős
íte

tt 

H 

67,66 % 32,34 % 0,501 0,033 0,468 0,523 6,59 % 

0,342 0,272 PTH 38 HS + 20cm 
hısz. födémen 55,70 % 44,30 % 0,614 0,083 0,531 13,52 % 

0,342 0,256 PTH 38 HS + 20cm 
hısz. födémen + 4cm 
hısz. padlóban 57,19 % 42,81 % 0,598 0,083 0,515 

0,526 
13,88 % 

0,311 0,194 R
és

zl
et

e
s 

H 

61,58 % 38,42 % 0,505 0,052 0,453 0,523 10,30 % 
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A százalékos arányokból az alábbi következtetések vonhatók le: 

- az egyszerősített számításnál az acélvázas épület lábazati vonalmenti hıvesztesének 

nagyobb aránya a belsı oldalon mért lábazat nagyobb hosszának tudható be, viszont a 

falazat jobb hıszigetelı képessége lehetıvé tette a követelményértéknek való 

megfelelést, a sugárzási nyereség alacsony hasznosuló értéke ellenére. 

(Könnyőszerkezetes épület esetében a hasznosítási tényezı (ε) 0,5, a nehéznek 

minısülı vázkerámiás épületnél 0,75). A sugárzási nyereség fajlagos 

hıveszteségtényezıt befolyásoló hatása megmutatkozik annak javulási mértékében: 

könnyőszerkezetes épület esetében az egyszerősített és részletes számításnál is kisebb 

mértékő javulás mutatkozott a hıveszteségtényezı értékében, mint a vázkerámiás 

épület esetében. 

- A részletes számításban a felületi és vonalmenti hıveszteségek összegének aránya 

megváltozott, ami a vonalmenti hıveszteségek jelentıs befolyását jelenti. Ezért fıképp 

igen tagolt és sok nyílászáróval ellátott épület esetében célszerő részletes számítást 

végezni, mivel ebbıl látható, hogy melyek az épület kritikus helyei. Ekkor láthatóvá 

válik, mely épületszerkezet esetében, vagy csatlakozásánál érdemes javítani az 

épületen, a követelményeknek való megfelelés érdekében. Az egyszerősített 

számításhoz képest jóval nagyobb hıveszteségek miatt az egyszerősített számításban 

megfelelt vázkerámiás épület felépítése a részletes számításban már nem felelt meg, 

ezért a padló kiegészítı hıszigetelésére volt szükség. Ez már elegendınek bizonyult, 

míg az acélvázas épület a követelménynek megfelelt. 

- Jól tájolt épület esetében a direkt sugárzási nyereség a főtési idényben nagy mértékben 

befolyásolja az épület hıfizikai viselkedését. Amint a részletes számítás ereményei 

mutatják, a fajlagos hıveszteségtényezı értéke jelentısen javult a sugárzási nyereség 

figyelembe vételével mindkét konstrukció esetében. Ez nem volt feltétlenül várható a 

könnyőszerkezetes épületnél, mivel a sugárzási nyereség ismét jóval kisebb értékkel 

vehetı figyelembe, míg a vonalmenti hıveszteségek részletezése nagyobb 

hıveszteségértéket jelent. 

 

5.3.2. Nyári túlmelegedés kockázata 

 

A nyári túlmelegedés kockázata a nyári sugárzásos hıterhelés alapján határozható meg. A 

nyári hıterhelést külsı árnyékolókkal csökkentjük, melyeket különbözı naptényezıkkel 

vesszük figyelembe. A mintaépület nyílászárói részben zsalugáterrel, részben redınnyel 
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árnyékoltak. Ezen mobil árnyékolók jelentıs mértékben csökkentik a nyári hıterhelés 

mértékét, ezáltal mindkét szerkezet a követelménynek megfelel: a belsı és külsı hımérséklet 

átlagos különbsége bnyárt∆  < 2 K, ill. 3 K. (A könnyőszerkezetes épületek kis hıtároló 

kapacitásának következménye figyelembe van véve a követelményértékben: bnyárt∆  < 2 K, 

míg nehéznek minısülı épületeknél bnyárt∆  < 3 K. A hıtároló képesség növelése érdekében az 

acélvázas épületnél hidegpadló lett figyelembe véve, de a számított - hıtároló tömegnek 

minısülı szerkezet-felületi - rétegek alapján a könnyőszerkezetes épület fajlagos tömege 

jelentısen alulmarad a határértéknek. Vagyis nem lehetséges a nehéz szerkezetek közé való 

besorolás, így a követelményérték 2 K.) 

A nyári sugárzási hıterhelés számításakor, ha a mintaépület nyílászáróit árnyékoló szerkezet 

nélkül vizsgáljuk, a hıterhelés értéke 80 %-kal növekedett. Ekkora hıterhelés mellett a 

könnyőszerkezetes épület nem felel meg a külsı-belsı hımérséklet-különbség elıírásának. 

Ezáltal bizonyítottá válik a könnyőszerkezetes épületek nyílászáróin külsı mobil árnyékolók 

beépítésének fontossága. 

 

5.4.  Mintaépületek ( ∑ 7 db) egyszerősített energetikai számításának eredményei 

 

AN [m2] Nyílászárók jellemzıi Mintaház 

fantázianeve Porotherm Hardell  ∆∆∆∆ [%] ANyz Aü [ W/m2K ] 

Myra 132,920 139,770 5,15 38,07 27,30 Ubjaj=1,80, Uabl=1,60 

Lyra 94,575 97,928 3,54 30,57 15,47 Ubjaj=1,60, Uabl=1,30 
Javított nyz. a II. köv. szint teljesítéséhez! 

Minor 90,835 93,877 3,35 20,19 13,73 Ubjaj=1,60, Uabl=1,30 
Javított nyz. a II. köv. szint teljesítéséhez! 

Antares 126,790 131,276 3,54 46,42 25,04 Ubjaj=1,60, Uabl=1,60 

Mogyoród3 85,735 87,757 2,36 16,44 8,91 Ubjaj=1,60, Uabl=1,60 

Abony 85,345 91,363 7,05 23,40 12,29 Ubjaj=1,60, Uabl=1,30 
Javított nyz. a II. köv. szint teljesítéséhez! 

Norma 111,525 116,048 4,06 31,59 21,00 Ubjaj=1,60, Uabl=1,60 

 átl. 4,15  

 

 

 

 

 



Dudás Annamária PhD értekezés  99 

QSdnyár [m
2] Energetikai minısítés Mintaház 

fantázianeve árnyékolóval 
# 

árny. 
nélkül # 

~∆∆∆∆qF 

[%] Porotherm 
[%] 

Hardell 
[%] 

Myra 1360,330 
megfelel 

2449,850 
nem felel meg 

7 90,6 B - Č̌  87,2 B 

Lyra 524,370 
megfelel 

1417,070 
nem felel meg 

10 90,3 B - Č̌  85,2 B 

Minor 757,868 
megfelel 

1315,860 
megfelel 

12 90,0 B 83,2 B 

Antares 488,280 
megfelel 

2441,400 
nem felel meg 

5 90,5 B - Č̌  88,5 B 

Mogyoród3 285,188 
megfelel 

811,688 
megfelel 

10 88,3 B 83,6 B 

Abony 247,026 
megfelel 

1129,830 
megfelel 

12 89,8 B 84,2 B 

Norma 1349,790 
megfelel 

1919,060 
nem felel meg 

8 90,1 B - Č̌  86,3 B 

 átl. ~9,1 átl. 89,9  átl. 85,5  

∆∆∆∆ átl. = 4,4 % # Az értékek alatti minısítés (megfelel/nem felel meg) az 
acélvázas épületre vonatkozik, a hagyományos épület 
minden esetben megfelelt. ˇˇ   B: 61-90%;   C: 91-100% 

 

Az eredmények összehasonlításából az alábbi következtetések vonhatók le: 

- Az acélvázas mintaépületek hasznos alapterülete átlagosan 4,15 %-kal nagyobb a 

Porotherm rendszerőekhez viszonyítva. 

- A nyári sugárzásos hıterhelés számításai igazolják a „Myra” mintaépületnél kapott 

eredményeket, vagyis árnyékoló szerkezetek nélkül az acélvázas épületek többsége 

nem felel meg. A két alapvetıen nem acélvázas mintaépület (tervkatalógusból, 

eredetileg hagyományos rendszerő épületek megvalósítására) nyílászáróinak üvegezett 

felülete igen csekély (a hasznos alapterületek ~13%-a, éppenhogy kielégíti az 1/5-1/8 

elvárás alsó határát), így a hıterhelés értéke is alacsony. Ebbıl adódik, hogy 

árnyékolók nélkül is megfelelnek a követelménynek. Azonban a jelenlegi építtetıi 

elvárások szerint nagy üvegezett felülettel rendelkezı épületek készülnek, ezért 

hangsúlyos az árnyékolás alkalmazása. 

- A fajlagos főtési energiaigény a 7 mintaépületre átlagosan ~9,1 %-kal alacsonyabb az 

acélvázas épületeknél.  

- Az összesített energetikai jellemzı értéke az acélvázas épületek esetében átlagosan 4,4 

%-kal jobb a hagyományos szerkezető épületekénél. 

Összességében elmondható, hogy a mintaépületek egyszerősített számításának eredményeihez 

a „Myra” mintaépület eredményei jól igazodnak. Mivel a „Myra” mintaépület részletes 

számítása alapján nem mutatkozott jelentıs különbség az összesített energetikai jellemzı 

értékében, így a további mintaépületeknél az értekezés a részletes számításra nem terjedt ki. 
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6. Az értekezés eredményei és hasznosítási lehetıségei 

 

Az értekezés eredményei összefoglalják mindazon feltételeket, amelyek betartásával a 

tervezık, a kivitelezık és az épület üzemeltetıi megfelelı szerkezeti- és lakóminıségő 

épületet létesíthetnek, illetve használhatnak.  

Az ökologikus jellemzık bemutatásával és kiértékelésével bizonyítottá vált az építési 

mód fenntartható fejlıdés követelményeinek való megfelelése, használata esetén megvalósul 

a környezetkímélı építés szempontrendszere. 

Az acélvázas könnyőszerkezetes épületek fejlesztésével olyan építési rendszer 

született, amely méreteit tekintve rendezett, lehetıvé teszi a [mm] pontos kivitelezést és 

megoldásaiban kiküszöböli a hibalehetıségeket. Épületszerkezeti kialakításaiban igazodik a 

vázas szerkezeti felépítéshez, rétegrendjeiben alkalmazza a szerelt házak megfelelı anyagait, 

burkolataival pedig kompenzálja a könnyő acélvázas épületek hátrányos tulajdonságait (pl. a 

csekély hıtároló tömegbıl adódókat).  

Az új épületenergetikai szabályozás alapján kiszámolt minısítés bizonyítja a könnyő 

acélvázas épületek kiváló hıszigetelı tulajdonságait, versenyképességét a hagyományos 

építéstechnológiával.  

(Az értekezéshez tartozó tézisfüzet a tézisekkel és a hozzájuk tartozó magyarázatokkal az irodalomjegyzék után 

e dokumentum részét képezi.) 
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I.  A KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS TUDOMÁNY OS 

ELİZMÉNYEI 

 

Az 1990-es évektıl a hazai lakóházépítésben megjelentek a világszerte alkalmazott 

könnyőszerkezetes lakóházépítési rendszerek, mindkét típus - a fa és az acélvázas - szinte 

egyidıben. Megfogalmazódott az a jogos igény, hogy ezeknek a rendszereknek a hazai 

éghajlati viszonyokhoz és az építtetıi szokásokhoz kell igazodniuk, hiszen egy épületnek 

teljes élettartama alatt biztosítania kell a megfelelı minıséget és komfortfeltételeket.  

A hazánkban nem ismeretlen könnyő acélvázas építési mód korábban jellemzıen az 

iparosított lakásépítéssel kialakított településrészek kommunális épületeinek létesítésére 

szolgált. A szerelt épületek vázas rendszerőek, teherhordó vázuk oszlopokból és gerendákból 

álló rúdszerkezet. A térelhatároló feladatot réteges szerkezetek látják el, amely többrétegőség 

széleskörő alkalmazási lehetıségeket nyújt. [1] A könnyőszerkezetes épületek elıregyártott, 

illetve elıkezelt könnyő teherhordó (acél, fa), és térelhatároló (gipsz, ill. fa alapú építı-) 

elemek alkalmazásával készülnek. „A mai értelemben vett könnyőszerkezetes építési rendszer 

iparosított elıregyártáson alapul, egységes méretrendbe illeszkedı teherhordó és térhatároló 

szerkezetekkel.” [2] Az értekezés hangsúlyosan a helyszínen szerelt acélvázas rendszerekkel 

foglalkozik, de ismerteti a hazai szerelt jellegő építési módokat, megfogalmazza az eltéréseket 

és a definíciókat. 

Az új szerelt lakóházépítési rendszerek magukba foglalják a szárazépítésbıl adódó 

elınyöket – elıregyártott elemek pontos szerelése, rövid építési idı, környezetkímélı 

jellemzık, stb. – és a külföldi rendszerek jó tapasztalatait, kiegészülve a lakó funkcióhoz 

tartozó igényekkel. E pozitív tulajdonságok vezettek a gyors elterjedéshez, a 

könnyőszerkezetes építésmód hazai lakóházépítésben elfoglalt egyre növekvı arányához, az 

emelkedı számú alkalmazáshoz. A kutatómunka keretében számos acélvázas épület szemléje 

történt meg.  

A kutatás részletesen kiterjed az épületszerkezeti, épületfizikai jellemzık vizsgálatára és 

- a fenntartható fejlıdést szem elıtt tartva - az épületek teljes életciklus-elemzésére, az 

építésmód ökologikus jellemzıre.  

Az értekezés kizárólag a lakóépületekkel foglalkozik, azon belül a családi házak, illetve 

ikerházak léptékére szorítkozik. Nem tárgyalja az utólagos be-, és ráépítés lehetıségét, csak 

az új építéső lakóházakat vizsgálja.   
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II.  AZ ÉRTEKEZÉS CÉLKIT ŐZÉSEI 

 
1.    Feltételrendszer felállítása és ismertetése, amely irányt ad a könnyő acélvázas épületek 

tervezıinek, kivitelezıinek és üzemeltetıinek egyaránt a hazai éghajlati viszonyokhoz 

és építtetıi szokásokhoz igazodó épületek létesítésére és használatára. 

2.     Az építési mód versenyképességének bizonyítása: 

- a fenntartható fejlıdés követelményeinek teljesülésével,  

- gyakorlati alkalmazások értékelésével a hagyományos vázkerámiás 

építéstechnológiához viszonyítva.  

 

III.  A KUTATÁS MÓDSZEREI 

 

A korszerő könnyő acélvázas lakóépületek tanulmányozása a fellelhetı hazai és külföldi 

szakirodalom felkutatásával kezdıdött. Az építési mód kialakulásának (korai favázas és 

acélvázas rendszerek, hazai kommunális funkciójú könnyőszerkezetes építés néhány évtizedes 

múltja) feltérképezése adott alapot a jelenlegi könnyőszerkezetes rendszerek értékeléséhez.  

A könnyő acélvázas építés gyakorlati alkalmazásának vizsgálata számos (14 db) építés 

közbeni és már lakott épület szemléje és szakvéleményezése alapján történt. Egy e célra 

kidolgozott kérdıív is hozzájárult a lakók tapasztalatainak megismeréséhez az építési 

folyamatról és a használati benyomásokról.  

A könnyő acélvázas építés létjogosultságát egyrészt a hagyományos vázkerámiás 

építésmóddal való összehasonlítás bizonyítja. Az ökologikus szempontú versenyképesség egy 

azonos alaprajzú, de kétféle technológiai megoldás figyelembe vételével történı mintaház 

falszerkezetének mennyiség-, és gyártási energiaigény-számítása alapján igazolódott. Az 

eredmények alapján következtetések voltak levonhatók a hasznos alapterület arányaira, a 

létesítés fázisában az építıanyagok gyártási energiaigényére, az indukált energiák 

mennyiségére és a megszüntetés fázisában a bontás és újrahasznosítás lehetıségeire. 

A téma feldolgozásának gerincét egy könnyő acélvázas építési rendszer tanszéki 

fejlesztése adta, melynek célkitőzései, és azok megvalósítása teljes körően lefedte mind a 

mőszaki, mind az ökologikus és az építtetıi elvárásokat. Az egyszerősített és részletes 

épületenergetikai számítás mintaépületét egy, a fejlesztés részeként született acélvázas 

típusépület szolgáltatta. További 6 mintaépület egyszerősített épületenergetikai számítása is 

megtörtént, hogy szélesebb körő konzekvenciákat lehessen levonni.  
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IV.  AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI 

A vastagon szedett szövegrészek ismertetik az új tudományos megállapításokat, a nem vastagon szedett részek 

azok bevezetését és értelmezését adják.  

 

1. téziscsoport: Mintaépület életciklus-folyamatainak elemzése acélvázas és vázkerámia 

teherhordó falas szerkezetek összehasonlításával 

 

Mintaépület külsı teherhordó és válaszfalszerkezeteinek négy vizsgált változatából a két 

mértékadó, azonos hıátbocsátási tényezıjő szerkezet: 

- vékonyfalú acélprofilokból szerelt réteges, illetve  

- vázkerámia elemekbıl falazott, külsı felületen hıszigetelı szárazvakolattal (PS hab) 

ellátott fal.  

Az anyagmennyiség-számítás alapján a következık mutathatók ki. 

Az átlagos könnyő acélvázas családi ház falszerkezetéhez a felhasznált építıanyagok tömege 

15-25 %-a, a térfogata 55-65 %-a a vázkerámia teherhordó falas épületekének. Acélvázas 

réteges falszerkezet kisebb keresztmetszeti szélességébıl adódóan azonos bruttó (befoglaló) 

alapterület mellett a mintaépület hasznos alapterülete ~4 m2-rel nagyobb, mint a közel 

kétszeres szélességő vázkerámiás falazat esetén. (A 24 cm-es acélvázas teherhordó fallal 

azonos hıátbocsátási tényezıt az összesen 41 cm szerkezeti vastagságú hıszigetelı 

szárazvakolattal ellátott vázkerámiás teherhordó fal adja.) Így a mintaépületnél a hasznos 

alapterület a bruttó alapterület ~5 %-ával nagyobb az a., mint a d. esetben. (1. ábra) 

1. ábra: Mintaépület hasznos alapterületének kimutatása különbözı falszerkezetek esetén 
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Az átlagos családi ház falszerkezetének tömegében jelentıs különbség adódik: a vázkerámiás 

falszerkezet tömege az acélvázas falnak közel 3,5-szerese. (2. ábra, 3. táblázat) Az építıanyagok 

tömege a létesítés fázisában befolyásolja az építésre fordított energiák mennyiségét és a 

használat fázisában szerepet játszik az épületek hıtechnikai viselkedésében. 
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2. ábra: Mintaépület falszerkezetéhez felhasznált építıanyagok tömegének aránya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. táblázat: Mintaépület falszerkezeteihez felhasznált építıanyagok össztömege 

 

 

 

 

 

Építıanyagok tömege [kg] 
 a b c d 

acél 1525       
szálas hıszig. 288       
gipszkarton 4131       
OSB 896       
PS hab hıszig. 73     197
falazótégla   32482 37132 26349
falazóhabarcs   4594 5122 3420
vakolóhabarcs   3768 3760 3772

ΣΣΣΣ 6911 40844 46014 33738
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1.1. Acélvázas átlagos családi ház falszerkezete újrahasznosított acél alapanyag esetén 

~31 %-kal kevesebb gyártási energiát igényel, és ez jelentısen csökkenti a létesítési 

energiákat, így energiatakarékosabb építést eredményez. 

 Új alapanyagból származó acél felhasználása mellett a falszerkezet gyártási 

energiaigénye közel egyezı az azonos hıátbocsátási tényezıjő vázkerámiás 

falszerkezetével.  

 A vázkerámia elemek újrahasznosításának igen korlátozott lehetıségeivel szemben 

az acél alapanyag többszöri felhasználását tekintve kijelenthetı az acélvázas 

technológia környezetkímélı volta, és versenyképessége a hagyományos 

épületekkel. (4. ábra, 5. táblázat) 
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 a a*rec b c d 

Σ Gyártási energiaigény [MJ] 102632 69233 97929 110594 100942 
 

4. ábra: Mintaépület falszerkezeteinek gyártási energiaigénye [3] alapján 

 

 a a*rec b c d 

Gyártási energiaigény [MJ] 102632 69233 97929 110594 100942
Hasznos alapterület [m2] 66,14 66,14 63,23 61,18 62,17
Energiaigény 1 m2 hasznos 
alapterületre vetítve [MJ/ m2] 1551,74 1046,76 1548,77 1807,68 1623,64

 

5. táblázat: A teljes falszerkezet gyártási energiaigénye egységnyi hasznos alapterületre vetítve 
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Építési technológiák elemzésének egyik paramétere az indukált energiaigény, amely 

megadja az építési folyamathoz közvetve felhasznált energiák mennyiségét. Ide tartozik 

az építıanyagok helyszínre szállítása és az azzal járó forgalomnövekedés terhe, az 

anyagok raktározásának energiaigénye. Értéke beleszámít az épület teljes életciklusára 

vonatkozó energiamérlegbe.  

Az átlagos családi ház szerkezeteinek tömegébıl és térfogatából következik, hogy a 

könnyőszerkezetes épületek létesítéséhez tartozó indukált energiák összessége 

kevesebb, mint a vázkerámia teherhordó falas épületek esetében. Az alkalmazott 

építıanyagok mozgatása, szállítása, valamint raktározása terén további 

megtakarításokat eredményez a hagyományos építéső épületekhez viszonyítva.  

Egy átlagos könnyőszerkezetes lakóház megépítéséhez szükséges anyagok tömege és 

térfogata lehetıvé teszi a teljes anyagmennyiség akár egyszeri, egy tehergépjármővel 

való helyszínre szállítását. Ezáltal kisebb a szállításból következı környezeti terhelés is.  

 

1.2. Energetika és élımunkaigény szempontjából is elınyösebbek a szerelt szerkezetek, 

mint  a hagyományos szerkezetek, mivel építésük gyors, pontosabban kivitelezhetı 

és kevesebb hulladékot eredményez. A helyszíni szerelés [mm] pontosságú, és az 

idıjárástól független száraz építési technológia okán a szerelt ház a fogadószerkezet 

elkészültét követıen 3 hónappal beköltözhetı, míg egy szilikát épület ~1,5 év múlva. A 

gyors kivitelezésnek köszönhetıen az építés idıtartama alatt a természetes 

környezet károsodása kisebb mértékő. Ez magyarázható az építıanyagok kisebb 

volumenével és ezáltal az alacsonyabb energiaigénnyel. Üzemben leszabott acél 

vázelemek, az elıregyártott építılemezek és a hıszigetelı táblák méretébıl következik, 

hogy a keletkezı hulladék mennyisége elmarad a hagyományos technológiáknál 

tapasztaltaktól. (A csekély mértékő hulladék keletkezését alátámasztották az acélvázas 

épületek lakóinak az építés közbeni tapasztalatokra vonatkozó nyilatkozatai is.) 
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1.3. A használati értéket tekintve az acélvázas lakóházak nem maradnak el a 

hagyományos épületektıl. Sok esetben meg is haladhatják a szilikátbázisú 

építıanyagokból készült házakét: 

- az üzemeltetési költség alacsony a kiváló hıszigetelı tulajdonságból adódóan;  

- a rendszer flexibilitásának köszönhetıen az általános funkcionális igények 

kielégítésének szerkezeti sajátosságok nem szabnak határt;  

- variabilitás jellemzi, hiszen az idıben változó követelményekhez képes igazodni a 

válaszfalak áthelyezésével; könnyen, gyorsan és gazdaságosan bıvíthetı, 

fejleszthetı; 

- kellemes hıérzetet nyújt, mivel a gipszkarton burkolat felülete közel azonos 

hımérséklető, mint a belsı levegı hımérséklete; a gipszkarton páragazdálkodó 

tulajdonsága kedvezıen befolyásolja a belsı tér levegıminıségét.  

A hátrányos tulajdonságok kompenzálhatók, felügyelhetık: 

- kis hıtároló kapacitás miatt a nagy tömegő épületszerkezetekre jellemzı 

hıcsillapító hatás elmarad - e jelenség kompenzálható hideg padlóburkolattal és 

külsı mobil árnyékolókkal, továbbá célszerően telepített növényzettel (napos 

homlokzat elé lombhullató fafajták, növényzettel futtatott pergolák); 

- tartósság szempontjából a fokozott nedvességérzékenység meghatározó - 

megfelelı használat és rendszeres karbantartás mellett élettartamuk elérheti a 

hagyományos épületekét.  

 

1.4. A szerelı jellegő építéstechnológiával megvalósított acélvázas lakóépületek a 

megszüntetés fázisában is elınyösek, mivel szétszerelésükkel egyszerő bontás 

valósítható meg. Ez csak csekély mértékő roncsolással jár, ami a visszanyert 

építıelemek újbóli felhasználását teszi lehetıvé. Az építıelemek kiválogatása során 

eldönthetı, hogy milyen formában történhet az újrahasznosítás, vagy a megsemmisítés. 

Az építıanyagok egy része közvetlenül (elsıdlegesen), másik része pedig közvetve 

(másodlagosan) hasznosítható. Elıbbi a nem sérült elemek ismételt beépítését, míg az 

utóbbi az anyagok alapanyagként való újbóli felhasználását jelenti. Tehát 

megállapítható, hogy a bontás utáni újrahasznosítás lehetısége fennáll mind az új 

építıanyag gyártás, mind az épületszerkezet szerelés és a szerkezetépítés területén. (6. 

ábra) 
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6. ábra: Épület élettartama - fázisok és összefüggéseik 

 

2. téziscsoport: Új acélvázas építési rendszer fejlesztése 

2.1. A hazai könnyő acélvázas építési rendszerek kutatása és az adott rendszer vizsgálata, 

szakvéleményezése alapján statikai, épületszerkezeti és épületfizikai szempontok 

merültek fel, melyek megalapozták a gyakorlatban széleskörben alkalmazott építési 

rendszer fejlesztését.  

A vizsgálatok igazolták, hogy a fejlesztés lehetséges a rendszer alapvetı elveinek 

feladása nélkül, a szerkezeti, anyagválasztási és kivitelezés-technológiai újítások 

bevezetése azonban elısegíti mind az építés-kivitelezést, mind a hazai építtetıi 

igényekhez való alkalmazkodást, továbbá kiküszöböli a könnyőszerkezetes építés 

jellemzı hibalehetıségeit.  

A szerkezetfejlesztı tevékenység során nyilvánvalóvá vált, hogy az nem 

korlátozódhat az egyes elemekre, hanem ezzel egyenértékően fontos az elemek 

adott építési rendszerbe való integrálása, az egyes elemeknek a rendszerrel, mint 

egésszel való harmóniájának megteremtése.  Ilyen célú fejlesztés csak a rendszer 

mélyreható ismeretében, az ahhoz illeszkedı szerkezetekkel, rendszer-specifikus 

megoldásokkal lehetséges.  

 E feltételrendszer figyelembevételével a fejlesztés megoldást nyújt az alábbi 

épületszerkezeti részekre: 

- acél fedélszerkezet kialakítása és a tetıtérbeépítés megoldása, 

- szerelt erkélyek tartószerkezeti és épületszerkezeti megoldása, 

- szerelt belsı lépcsık rendszerbe illesztése, a kidolgozott szerkezeti megoldások 

adaptálhatóságának biztosításával, 

- az eredeti rendszerhez képest építéstechnológiai és hıtechnikai szempontokból 

kedvezıbb rétegrendi felépítések (7. ábra). 
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7. ábra: Külsı teherhordó fal sarokcsomópontjai, teherhordó- és válaszfal csatlakozása* 

 

2.2. Az épületszerkezeti fejlesztést minden esetben párhuzamos épületfizikai szakági 

munka kell, hogy megalapozza. A tevékenység során a vonalmenti hıátbocsátási 

tényezık meghatározása számítógépes szimulációk alapján történt. A szimuláció 

helyességét a fejlesztést megelızı szakvéleményezési fázisban elvégzett termovíziós 

felvételek kiértékelésével kapott eredmények igazolták. A verifikálás alapján az új 

szerkezetek szimulációs eredményei biztonsággal felhasználhatók voltak.  

Példaként említhetı a teherhordó fal sarokcsomópont belsı légrésének kitöltése 

hıszigeteléssel. Általános falszakasznál a belsı gipszkarton burkolatot tartó 

kalapprofilok síkja bezárt légréteget képez. Ez szolgál a villanyszerelés céljaira, ami így 

a pára- és légzáró fólia megsértése nélkül kivitelezhetı. Az épületszerkezeti fejlesztés 

kiterjedt a légrések sarkok mentén hıszigeteléssel történı kitöltésébıl származó hatások 

kimutatására is. A szimulációs futtatások a 8., 9. ábrákon látható hımérséklet-eloszlásokat 

rajzolták ki. Az ábrák összehasonlításával látható a hımérsékleti határvonalak belsı 

sarok felé való eltolódása, valamint második esetben a sarok hımérsékletének belsı 

hımérséklettel való egyezése. Alapesetben a sarokcsomópont vonalmenti hıátbocsátási 

tényezıje 0,091 W/mK, míg hıszigeteléssel kitöltött légréteg esetén 0,063 W/mK** . E 

jelentıs javulás igazolja a hıszigetelı anyag légrésben való alkalmazásának 

hatékonyságát. 
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8. ábra: Külsı teherhordó falsarok (7. ábra) izotermái kitöltetlen belsı légréssel** 

 

 
9. ábra: Külsı teherhordó falsarok (7. ábra) izotermái hıszigeteléssel kitöltött belsı légréssel** 

 

3. téziscsoport: Mintaépületek (7 db) energetikai összehasonlítása könnyő acélvázas és 

hagyományos szerkezető kialakítások esetére 

3.1. Könnyő acélvázas és hagyományos szerkezető mintaépületek egyszerősített 

számítással végzett energetikai összehasonlítása alapján az alábbi megállapítások 

tehetık: 

3.1.1. A külsı árnyékoló szerkezetek szerepe a családi házak nyári túlmelegedése 

megakadályozásában kulcsfontosságú. (10. táblázat) 

3.1.2. A jobb hıszigetelı képességő falszerkezettel rendelkezı acélvázas házak 

fajlagos főtési energiaigénye ~9,1 %-kal kevesebb a vázkerámiás 

épületékénél. (10. táblázat) 

 

 



PhD tézisek Dudás Annamária 13 

ad. 3.1.1. A túlmelegedés a külsı és belsı hımérsékletek napi átlagos különbsége 

alapján ítélhetı meg [4]: 

 
VnlUA

qAQ
t

nyárR

bNsdnyár
bnyár ⋅⋅+⋅Σ+⋅Σ

⋅+
=∆

35,0ψ
 [K], ahol: 

AN [m2]  nettó alapterület, 

qb [W/m2] belsı hınyereség (qb = 5 W/m2) 

nnyár [1/h]  légcsereszám a szellızési lehetıségek függvényében (nnyár= 9) 

 V [m3]  főtött légtér  

 ψ⋅Σ+⋅Σ lUA R  felületi és vonalmenti hıveszteségek 

Qsdnyár [W] = ΣAü ⋅ Inyár ⋅ gnyár   a nyári sugárzásos hıterhelés 

Inyár [W/m2]   átlagintenzitás a nyári túlmelegedéshez 

 gnyár   az árnyékolók hatását figyelembe vevı sugárzásátbocsátás. 

A követelmény qb < 10 [W/m2] korlátozás mellett: 

– nehéz épületszerkezetek esetén: ∆tbnyár < 3 [K], 

– könnyő épületszerkezetek esetén: ∆tbnyár < 2 [K].  

Az épületek jellemzıit figyelembe véve a ∆tbnyár értéke kiszámításra került a tervben 

szereplı külsı árnyékolókat figyelembe vevı, illetve figyelmen kívül hagyó Qsdnyár 

értékeivel (gnyár értékeinek változtatása). Az eredmények acélvázas és vázkerámia 

épületszerkezetek esetén is megfelelnek a követelményeknek külsı árnyékolókkal. 

Azonban a nyílászárókat árnyékoló szerkezet nélkül vizsgálva, a hıterhelés értéke 

egyes esetekben többszörösére is növekedett. Ekkora hıterhelés mellett a 

könnyőszerkezetes épület nem felel meg a külsı-belsı hımérséklet-különbség 

elıírásának. Ezáltal válik bizonyítottá, hogy könnyőszerkezetes épületek nyílászáróin 

külsı mobil árnyékolók beépítése elengedhetetlen.  

 

 ad. 3.1.2. Ez az érték már egy főtési idényben megmutatkozó megtakarítást tükröz. 

A főtési rendszerrel fedezhetı, nettó főtési energiaigény fajlagos értéke kiválóan 

alkalmas épületek összehasonlítására, meghatározása az alábbi képlet alapján történik: 

 
A
Q

q
N

F

F
=  [kWh/m2a], ahol 

QF az adott épület főtési energiaigénye [4], amelyben a mintaépületek kétféle rendszer 

esetén számított q fajlagos hıveszteségtényezıje és a főtött térfogat értéke volt eltérı, 

a mintaházakra jellemzı többi paraméter megegyezett.  
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QSdnyár [m
2] Energetikai minısítés Mintaház 

fantázianeve árnyékolóval 
# 

árny. 
nélkül # 

~∆∆∆∆qF 

[%] Porotherm 
[%] 

Hardell 
[%] 

Myra 1360,330 
megfelel 

2449,850 
nem felel meg 

7 90,6 B - Č̌  87,2 B 

Lyra 524,370 
megfelel 

1417,070 
nem felel meg 

10 90,3 B - Č̌  85,2 B 

Minor 757,868 
megfelel 

1315,860 
megfelel 

12 90,0 B 83,2 B 

Antares 488,280 
megfelel 

2441,400 
nem felel meg 

5 90,5 B - Č̌  88,5 B 

Mogyoród3 285,188 
megfelel 

811,688 
megfelel 

10 88,3 B 83,6 B 

Abony 247,026 
megfelel 

1129,830 
megfelel 

12 89,8 B 84,2 B 

Norma 1349,790 
megfelel 

1919,060 
nem felel meg 

8 90,1 B - Č̌  86,3 B 

 átl. ~9,1 átl. 89,9  átl. 85,5  

∆∆∆∆ átl. = 4,4 % # Az értékek alatti minısítés (megfelel/nem felel meg) az 
acélvázas épületre vonatkozik, a hagyományos épület 
minden esetben megfelelt. ˇˇ   B: 61-90%;   C: 91-100% 

 

10. táblázat: Mintaépületek egyszerősített számításainak eredményei 

 

3.2. A „Myra” mintaépület részletes energetikai számítása bebizonyította: 

3.2.1. A fajlagos hıveszteségtényezı értékének meghatározásában a vonalmenti 

hıveszteségek aránya növekedett az egyszerősített számításhoz képest. Ezért 

kimondható, hogy fıképp alaprajzilag igen tagolt és sok nyílászáróval 

rendelkezı épület esetén részletes energetikai számítást szükséges végezni. (11. 

táblázat)  

3.2.2. A fajlagos hıveszteségtényezı értéke jelentısen javult a sugárzási nyereség 

figyelembe vételével mindkét konstrukció esetében. (11. táblázat)  

 

ad. 3.2.1. A részletes energetikai számításból látható, hogy melyek az épület 

kritikus helyei. A hıveszteségek részletezésével válik egyértelmővé, hogy mely 

épületszerkezet esetében, vagy csatlakozásánál érdemes javítani a 

követelményeknek való megfelelés érdekében. Az egyszerősített számításban 

megfelelt vázkerámiás épület felépítése a részletes számításban már nem felelt 

meg, ezért a padló kiegészítı hıszigetelésére volt szükség. Ez már elegendınek 

bizonyult, míg az acélvázas épület a követelménynek változtatás nélkül megfelelt. 
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ad. 3.2.2. Ez az eredmény nem volt feltétlenül várható a könnyőszerkezetes 

épületnél, mivel a sugárzási nyereség a részletes számításnál is kisebb értékkel 

vehetı figyelembe (a főtési idényre számítható direkt sugárzási nyereség 

megállapításához ún. hasznosítási tényezıt (ε) kell figyelembe venni, ami az 

épület hıtároló tömegétıl függ: nehéz szerkezetekre ε=0,75, könnyő szerkezetekre 

ε=0,50), míg a vonalmenti hıveszteségek részletezése nagyobb hıveszteség-

értéket jelent. A fajlagos hıveszteségtényezı változását az egyszerősített 

számításhoz képest a vonalmenti hıhidak részletezése és a főtési idény alatti direkt 

sugárzási nyereség meghatározására szolgáló benapozásvizsgálat elvégzése 

okozta. (11. táblázat)  

A fajlagos hıveszteségtényezı számítása [4]: 

 






 +
−⋅+⋅Σ=

72

1 sidsd
R

QQ
lUA

V
q ψ  [W/m3K], ahol 

 V  [m3]  a főtött térfogat, 

ΣA ⋅ UR [W/K]  transzmissziós hıveszteség, 

 l⋅ Ψ  [W/K]  vonalmenti hıveszteség, 

 Qsd  [kWh/a] direkt sugárzási nyereség a főtési idényre, 

 Qsid  [kWh/a] indirekt sugárzási nyereség (Qsid=0) 

 

S
zá

m
ítá

s 

változat 
V

UA R⋅Σ  
V

l ψ⋅  q 
Qsd nélkül V

Qsd

⋅72
 q 

qm 
(köv. 
érték) 

Javulás 
értéke 

(q : q-Qsd 

nélkül) 

0,390 0,168 PTH 38 HS + 
20cm hısz. 
födémen 69,89 % 30,11% 0,558 0,052 0,506 0,526 9,32% 

0,339 0,162 

E
g

ys
ze

rős
íte

tt 

H 

67,66 % 32,34 % 0,501 0,033 0,468 0,523 6,59 % 

0,342 0,272 PTH 38 HS + 
20cm hısz. 
födémen 55,70 % 44,30 % 0,614 0,083 0,531 13,52 % 

0,342 0,256 PTH 38 HS + 
20cm hısz. 
födémen + 
4cm hısz. 
padlóban 

57,19 % 42,81 % 0,598 0,083 0,515 

0,526 

13,88 % 

0,311 0,194 

R
és

zl
et

e
s 

H 

61,58 % 38,42 % 0,505 0,052 0,453 0,523 10,30 % 

 

11. táblázat: Fajlagos hıveszteségtényezıt befolyásoló tényezık aránya 
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3.3. A számítások rávilágítanak a kétféle technológia esetén a mintaépületek eltérı 

épületfizikai viselkedésére. Az egyszerősített épületenergetikai számítások 

végeredményei kimutatták, hogy az acélvázas rendszer energetikai minısítési 

értéke közel 5 %-kal jobb a vázkerámiás épületekénél. (10. táblázat) 

 

 

V. AZ ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSI LEHET İSÉGEI 

 

Az értekezés eredményei összefoglalják mindazon feltételeket, amelyek betartásával a 

tervezık, a kivitelezık és az épület üzemeltetıi megfelelı szerkezeti- és lakóminıségő 

épületet létesíthetnek, illetve használhatnak. Az eredmények tükrében célszerőnek 

mutatkozik, hogy az építık, ill. forgalmazók a használók számára az épület üzemeltetésére 

vonatkozó legfontosabb tanácsokat összefoglalják. 

Az ökologikus jellemzık bemutatásával és kiértékelésével bizonyítottá vált az építési 

mód fenntartható fejlıdés követelményeinek való megfelelése, használata esetén megvalósul 

a környezetkímélı építés szempontrendszere. 

Az acélvázas könnyőszerkezetes épületek fejlesztésével olyan építési rendszer 

született, amely méreteit tekintve rendezett, lehetıvé teszi a [mm] pontos kivitelezést és 

megoldásaiban kiküszöböli a hibalehetıségeket. Épületszerkezeti kialakításaiban igazodik a 

vázas szerkezeti felépítéshez, rétegrendjeiben alkalmazza a szerelt házak megfelelı anyagait, 

burkolataival pedig kompenzálja a könnyő acélvázas épületek hátrányos tulajdonságait (pl. a 

csekély hıtároló tömegbıl adódókat).  

Az új épületenergetikai szabályozás alapján kiszámolt minısítés bizonyítja a könnyő 

acélvázas épületek kiváló hıszigetelı tulajdonságait, versenyképességét a hagyományos 

építéstechnológiával.  
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VI. JÖVİBENI KUTATÁSI LEHET İSÉGEK 

 

 Az új acélvázas építési rendszer funkció szerinti bıvítése sorházak, társasházak és 

középületek esetére. 

 Az acélvázas építési rendszer alkalmazásának kiterjesztése felújítás és emeletráépítés 

más anyagú primer teherhordó váz (vasbeton, vagy melegen hengerelt acél) esetén. 

 Az új épületenergetikai szabályozás szerinti számítások folytatása: üvegezett terek (pl. 

télikertek) hatásának vizsgálata. 

 A további számítások az épületek teljes életciklus-folyamatainak modellezésére, 

energiamérleg felállítására. 
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Dudás Annamária PhD értekezés   Összefoglaló 
 

 

Könnyő acélvázas építési mód létjogosultsága a hazai lakóházépítésben - mőszaki és 

ökologikus szempontú értékelés 

 

Az értekezés célja egy feltételrendszer felállítása és ismertetése, amely irányt ad a könnyő 

acélvázas épületek tervezıinek, kivitelezıinek és üzemeltetıinek egyaránt, továbbá az építési 

mód versenyképességének bizonyítása a hagyományos vázkerámiás építéstechnológia mellett 

a hazai lakóházépítésben. 

Az 1990-es évektıl a hazai lakóházépítésben megjelentek a világszerte széleskörben 

alkalmazott könnyőszerkezetes lakóházépítési rendszerek. Az új technológiák beáramlásával a 

fa és acélvázas rendszerek szinte egyidıben jelentek meg. Hazánkban a könnyő acélvázas 

építési mód korábban kommunális épületek létesítésére szolgált. A szárazépítésbıl adódó 

elınyök – elıregyártott elemek pontos szerelése, rövid építési idı, környezetkímélı 

jellemzık, stb. – és a külföldi rendszerek jó tapasztalatai gyors elterjedéshez vezettek. A 

kutatómunka keretében számos acélvázas épület szemléje, és a lakók beszámolói alapján jó 

tapasztalatok voltak levonhatók.  

Egy épületnek teljes élettartama alatt biztosítania kell a megfelelı minıséget és 

komfortfeltételeket. Ezek teljesüléséhez a hazai éghajlati viszonyokhoz és építtetıi 

szokásokhoz való igazítás elengedhetetlen. Ez valósult meg egy könnyő acélvázas építési 

rendszer fejlesztésében, melynek célkitőzései teljeskörően lefedik mind a mőszaki, az 

ökologikus és az építtetıi elvárásokat. A fejlesztés eredményeként olyan építési rendszer 

született, amely méretkoordinált, lehetıvé teszi a mm pontos kivitelezést és megoldásaiban 

kiküszöböli a hibalehetıségeket. Épületszerkezeti kialakításában igazodik a vázas szerkezeti 

felépítéshez, rétegrendjeiben alkalmazza a szerelt házak megfelelı anyagait, burkolataival 

pedig kompenzálja a könnyő acélvázas épületek hátrányos tulajdonságait (pl. a csekély 

hıtároló tömegbıl adódókat). Épületfizikai oldalról a termovíziós mérések eredményei 

alapján verifikált szimulációs számítások igazolták a fejlesztés helyes irányát. 

A könnyő acélvázas építés létjogosultságának igazolása a hagyományos vázkerámiás 

építésmóddal való összehasonlítás mennyiség és gyártási energiaigény-számítás alapján 

történt. Az eredmények alapján kijelenthetı, hogy újrahasznosított acél alapanyag 

felhasználásával ezen épületek létesítési energiaigénye (gyártási energiák, indukált energiák, 

stb.) alacsonyabb a szilikáténál. Az energetikai szempontú összevetés alapját az új 

épületenergetikai szabályozás adta. A 7 mintaépületre végzett számítás rávilágít a két 

épülettípus eltérı épületfizikai viselkedésére, de végeredményképpen a kiváló hıszigetelı 

tulajdonságokkal rendelkezı acélvázas rendszerő épületek a minısítés alapját adó értékben 

megelızik a vázkerámia alapanyagú épületeket. 
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Technical and ecological justification of the existence of the light steel-frame building 

system in Hungarian residential house construction 

 

The objective of the dissertation is to establish and highlight a set of conditions to guide 

designers, building contractors as well as operators of light steel-frame buildings. The work is 

also intended as a verification of the competitiveness of the discussed building system with 

the traditional ceramic-based building technology in Hungarian residential house 

construction. 

It was during the last decade that light construction building systems - widely applied 

throughout the world – first appeared in Hungarian residential house construction. The 

adoption of new technologies brought a nearly simultaneous introduction of steel- and wood-

frame systems. Previously the light steel-frame technology has only been applied here for the 

construction of communal buildings. The advantages of dry construction - the precise 

assembly of prefabricated units, a shorter building process, characteristics friendly to the 

environment, etc. – and the positive experiences with foreign systems both helped it to gain 

ground fast. In the course of the research the examination of numerous examples of steel-

frame buildings, and the interviews with their inhabitants lead to favourable results. 

Builings must guarantee the required quality and comfort conditions during their whole 

lifespan, which is not possible without the adaptation of the system to the local climatic 

conditions and the habits of builders. That is what had been achieved during the development 

of a light steel-frame building system, the objectives of which meet all the technical and 

ecological requirements as well as the builders’ expectations. The development brought to life 

a new building system with modular coordination, a mm tolerance of constuction, a system 

that eliminates the possibility of mistakes through its construction. Its structure comforms to 

the skeleton frame constructional systems, it applies the building materials appropriate for 

assemled houses and with its cladding it compensates for the disadvantegous characteristics of 

light construction buildings (e.g. deriving from the low heat-storage capacity). The 

satisfactory coincidence of the thermovisual measurements and the results of the simulation 

for the examined buildings served as a building physical verification of the correct direction 

of development. 

The justification for the existence of the light steel-frame building system was carried out in 

the form of a comparative analysis in juxtaposition with the traditional ceramic-based 

building technology, complete with the calculation of quantities and embodied energies. It can 

be said in conclusion that using recycled steel as a base material the establishing energy 

(embodied energy, induction energy, etc.) of these buildings is lower than that of silicate 

buildings. The building physical, energetical comparative analysis is based on the new 

building energetical specification. The calculations, which have been carried out for 7 sample 

buildings, elucidate the differences in the building physical behaviour of the two examined 

building technologies and eventually demonstrate an advantage of steel-framed buildings with 

excellent thermal insulation over ceramic-based buildings for the value serving as the basis of 

the evaluation. 



Dudás Annamária PhD értekezés   

 

Köszönetnyilvánítás  

 

 

Mindenekelıtt hálás köszönettel tartozom témavezetımnek, Dr. Széll Máriának, aki a 

tudományos irányítás mellett szakmailag és emberileg is mindvégig támogatott, bíztatott. 

Nemcsak tapasztalatait és tudását osztotta meg velem, hanem türelmesen kísérte végig 

munkám minden lépését.  

Köszönet illeti a Magasépítési tanszék vezetését és munkatársait támogatásukért, kiemelve 

Dr. Baráti Ilonát, aki mindig jó tanácsokkal látott el és építı jellegő útmutatásaival segítette 

kutatási munkámat, Tömböly Cecíliát a baráti támogatásért, az értekezés dokumentálásában 

és a tanszéki vita lebonyolításában nyújtott segítségéért, Dr. Karácson Sándort a rengeteg 

szakanyagért és bíztatásért. 

Köszönettel tartozom a doktori tanulmányaim alatt oktató tanáraimnak, akik kollegális 

jóindulattal segítettek a doktori iskola elvégzése felé. Különösen lekötelezett vagyok e 

tekintetben Dr. Dunai Lászlónak, aki a doktori tanulmányaim elején lehetıvé tette a kutatási 

témámban való elmerülést.  

Köszönet illeti Roszkopál Miklóst, hogy lehetıvé tette az értekezés gerincét adó tanszéki 

fejlesztési munkát és hálás vagyok a fejlesztés vezetıinek – Dr. Széll Máriának, Dr. Dulácska 

Endrének és Dr. Várfalvi Jánosnak – és munkatársaiknak – többek közt Dr. Hamza Istvánnak 

és Ifj. Várfalvi Jánosnak -, hogy részt vehettem valamennyi szakági munkában, melyek 

rengeteg tanulsággal szolgálták kutatásaimat. 

Szeretném megköszönni az angol nyelvő publikációim elkészültében nyújtott segítségét 

Füredi Péternek, aki idejét nem kímélve igyekezett tökéletesíteni, anyanyelvi szintre emelni 

fordításaimat. 

Tisztelettel köszönöm az értekezés bírálóinak, Dr. Birghoffer Péternek és Dr. Tóth Eleknek a 

tanszéki vitára készített opponenciákat és a résztvevıknek a vitán elhangzott hozzászólásokat, 

melyek segítették az értekezés továbbfejlesztését, finomítását. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm szüleimnek, Dudás Józsefnek és Dudás Józsefnének a 

feltétlen támogatást, bíztatást és lelki támaszt, melyet mindvégig nyújtottak. Hálás vagyok a 

bizalomért és a lehetıségért, hogy eljuthattam e cél kapujába.  



Dudás Annamária PhD értekezés  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nyilatkozat 
 
 
 
 
 
 

Alulírott Dudás Annamária kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és 

abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, 

vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelmően, a forrás 

megadásával megjelöltem. 

 

 

 

 

Budapest, 2007. 06. 10. 

 

 

       Dudás Annamária 

 



       

2007 

 

 

Ph.D. értekezés 

 

 

 

 

 

Könnyő acélvázas építési mód létjogosultsága a hazai lakóházépítésben - 

mőszaki és ökologikus szempontú értékelés 

 

 

 

ÁBRAMELLÉKLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dudás Annamária 

okl. építımérnök, egyetemi tanársegéd 

 

Konzulens: 

Dr. Széll Mária Ph.D. 

okl. építészmérnök, egyetemi tanár 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet i 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ábramellékletek tartalomjegyzéke 

 

 

2. fejezet ábramelléklete 1 

3. fejezet ábramelléklete 38 

4. fejezet ábramelléklete 54 

  

  



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 1 

2. Szerkezeti rendszerek a könnyőszerkezetes építésben 
 
 

 
2_1. kép İskori favázas épület helyszíni fagerendák alkalmazásával [2/1]   
 

 
2_2. kép İskori favázas épület: a fal vázát fatörzsek, a fal kitöltését faágak, növények adták 
[2/1]   
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 2 

 
2_3. kép İskori gerendaház [2/1]   
 

 
2_4. kép Boronafalas épület [2/2] 
 

 
2_5. kép Falváz kitöltése növényi ágak agyagos tapasztásával [2/3] 
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 3 

 
2_6. kép Falváz kitöltése kıvel [2/3] 
 
 

 
2_7. kép Hagyományos fiókmőves épület [fotó: Baráti I.] 
 

 
2_8. kép Franciaországi fiókmőves épület [2/5] 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 4 

 

 
2_9. kép Parádfürdı, Erzsébet szálló 
 

 
2_10. kép Parádfürdı, Cifra istálló (Ybl Miklós tervei alapján épült) 
 

 
2_11. kép Budapest, Zila kávéház [2/7] 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 5 

 
2_12. kép Fiókmőves épület fı tartószerkezeti elemei [2/8] 
 

 
2_13. kép A függıleges teherhordó elemek több emelet magas szárfák [2/9] 
 

 
2_14. a. kép Emeletmagas falvázoszlopok (Metszet, Hildesheim, Németország, 
Knochenhauer-hivatali épület) [2/9] 
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 6 

 
2_14. b. kép Alaprajzok, Hildesheim, Németország, Knochenhauer-hivatali épület 
(L-üzletek az utcára és befelé nyitva, Lg-raktár és iroda, S-ivó) [2/9] 
 

 
2_15. kép Falmezık kis keresztmetszet elemekekkel való osztása (Schindelwand, Svédország) 
[2/10] 
 

 
2_16. kép Falmezık díszítése (Little Moreton Hall, Anglia, 1559-80,) [2/9] 
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 7 

 
2_17. kép Falmezık díszítése, kitámasztó dúcok alkalmazása a födémelemek támasztására 
(Luther eisenachi háza, Thüringia)  [2/11] 
 

2_18. kép Fal- és födémszerkezet csatlakozása [2/4] 
 

 
2_19. kép Hagyományos fiókmőves épület fogadószintje, földszintje falazott szerkezet 
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 8 

 
2_20. kép Fiókmőves épület faoszlopos alátámasztása (Michelstadt, városháza, 1484) [2/9] 
 

 
2_21. kép Fiókmőves épület faoszlopos alátámasztása (Ledbury /Herefordshire, városháza) 
[2/9] 

2_22. kép Hagyományos ácskötések a fiókmő szerkezeti kapcsolatainak kialakítására (1-
küszöbgerenda, 2-oszlop vagy bálványfa, 3-koszorúgerenda, 4-dúcgerenda, 5-
hevedergerenda) [2/4] 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 9 

2_23. kép Boronafalas épület négyszög keresztmetszető gerendákból álló falszerkezete [2/2] 

2_24. kép Boronafalas épület kör keresztmetszető gerendákból álló falszerkezete [2/2] 
 

2_25. kép Kör keresztmetszető gerendákból álló rönkház [2/14] 
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 10 

2_26. kép Rönkelemek illesztése hornyos kiképzéssel (faragott nútok) 
 

2_27. kép Rönkelemek illesztése átmenı csavaros rögzítéssel 
 

 
2_28. kép Gerendák illesztése fecskefarkos kötéssel [2/6] 
 
 
 
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 11 

 
2_29. kép Boronafalas épületek szerkezeti részletei [2/10] 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 12 

 
2_30. kép Korszerő „gerendafalas épület” szerkezete – favázas teherhordó szerkezet gerenda 

fal „burkolattal” [2/15] 
 

 
2_31. kép Megszakítás nélküli falvázoszlopok [2/4] 
 
 
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 13 

 
2_32. kép Deszkasorozatokból felépített vázrendszer[2/4] 
 

 
2_33. kép Ballon vázas épületek szerkezeti felépítése [2/17] 
 

 
2_34. kép Platform építési rendszer szerkezeti felépítése [2/17] 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 14 

 
2_35. kép Platform építési rendszer szerkezeti felépítése [2/18] 
 

 
2_36. táblázat Egyes építési technológiák alkalmazásának száma a hazai építési gyakorlatban 
1990-1996 között [2/20] 
 
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 15 

 
2_37. kép OKAL típusú családi ház falszerkezetének vízszintes metszete [2/20] 
 

 
2_38. kép ERDÉRT faház [2/20] 
 

 
2_39. kép ERDÉRT faház falszerkezetének rétegfelépítése [2/20] 
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 16 

 
2_40. kép Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kombinát BETONYP cementkötéső 
faforgácslapokból szerkesztett lakóházának rétegfelépítése [2/20] 
 

 
2_41. kép Egyszeres acélvázas válaszfalszerkezet [2/22] 
 

 
2_42. kép Kettıs acélvázas válaszfalszerkezet [2/22] 
 
 
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 17 

 

 
2_43. kép Acélváz alkalmazása a korai modern építészetben (Fansworth-ház, Plano, Illinois 
USA, 1946-1950) [2/24] 
 

 
2_44. kép Acélváz alkalmazása a korai modern építészetben (Glass House, New Canaan, 
Connecticut USA, 1949) [2/24] 
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 18 

 
2_45. kép Acélszerkezetek és nagy üvegfelületek a modern építészetben [2/25] 
 

 
2_46. kép Acél és fa szerkezetek kombinációja a hıhídhatás csökkentésére [2/25] 
 

2_47. kép Energiafelhasználás aránya egy háztartásban [2/30] 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 19 

 

2_48. kép Melegen hengerelt profilok alkotják a teherviselı vázat [2/31] 
 

2_49. kép Hidegen hajlított profilok másodlagos teherviselı feladatot látnak el [2/31] 
 

 
2_50. kép Skandináv acélvázas ház [2/32] 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 20 

 

 
2_51. táblázat Magyarországon gyártott acél vázak [1/2., 115.o.] 
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 21 

 
2_52. kép Magyarországon az elsı, kizárólag hidegen hajlított tartószerkezettel rendelkezı 
épülete (Zománcipari Mővek végszerelı csarnoka) [2/34] 
 

 
2_53. kép CLASP építési rendszer [2/33, 196.o.] 
 

 
2_54. kép CLASP építési rendszer [2/33, 198.o.] 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 
 

22 

 

 
2_55. kép FILLOD építési rendszer csomópontja [2/33, 209.o.] 
 

 
2_56. kép FILLOD építési rendszer csomópontja [2/33, 209.o.] 
 

 
2_57. kép FILLOD építési rendszer csomópontja [2/33, 209.o.] 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 
 

23 

 
2_58. kép ÉTISZERK építési rendszer fı-, fióktartók és pillér csatlakozása [2/33, 203.o.] 
 

 
2_59. kép ÉTISZERK építési rendszer külsı térelhatárolása és födém csatlakozása [2/33, 
203.o.] 
 

 
2_60. kép  Talpgerendaként mőködı U profilok a fogadószerkezethez rögzítve 
 
 
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 
 

24 

 
2_61. kép Függıleges C profil falvázoszlopok a talpprofilból indítva 
 

 
2_62. kép OSB táblák csatlakoztatása ablaknyílásnál a rögzítıelemek kiosztásával (Profilház 
építési rendszer) [2/36] 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 
 

25 

 

 
2_63. kép Ún. ikresített födémgerendák a felsı síkra rögzített kompozit építılemezzel 
 

 
2_64. kép Födémgerendák csatlakozása a falszerkezethez a falvázoszlopok kiosztásához 
igazodva, illetve attól függetlenül (Profilház építési rendszer) [2/36] 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 
 

26 

 

 
2_65. kép Szárazpadló rétegfelépítése tetıtérbeépítés esetén (Horizont építési rendszer) 
 

 
2_66. kép Úsztatott padlókialakítás és tetıtér térdfalai (Protektor Profilház) [2/37] 
 

 
2_67. kép Hasznosítatlan padlásteres zárófödém hıszigetelése  



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 
 

27 

 
2_68. kép Az emeleti födém fogadószerkezetet képez a felmenı falszerkezeteknek  (Protektor 
Profilház) [2/37] 
 

 
2_69. kép Áthidaló megoldások a fesztávolság függvényében vierendel jellegő, vagy rácsos 
tartós szerkezetek (Protektor Profilház) 
 

 
2_70. kép Horizont építési rendszer szerkezetei [2/41] 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 
 

28 

 

 
2_71. kép Fogadószerkezet vízszigetelése a talpprofil elhelyezése elıtt (Lindab Familyline) 
[2/42]  
 

 
2_72. kép Keretállások felállítása és ideiglenes merevítése (Lindab Familyline) [2/42] 

 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 
 

29 

 

2_73. kép Keretállások geometriai felépítése a legkisebb fesztávolságú keret példáján (Lindab 
Familyline)  [2/42] 
 

 
2_74. kép Burkolattartó és merevítı kalapprofilok a váz külsı és belsı oldalán (Lindab 
Familyline) 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 
 

30 

 

 
2_75. kép Trapézlemezes öszvérfödém [2/44] 
 

 
2_76. kép Trapézlemezes öszvérfödém mintaépület közbensı födémén (Construma 2003) 
(Lindab Familyline) 
 
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 
 

31 

 
2_77. kép Trapézlemezes öszvérfödém építés közben (Lindab Familyline) [2/6] 
 

 
2_78. kép Tetıtérbeépítéses épület keretállásai (Lindab Familyline) [2/6] 

 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 
 

32 

 
2_79. kép Szerkezetkész épület cserepeslemez tetıhéjazattal (Lindab Familyline) [2/42] 

 
2_80. kép Merıleges épületcsatlakozás (Lindab Familyline) [2/42] 
 

 
2_81. kép Merıleges épületcsatlakozás (Lindab Familyline)   
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 
 

33 

 
2_82. kép Nagyelemes acélvázas építési rendszer lábazati csomópontja (SAN-TEAM) 
[2/45] 
 

 
2_83. kép Nagyelemes acélvázas építési rendszer födém-eresz csomópontja (SAN-TEAM)  
[2/45] 
 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 
 

34 

 
2_84. táblázat Vékonyfalú acélszelvények anyagminıségi jelölései [2/6, 61.o.] 
 

 
2_85. kép Vékonyfalú acélszelvények a Protektor Profilház rendszerhez [2/37] 
 

 
2_86. kép Lindab Z és C szelvények [2/6, 63.o.] 
 

 
2_87. kép Önfúró csavar vízzáró EPDM alátéttel (példa) [2/48] 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 
 

35 

 
2_88. kép  Önfúró csavarok általános formája egyes anyagkapcsolatok esetén [2/49] 
 

 
2_89. kép  Különbözı csavarfej formák a: lapos, b: gomb, c: kerek, d: kötı, e: sík, f: ovál 
[2/50] 
 

 
2_90. kép Csavarfej kialakítása [2/50] 
 

 
2_91. kép Különbözı kapcsolatokban való felhasználás eltérı csavarszár-végzıdéső önfúró 
csavarai [2/51] 
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2_92. kép Andráskereszt merevítés laposacél szalagokkal [2/52] 
 

 
2_93. kép Külsı teherhordó fal rétegfelépítése (Lindab Familyline rendszer) 
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2_94. kép Külsı fal rétegfelépítése PS hab hıszigeteléssel (Horizont építési rendszer, 
Könnyőszerkezetes Kiállítás, Home Office, 2003.10.10) 
 

 
2_95. kép Külsı fal rétegfelépítése alul vakolható réteggel ellátott szálas hıszigetelı 
anyaggal, felül PS hab hıszigeteléssel (mintaelem - Horizont építési rendszer, Construma 
2006) 
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3. Könnyő acélvázas lakóépületek értékelése, fejlesztési irányok kitőzése 
 

 
3_1. kép Eredeti mérető U profil koszorúgerendaként beépítve 
 

 
3_2. kép Fapallók közbeiktetása a fejgerenda és a födém között a jobb teherelosztás 
érdekében. Fa távtartó-támasztó elemek a külsı fal síkjában födémgerendákkal párhuzamosan 
 

 
3_3. kép Külsı fal OSB burkolatának rögzítési kiosztása 
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3_4. kép Rácsos jellegő kiváltótartó 
 

 
3_5. kép Szeglemezes rácsos tartók azonos szaruállásos fedélszerkezete 
 

 
3_6. kép Az épület terepszintbıl való kiemelése 
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3_7. kép Faoszlop helytelen rögzítése  
 

 
3_8. kép Faoszlop helyes lábazati kialakítása – független a betonszerkezettıl 
 

 
3_9. kép Terasz beázásveszélyes csatlakozása a falszerkezethez  
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3_10. kép Nem járható padlástér raktárként való használata 
 

 
3_11. kép Lombhullató fa téli-nyári árnyékoló hatása [3/6] 
 

 
3_12. kép Zöldhomlokzat nyári árnyékoló és általános homlokzati védı szerepe [3/7] 
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3_13. kép Hangrezgések továbbításának csillapítására szolgáló profilok [3/9] 
 

 
3_14. kép Vízorros vakolóprofil beépítésének szükségessége a felmenı fal és a lábazat 
csatlakozásának védelmére. A fotó építés közbeni állapotot mutat még lábazati hıszigetelés és 
vakolóprofil nélkül. (Megjegyzés: a fogadószerkezet egyenetlenségei a talpgerenda nem teljes 
felülető felfekvését eredményezik.) 
 

 
3_15. kép Külsı falba épített vízvezeték elfagyása utáni javítás eredménye  
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3_16. kép Födém lehajlása miatt a teherelosztó gerenda nem támaszkodik fel 
 

 
3_17. kép Hajlításra elégtelenül mőködı papucsfa szélei felemelkednek – a terhet nem osztja 
szét a födémen 
 

 
3_18. kép Fa fedélszerkezet kapcsolatainak ácskapcsokkal való helytelen kialakítása, majd 
megerısítése átmenı csavarozással 
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3_19. kép Kis keresztmetszető faelemek alkalmazása 
 

 
3_20. kép Kétséges teherbírású csavarkapcsolat  
 

3_21. kép Födémgerendák a peremgerendához csak az övlemeznél csatlakoznak – nem 
megfelelı teherátadás 
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3_22. kép Helyszíni vágás után utólagos korrózióvédelem szükséges (horgany-spray) 
 

 
3_23. kép Gipszkarton burkolat kiszáradásának hiánya penészesedéshez vezetett 
 

 
3_24. kép Csatorna ejtıcsöve az alapozáshoz vezeti a vizet 
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3_25. kép Ejtıcsıbıl érkezı víz elvezetése az épülettıl  
 

 
3_26. kép Ereszcsatorna leázásveszélyes kialakítása 
 

 
3_27. kép Ablakpárkány hiánya és lábazat elégtelen magassága 
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3_28. kép A kémény helytelen kivezetése – közvetlenül a szarufa mellett 
 

 
3_29. kép Kémény átvezetése acélgerendás födémen 
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3_30. kép Az újrahasznosítás mellızése felelıtlen energiapazarlás [3/13, 94.o.] 
 

 
3_31. ábra Épülethatároló szerkezetek hıszigetelési gazdaságosságának grafikonja [3/15, 
21.o.] 
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falszerkezetek 

fa 60 nincs i i i i i 
könnyő tégla 150 0 n 0 i i i 

vasbeton 105 van n n i n n 
födémszerkezetek 

fa 20-30 nincs i i i i i 
vasbeton 150-200 van n n i n n 

acélgerendás 550 van n i i n 0 
hıszigetelések ( l/λ =0,3 ) 
ásványgyapot 23 van n 0 i 0 0 
üveggyapot 26 van n 0 i 0 i 
Expandált / 
extrudált 

polisztirolhab 
65 / 93 van n 0 i 0 n 

felületképzések 
cementvakolat 8 0 n n i 0 i 

gipszkarton 12 0 n n i 0 n* (i) 
Faforgácslap 

(13 mm) 
13 0 i 0 i i 0 

3_32. táblázat Építıanyagok ökologikus szempontok szerinti jellemzıi [3/16, 32-33.o.] 
Jelmagyarázat: 0-nem jellemzı; i-igen; n-nem; *-indoklása az értekezés 53. oldalán 
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3_33. táblázat Hıszigetelı anyagok ökologikus jellemzıi [3/13, I./43.o.]  
 
Jelmagyarázat: 

 
 

 legrosszabb v. legnagyobb hatás 

 második legnagyobb hatás 

 kevesebb hatás 

 kisebb, de még jelentıs hatás 

 üres mezı – nincs jelentıs hatás 
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3_34. táblázat Építılemezek ökologikus jellemzıi [3/13. I./91.o.] 
 
Építıanyagok élettartama  
Építıanyag Évek száma 
Szerkezeti acél 75 
Hıszigetelés 75 
Beton alapozás 75 
Acél lépcsı 75 
Gipszkarton acél bordavázon 75 
Fa és  acél ajtók 50 
3_35. táblázat Építıanyagok élettartama - kivonat [3/17, 1054.o.] 
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3_36. táblázat Épület és épületszerkezetek élettartamának aránya [3/18, 329.o.] 
 

 
3_37. ábra Épület élettartama: fázisok és összefüggéseik 
 

 
3_38. ábra Energiafelhasználás új és újrahasznosított anyag gyártása esetén [3/22] 
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3_39. ábra Gyártási energia nagysága egyes építıanyagokra [3/18]  
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4. Könnyő acélvázas lakóépület fejlesztése 

[4/3]  

 
4_1. ábra: Tetıtérbeépítésre alkalmas és padlásteres épület szerkezeti felépítése 
 
 

 
4_2. ábra: Vízszintes metszet a falak rétegrendi felépítésével  
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 4_3. ábra:  Tetıtérbeépítéses épületek tetıszerkezete 
 

 
4_4. ábra: Tetıtérbeépítéses épület hosszmetszetének részlete, fedélszék elemeinek kiosztása 
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4_5. ábra: Tetıtérbeépítéses épület térdfaleleme, födémhez való csatlakozása 
 

 
4_6. ábra Tetıteres épület külsı fal, födém és térdfal csatlakozása 
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4_7. ábra:  Vékonyfalú acélprofilokból kialakított áthidalószerkezet a nyílás melletti falváz-
csatlakozással (2. számú áthidaló megoldás) 
 

 
4_8. ábra: Nyílásáthidaló és födémcsatlakozás belsı oldali redınyszekrénnyel 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 
 

58 

 
4_9. ábra: Lábazat megoldása PS hab szigeteléssel alápincézetlen épületnél 
 

 
4_10. ábra: Terasz rétegfelépítése és csatlakozása az épülethez süllyesztett járósíkkal 
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4_11. ábra:  Szerelt lépcsı emeleti alaprajza 
 

 
4_12. ábra:  Lépcsıfokok megtámasztási lehetıségei  
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4_13. ábra Ereszoldali erkély tartószerkezete és lefedése 
 

 
4_14. ábra Hosszmetszet az oroszfali erkéllyel és a tetı túlnyújtásával 



Dudás Annamária PhD értekezés  Ábramelléklet 
 

61 

 

 
4_15. ábra: Padlásteres épület keresztmetszete 
 

 
4_16. ábra: Padlásteres épület hosszmetszetének részlete 
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Könny őszerkezetes lakóépületek ≈≈≈≈ Gyorsházak ≈≈≈≈ Szerelt házak 

Készházak   
( elıregyártott panelok összeszerelése ) 

Helyszínen szerelt házak 

Fa fal Acél fal Fa fal Acél fal 

Fa fedélszék 
Fa fedélszék Acél / Fa fedélszék Gerenda-, és 

rönkházak 
Fa vázszerkezetes 

Acél fedélszék Acél / Fa fedélszék 
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3.A. Melléklet  

Épületfizikai vizsgálatok és következtetések megépült lakóházak alapján* [3/30] 

 

1. Termovíziós vizsgálatok 

 

Az épületfizikai vizsgálatok a megtekintett kész épületek termovíziós vizsgálataival 

kezdıdtek. A mérések célja, hogy a tényleges hıfizikai paraméterek meghatározhatók 

legyenek. A vizsgálatok alábbi két módszerrel történtek: 

- Folyamatos méréssel és idıszakos rögzítésükkel történı adatgyőjtés (csak egyes 

épületszerkezeti részletek vizsgálatára szorítkozva) 

- Pillanatnyi mérések (nem teljesen fedi le a vizsgálandó épületet, de a jellemzı 

részeken adatot szolgáltat). 

A termovíziós vizsgálat pillanatnyi mérés alapján az épület egy részérıl nagy mennyiségő 

adatot szolgáltat, ami lehetıvé teszi az épületfizikai jellemzık számítását. 

A mérés alapelvét az adja, hogy az épületszerkezetek felületi hımérséklete számítható a 

termovíziós kamera által érzékelt felületrıl kisugárzott energiából, mivel a kisugárzott 

energia arányos az anyagok emissziós tényezıjével, így a hımérséklet negyedik hatványával. 

A kamera a megmért energiák alapján kiszámítja a hımérsékleti értékeket és szoftvere 

segítségével digitális ábrán egy színskála alapján ábrázolja. 

A helyszíni szemlék során digitális fotók is készültek minden kameraállás mellett a vizsgált 

épületrészrıl a termovíziós felvételek késıbbi kiértékelésének megkönnyítésére, a felvételek 

közötti eligazodás segítségére.  

A termovíziós vizsgálatok kiindulási adata a külsı hımérséklet, ami természetesen nem ad 

állandósult peremfeltételeket a vizsgálatokhoz a szerkezetekben lejátszódó „fáziskésleltetett” 

folyamatok miatt. A vizsgálatok alacsony külsı hımérséklet mellett a belsı, főtött térben 

történtek, tehát a felvételek belsı felületek hımérsékletviszonyait ábrázolják. A külsı-belsı 

hımérséklet relatív nagy különbsége ad lehetıséget a szerkezetek hıtechnikai viselkedésének 

pontos elemzésére. 

Az alábbiakban néhány jellemzı épületszerkezeti rész digitális fotói és a hozzájuk tartozó 

termovíziós felvételek láthatóak. A termovíziós képek melletti hımérsékleti skála alapján 

leolvashatók a belsı felületi hımérsékletek értékei. 

* A szerzı a termovíziós méréseken közremőködött. A szimulációs vizsgálatoknál épületszerkezeti 
elıkészítéssel, konzultációval segítette a számítógépes modell felállítását, és a számítást Ifj. Várfalvi 
Jánossal közösen végezte. 
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3A_1. kép: Digitális fotó a vizsgált épületrészrıl 

 

3A_2. kép: Termovíziós felvétel a vizsgált épületrészrıl 

 

3A_3. kép: Digitális fotó a vizsgált épületrészrıl (nyílásáthidalás rácsos tartóval) 

 

3A_4. kép: Termovíziós felvétel a vizsgált épületrészrıl (nyílásáthidalás rácsos tartóval) 
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A termovíziós felvételek alapján az alábbi következtetések vonhatók le: 

- A felvételeken kirajzolódó szerkezeti elemek láthatósága azt jelenti, hogy a külsı 

hıszigetelés nem tudja teljes mértékben kompenzálni az acél vázprofilok hıhíd-

okozó hatását; 

- Több profil találkozásánál, szerkezeti csomópontoknál a hıhídhatás felerısödik; 

- Födémelemek láthatósága a nem teljes felülető hıszigetelı borítására utal; 

- A felvételeken látható profilok sötét színsávjának esetenkénti kiszélesedése a kitöltı 

hıszigetelés elégtelen kivitelére utal; 

- Legnagyobb gondot az ajtók fogadószerkezethez való csatlakozása jelenti, ahol 

jelentıs a hıveszteség; 

- Általános mezıben lévı falvázoszlop hıhídhatása igen csekély, a hıhidas 

csomópontok felületi hımérséklete csak ~2 K-nel alacsonyabb egy átlagos felülethez 

képest. Ez azt jelenti, hogy a jelenséget nem kifejezetten hıhídhatásként kell 

vizsgálni, inkább az épület energiamérlegében játszik szerepet, ezért az általános 

falszakaszra jellemzı hıátbocsátási tényezı (Ufal) értékében befolyásoló paraméter. 

 

A termovíziós felvételek segítségével számítható épületfizikai tulajdonságok megmutatják a 

hıhidak energetikai szerepét. A hıhidak hatását a vonalmenti hıátbocsátási tényezı értéke 

veszi figyelembe, ami a további számítások kiindulását képezi. Definíciója: megmutatja a 

hıhídmentes részhez viszonyított hıveszteség növekedést a hıhíd vonalának 1 méteres 

szakaszára vetítve. Meghatározása az alábbiak szerint történt: 

1. a termovíziós adatok alapján leképezhetı egy hıhidas terület egy egyenes 

mentén mérhetı hımérséklet diagrammja 

2. a hıhídmentes rész átlaghımérsékletének meghatározása 

3. hıhidas szakasz átlaghımérsékletének meghatározása 

4. mindkét szakaszon a hıáram meghatározása a belsı oldali hımérséklet és 

hıátadási tényezık alapján 

5. a hıáramok különbsége a hıhíd hatásának mértéke 

6. a hıáramkülönbség 1 K külsı-belsı hımérséklet-különbségre arányosítva 

megadja a vonalmenti hıátbocsátási tényezı értékét 
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3A_5. kép: Termovíziós felvétel a számításhoz vizsgált egyenes jelölésével [3/30] 

 

É -1 Hımérsékletprofil 
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3A_6. kép: Hımérsékletprofil a vizsgált szakaszra [3/30] 
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3A_7. adattábla: A vonalmenti hıátbocsátási tényezı számításának lépései és 

részeredményei [3/30]  

 

Ugyanezen számítási metodikával valamennyi jellemzıen hıhidas épületszerkezet 

vonalmenti hıátbocsátási tényezıi is meghatározásra kerültek, így: 

- fal és födém csatlakozása, 

- födémgerenda hatása, 

- padló és fal csatlakozása,  

- válaszfal csatlakozása,  

- nyílászárók kerülete, stb. 

 

2. Szimulációs vizsgálatok 

 

A bonyolult hıtechnikai viselkedéső épületszerkezeti részek hıhidhatásának pontos és teljes 

körő feltérképezésére nyújt megoldást a számítógépes szimulációs vizsgálat, ugyanis ez 

alapján meghatározható a szerkezet valamennyi pontjában a hımérsékletek értéke. Ez a 

részletesség „kézi” számítások eredményeként nem lehetséges, mivel annyira összetett 

FÜGGİLEGES OSZLOP ÉS KÜLSİ SAROK VONALMENTI 
HİÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZ İI AZ 
É-1 TERMOVÍZIÓS KÉP ALAPJÁN  

 
 
Mértékadó belsı hımérséklet:    ti=22,0°C 
A hıhíd-szakasz vizsgált felülete:    A=0,625m2 
Az oszlopos szakaszt jellemzı átlagos hımérséklet:  t=21,52°C  
A sarok szakaszon kialakuló átlagos hımérséklet:   t=21,00°C 
A hıhídmentes rész átlagos hımérséklete:   t=21,73°C 
Hıáram az oszlopos szakaszon:    Q=2,40W 
Hıáram a sarok szakaszon:     Q=4,25W 
Hıáram a hıhídmentes szakaszon:    Q=1,36W 
Hıáram növekmény az oszlopos szakaszon:   ∆Q =1.66W 
Hıáram növekmény a sarok szakaszon:   ∆Q =3,4W 
A hıáramot létrehozó hımérsékletkülönbség:  ∆t =20,0°C 
Az oszlop vonalmenti hıátbocsátási tényezıje:   kl=0,052W/mK 
A sarok vonalmenti hıátbocsátási tényezıje:   kl=0,144W/mK 
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számításra van szükség. A hıvezetés jelensége két, vagy háromdimenziós esetre is 

kiszámítható a szimulációs program segítségével.  

Tekintve, hogy a hıhidak hatása már számításra került az elızıekben bemutatottak alapján, a 

szimulációs eredmények ellenırzik azokat. Az eredmények jó egyezése bizonyítja a 

számítások helyességét, ugyanakkor az eltérések megmutatják a tervezett szerkezet és a 

valóságos felépítés (termovíziós eredmények) közötti különbséget. Továbbá a szimuláció 

lehetıséget ad esetleges javító, kiegészítı jellegő beavatkozások (például pótlólagos 

hıszigetelés beépítése) hatásának vizsgálatára is. 

A szimulációval elvégzett vizsgálatok a hıáramok kétdimenziós esetét vették figyelembe. A 

számítás alapját a hıvezetés általános differenciál egyenlete adja, melyet peremfeltételek 

megadásával old meg a program. 

A Fourier-féle differenciálegyenlet, amely a hımérsékletmezı idıbeli változását 

hıforrásmentes szilárd testben az alábbiakban írja le [3/31]: 

 

   








∂
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t hımérséklet     

τ idı     

a hımérséklet-vezetési tényezı   
ρ

λ
⋅

=
c

a  

λ a test hıvezetési tényezıje  

ρ sőrőség    

c fajhı     

x, y, z  helykoordináták 

 

Ezt az egyenletet oldja meg a szimulációs szoftver kétdimenziós hımérsékleteloszlásra a 

megadott peremfeltételek mellett. A megadandó peremfeltételek a vizsgált rész hımérséklet 

eloszlását és a környezeti hatásokat tükrözik. [3/30] Ezek a peremfeltételek megadhatók az 

épületszerkezet vizsgált területének határvonalán, de a szerkezeti felépítés annyira összetett, 

hogy a differenciálszámításhoz ez nem elegendı. A számítás egyszerősíthetı a 

differenciálegyenlet differencia-egyenletté való alakításával. Ehhez a hıhíd keresztmetszetét 
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felosztjuk egy hálózattal, a számításban a rácspontok hımérsékletét vesszük alapul. Adott 

pont hımérsékletének x szerinti deriváltja a szomszédos pontok hımérsékletkülönbségének 

és x irányú távolságuk hányadosával számítható: 
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A második deriváltak is közelíthetık a fentiek különbségeként: 
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Az y irányban ugyanígy felírhatók a differenciák, így a tagok behelyettesíthetık a 

kétdimenziós hımérséklet-eloszlás egyenletébe. Ezt átrendezve a keresett hımérsékletérték 

kifejezhetı, vagyis egy rácspont hımérséklete kiszámítható a szomszédos négy pont 

hımérsékletébıl. Ez a számítás a szimulációs szoftver alapja és a számítógépes támogatásra 

szükség is van, tekintve, hogy a számítás pontosságához sőrő hálózati felosztás kell, ami 

ezres nagyságrendő ismeretlent jelent. [3/30] 

A szimulációs számítás eredménye egy hımérséklet-eloszlási „térkép”, amibıl a termovíziós 

felvételekhez hasonlóan vonalmenti hıátbocsátási tényezıt lehet számolni. 

 

A következı ábrákon a vizsgált szerkezeti rendszer néhány jellemzı csomópontja és a 

számítógépes szimuláció eredményeként kapott hımérséklet-eloszlás látható. 
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3A_8. ábra: Külsı sarokcsatlakozás vízszintes metszete [2/36] 

 

 

3A_9. ábra: Külsı sarokcsatlakozás szimulációs vizsgálata: hımérséklet-eloszlás 

vonalmenti hıátbocsátási tényezı: 0,054 W/mK 
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3A_10. ábra: Külsı és belsı teherhordó falak csatlakozása – vízszintes metszet [2/36] 

 

 

3A_11. ábra: Külsı és belsı teherhordó falak csatlakozásának szimulációs eredménye – 

vízszintes metszet a szimmetriatengelyig ábrázolva 

vonalmenti hıátbocsátási tényezı: 0,069 W/mK 
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3A_12. ábra: Nyílászáró szemöldök beépítése – függıleges metszet [2/36] 

 

 

3A_13. ábra: Nyílászáró szemöldök csatlakozásának szimulációs eredménye – függıleges 

metszet 

vonalmenti hıátbocsátási tényezı: 0,132 W/mK 
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3A_14. ábra: Nyílászáró oldalsó csatlakozása – vízszintes metszet [2/36] 

 

 

3A_15. ábra: Nyílászáró oldalsó csatlakozásának szimulációs eredménye – vízszintes 

metszet 

vonalmenti hıátbocsátási tényezı: 0,166 W/mK 
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3. A termovíziós és a számítógépes szimulációs eredmények összevetése 

 

Az összehasonlítás célszerő a vonalmenti hıátbocsátási tényezık alapján, mivel ezek az 

értékek a hımérséklet-eloszlásokból származtathatók. Mivel termovízió több épületnél 

készült, viszont a szimuláció csak egyszeri, a mérések eredményeibıl a szélsıséges értékeket 

el lehet hagyni, és a maradék adatok átlagát összevetni a szimulációval. 

Példáként a függıleges oszlop vonalmenti hıátbocsátási tényezıinek átlaga a helyszíni 

mérések adataiból: 0,065 W/mK, míg a szimulációval 0,054 W/mK. Külsı sarok esetében a 

termovíziók átlaga 0,150 W/mK, szimulációval: 0,136 W/mK. Az összehasonlítás 

elvégezhetı valamennyi kiszámított hıhidas szerkezeti részre, de általánosságként 

levonhatók az alábbi következtetések: 

- a szimulációs eredmények valamivel jobb értékeket adnak, valószínőleg a szerkezetek 

idealizált jellege miatt; 

- a valóságos szerkezet hıszigetelése kisebb-nagyobb mértékben elégtelen a 

tökéletesen kitöltött térközökhöz képest, emiatt a helyszíni mérések számításai 

alapvetıen rosszabbak (vagyis magasabb értékőek). 

 

4. Transzmissziós hıveszteség  

 

Az építési rendszer hıveszteségeinek meghatározása következtetni enged az épületek azon 

épületszerkezeti részleteire, amelyek leginkább fejlesztésre szorulnak. A hıveszteségek 

számításához az elızıekben ismertetett hıfizikai adatok kerülnek felhasználásra, az egyes 

csatlakozó részeken az ahhoz tartozó adatokkal.  

Egy teljes épület transzmissziós hıveszteségének kiszámítása a 3.D. Mellékletben bemutatott 

lakóépületen történt.  

A számításban figyelembe vett néhány hıtechnikai jellemzı a korábbi számítások alapján: 

- Általános falszakasz hıátbocsátási tényezıje a falvázoszlopok hıhídhatását 

figyelembe véve: 

Ufal=0,281 W/m2K 

- Általános födémrész hıátbocsátási tényezıje a fa födémelemek hatásával véve: 

Uföd=0,283 W/m2K 
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- Padlószerkezet hıátbocsátási tényezıje: 

Upad=0,815 W/m2K 

A számítás –15 °C külsı és +20 °C belsı hımérséklet vesz figyelembe, és korrekciós 

tényezıvel számítja a tetıfödém és a talajon fekvı padló hımérsékletét. 

A teljes hıveszteség számításához az épület valamennyi csomópontját meg kell vizsgálni, a 

hıhíd-szakaszok és a hozzájuk tartozó vonalmenti hıátbocsátási tényezık segítségével. 

(Viszont egyszerősített a számítás a hınyereségek és a szellızési – filtrációs és szellızési – 

hıveszteségek figyelmen kívül hagyásával.) 

A számítás részletezését mellızve az alábbi következtetések vonhatók le az egyes helyiségek 

vizsgálata után: 

- A nagy hıveszteségeket a sok nyílással rendelkezı helyiségek felületén lehet 

kimutatni (a nyílászárók is nagy lehőlı felületet képeznek), illetve a nyílászárók 

padlócsatlakozásánál hıhidas a szerkezet, így jelentıs a hıveszteség a bejárati ajtó, és 

a teraszajtó küszöbrészénél. 

- A fogadószerkezet felé nagy a hıveszteség, ami arányos a padlószerkezet 

hıátbocsátási tényezıjének magas értékével. 

- Alapvetıen az épület kompakt tömege alapján és az általános szerkezeti részek jó 

hıtechnikai jellemzıi alapján az épület megfelelt az elıírásoknak. 

- Az egész épület hıhidakkal figyelembe vett átlagos hıátbocsátási tényezıje: 

Uátl=0,623 W/m2K (Az MSZ-04-140-2 szabvány által elıírt határérték 0,68 W/m2K, 

ami viszonyított az épület hőlı felület/főtött térfogat arányához: 1,254 ez esetben. A 

fenti számítások még az új energetikai szabvány megjelenése elıtt történtek.) 
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3.B. Melléklet 

Acélvázas házak lakói között végzett kutatás  

A kérdıív* az építési közbeni tapasztalatokról, a használat körülményeirıl, az élettani 
hatásokról és komfortérzetrıl kérdezi a lakók véleményét. Az egyes épületeknél külön adatlap 
lett kitöltve, melyek közül ez a melléklet 4 épületnél kapott válaszok feldolgozását 
tartalmazza.  
 
3.B.1. A vizsgált épületek alapadatainak ismertetése 
 
A. 
Az épület adatai    Tahitótfalu, Tamási Áron utca, Hrsz.: 5202/63. 
Alapterület: 75 m2 
Földszintes / Tetıtérbeépítéses 
Alápincézett: igen / nem 
Elhelyezkedés területi jellemzıi (pl.: sík terep v. déli lejtı) 
Környezı kert állapota (pl.: nagy fák a környezetben): nincs 
Az ereszkinyúlás mértéke: kb. 50 cm ( fa fedélszék, bitumenes zsindely fedés ) 
Az építés éve: 2003. ısz (2002. ısz – alapozás, 2002. tél – falak,tetı ) 
B. 
Az épület adatai    Tahitótfalu, Feszty A. u. 
Alapterület: 189+51 m2 
Földszintes / Tetıtérbeépítéses 
Alápincézett: igen / nem 
Elhelyezkedés területi jellemzıi (pl.: sík terep v. déli lejtı): lejtıs 
Környezı kert állapota (pl.: nagy fák a környezetben): igen 
Az ereszkinyúlás mértéke: oromzaton kb. 60 cm, terasz oldalán változó, >1m ( fa fedélszék, 
bitumenes zsindely fedés ) 
Az építés éve: földmunka kezdete: 2001. aug. 1., szerkezetépítés kezdete: 2001. szept., átadás: 

2001. dec. 
C. 
Az épület adatai    Debrecen, Kis Ernı u. 
Alapterület: 109 m2 
Földszintes / Tetıtérbeépítéses 
Alápincézett: igen / nem 
Elhelyezkedés területi jellemzıi (pl.: sík terep v. déli lejtı) 
Környezı kert állapota (pl.: nagy fák a környezetben): nincs 
Az ereszkinyúlás mértéke: kb. 30 cm ( fa fedélszék, bitumenes zsindely fedés ) 
Az építés éve: 2002. dec. 
D. 
Az épület adatai    Debrecen, Bencsik S. u. 14. 
Alapterület: ~120 m2 
Földszintes / Tetıtérbeépítéses 
Alápincézett: igen / nem 
Elhelyezkedés területi jellemzıi (pl.: sík terep v. déli lejtı) 
Környezı kert állapota (pl.: nagy fák a környezetben): nincs 
Az ereszkinyúlás mértéke: kb. 40 cm ( fa fedélszék, bitumenes zsindely fedés ) 
Az építés éve: 2002.  
 

* A kérdıív felépítését és a kérdéseket a szerzı dolgozta ki. 
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Árnyékoló eszközök : 

Télikert v. egyéb szoláris elem:        nincs nincs            nincs         nincs 
 
Főtési rendszer: 

 
III.D.2. Kérdıív és válaszainak ismertetése 
 
I. Kérdések az építésmódhoz kapcsolódóan 
 
1.) Miért választotta a könnyőszerkezetes építést otthonuk megteremtéséhez? 
  

  
 
 
 

 A B C D 
Sötétítı függöny  x x x 
Reluxa     
Redıny tervezett  x  
Zsalugáter     
Ponyvás árnyékoló szerkezet, pl. terasz 
felett 

    

 A B C D 
Egyéni kazán – fa v. gáz mőködtetéső x x x x 
Cirkófőtés   x   
Padlófőtés WC-ben x x x 
Radiátoros főtés  x x  
Konvektoros főtés     
Falfőtés     
Kandalló, cserépkályha     
Egyéb, megújuló energiaforrás alkalmazása 
(pl.: napkollektorok, geothermikus E, szél E) 

    

Egyéb gépészet: 
Légkondicionáló:   igen / nem igen / nem igen / nem igen / nem 

Használati melegvíz forrása: 

Főtésre 
használt 

kazán adja 

Főtésre 
használt 

kazán adja 

Főtésre 
használt 

kazán adja 

Főtésre 
használt 

kazán adja 

 A B C D  
Barátok, ismerısök ajánlották     1 
Alacsonyabb költségek miatt   x x 2 
Gyors építés – nincs száradás – gyors beköltözés x x x x 3 
Fix árak miatt     4 
Elıtanulmány alapján, megalapozottan:      5 

egészségesebb     x 1,7 
energiatakarékosabb     x 1,2 

 

környezetkímélı     x 1,5 
Egyéb 
…………………………………………………… 

    
 

…… 
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2.) Mi volt a döntı körülmény, amiért az acélvázas technológiát részesítette elınyben? 
 

Lakók indoklásai: 
* „a fa nyikorog” 
** „a favázas házak építtetıi nem voltak megelégedve, viszont megbíztak az acélvázas 
cégben és a magyarázatuk meggyızı volt” 
*** „faanyagok szárítási technikája nem megfelelı” 
 
3.) Építés közbeni tapasztalatok ( - csak a felépítményi részre gondoljon!) 
  

* 1 konténernyi hulladék összesen 
** teljesen csupasz telek, szántóföld volt 
*** semmi nem volt a telken tárolva, mindig csak annyi építıanyag volt a helyszínen, amit 
beépítettek 
****teljesen sima terep volt, növényzet nélkül 
 
 
 
 

 A B C D  
Olcsóbb, mint a favázas építés     1 
Drágább, de megbízhatóbb     2 
Erısebb, mint a faváz     3 
Tartósabb x   x 4 
Pontosabb kivitelezés x   x 5 

Egyéb: ……………………………… 
 x* x** x***  ~4 

  A B C D  
Gyakran megtekintették az építkezést  x x x  x 1 3.a 
Ritkán tekintették meg     x x 0,5 
Tervszerőtlenül, sok rögtönzéssel, sok hulladékkal     1 
Tervek szerint, de nem precízen, sok hulladékkal     2 
Rendezettnek tőnt, de nem megítélhetı az új 
technológia miatt 

    

3 
Viszonylag rendezetten, elfogadható mennyiségő 
hulladékkal 

 x  x 
4 

3.
b 

ho
gy

an
 z

aj
lo

tt
 a

z 
ép

ít
ke

zé
s 

Nagyon rendezetten, kevés hulladékkal,kevés 
veszteséggel           x* 

 
x* 

 

5 
Az építés környezete nagy mértékben sérült, a telek 
eredeti növényzete teljesen tönkrement 

    
1 

Az építés környezete sérült, sok esetben 
helyrehozhatatlanul 

    
2 

Az építés környezete sérült, de helyrehozható 
mértékben 

    
3 

A környezetet nem bántotta az építés folyamata  x   4 
A környezet szinte nem is sérült, rendezett maradt x**  x***  x****  5 

3.
c 

ho
gy

an
 h

at
ot

t a
 

kö
zv

et
le

n 
kö

rn
ye

ze
tr

e 

Egyéb:          
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II. Az épület használatával kapcsolatos kérdések 
 
1.) Beköltözéskor, a lakás berendezésekor tapasztalta-e az alábbi jelenségeket? 

* dübelezéssel kell rögzíteni a falra a kis súlyú tárgyakat     
** ajánlás volt a cég részérıl 
 
2.) A beköltözéskor, illetve a használat során a sérülékenység jellemzı-e az alábbi 
épületrészekre?  

* ajtó nekilökıdése után látszódnak a sérülések 
 
3.) Tapasztalt-e főtési energia megtakarítást (pénzbeli megtakarítást) a korábbi lakhelye 
főtéséhez képest? 
 
A. 

 
 
 
 
 
 
 

Használati melegvíz-nyerése korábbi lakhelyén: -………………………………………….. 
Használati melegvíz-nyerése jelenlegi lakhelyén: -………………………………………… 
 
B. 

 
 
 
 
 
 
 

 A* B C D  
Fali polcok, szekrények csak az elıre meghatározott helyre 
rögzíthetık, ez megnehezítette a lakberendezést 

  x**  
1 

A falakra csak kis súlyú elemeket rögzítettünk  x x*  2 
A lakberendezés egyszerő volt az épület látványterveinek, 
mintaterveinek segítségével 

    
3 

Nem volt érezhetı különbség egy hagyományos házba való 
költözéshez képest 

x x   
4 

A falak egyenesek, a sarkok derékszögőek, így könnyen 
bebútorozható 

x  x x 
5 

 A B C D  
Lábazati részek  - - - -1 
Sarkok  - - - -2 
Falfelületek x* - - - -3 

Korábbi lakhelyük alapterülete:     130 m2 
Korábbi lakhelyük főtése:  
távfőtés / kazán / konvektoros / elektromos / egyéb:  
gázkazán + radiátorok    =  23-25 eFt (192 Ft/m2) 
Melyik főtési rendszer van itt üzemben huzamosan:   gázkazán  = 8 eFt 
%-os megtakarítási arány (kb.): 44,27    (107 Ft/m2) 

Korábbi lakhelyük alapterülete:  körbeépített társasház   82 m2 
Korábbi lakhelyük főtése:  
távfőtés / kazán / konvektoros / elektromos / egyéb:  
gázkazán + radiátorok     
Melyik főtési rendszer van itt üzemben huzamosan:   gázkazán   
%-os megtakarítási arány (kb.): nincs* 
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* nem lakó funkciójú pinceszint is főtve van, így jóval nagyobb az alapterület (nincs elég 
paraméter az összehasonlításhoz) 
 
Használati melegvíz-nyerése korábbi lakhelyén: - ………………………………………….. 
Használati melegvíz-nyerése jelenlegi lakhelyén: -………………………………………… 
 
C. 

 
 
 
 
 
 

Használati melegvíz-nyerése korábbi lakhelyén: - ………………………………………….. 
Használati melegvíz-nyerése jelenlegi lakhelyén: - ………………………………………… 
 
D. nincs adat 
 
 
 
 
4.) Főtési szezonban a kellı hımérséklet eléréséhez hogyan szabályozza a főtési rendszert? 

* nem tudják megítélni, mert nem hallják a főtıberendezés ki-bekapcsolását 
** nincs adat (nem is lenne mérvadó, hiszen padlófőtés mellett légkondícionáló is mőködik) 
Kombinált főtés ( ha van) típusai:   -         Módja, rendszeressége:   - 
 
5.) Nyári hıségben hogy érez?     
 

Mit tesz a túlzott felmelegedés ellen?  
B, C- nem tesz semmit;      D- légkondícionáló (nem mérvadó) 
* Nyáron még nem laktak itt 
** páratartalom szabályozásával nincs megelégedve 
*** nem megítélhetı, mivel mindent nyitva hagynak nyáron 

Korábbi lakhelyük alapterülete:    panel lakás 55 m2 
Korábbi lakhelyük főtése:  
távfőtés / kazán / konvektoros / elektromos / egyéb:  
Melyik főtési rendszer van itt üzemben huzamosan:   gázkazán  + padlófőtés 
%-os megtakarítási arány (kb.): kevesebbet fizet (aránya nem derült ki) 

0-10% - 1 10-20% -2 20-30% - 3 30-40% - 4 40-50% - 5 

 A B* C D**   
Nagyon gyorsan lehül a ház     1 
Azonos hımérséklet eléréséhez a főtésnek folyamatosan 
üzemben kell lennie 

    2 

Naponta párszor elindul a főtés     3 
Gyorsan felmelegszik a ház akkor is, ha huzamosabb ideig 
nem volt bekapcsolva a főtés 

  x  4 

Keveset van üzemben a főtés, nagyon jól tartja a meleget a 
ház 

x  x  5 

 A* B** C***  D  
Elviselhetetlen hıség van a lakásban     1 
Nagyon meleg van benn, de ez nyáron természetes   x  2 
Tőrhetı a hımérséklet     3 
Jó, megfelelı a hımérséklet  x   4 
Kimondottan kellemes a belsı hımérséklet     5 
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6.) Milyen az épület légcseréje?     
 

* Télen naponta 1x alapos szellıztetés, DE résszellızı van a nappaliban 
** 23,8 °C belsı hımérséklet mellett 29%-os páratartalom volt mérhetı a látogatás idején 
*** nincs adat 
 
7.) A fal közvetlen közelében, vagy nekidılve milyen a hıérzete? 

 
III. Idıjárási viszontagságoknak való ellenállással kapcsolatos kérdések 
 
1.) Ha erıs szél fúj, milyen hatások tapasztalhatóak a házban? 
 

* külsı hıszigetelı homlokzatburkolat ad ki hangokat 
** nincs adat 
 
2.) Nagy viharban, villámláskor milyen érzése van? 

 
* nincs adat 

 A* B C D***   
Szeles idıben gyakran érezni huzatot      1 
Ritkán kell szellıztetni     2 
Nem érezni huzatot, a szellıztetések száma kb. annyi, mint 
az elızı lakásban 

x x   
3 

Gyakran kell szellıztetni, hogy friss levegı kerüljön be  x   4 
Jól zárnak az ajtók, ablakok, idınként szinte légszomjam 
van 

  x**  
5 

 A B C D  
Kellemetlen, „süt róla a hideg”     1 
Hideg a felülete, de nem sugározza a hideget     2 
Semmit nem érezni    x 3 
Megfelelı: huzamosabb ideig a fal mellett ülve sem érezni 
hideget 

x x x x 
4 

Kellemes, olyan, mint a levegı hımérséklete  x   5 

 A B C D**   
Huzat is van és „nyikorgást” is hallani     1 
Nincs huzat, de kellemetlen hangokat hallani   x*  2 
Nincs huzat, mégis kellemetlen érzésük van     3 
Nincs huzat, nem hallani semmit, kellemes a belsı tér     4 
Nem venni észre, ha kinnt fúj a szél x x x  5 

 A B C D*  
Nem érzem magam biztonságban     1 
Semmilyen negatív tapasztalatom nincs, mégis kellemetlen 
érzés a benntartózkodás 

    
2 

Nem érezni semmit     3 
Jó bennt lenni     4 
Biztonságban érzem magam a házban x x x  5 
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4 

4 

5 

IV. Összegzı kérdések 
 
A.  / összpontszám: 36 / 
1.) Összességében elégedett a házzal?  Igen / Nem 
 
2.) Ha most kellene belefogni az építkezésbe, újra ezt az építési módot választaná? 
 Igen / Nem 
 
3.) Ha osztályozni kellene a házukat, hányas érdemjegyet* adnának? 
     * 1-5 
 
4.) Egyéb észrevétel/megjegyzés: lábazat nem lett szép; alapozás nem lett tökéletes, a felülete 

nem sík 
 
B.  / összpontszám: 36 / 
1.) Összességében elégedett a házzal?  Igen / Nem 
 
2.) Ha most kellene belefogni az építkezésbe, újra ezt az építési módot választaná? 
 Igen / Nem 
 
3.) Ha osztályozni kellene a házukat, hányas érdemjegyet adnának? 
 
4.) Egyéb észrevétel/megjegyzés: - 
 
C.  / összpontszám: 38,5 / 
1.) Összességében elégedett a házzal?  Igen / Nem 
 
2.) Ha most kellene belefogni az építkezésbe, újra ezt az építési módot választaná? 
 Igen / Nem 
 
3.) Ha osztályozni kellene a házukat, hányas érdemjegyet adnának? 
 
4.) Egyéb észrevétel/megjegyzés: - 
 
D.  
nincs adat 
 
  

Köszönöm az együttmőködést! 
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3.C. Melléklet 

Készház-forgalmazó cégek kutatásának tapasztalatai 

 

A kutatás leghasznosabb eredményei a következık voltak: 

- A válaszadók kb. 25%-a az építkezésre szánt idıt kevesebb, mint 3 hónapra teszi. 

- Az építtetık több mint fele földszintes épületet szeretne, harmada tetıteres házat. 

- A házépítés során legfontosabbnak ítélt 7 tényezı sorrendje: gazdaságosan 

üzemeltethetı, idıtálló, jó hıszigeteléső ház, esztétikus - szép kivitelezés, 

építı/kivitelezı adjon garanciát, korszerő ház, alacsony költségek. 

- A leendı építtetık 74%-a azt tervezi, hogy házépítı céget, mint fıvállalkozót fog 

felkérni a kivitelezésre. Ebben a csoportban szerepelnek azok is, akik készházat 

szeretnének, közülük viszont majdhogynem kizárólagos a kivitelezık felkérésének 

igénye. Ezzel szemben a hagyományos technológiák alkalmazásakor az építtetık fele 

nem kér fel fıvállalkozót. A házépítı cég kiválasztásakor legfontosabbnak a 

referenciák és a garanciák bizonyultak. 

- A válaszadók közül kb. 60% készházat szeretne, legfıbb elınyökként a következıket 

jelölték meg: gyors, egyszerő kivitelezés, olcsó, természetes anyagok, modern, jó 

hıszigetelés. 

- Hátrányos tulajdonságokként a következıket nevezték meg: kevésbé idıtálló, kevésbé 

ismert technológia – kevésbé megbízható, kevesebb tapasztalat és referencia, alacsony 

hıtároló képesség. 

- A hagyományos és könnyőszerkezetes házak összehasonlításának eredményei a 

következıket mutatják  
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3C_1. ábra Construma készház kutatás - részlet [3/23] 
 

A hıtároló képesség és a hangszigetelés kérdésében megoszlanak a vélemények; 

A megbízhatóságot és tartósságot a hagyományos házak jellemzıinek ítélik; 

Válaszfalak áthelyezése a könnyőszerkezetes házak pozitívuma; stb. 

- A könnyőszerkezetes technológiák közül az építtetık 59 %-a helyszíni szereléső 

faházat, kb. 20 %-a elıregyártott favázat, 14 %-a helyszíni fémvázas, míg 7%-a gyári 

fémvázas házat építtetne. [3/23] 

A kutatási eredmények kiértékelése alapján a további következtetések vonhatók le: 

1. a könnyőszerkezetes épületek mőszaki paraméterei nem igazán ismertek az 

építtetık körében, jellemzıen az alapján döntetnek, vagy mérlegelnek, amit 

más laikusoktól hallanak; másrészt csak a legalapvetıbb tulajdonságok 

tudatosultak, mint pl. jó hıszigetelı képesség, alacsony költségek. Ugyanakkor 

a korai könnyőszerkezetes építés tanulságai és hibái beivódtak a köztudatba 

(pl. zajhatások, nyári túlmelegedés, stb.). Nehezen lehet bizonyítani, hogy ezek 

a problémák már nem állnak fenn, illetve lényegesen tompíthatók. 
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2. Erısíteni kell az építtetık bizalmát, növelni ismereteiket, hogy ezek az 

épületek nem csak az építési fázisban hordoznak elınyöket, hanem használat 

alatt is. Viszont szükséges a felvilágosítás a hagyományostól eltérı 

üzemeltetésrıl és karbantartásról (ahogy egy új elektromos berendezés 

üzemeltetését is meg kell tanulni). 

3. Az „olcsóság”, mint jellemzı, legfeljebb az építés rövid idıtartamából 

adódhat, mivel nincsenek idıben elhúzódó és ezért növekvı árak. 

Összességében egy jó minıségő könnyőszerkezetes ház költségei közel 

azonosak, mint a hagyományos házaké. A kiugróan alacsony ár valószínőleg 

alacsony színvonalat takar. 

4. Amíg a könnyőszerkezetes házak aránya nem növekszik az új épületek között, 

és ameddig a megítélésük is ilyen változó, mondhatni bizalmatlan, az épületek 

értékállósága valóban kérdéses. Gondot okozhat építési hitel felvétele (egyre 

kevésbé), vagy egy családi ház értékesítése.  
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3.D. Melléklet 

Tahitótfalu, Tamási Áron utca, Hrsz.: 5202/63. lakóépület bemutatása 
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Helyszínrajz 
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Alaprajz 
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Homlokzatok 
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Metszetek 
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3.F. Melléklet  
Anyagmennyiség-számítás alapjául szolgáló mintaépület falszerkezetének látványtervei 
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3.G. Melléklet  
Mintaház falszerkezetének anyagmennyiség-számítása 
 
a.) Acélvázas épület falszerkezetének mennyiségszámítása 

 
I. Acélszelvények mennyiségszámítása 
 
Acélszelvények a falszerkezetekben 

Teljes falmagasságú profilok  
C150 79 db 2750 mm 217 250 mm 
C100 19 db 2750 mm   52 250 mm 
C75 41 db 2750 mm 112 750 mm 
Ablakok felett/alatt külsı falban 

10 db 900 mm     9 000 mm 
16 db 650 mm  10 400 mm 

C150 

2 db 1500 mm    3 000 mm 
Válaszfalakban 
C100 2 db 650 mm    1 300 mm 
C75 6 db 650 mm    3 900 mm 
Kiváltók tartóelemei 
C150  Σ    7 200 mm 
C100  Σ         20 mm 
C75  Σ       160 mm 
Összesítve 
C150 246 850 mm 
C100   53 570 mm 

F
üg

gı
le

ge
s 

C
 p

ro
fil

ok
 

C75 116 810 mm 
Vízszintes fogadó profilok a fal alsó és felsı síkján 
U150 Σ   74 180 mm 
U100 Σ   16 092 mm 
U75 Σ   29 920 mm 
Vízszintes áthidaló és könyöklı gerendák 
U150  Σ   18 700 mm 
U100  Σ        800 mm 
U75  Σ     3 200 mm 
Összesítve 
U150   92 880 mm 
U100   16 892 mm 

V
íz

sz
in

te
s 

U
 p

ro
fil

ok
 

U75   33 120 mm 
 
C150 
Kiterített szélesség: H=267 mm 
VC150= 246850 x 267 x 1,5 = 98863425 mm3    
ρ = 7850 kg/ m3   
mC150= 776,078 kg 
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C100 
Kiterített szélesség: H=217 mm 
VC100= 53570 x 217 x 1,5 = 17437035 mm3    
mC100= 136,881 kg 
 
C75 
Kiterített szélesség: H=192 mm 
VC75= 116810 x 192 x 1,5 = 33641280 mm3    
mC75= 264,084 kg 
 
U150 
Kiterített szélesség: H=230 mm 
VU150= 92880 x 230 x 1,5 = 32043600 mm3    
mU150= 251,542 kg 
 
U100 
Kiterített szélesség: H=180 mm 
VU100= 16892 x 180 x 1,5 = 4560840 mm3    
mU100= 35,803 kg 
 
U100 
Kiterített szélesség: H=155 mm 
VU75= 33120 x 155 x 1,5 = 7700400 mm3    
mU75= 60,448 kg 
 
Acélszelvények össztömege (falszerkezet): 1525 kg. 
 
II. Hıszigetelı anyag mennyiségszámítása 
 
Hıszigetelı anyagok a fal kitöltésére (teljes keresztmetszetben és magasságban) 
150 mm vastag hıszigetelés 
A = 37870 x 2750 – falnyílások = 88812500 mm2  
V = A x 150 mm = 13321875000 mm3 = 13,321875 m3 
100 mm vastag hıszigetelés 
A = 8050 x 2750 - falnyílások = 20417500 mm2 
V = A x 100 mm = 2,04175 m3 
75 mm vastag hıszigetelés 
A = 15160 x 2750 - falnyílások = 34970000 mm2 
V = A x 75 mm = 2,62275 m3 
VΣ= 17,986375 m3 
ρ = 16 kg/ m3 (min.) 
m = 287,782 kg 

 
Hıszigetelés össztömege (falszerkezet) minimum: 288 kg. 
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III. Gipszkarton mennyiségszámítása [3/24] 
 
Gipszkarton lapok a belsı felületképzéshez 
Külsı teherhordó falak belsı felülete 
A = 79557250 mm2 
V = A x 25 mm = 1,98893 m3 
Belsı teherhordó és válaszfalak felülete 
A = 113442000 mm2 
V = A x 25 mm = 2,83605 m3 
VΣ=  4,825 m3 
ρ =  856 kg/ m3  (min.) 
m = 4130,2 kg 

 
Gipszkarton lapok össztömege: 4131 kg. 
 
IV. Külsı hıszigetelés mennyiségszámítása [3/25] 
 
Külsı hıszigetelés (Nikecell) 
Külsı teherhordó falak külsı hıszigeteléssel ellátott felülete 
A = 90505000 mm2 
V = A x 40 mm = 3,6202 m3 
VΣ=  3,6202 m3 
ρ =   20 kg/ m3 (min.) 
m = 72,404 kg 

 
Külsı hıszigetelés össztömege: 73 kg 
 
V. Külsı felületen alkalmazott OSB lapok [3/26] 
 
Külsı OSB burkolat  
Külsı teherhordó falak külsı felületén (közelítıleg azonos a IV. pontban számoltakkal – 
kisebb felület, de a nyílászáró kialakítás miatt plusz mennyiség) 
A = 90505000 mm2 
V = A x 15 mm = 1,357575 m3 
VΣ=  1,357575 m3 
ρ =  660 kg/ m3  (min.)   
m = 895,9995kg 

 
Külsı OSB össztömege: 896 kg 
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Acélvázas épület falszerkezetének tömegének összege: 
Acélszelvények össztömege (falszerkezet): 1525 kg 
Hıszigetelés össztömege (falszerkezet) minimum: 288 kg 
Gipszkarton lapok össztömege: 4131 kg 
Külsı hıszigetelés össztömege: 73 kg 
Külsı OSB össztömege: 896 kg 
 6913kg 

 
 
Az épület bruttó alapterülete: Abr = 79,52 m2. 
Az acélvázas épület hasznos alapterülete: Ahaszn = 66,14 m2. 
 
 

 
 
b.) Porotherm rendszerő épület 38 N+F falszerkezetének mennyiségszámítása 

 
I. Vázkerámia elemek mennyiségszámítása [3/27] 
 
Teherhordó és térelhatároló falak (Porotherm 38 N+F, Porotherm 10/50 N+F) 
Külsı teherhordó falak külsı felülete: 
A = 90505000 mm2 = 90,505 m2 
V = A x 380 mm = 34,3919 m3 
ρ =  800 kg/ m3   
m = 27513,52 kg 
Belsı válaszfalak felülete: 
A = 53711250 mm2 = 53,711 m2 
V = A x 100 mm = 5,371 m3 
ρ =  ~ 925 kg/ m3   
m = 4968,175 kg 
mΣ = 32482 kg 

 
Teherhordó és térelhatároló falak össztömege: 32482 kg. 
 
 
II. Falazóhabarcs-szükséglet mennyiségszámítása [3/27] 
 
Falazóhabarcs-szükséglet teherhordó és térelhatároló falakban  
Külsı teherhordó falakban M 100 falazóhabarcs 
A = 90505000 mm2 = 90,505 m2 
Habarcsigény: 26 l/ m2   
1 liter felhasználásra kész nedves habarcshoz 1,7 kg szárazhabarcs szükséges. 
V = A x 26 l/ m2  = 2353,13 l 
mhab = 4000,32 kg = ~ 4000 kg 
Belsı válaszfalakban M 100 falazóhabarcs 
A = 53711250 mm2 = 53,711 m2 
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Habarcsigény: 6,5 l/ m2   
1 liter felhasználásra kész nedves habarcshoz 1,7 kg szárazhabarcs szükséges. 
V = A x 6,5 l/ m2  = 349,12 l 
mhab = 593,507 kg = ~ 594 kg 
mΣhab = 4594 kg 

 
Falazóhabarcs össztömege: 4594 kg. 
 
 
III. Vakolóhabarcs-szükséglet mennyiségszámítása [3/28, 3/29] 
 
Vakolóhabarcs-szükséglet beltéri falfelületeken  
Külsı teherhordó falak belsı felülete: 
A = 77636000 mm2 = 77,636 m2 
Anyagszükséglet: 14 kg/ m2 (LB-Knauf prémium kézi vakolat 1 cm vastagságban [3/29]) 
mhab = 1086,90kg = ~ 1087 kg 
Külsı teherhordó falak külsı felülete: 
A = 90505000 mm2 = 90,505 m2 
Anyagszükséglet: 13 kg/ m2 (LB-Knauf gépi alapvakolat 1 cm vastagságban [3/29]) 
mhab = 1176,57kg = ~ 1177 kg 
Belsı válaszfalak vakolóhabarcs-szükséglete 
A = 107,422 m2 
Anyagszükséglet: 14 kg/ m2 (LB-Knauf prémium kézi vakolat 1 cm vastagságban [3/29]) 
mvhab = 1503,908 kg = ~ 1504 kg 
mΣhab = 3768 kg 

 
Vakolóhabarcs össztömege: 3768 kg. 
 
 
Porotherm rendszerő épület (38 N+F falszerkezet) falszerkezetének tömegének összege: 
Teherhordó és térelhatároló falak össztömege 32482 kg 
Falazóhabarcs össztömege 4594 kg 
Vakolóhabarcs össztömege 3768 kg 
 40844 kg 

 
 
 
Az épület bruttó alapterülete: Abr = 79,52 m2. 
Porotherm rendszerő épület 38 N+F falszerkezettel hasznos alapterülete:  
Ahaszn38 = 63,23 m2. 
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c.) Porotherm rendszerő épület 44 N+F falszerkezetének mennyiségszámítása 
 
 
I. Vázkerámia elemek mennyiségszámítása [3/27] 
 
Teherhordó és térelhatároló falak (Porotherm 44 N+F, Porotherm 10/50 N+F) 
Külsı teherhordó falak külsı felülete: 
A = 90505000 mm2 = 90,505 m2 
V = A x 440 mm = 39,82 m3 
ρ =  800 kg/ m3   
m = 31857,76 kg = 31858 kg 
Belsı válaszfalak felülete: 
A = 52,739 m2 
V = A x 100 mm = 5,274 m3 
ρ =  ~ 1000 kg/ m3   
m = 5274 kg 
mΣ = 37132 kg 

 
Teherhordó és térelhatároló falak össztömege: 37132 kg. 
 
 
II. Falazóhabarcs-szükséglet mennyiségszámítása [3/27] 
 
Falazóhabarcs-szükséglet teherhordó és térelhatároló falakban  
Külsı teherhordó falakban M 100 falazóhabarcs 
A = 90505000 mm2 = 90,505 m2 
Habarcsigény: 29,5 l/ m2   
1 liter felhasználásra kész nedves habarcshoz 1,7 kg szárazhabarcs szükséges. 
V = A x 29,5 l/ m2  = 2669,89 l = 2670 l 
mhab = 4539 kg  
Belsı válaszfalakban M 100 falazóhabarcs 
A = 52,739 m2 
Habarcsigény: 6,5 l/ m2   
1 liter felhasználásra kész nedves habarcshoz 1,7 kg szárazhabarcs szükséges. 
V = A x 6,5 l/ m2  = 342,80 l 
mhab = 582,766 kg = 583 kg 
mΣhab = 5122 kg 

 
Falazóhabarcs össztömege: 5122 kg. 
 
 
III. Vakolóhabarcs-szükséglet mennyiségszámítása [3/28, 3/29] 
 
Vakolóhabarcs-szükséglet beltéri falfelületeken  
Külsı teherhordó falak belsı felülete: 
A = 78,932 m2 
Anyagszükséglet: 14 kg/ m2 (LB-Knauf prémium kézi vakolat 1 cm vastagságban [3/29]) 
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mhab = 1105,048 kg = ~ 1106 kg 
Külsı teherhordó falak külsı felülete: 
A = 90505000 mm2 = 90,505 m2 
Anyagszükséglet: 13 kg/ m2 (LB-Knauf gépi alapvakolat 1 cm vastagságban [3/29]) 
mhab = 1176,57kg = ~ 1177 kg 
Belsı válaszfalak vakolóhabarcs-szükséglete 
A = 105,478 m2 
Anyagszükséglet: 14 kg/ m2 (LB-Knauf prémium kézi vakolat 1 cm vastagságban [3/29]) 
mvhab = 1476,69 kg = ~ 1477 kg 
mΣhab = 3760 kg 

 
Vakolóhabarcs össztömege: 3760 kg. 
 
 
Porotherm rendszerő épület (44 N+F falszerkezet) tömegének összege: 
Teherhordó és térelhatároló falak össztömege 37132 kg 
Falazóhabarcs össztömege 5122 kg 
Vakolóhabarcs össztömege 3760 kg 
 46014 kg 

 
 
 
Az épület bruttó alapterülete: Abr = 79,52 m2. 
Porotherm rendszerő épület 44 N+F falszerkezettel hasznos alapterülete:  
Ahaszn44 = 61,18 m2. 

 
d.) Porotherm rendszerő épület mennyiségszámítása 30 N+F falszerkezettel és 11 cm PS hab 
hıszigeteléssel 
 
I. Vázkerámia elemek mennyiségszámítása [3/27] 
 
Teherhordó és térelhatároló falak (Porotherm 30 N+F, Porotherm 10/50 N+F) 
Külsı teherhordó falak külsı felülete: 
A =  87,612 m2 
V = A x 30 cm = 26,28 m3 
ρ =  800 kg/ m3   
m = 21026,88 kg = 21027 kg 
Belsı válaszfalak felülete: 
A = 53,225 m2 
V = A x 100 mm = 5,322 m3 
ρ =  ~ 1000 kg/ m3   
m = 5322 kg 
mΣ = 26349 kg 

 
Teherhordó és térelhatároló falak vázkerámia elemeinek össztömege: 26349 kg. 
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II. Falazóhabarcs-szükséglet mennyiségszámítása [3/27] 
 
Falazóhabarcs-szükséglet teherhordó és térelhatároló falakban  
Külsı teherhordó falakban M 100 falazóhabarcs 
A =  87,612 m2 
Habarcsigény: 19 l/ m2   
1 liter felhasználásra kész nedves habarcshoz 1,7 kg szárazhabarcs szükséges. 
V = A x 19 l/ m2  = 1664,63 l = 1665 l 
mhab = 2831 kg  
Belsı válaszfalakban M 100 falazóhabarcs 
A = 53,225 m2 
Habarcsigény: 6,5 l/ m2   
1 liter felhasználásra kész nedves habarcshoz 1,7 kg szárazhabarcs szükséges. 
V = A x 6,5 l/ m2  = 345,96 l 
mhab = 588,136 kg = 589 kg 
mΣhab = 3420 kg 

 
Falazóhabarcs össztömege: 3420 kg. 
 
III. Vakolóhabarcs-szükséglet mennyiségszámítása [3/28, 3/29] 
 
Vakolóhabarcs-szükséglet beltéri falfelületeken  
Külsı teherhordó falak belsı felülete: 
A = 81,513 m2 
Anyagszükséglet: 14 kg/ m2 (LB-Knauf prémium kézi vakolat 1 cm vastagságban [3/29]) 
mhab = 1141,182 kg = ~ 1142 kg 
Külsı teherhordó falak külsı felülete: 
A =  87,612 m2 
Anyagszükséglet: 13 kg/ m2 (LB-Knauf gépi alapvakolat 1 cm vastagságban [3/29]) 
mhab = 1138,956 kg = ~ 1139 kg 
Belsı válaszfalak vakolóhabarcs-szükséglete 
A = 106,45 m2 
Anyagszükséglet: 14 kg/ m2 (LB-Knauf prémium kézi vakolat 1 cm vastagságban [3/29]) 
mvhab = 1490,3 kg = ~ 1491 kg 
mΣhab = 3772 kg 

 
Vakolóhabarcs össztömege: 3772 kg. 
 
IV. Külsı hıszigetelés mennyiségszámítása [3/25] 
 
Külsı hıszigetelés (Nikecell) 
Külsı teherhordó falak külsı hıszigeteléssel ellátott felülete: 
A =  87,612 m2 
V = A x 11 cm = 9,637 m3 
Külsı teherhordó falak nyílásaiba elhelyezett pótlólagos hıszigetelés (hıhídmentesítés): 
A =  43,6 m x 0,12 m = 5,232 m2 
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V = A x 4 cm = 0,209 m3 
VΣ=  9,846 m3 
ρ =   20 kg/ m3  (min.) 
m = 196,926 kg = 197 kg 

 
Külsı hıszigetelés össztömege: 197 kg. 
 
 
 
Porotherm rendszerő épület (30 N+F tégla és 11 cm PS hab hıszigeteléssel ellátott 
falszerkezet) tömegének összege: 
Teherhordó és térelhatároló falak össztömege 26349 kg 
Falazóhabarcs össztömege 3420 kg 
Vakolóhabarcs össztömege 3772 kg 
Külsı hıszigetelés össztömege:  197 kg 
 33738 kg 

 
 
 
Az épület bruttó alapterülete: Abr = 79,52 m2. 
Porotherm rendszerő épület (30 N+F tégla és 11 cm PS hab hıszigeteléssel ellátott 
falszerkezet) hasznos alapterülete:  
Ahaszn30+11 = 62,17 m2. 
 

 
A számítások során az alábbi egyszerősítésekkel és közelítésekkel éltem: 

- A vakolatszükségletek számításakor a belsı falfelület síkja lett figyelembe véve, 
csökkentve a nyílások felületével, azonban nem szerepelnek a nyílások belsı 
felületének a tokszerkezetig való burkolásához szükséges vakolatmennyiség (kis 
arányban befolyásolná a teljes vakolatmennyiséget); 

- Nem hıszigetelı falazóhabarcs lett figyelembe véve; 
- Az áthidalószerkezetek nem képezték a számítás külön részét, a falszerkezet 

részeként lettek figyelembe véve; 
- A belsı falfelületek számításakor a válaszfalak csatlakozó felületeit elhanyagoltam; 
- Az építési folyamat során keletkezı hulladékok mennyisége nincs bekalkulálva; 
- A kapott értékeket felfelé kerekítettem; 
- A hasznos alapterület számításakor nem szerepel a falnyílások alapterülete a fal 

síkjától a küszöbig. 
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3.H. Melléklet  

Acélvázas lakóépületek tőzvédelme 

 

Az acélvázas lakóépületek tőzvédelmére az alábbi rendeletek elıírásai vonatkoznak: 

- 2/2002. (I.23.) BM rendelet, 5. számú melléklet Tőzvédelmi Mőszaki 

Követelmények/ Építmények Tőzvédelmi Követelményei 

- 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet Országos Tőzvédelmi Szabályzat [3/32] 

Szabadon álló könnyő acélvázas lakóépületek külsı falszerkezeteinek és 

födémszerkezeteinek a követelmény szerint nehezen éghetı kategóriába kell tartozniuk. A Th 

tőzállósági határérték 0,5 h. („A tőzállósági határérték a vizsgált épületszerkezet tőzállósági 

határállapota valamelyikének eléréséig eltelt idı órában vagy percben. Ennek értéke az adott 

épületszerkezet elfogadott tőzállósága.” [3/33] A tőzállósági határérték egy olyan jellemzı, 

amely megadja az a határértéket, ameddig: 

- az adott épületszerkezet betölti rendeltetés szerinti funkcióját a magas hımérséklet 

ellenére, 

- a szerkezet nem kerül törési határállapotba és nem veszti el stabilitását, 

- nem kerül lángáttörési határállapotba, azaz nem keletkezik rajta olyan rés, amelyen a 

láng át tud terjedni, 

- nem melegszik át annyira, hogy a szerkezet védett oldalán az éghetı anyagok 

meggyulladjanak. [3/34] ) 

Közismert tény, hogy az acél szerkezeti anyag szilárdsági tulajdonságai nagy hımérséklet-

változás hatására jelentısen változnak. Kb. 100 °C hımérsékletértékig ez a jelenség kis 

mértékő, figyelmen kívül hagyható, viszont ennél magasabb hımérséklet-változás már 

lényegesen megváltoztatja az anyag tulajdonságait. A hımérséklet növekedésével a szakító 

szilárdság és a rugalmassági modulus csökken, a szakadási nyúlás pedig növekszik. [3/35] 

 

3H_1. ábra: Az acél σ-ε diagramjai különbözı hımérsékletértéken [3/35, 21.o.] 
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Hidegen hengerelt horganyzott 2 mm falvastagságú acélprofilokból kivágott lemezekbıl 

(S350GD+Z) készített próbatestekkel végeztek tőzállósági vizsgálatokat egy finnországi 

laboratóriumban. A mintaelemek kétféle vizsgálata zajlott: egyrészt folyamatos terhelés 

melletti hımérséklet-emelés (jele: o), másrészt adott hımérsékletre melegítés utáni történt 

terhelés (jele: □). A vizsgálatok eredményeit az alábbi ábrák mutatják, melyek magukba 

foglalják különbözı szabványok által elıírt határértékeket is. [3/36] 

 

3H_2. ábra: Folyási határ értéke az acél hımérsékletének függvényében összehasonlítva 

egyes szabványok által adott határértékekkel [3/36] 

 

 

3H_3. ábra: Rugalmassági modulus értéke az acél hımérsékletének függvényében 

összehasonlítva egyes szabványok által adott határértékekkel [3/36] 
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Az acél tartószerkezeteket tehát tőz elleni védelemmel kell ellátni, amely általában 

bevonatrendszerekkel, vagy burkolatokkal valósítható meg. Azonban a szabványok 5 mm-nél 

kisebb falvastagságú profilokat szigorúbb elıírások szerint külön kezelik. Az acélvázas 

lakóépületeknél használatos hidegen hajlított profilok falvastagsága kisebb, mint 5 mm, ezért 

bevonat jellegő védelem esetén –az MSZ 595 szerint 4 mm falvastagság alatt- a bevonatok 

vastagságát növelni kellene. [3/34] Mivel e lakóépületek teljes tartószerkezeti vázát 

teljességgel gazdaságtalan lenne tőzvédı bevonattal (fokozott vastagságban) ellátni, a 

tőzvédelem burkolórétegekkel történı megvalósítása a célravezetı.  

A könnyőszerkezetes építésben burkolatként, felületképzésként is használt gipszkarton kiváló 

tőzgátló anyag a gipszben lévı kötött víztartalom okán. Ezáltal egyértelmő tőzvédelmi 

megoldást tud nyújtani a gipszkarton táblák megfelelı számban (több réteggel), vagy 

típusban (tőzvédelmi gipszkarton) való alkalmazása.  

Tőz és a hımérséklet-emelkedés hatására a gipszben lévı kb. 20 % kristályvíz kigızölög, 

ami energiát igényel, így a védett oldalon a hımérséklet nem emelkedik kb. 110 °C fölé. A 

tőzterhelés folyamata a gipsztáblák szilárdságvesztését, szétesését eredményezi. Tőzvédelmi 

gipszkartonokba kevert üvegszál erısítés megakadályozza a gipsz széttöredezését, ezáltal 

növelve a hımérséklet-hatással szembeni ellenállás idıtartamát. [2/21, 20.o.] 

Mivel az 5 mm-nél vastagabb hidegen hengerelt profil védelem nélkül maximum 10-12 perc 

alatt eléri a szilárdságvesztési határállapotot, ennél vékonyabb falú profilnál a határállapot 

még hamarabb bekövetkezhet. Hidegen hajlított, ill. 5 mm-nél vékonyabb falvastagságú 

profiloknál az átlagos hımérséklet határérték 450 °C, de egyedi értékként 550 °C vehetı 

figyelembe. [3/37] 

Az ismertetett építési rendszer az ÉMI által kiállított tanúsítvány szerint 2 réteg normál 

gipszkarton táblával biztosítja a nehezen éghetı, Th=0,5 ó elıírást mind a falban, mind a 

padlástér födémjén. A belsı teherhordó és lépcsıtartó falaknál egy teherelosztó, nehezen 

éghetı faháncslemez réteg beépítése történik. E rétegfelépítésnek a vizsgálata szükséges 

tőzvédelmi szempontból, mivel korábban nem került minısítésre. Ha a lépcsıszerkezet nem 

támaszkodik a lépcsıházi oldalfalakra, a gyakorlatban alkalmazott a 2 réteg gipszkarton 

burkolat.  

Az ÉMI Tőzvizsgáló Laboratóriumában bevizsgálásra került viszont egy lakáselválasztó 

falszerkezet, ami kettızött vázzal és köztes gipszkartonnal készül. (PW 2 · 100 – F120, 2 · 15 
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mm-es gipszkartonok a váz között is) A folyamatos terhelés mellett (lakáselválasztó fal 

teherhordó funkcióval) a mérési eredmények a következıkre engednek következtetni: 

- 62 perc égetés után az elsı acélprofilok kezdik teherbírásukat veszíteni, 

- 85 percnél a belsı acélprofil veszti el teherbírását, 

- 120 percnél a közbensı gipszkartonokból fogy a víz. 

A vizsgálatok egészen a fal védett oldali gipszkarton tábláinak csatlakozó hézagok 

átrepedezéséig zajlottak. 

 

3H_4. ábra: Lakáselválasztó fal tőzvédelmi vizsgálata alatt keletkezett fugahézag-repedések 

a tönkremenetel jelzıi 

A gipszkarton táblák kiváló tőzvédelmi szerepérıl egy sajnálatos káreset kapcsán a 

valóságban is meg lehetett gyızıdni. Egy favázas könnyőszerkezetes lakóépület építés 

közbeni állapotában ütött ki tőz, de a belsı burkolatként használt 18 mm vastag tőzvédelmi 

gipszkarton lapok és a már beépített hıszigetelı szálas anyagok jól védték a teherhordó 

vázat. [3/38, 14.o.] 

Külön említést kell tenni belsı térben álló oszlopok tőzvédelmérıl. Mivel minden irányból 

támadja a tőzterhelés, a két réteg hagyományos gipszkarton tábla helyett tőzgátló 

gipszkartonozás javasolt. 

Másik egyedi esetet a padlásteres épületek födéme jelenti, hiszen meg kell gátolni az 

esetleges tetın keletkezı tőz továbbterjedését a lakótérbe. Ennek érdekében a padlásfödémen 

szárazesztrich kialakítása célszerő. 

A fejlesztett acélvázas építési rendszer más szerkezetei tőzvédelmi szempontból nem 

aggályosak. [4/3]   
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4.A. Melléklet  

Statikai vizsgálatok és számítások könnyő acélvázas építési rendszer fejlesztésére* 

[3/1, 4/1, 4/2] 

 

A statikai fejlesztés céljai: 

- Korrekt szerkezetei megoldások tervezése, 

- Teherhordó szerkezeti csomópontok kidolgozása. 

A fejlesztés megelızı lépéseként a rendszerhez tartozó csavarok és csavarkapcsolatok 

teherbírásának meghatározása volt szükséges. A határigénybevételek meghatározása 

laboratóriumi kísérletek alapján történt, melyek a következı kapcsolatokat és az alapanyagot 

vizsgálta: 

1. LivingBoard (LB) márkanevő faháncslemez és 1,5 mm, vagy 2 mm 

vastagságú acéllemez kapcsolata 2 db egyszernyírt csavar rögzítéssel. 

Ez a vizsgálat a húzott csavarkapcsolat teherbírásának vizsgálata φ4,2/38 mm-

es önfúró csavarokkal. 

A kétféle lemez a vizsgált építési rendszerben használatos profilok 

alapanyagából lett véve. A vizsgálatok a profilok övét, vagy gerincét 

helyettesítı lemezelem kapcsolataival történtek. 

2. Acéllemezek összekapcsolása 1,5 és 2,0 mm-es alapanyagból 

a) φ4,2/22 önfúró csavarral, 

b) φ4,8/22 önfúró csavarral, 

c) φ6,3/19 önfúró csavarral, 

d) M8/16 nagyszilárdságú feszített csavarral + acéllemezek felületének 

érdesítése mellett. 

Minden kapcsolat esetén 3-3 próbatest vizsgálata történt meg, és a terhelı erı 

függvényében a kapcsolat megcsúszása is megfigyelés tárgya volt. 

3. Acéllemez és faháncslemez szilárdsági vizsgálatai 

A kapcsolatok kialakítását és a húzóviszgálatoknál használt csavarok láthatók a 4A_1., 4A_2. 

ábrákon, ill. a vizsgálati esetek fotói a 4A_3.- 4A_5. fotókon. 

* A szerzı munkatársként dolgozott a Protektorwerk Hungária Kft. megbízásából a Magasépítési Tanszéken 
végzett szakértıi és szerkezetfejlesztıi munkában, melyben a vezetı statikus Dr. Dulácska Endre professzor, a 
laboratóriumi munkában Dr. Hamza István volt. Az itt közzétettek e munka eredményein alapulnak. 
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Csavarkifordulás megelızése érdekében minden esetben min. 2 kapcsolóelem lett 

alkalmazva. 

 

4A_1. ábra: Laborvizsgálatok próbatestei [4/1] 

 

4A_2. ábra: Laborvizsgálatokhoz használt önfúró és nagyszilárdságú feszített csavarok [4/1] 
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4A_3. fotó: LB faháncslemez és acéllemez kapcsolatának húzóvizsgálata 

 

 

4A_4. fotó: Acéllemezek kapcsolatának húzóvizsgálata 

 

 

4A_5. fotó: Acél szilárdsági vizsgálata 
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A vizsgálatok értékelése és következtetései 

 

1. Faháncslemez és acéllemez kapcsolata 

 

A csavarkapcsolatok terhelésekor a kapcsolatok megcsúszása jelentıs volt, akár több mm 

is, ezért a teherbírás értéke nem a szakítóerıben lett meghatározva, hanem a megcsúszás 

arányában csökkentett értékben. A csavarok 1 és 2 mm-es elmozdulásához tartozó erık a 

mértékadóak. 

A 4_1. ábrán látható próbatest terhelése alapján a kapcsolat tönkremenetele a csavarok 

elferdülésével és a faháncslemezbe való bemélyedésével jött létre jelentıs mozgások 

mellett. A 2 mm-es acéllemez-faháncslemez kapcsolat vizsgálatakor a csavarok kevésbé 

ferdültek el, a tönkremenetel a csavarok elnyíródásával következett be. 

 

4A_6. ábra: LB és 1,5 mm vastag acéllemez kapcsolatának erı-elmozdulás diagramja az 

elsı próbatest vizsgálatakor 

 

A kapcsolat teherbírása 6 minta eredményeinek statisztikai kiértékelésével lett 

meghatározva. 

Következtetésként levonandó, hogy az acéllemez vastagsága a kapcsolat elmozdulásának 

mértékére van hatással, de a szakítóerı meghatározása alapvetıen a csavarok 

faháncslemezbe való bemélyedésével bekövetkezı tönkremenetele alapján történt. 
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4A_7. fotó:  LB és acéllemezek kapcsolatának húzóvizsgálata, a csavarok elfordulása 

 

2. Acéllemezek kapcsolata  

 

a.) φ4,8/22 önfúró csavarral 

A 1,5 mm-es acéllemezek esetében a tönkremenetel során a csavarok elferdültek és a 

további terhelés hatására a csavarfej lepattant az esetek 50%-ában. 2,0 mm-es lemezeknél 

valósult meg a csavarok elnyíródása, ekkor azonban a tönkremenetel ridegen következett 

be még a mért 2 mm-es elmozdulás elıtt. 

A különbözı vastagságú acéllemezek teherbírása közel azonos a szakítóerı értéket mutat. 

 

4M_8. fotó: Acéllemezek kapcsolatának vizsgálata, a csavarok elfordulása 
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 b.) φ6,3/19 önfúró csavarral 

A tönkremenetel a vékonyabb acéllemezekkel kialakított próbatestek esetén a következı 

jelenségek voltak tapasztalhatók: 

- Lemez helyi roncsolódása (4A_9. fotó), 

- Csavarok elferdülése (4A_10. fotó), 

- Csavarok „berágódása”, ami a palástnyomási kimerülésre utal, 

- „Kigombolódás”, ami a lemez csavarmenetrıl történı lecsúszása (4A_11. fotó). 

Vastagabb lemeznél a tönkremenetel a csavarok elnyíródásával következett be. 

A vizsgálatok kétféle csavarképet is alkalmaztak, de az eredmények alapján leszögezhetı, 

hogy a csavarok távolságának nincs hatása a csavarerıre. 

 

4A_9. fotó: Acéllemezek kapcsolatának tönkremenetele, a lemezek helyi roncsolódása  

 

 

4A_10. fotó: Acéllemezek kapcsolatának vizsgálata, a csavarok elfordulása  
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4A_11. fotó: Acéllemezek kapcsolatának tönkremenetele  

 

c.) M8/16 nagyszilárdságú feszített csavarral 

Keskenyebb lemezek kapcsolatában egyrészt eredeti, horganyzott felülető acéllemez, 

másrészt érdesített felülető lemez is vizsgálva lett, míg a vastagabb lemezek nem 

érdesítettek. Ismét mérve lett az 1 és 2 mm-es elmozduláshoz tartozó erı, továbbá az 

érdesítés hatására fellépı súrlódási erı megszőnésének határa. 

Az eredmények azt mutatták, hogy a felületi érdesítés ~50%-kal növelte a megcsúszáshoz 

tartozó súrlódási teherbírást. A nem érdesített felület esetében is ~25% ez az érték.  

A vizsgálatban kapott elmozdulási értékekben és a határelmozdulásokat okozó erık 

értékében a csavar számára fúrt lyuk átmérıje igen befolyásoló. 

A tönkremenetel a lemezek csavaralátét alatti beszakadásával következett be. 

 

4A_12. fotó: NF csavaros acéllemez-kapcsolat próbateste tönkremenetel után  
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3. Alapanyagok vizsgálatai  

 

a) LB faháncslemez szilárdságának meghatározása egy téglalap keresztmetszető 27 cm 

fesztávolságú kéttámaszú tartón történt, amely harmadpontjaiban kapott terhelést. A 

hajlítási tönkremenetel a húzott oldal szakadásával következett be. 

b) Kétféle vastagságú acéllemezbıl készült próbatestek húzóvizsgálata zajlott le, 

amelybıl megállapítható lett a folyáshoz és a szakadáshoz tartozó feszültség értéke. 

 

4A_13. fotó Acéllemez szilárdsági vizsgálatának mintadarabja a szakadás után 

 

Az alapanyag teherbírására tett kísérlet eredménye szerint a szakítószilárdság kis 

eltéréssel kevesebb a névlegeshez képest, a folyási határ viszont nagyobb a 

névlegesnél. A teherbírás számításakor a folyáshatár lett alapul véve. 

 

4. Következtetések csavarok teherbírásának meghatározásához  

 

A vizsgálatok kimutatták, hogy a csavarok teherbírása több tényezıtıl függ: 

- A csavar és a lemez szilárdságától, 

- A csavarok átmérıjétıl, 

- A lemezek vastagságától. 

A φ 4,2/38 mm-es és φ 4,8/22 mm-es csavarkapcsolatoknál, a vastagabb lemeznél, a 

tönkremenetel a csavarok elnyíródásával történt, emiatt a vizsgálati eredmények a vékonyabb 
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lemez törıerejéhez képest nem arányosak. A törıerı értéke azonban a számítások során nem 

volt jellemzı. 

Az NF csavaros kapcsolatoknál használt érdesítés és az eredeti felülető kapcsolat esetében 

azok átlagértéke lett figyelembe véve a számítások során. 

A csavarkapcsolatok rugalmas-képlékeny viselkedésnek megfelelıen viselkedtek, 

tönkremenetelkor vastagabb lemezek esetén ridegen, ill. képlékeny szakaszt nem mutatva 

nyíródtak el. 

A laboratóriumi vizsgálatok és a statikai méretezés során a csavarok teherbírása a következık 

alapján lett definiálva: 

- Használati határállapot  

Egy csavar ∆=1mm-es elmosdulásához tartozó teherbírás (Fm) 

- Teherbírási határállapothoz tartozó csavarellenállás (Fh) 

A következı két érték közüli kisebb: 

1. ∆=2mm-es elmozdulás erıhatásának 1,2 biztonsági tényezıvel való osztása, 

2. törıerı (Ft) 0,6-szorosa. 

A törıerı jelentheti  

1. a csavar elnyíródását (nyírási tönkremenetel), vagy 

2. a lemez kiszakadását (palástnyomási tönkremenetel). 

Nyírt csavarok esetén a teherbírást egyrészt a csavar elnyíródása, másrészt a palástnyomás 

(az acéllemez beszakadása) határozza meg. Az elnyíródás a csavar keresztmetszetének, a 

palástnyomás pedig az acéllemez vastagságának függvénye. A húzókísérletek eredményeit, a 

csavarok tönkremeneteléhez tartozó számított átlagértékeket az alábbi diagrammal lehet 

bemutatni (ferde egyenesek a palástnyomás változását, míg a vízszintes szakaszok a 

csavarnyírást ábrázolják): 

 

4A_14. diagram: Csavarok tönkremenetele a lemezvastagság függvényében [4/2] 
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A diagram alapján látható, hogy a számított és a kísérleti értékek jó egyezést mutatnak az 

önfúró csavaroknál, viszont a törıerı értéke nagy szórást mutatott fıképp a NF csavaroknál, 

ami a figyelembe vett átlagértéknél nagy eltérést jelent az elvi teherbíráshoz képest. Ennek 

oka a csavarkötések megcsúszása volt, jelentısebb mértékben a 2 mm-es lemez 

alkalmazásánál.  

A mért törıerı értékek alapján meghatározható volt a csavarok teherbírása használati és 

teherbírási határállapotban az egyes alapanyagok alkalmazása mellett. Így rendelkezésre 

álltak a szükséges alapadatok a statikai számítások elvégzéséhez. 

 

Szerkezetfejlesztés  

 

A szerkezetfejlesztés részeként különbözı csavarkapcsolatok tervezése történt a kísérleti 

eredmények alapján.  

A csavarképek meghatározásának szabályai: 

- erı irányában a csavarok egymástól való távolsága 3d, 

- lemez szélétıl 2d, 

- erı irányára merılegesen 1,5d, 

ahol d a csavar névleges átmérıje. 

Szerkezeti kapcsolatok esetei: 

1. C és U profilok öveinek egymáshoz illesztése 

A C falvázoszlopok terhe ezen a felületen adódik át a talpprofilnak a csavarokon 

keresztül. Geometriailag U és C 150-es szelvények esetén a közvetlen csatlakozó 

felületek csavarképe 4 önfúró csavart enged meg. Viszont ekkor a csavartávolság 

olyan kicsi, hogy hajlítást nem tud felvenni a kapcsolat, ezért csuklósnak kell 

feltételezni. (A csuklós kapcsolatok feltételezése a Fachwerk-szerő statikai 

viselkedésre utal vissza, tehát itt igazolódik az építési rendszer korábban tett 

besorolása a Fachwerk jellegő statikai viselkedéső szerkezeti rendszerek 

csoportjába.) 

Amennyiben szükség van a kapcsolat megerısítésére, kiegészítı kapcsolóelem (pl. 

szögacél) segítségével, vagy a falvázoszlop kettızésével oldandó meg. 
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2. Andráskereszt merevítés rögzítése 

A merevítést 100/2 mm laposacél szalagokkal lehet biztosítani, amelyek a C profilú 

falvázoszlopok övlemezéhez csatlakoztathatók. Andráskereszt merevítés 

közbeiktatására a földrengésállóság biztosítása érdekében van szükség. C 150-es 

profil esetén a kapcsolat 10 db φ6,3 csavarral valósítható meg, amikor is a kapcsolat 

teherbírása megegyezik a laposacél teherbírásával. Szükség szerint a merevítés a 

falvázoszlop mindkét oldalán kialakítható. 

3. Födémgerendák toldása 

Nagy épületszélesség esetén feltétlen szükség van a födémelemek toldására. A toldás 

helye középfıfal fölé kell, hogy essen. A kapcsolatnak a fedélszék oldalirányú 

vízszintes terhét kell felvenni, és elmozdulás ellen is védeni. 

Szerkezetileg megoldást nyújt az ikresített (gerinclemezükkel érintkezı) C profilok 

hosszirányú csatlakozására további C profilok beiktatása a födémgerendák 

gerinclemezén keresztül átmenı csavaros illesztésekkel. A kapcsolat elmozdulása 

ellen szükséges a födémgerendák övlemezének a közbensı teherhordó fal 

koszorúprofiljához való kapcsolása . 

4. Fedélszék szarutartójának toldása 

A toldás legmegfelelıbb helye közvetlenül a belsı támoszlop felett adódik. Ugyanis 

ebben a pontban nem kell nyomatékot átadni a szaruelemekrıl a támaszok felé. A 

toldás a C profilú szarutartók gerinclemezéhez gerinclemezzel illesztett U 150-es 

profillal történik. 

5. Lekötı csavarkapcsolat 

Nem tévesztendı össze a talpprofilok fogadószerkezethez való rögzítésével. 

A lekötı csavarozás az andráskereszt merevítések helyén szükséges, megoldása 

melegen hengerelt szögacélokkal történik. A lekötı csavar húzásra van igénybe véve. 

Amennyiben a fogadószerkezet nagyszilárdságú beton (min. C20 minıség), akkor 

dübelezés szükséges, alacsonyabb minıségő beton esetén menetes szárat kell 

beragasztani. 
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Profilelemek statikai vizsgálata 

 

Vékonyfalú acélrudak vizsgálatával a korábbi MSz 15024 szabvány nem foglalkozik, csak 

általános esetben határozza meg egy acélrúdra hajlítási, nyomási, kihajlási és kifordulási 

vizsgálatok szükségességét. A vékonyfalú acél szelvényeknél azonban igen fontos a 

horpadási jelenség vizsgálata is. Korábban a hazai szabályozás (Csellár-Halász-Réti: 

Vékonyfalú acélszerkezetek, 1965. c. könyv alapján született 1973-ban, majd javítva 1983-

ban az ME-04/180-82 számú Mőszaki elıírás) csökkentı tényezıvel veszi figyelembe a 

horpadást. Az Eurocode 3. (MSz-ENV 1993-1-1, 6.3. fejezet) más elmélet szerint veszi ezt 

figyelembe: effektív keresztmetszet meghatározását írja elı, ami a horpadt részek 

keresztmetszetbıl való kihagyásával határozható meg. Ez a szabályozás korszerőbb a korábbi 

hazai számításnál, ezért a fejlesztés során ez volt mérvadó. 

Az effektív keresztmetszet ismeretében a számítások a megszokott módon történtek 

nyomásra, hajlításra, kihajlásra és elcsavarodásra. 

 

4A_15. ábra: Általánosan használt vékonyfalú acélprofilok keresztmetszetei 
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4A_16. táblázat: Vékonyfalú profilok effektív keresztmetszeti értékei 

 

Az acélvázas épületek szerkezeti kialakítása általában a vázra közvetlenül szerelt 

faháncslemez réteget írnak elı. Ezek a lemezek nem dolgoznak együtt a profilokkal, viszont 

nagy síkbeli merevségük révén tárcsaként viselkednek. A rögzítés eredményeként a 

faháncslemezek keresztirányban merevítik az acél tartókat, így ebben az irányban nem 

tudnak kihajolni a tartók.  

 

Falszerkezet kialakítása 

 

Az acélvázas épületek falszerkezete általában C150-es profilokból készül, melyre 

faháncslemez réteg kerül. Lehetıség szerint a tervezéskor a födémgerendák tengelyét a 

falvázoszlopok pozíciójához igazítják, tehát a födémgerendák a C profilokra terhelnek, 

továbbá a tetıszerkezet is az oszlopokat terheli. Az eredı erı külpontosan terheli a 

profilokat. Emellett a falváznak fel kell venni a vízszintes terheket is – pl. szélnyomás, 

szélszívás-, amelyek a fal síkjára merıleges hajlítónyomatékként jelentkeznek. 

A falszerkezet kialakításánál meg kell vizsgálni a váz és a közvetlenül rögzített 

faháncslemezek együttes viselkedését, a lemezek hatását a váz statikai viselkedésére. A 

következı három eset létezik: 
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1) Vázoszlopok faháncslemez nélkül (nyomott rúd): 

- A falvázoszlopok kihajolhatnak a fal síkjában is 

- Elcsavarodó kihajlás is felléphet 

2) Vázoszlopok kétoldali lemezréteggel (nyomott  rúd kétoldali merevítéssel): 

- A lemezek megakadályozzák a fal síkjában való kihajlást 

- Kihajlás csak a fal síkjára merılegesen lehetséges 

- A lemezek megakadályozzák az elcsavarodást 

3) Vázoszlok egyoldali lemezréteggel (nyomott vagy hajlított rúd): 

- Az egyoldali lemez hatására az elcsavarodás lehetısége csökken, de 

nem szőnik meg 

- A lemez megakadályozza a falváz síkjában való kihajlást 

- Számítása a fal síkjára merıleges hajlításra történik és figyelembe kell 

venni a horpadás lehetıségét 

- Falváz síkjára merıleges hajlításnál nem jöhet létre elcsavarodás, ha a 

profil nyomott része a faháncslemez felıli oldal 

A stabilitásvesztési jelenségek elkerülésére, a teherbírás növelése érdekében a kétoldali 

faháncslemez alkalmazása nyújtja a legjobb megoldást. 

 

Merevítés 

 

Az épületvázakat merevíteni kell vízszintes irányú elmozdulások megakadályozására, 

melyek szélteher, vagy földrengésteher hatására jöhetnek létre. A teheresetek vizsgálata 

leggyakrabban a földrengésterhet adja mértékadónak. 

A Fachwerk típusú acél vázszerkezet dobozszerő kialakítású, a födém merev, tárcsaszerő 

kialakításával és a falmezıkben létrehozott ún. „faltáblákkal” merevítése megoldható. A 

merevítı faltáblák jellemzıi: 

- Min. 2,5 m szélesség (~3,0 m magas épületnél); 

- Mindkét oldalán faháncslemez burkolatú; 

- A faháncslemezek rögzítı csavarozása sőrő kiosztású (általában 30 cm-ként, helyette 

itt 10 cm-ként); 

- Amennyiben nem elegendı a rögzítıcsavarok által felvehetı határerı, a merevítı 

tábla megerısíthetı andráskereszttel, amit a váz és a faháncslemez között 
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elhelyezkedı laposacél szalagok alkotnak. Ekkor a faltábla szélsı oszlopait kettızni 

kell. 

A földrengési erık értéke a „Méretezés Földrengésre az Európai Elvek Figyelembevételével” 

címő, a Magyar Mérnöki Kamara által 2003-ban kiadott füzet iránymutatása alapján lett 

meghatározva. A számítás részletezésére itt nem kerül ismertetésre, de a méretezés 

következı elvének alkalmazása megfelelı eredményt ad:  kb. 10 m2 épület alapterületre 1 

folyóméter merevítı tábla beépítése szükséges, mindkét irányban szimmetrikus 

elhelyezkedés mellett. 

 

Födémszerkezet kialakítása 

 

A födémszerkezet gerendái páros C profilokból állnak, ezek ún. ikresített gerendák. A 

gerendák felsı síkján minden esetben faháncslemez burkolat kerül rögzítésre. Ezek a 

lemezek megfelelı számú lecsavarozás esetén tárcsaként mőködı szerkezetet képeznek. 

Épületszerkezeti megfontolások és a szerkezetfejlesztés alapján a födémszerkezet kétféle 

szelvény alkalmazható: C150-es, illetve C200-as profilok. A profilmagasságtól függıen más 

rétegrendi megoldások születtek a födémvastagság egységessé tétele (39,5 cm), így a padló 

járósík egységesítése céljából. 

A gerendák magassága, kiosztása és a tetıtér funkciója (tetıtérbeépítés, vagy padlástér) 

alapján a következı megoldások lehetségesek: 

- Páros C200/50/2 mm-es profilok 62,5 cm-es kiosztással – max. fesztáv: 5,95 m 

- Páros C200/50/1,5 mm-es profilok 62,5 cm-es kiosztással – max. fesztáv: 5,00 m 

(viszonylag nagy fesztávolságot tesznek lehetıvé, ezért nem érdemes a gerendasőrítés 

lehetıségével számolni) 

- Páros C150/50/2 mm-es profilok 62,5 cm-es kiosztással – max. fesztáv: 5,00 m 

- Páros C150/50/2 mm-es profilok duplájára sőrítve, tehát 31,25 cm-es kiosztással – 

max. fesztáv: 6,35 m 

- Páros C150/50/2 mm-es profilok minden második közben sőrítve, tehát 46,90 cm-es 

kiosztással – max. fesztáv: 5,20 m 

- Páros C150/50/2 mm-es profilok felsı övre fektetett U150/40/1,5 mm-es profillal és 

62,5 cm-es kiosztással – max. fesztáv: 5,00 m 
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Kiváltások szerkezete 

 

Különbséget kell tenni a külsı és a belsı falakban lévı kiváltások között, hiszen más terhelés 

jut rájuk. Elvileg lehetséges vierendel tartó, rácsos tartó, stb. alkalmazása, azonban vagy a 

rögzítés elégtelensége, vagy a tartó kialakítása nem ad megfelelı elérhetı teherbírást, emiatt 

ezek a megoldások nem játszanak szerepet. A megoldást gerinclemezes tartók adnak, és a 

korábbiaktól eltérıen feltámaszkodásukhoz külön szerkezeti elem beépítése szükséges. 

Vagyis a nyílás két szélsı oszlopa mellé ún. vendégoszlop elhelyezése biztosítja a 

teherátadást. E lehetıség helyett csomólemezes kapcsolat is kialakítható. 

Kiváltó szerkezetek: 

1. 2 db egymással szembefordított C200/50/2 hidegen hajlított profil (gerinclemezeik a 

falváz külsı síkjához igazodnak), határnyomaték: 18 kNm 

2. 2 db egymással szembefordított C200/50/2 hidegen hajlított profil, alsó és felsı 

övlemezeiket körbefogó 2 db U150/50/2 profillal kiegészítve, határnyomaték: 35 kNm 

3. 2 db I160-as melegen hengerelt acél szelvény, határnyomaték: 46,4 kNm 

4. 1 db IPE 300-as melegen hengerelt acél szelvény, határnyomaték: 111,4 kNm. 
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4.B. Melléklet  

Az épületszerkezeti fejlesztés néhány eredménye: rétegrendek és redınykialakítás [4/3] 

 

1. A falszerkezetek jellemzı rétegfelépítései  

 

A 4.3.1. alfejezet iránymutatásai alapján az alábbi rétegrendek javasoltak külsı teherhordó 

falakra: 

 

 Rétegrend könnyő acélvázas külsı falra Értékelés, megjegyzések 

1.
 v

ál
to

za
t: 

− 15 mm szilikátvakolat rabichálón,  
      tárcsás rögzítıvel szerelve 
− 60 mm ásványi szálas hıszigetelés 
− 15 mm faháncslemez 
− CW-150 falváz-oszlop, közte 
− 150 mm ásványi szálas hıszigetelés 
− 15 mm faháncslemez 
− pára- és légzáró fólia felület-folytonosítva 
− kalapprofil – légrés 22 mm 
− 2∗12,5 mm gipszkarton lemez 

Páravándorlás elısegítésére 
megfelelı; 
 
Tőzbiztonság szempontjából jobb, 
mint a PS hab; 
 
Kızetgyapot környezetbarát 
építıanyagnak minısíthetı; 

2.
 v

ál
to

za
t: 

− 3mm dryvit 
− 60 mm PS hab ragasztva  
− 15 mm faháncslemez 
− CW-150 falváz-oszlop, közte 
− 150 mm ásványi szálas hıszigetelés 
− 15 mm faháncslemez 
− pára- és légzáró fólia felület-folytonosítva 
− kalapprofil – légrés 22 mm 
− 2∗12,5 mm gipszkarton lemez 

A pára szerkezetbıl való kijutása 
elısegíthetı a hıszigetelı anyag 
nem teljes felülető ragasztásával; 
 
Kevésbé környezetkímélı 
anyaghasználat; 

3.
 v

ál
to

za
t: 

− könnyő homlokzatburkolat 
− légrés / a burkolat függıleges szerelıváza 

4 cm 
− páraátbocsátó felületvédelem (pl. TYVEK 

fólia) 
− vízszintes váz + ásványi szálas 

hıszigetelés 6 cm, 
− 15 mm faháncslemez 
− CW-150 falváz-oszlop, közte 
− 150 mm ásványi szálas hıszigetelés 
− 15 mm faháncslemez 
− pára- és légzáró fólia felület-folytonosítva 
− kalapprofil – légrés 22 mm 
− 2∗12,5 mm gipszkarton lemez 

Szellızı légréses 
homlokzatburkolat segítséget nyújt 
árnyékolóként a nyári 
hıvédelemben; 
 
A szellızı légréteg képes a 
szerkezetbıl jövı pára 
kivezetésére; 
 
Hátrány: nagyobb szerkezeti 
vastagság. 
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Belsı teherhordó fal 

A teherhordó fal szerkezete megegyezik a külsı teherhordó fal magrészével további 1-1 réteg 

gipszkarton burkolattal ellátva: 

− 12,5 mm gipszkarton lemez 

− 15 mm faháncslemez 

− CW-150 falváz-oszlop – köztes térben 12 cm hangszigetelés (pl.: THERWOOLIN 

VF-6 üveggyapot filc) 

− 15 mm faháncslemez 

− 12,5 mm gipszkarton lemez 

A belsı teherhordó és külsı fal csatlakozásánál a párazáró fóliát megszakítás nélkül végig 

kell vezetni a külsı fal belsı síkján, a burkolatok alatt. 

 

Válaszfal 

Szárazépítésben megszokott felépítés használatos: 

− 2 ⋅ 12,5 mm gipszkarton lemez 

− CW-75 falváz-oszlop – köztes térben 7,5 cm hangszigetelés (pl.: THERWOOLIN 

VF-6 üveggyapot filc) 

− 2 ⋅ 12,5 mm gipszkarton lemez 

 

2. A redınyszerkezet beépítésének lehetıségei 

 

A redınyszekrény helyzetének megoldásai a 4.3.3. alfejezethez kapcsolódóan:  

- hıszigeteletlen külsı oldali redınyszekrény:  

Kizárólag a nyílászáró tokszerkezete elé kerülhet, a falszerkezet valamennyi 

rétegének teljes értékő kialakítása mellett (hıszigetelés és a burkolati rétegek 

kivitelezése, mintha redıny nem kerülne beépítésre). 

A nyílászáró üvegezett felülete jelentısen lecsökken (a zsalugáteres konstrukcióhoz 

képest), mivel a szemöldökrészen tokmagasításra van szükség. Ez a megoldás igényli 

a legkisebb keresztmetszető redınyszekrényt. 

- hıszigetelt külsı oldali redınyszekrény: 

A nyílászáró tokszerkezete közvetlenül a redınytokhoz van rögzítve. A 

redınyszekrény és a nyílászáró egy szerkezeti egységet képez, külsı- és nyílásbeli 



Dudás Annamária PhD értekezés                                                               4.B. Melléklet                                                   
 
 

71 

belsı oldali burkolatot nem igényel. A redınyszekrény belsı síkja a fal 

tartószerkezetének belsı síkjára rendezve a belsı falburkolat változatlan rétegrenddel 

kivitelezhetı. 

- hıszigetelt belsı oldali redınyszekrény: 

A nyílászáró tokszerkezete a redınyszekrényhez kapcsolódik. Hıszigetelt 

redınyszekrény célszerő akkor is, ha a külsı homlokzatburkolat kialakítható a 

nyílászáró tokszerkezet síkjáig. Ugyanis a redınyszekrény üregében a külsı levegıvel 

való közvetlen érintkezés miatt a belsı tértıl eltérı hımérséklet alakul ki.  

A külsı burkolati rétegek eltakarják a redınyszekrényt, ami teljes szélességben kitölti 

a falszerkezet megmaradt szélességét. Így a belsı oldali burkolat kivitelezésére már 

nincs lehetıség, a redınyszekrény felülete látható lesz a belsı térben. 

A hıszigetelt redınyszekrényeknél tehát el kell dönteni, hogy külsı, vagy belsı felületen 

legyen látható (vagy a belsı, vagy a külsı oldali falburkolat vezethetı le a nyílás 

szemöldöksíkjáig).  

A redıny és a tokszerkezet egybeépítése az üvegezett felület csökkenését eredményezi, mivel 

ekkor a tok csak a redınyszekrény alsó síkjától indul. A legnagyobb üvegezett felületet a 

zsalugáteres árnyékolás mellett lehet megvalósítani.  

A legnagyobb nyílásáthidalás szerkezeti magassága redıny beépítését már nem engedi meg 

(ekkor már igen alacsony lenne a szemöldökmagasság, ami nem elegendı járatos 

nyílászáróknak), ekkor zsalugáteres napvédelem javasolt. 
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4.C. Melléklet  

Épületfizikai számítások és vizsgálatok a szerkezetfejlesztéshez kapcsolódóan* [4/5] 

 

Az épületfizikai számítások egyrészt a már vizsgált eredeti rendszer épületfizikai 

számításainak továbblépése, amellyel számszerővé, és kimutathatóvá válik a változás az 

eredeti rendszerhez képest. Másrészt a fejlesztés munkafolyamatai összekapcsolódtak, az 

egyes fázisok segítették egymás munkáját. Így például az épületfizikai vizsgálatok választ 

adtak épületszerkezeti fejlesztési részek helyességére.  

Az összehasonlíthatóság okán a következıkben ismertetett számítások a korábbi épületfizikai 

vizsgálatok (lásd.: 3.A. Melléklet) lépéseit követik. 

 

1. Hıátbocsátási tényezık 

 

Rétegrendi hıátbocsátási tényezık 

Elsı lépésként a fejlesztett szerkezeti felépítéshez tartozó rétegrendi hıátbocsátási tényezık 

számítása történt. Az új építési rendszer leginkább jellemzı rétegrendje a külsı falé és a 

padlásfödémé, ezért e két rétegrendi hıátbocsátási tényezı lett meghatározva az új felépítés 

szerint.  

A hıtechnikailag fontos rétegek hıvezetési tényezıi (ill. ellenállása) és a felületek hıátadási 

tényezıi alapján a rétegrendi hıátbocsátási tényezık: 

Külsı fal: U0=0,170 W/m2K, 

Padlásfödém: U0=0,176 W/m2K. 

 

Vonalmenti hıátbocsátási tényezık 

A vonalmenti hıátbocsátási tényezık meghatározására a 3.A. Mellékletben ismertetett 

számítógépes szimulációs vizsgálatok alapján történt. A szimuláció helyességét igazolta a 

termovíziós felvételek kiértékelésével kapott eredményekkel való egyezés. Ez alapján 

megbízhatónak tekintjük az új szerkezet szimulációs eredményeit is, fenntartva a 

feltételezést, hogy a valóságos szerkezetek jellemzıi kismértékben eltérnek az idealizált 

számítógépes modell jellemzıitıl. A szimulációra való hagyatkozás szükséges, mivel az új 

* A szerzı a szimulációs vizsgálatoknál épületszerkezeti elıkészítéssel, konzultációval segítette a 
számítógépes modell felállítását, és a számítást Ifj. Várfalvi Jánossal közösen végezte. 
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rendszer gyakorlati felhasználása még nem történt meg, vagyis nincs prototípus, amelyen 

méréseket lehetne végezni. Másrészt a párhuzamosság az épületszerkezeti fejlesztéssel 

megkívánja a feltételezések gyors igazolását. 

Tehát a vonalmenti hıátbocsátás meghatározása a korábbiakkal megegyezıen történt: a 

szimulációs hıtérképek megadják a hımérséklet-eloszlást, ami alapján számítható a 

jellemzı. Valamennyi korábban is vizsgált hıhidas szerkezeti csomópont szimulációja 

megtörtént. A következı példák néhány jellemzı csomópont hımérséklet-eloszlását 

mutatják. 

 

 

4C_1. ábra: Külsı sarok (lásd.: 4_2. ábra) izotermái Ul=0,091 W/mK 

 

 

4C_2. ábra: Ablak könyöklı csomópontjának (lásd.: 4_8. ábra) izotermái Ul=0,107 W/mK 
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4C_3. ábra:Áthidaló és födém-csomópont (4_8. ábra alapján)izotermái Uláthid=0,118 W/mK 

 

4C_4. ábra: Ablakbeépítés vízszintes csomópontjának izotermái Ul=0,120 W/mK 

 

2. Hıátbocsátási tényezık változása a fejlesztés révén 

 

Rétegrendi hıátbocsátási tényezık 

A két jellemzı rétegrend vizsgálata alapján 

- Külsı falnál 13 %-os javulás mutatható ki (az eredeti arányában): 

Eredeti rendszernél: U0=0,195 W/m2K, fejlesztett rendszernél: U0=0,170 W/m2K. 

- Padlásfödémnél 15%-os javulás mutatható ki: 

Eredeti rendszernél: U0=0,208 W/m2K, fejlesztett rendszernél: U0=0,176 W/m2K. 
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Vonalmenti hıátbocsátási tényezık 

A szimulációs eredmények összevetése alapján kimutatható a vonalmenti hıátbocsátási 

tényezık nagyobb mértékő javulása, mint a rétegrendi hıátbocsátási tényezık esetében 

(például függıleges oszlopnál 35,2%-os, külsı sarokcsomópontnál 33,1 %-os javulás). Ez azt 

bizonyítja, hogy a külsı, homlokzati hıszigetelı réteg vastagságának növelése a 

csomópontok hıtechnikai teljesítményének javulását okozza, viszont nem annyira jut 

kifejezésre a rétegrendi hıátbocsátás javulásában. 

Néhány épületszerkezet kiemelhetı a vizsgálatok sorából: 

- Sarokcsomópont belsı légrésének kitöltése hıszigeteléssel: általános falszakasznál a 

belsı gipszkarton burkolatot tartó kalapprofilok síkja bezárt légréteget képez. Az 

épületszerkezeti fejlesztés felvetette a légrés hıszigeteléssel való kitöltés 

célszerőségének kimutatását. A szimulációs futtatások a következı hımérséklet-

eloszlásokat rajzolták ki: 

 

4C_1. ábra: Külsı sarok (lásd.: 4_2. ábra) izotermái, Ul=0,091 W/mK 

 

4C_5. ábra: Hıszigeteléssel kitöltött sarok (lásd.: 4_2. ábra)izotermái, Ul= 0,063 

W/mK 
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A sarokcsomópont vonalmenti hıátbocsátási tényezıje 0,091 W/mK, míg 

hıszigeteléssel kitöltött légréteg esetén 0,063 W/mK. Vagyis ez a jelentıs javulás 

alátámasztja a hıhidas rész környezetében a pótlólagos hıszigetelés beépítését (a 

vizsgálat a sarok környezetében 40-40 cm szélességben elhelyezett hıszigetelı 

réteget használt). 

- A vizsgálatok alapján a talajon fekvı padló és felmenı fal csatlakozásánál a lábazati 

fal felıl nagy mértékő hıhíd-jelenség alakulhat ki, ezért kifejezetten fontos a lábazat 

hıszigetelése. 

- Egy másik hıhidasság szempontjából kiemelhetı részlet a küszöb-csatlakozás, amely 

szerkezeti adottságok alapján hıtechnikailag csak igen kis mértékben javítható, a 

fejlıdés nem kimutatható. 

 

A hıhidak hatásának ismétlıdését az ún. eredı hıátbocsátási tényezı segítségével lehet 

számszerősíteni. (Ez a fogalom ma már nem használatos, hiszen ez a számítás adja az U és a 

korábbi k tényezı közötti különbséget.) A falszerkezetben 62,5 cm-ként elhelyezkedı 

falvázoszlopok hatását figyelembe véve: Ur=0,226 W/m2K, a födém esetén: Ur=0,22 W/m2K. 

Százalékos értékben kifejezve a hıszigetelı érték csökkenése a tartószerkezetek hıhíd okozó 

hatása következtében: 

- Falnál: 33% 

- Födémnél: 25% 

A fejlesztett szerkezet összesített hıtechnikai jellemzésére, az eredetihez képest bekövetkezı 

javulásra ez a kimutatás kiváló, ugyanis az eredeti rendszerben ezek az értékek az alábbiak 

voltak: 

- Falnál: 44 % 

- Födémnél: 36 %. 

 

3. Transzmissziós hıveszteség 

 

A hıveszteség számítása a 3.A. Mellékletben is ismertetett módszerrel és közelítésekkel 

történt, de itt az új szerkezeti felépítés figyelembe vételével. A kiindulási adatok a hıhidak 

hatását is figyelembe vevı hıátbocsátási tényezık, ill. a nyílászárók és a padlószerkezet 

hıátbocsátási tényezıje. A szimulációval meghatározott vonalmenti hıátbocsátási tényezık a 
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hıhidak vonalában kerültek számításra. Részletes eredményeket mellızve a teljes épület 

átlagos hıátbocsátási tényezıje (az új energetikai számításban ez a fogalom már nem 

használatos) 0,567 W/m2K. Ez az eredeti rendszernél 0,623 W/m2K volt. 

Az összes transzmissziós hıveszteség: 

- Az eredeti rendszernél: Qtr= 5129 W 

- Fejlesztett rendszernél: Qtr= 4648 W. 

Mivel a hıtechnikai jellemzık javulása jóval nagyobb értékő volt, mint a hıveszteségek 

arányában bekövetkezett javulás, arra enged következtetni, hogy a hıveszteség nagy része a 

csatlakozó – nem rendszerhez tartozó – szerkezeti elemeknek „köszönhetı”. A jelentıs 

problémát okozó részek az ablakbeépítések, illetve a fogadószerkezet és annak hıszigetelése. 
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5.A. Melléklet: Épületenergetikai számítások  

5.1. Egyszerősített és részletes épületenergetikai számítás „Myra” fantázianevő (Hardell 

rendszer) mintaépület acélvázas és hagyományos technológiájú kialakítására [5/1, 5/2] 

 

Az új épületenergetikai szabályozás számítása kétféle módszerrel a Hardell acélvázas építési 

rendszer „Myra” fantázianevő mintaépületére lett elvégezve. Az épület alaprajzi vázlata és 

látványtervei láthatók a következıkben. 

 

5_1. ábra: A számítás alapjául szolgáló lakóépület alaprajzi vázlata [5/4*] 

 

Tekintve, hogy fiktív épületrıl van szó, a kiindulási adatok felvételekor az alábbi 

egyszerősítések történtek: 

- terepadottságok: sík terep és teljesen szabadonálló épület, szomszédos épületek nem 

árnyékolják; 

- az északi irány tájolás szempontjából célszerően lett felvéve; 

- az épület külméretei módosítva lettek a Porotherm építési rendszer 

alkalmazhatóságához igazítva. 
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5_2. kép: mintaépület délnyugati látványterve [5/4*] 

 

5_3. kép: mintaépület északnyugati látványterve [5/4*] 

 

5_4. kép: mintaépület északkeleti látványterve [5/4*] 

* A fotókat Svéd Miklós, a látványtervek készítıje bocsátotta rendelkezésemre 
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A mintaház számításának lépései párhuzamosan kerülnek ismertetésre a vázkerámiás 

teherhordó falas és az acélvázas megoldás esetére (P index: Porotherm rendszer, H index: 

Hardell rendszer) 

 

I. Családi ház energetikai számítása egyszerősített módszerrel 

 

1. Rendeltetés, alapadatok, követelmények 

 

Az épület alápincézetlen, padlásteres földszintes családi ház. Fogadószerkezete – alapozása, 

lábazati fala és a talajon fekvı padló - rétegfelépítése hagyományos konstrukció és mindkét 

esetben azonos. A lábazati falra 4 cm extrudált PS hab hıszigetelés kerül lábazatvakolattal. A 

fogadószerkezet felsı síkján vízszigetelés készül. A felmenı falak és födémek Porotherm 

illetve Hardell rendszerőek. A belmagasság azonos, de a két rendszer különbözı falszerkezeti 

vastagsága miatt a belsı tér geometriája (homlokzat-felületek, alapterületek) eltérı lesz az 

épület külméretét véve állandónak. Az épület nyeregtetıs kialakítású, 80 cm-es 

ereszkinyúlással. A délnyugati terasznál oszlopokkal gyámolított tetı nyúlik ki 1,5 m-es 

szélességben.  

 

Jellemzı rétegfelépítések 

Porotherm külsı fal: 

– 2,5 cm homlokzati vakolat 

– 38 cm  PTH 38, illetve PTH 38 HS elemek hıszigetelı habarccsal falazva 

– 1,5 cm belsı vakolat 

Hardell külsı fal: 

− 15 mm szilikátvakolat rabichálón, tárcsás rögzítıvel szerelve 

− 60 mm ásványi szálas hıszigetelés 

− 15 mm faháncslemez 

− CW-150 falvázoszlop, közte 

− 150 mm ásványi szálas hıszigetelés 

− 15 mm faháncslemez 

− pára- és légzáró fólia felület-folytonosítva 

− kalapprofil – légrés 22 mm 

− 2 ⋅ 12,5 mm gipszkarton lemez 
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Padló (mindkét rendszernél): 

– 1 cm kerámialap ragasztva 

– 6 cm esztrich (hıtároló tömeg), 

– 1 rtg. technológiai szigetelés 

– 6 cm PS hab hıszigetelés 

– talajnedvesség elleni szigetelés 

– 15 cm vasbeton 

– 4 cm kiegészítı PS hab hıszigetelés (lábazat mellett 1,5 m-es szélességben) 

– 20 cm kavicsréteg 

– termett talaj 

Porotherm ház padlásfödéme: 

– 2 cm deszkázat 

– 14 cm (20 cm) ásványgyapot hıszigetelés fapallók között 

– 21 cm PTH födém felbetonnal 

– 1,5 cm vakolat 

Hardell ház padlásfödéme: 

− 24 mm deszkázat (tőzvédelemre 2 rtg. RIGIPS száraz-esztrich) 

− 24 mm párnafa 

− 22 mm faháncslemez 

− CW 150 födémgerenda (gerendák között 15 cm ásványi szálas hıszigetelés) 

− 1 rtg. pára- és légzáró fólia 

− 5 cm CD váz kengyelen, közte hıszigetelés 

− 2 ⋅ 12,5 mm gipszkarton lemez 

 

Ablakok: kPVC keretes szerkezetek, Argongáz töltéső, low-e bevonatos hıszigetelı üveggel, 

Árnyékolásuk zsalugáterrel, illetve redınnyel történik. Északi homlokzaton a bejárat 

mellett üvegtégla betétes nyílás (Okalux Kapillarglas üvegszerkezetként számítva).  

Bejárati ajtó: tömör szárnyú, hıszigetelı betéttel, tömített tok-szárny ütköztetéssel. 

A Porotherm ház nettó alapterülete: 132,92 m2. 

A Hardell ház nettó alapterülete: 139,77 m2. 
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2. Geometriai adatok (belméretek alapján) 

 

Nettó (hasznos) főtött alapterület: AN P= 132,92 m2 

AN
H = 139,77 m2 

Belmagasság:  bm = 2,625 m (Hardell építési rendszer falmagassága alapján) 

Belmérettel számolt burkoló felületek: 

 felület: A  P [m2] felület: AH [m2] 

homlokzat felülete Ahoml
 P = 138,60 Ahoml

 H = 142,56 

bejárati ajtó Aajtó = 2,40 Aajtó = 2,40 

üvegezett nyílászáró Aablak = 33,51 Aablak = 33,51 

üvegtégla fal Aüt = 2,16 Aüt = 2,16 

külsı tömör fal Akfal
 P = 100,53 Akfal

 H = 104,49 

padlófelület Apadló
 P = 132,92 Apadló

 H = 139,77 

padlásfödém Apadlásf
 P = 132,92 Apadlásf

 H = 139,77 

Összesen A = 404,44 A = 422,10 

 

Határoló szerkezetek felületei 

Az üvegezett nyílászárók és a bejárati ajtó adatai: 

égtáj Szélesség/magasság 
[m] 

Anyz 
[m2] 

lnyz 
[m] 

ΣΣΣΣAÜ 
[m2] 

1,5 ⋅ 1,8 (zsalu) 2,70 6,6 2,03 É 
üvegtégla 0,9 ⋅ 2,4 2,16 6,6 2,16 
2 db 1,2 ⋅ 1,5 (zsalu) 3,60 10,8 2,70 D 
1,0 ⋅ 2,4 teraszajtó (redıny) 2,40 6,8 1,80 
4 db 1,2 ⋅ 1,5 (zsalu) 7,20 21,6 5,40 K 
0,6 ⋅  1,5 (zsalu) 0,90 4,2 0,68 
2 db 1,4 ⋅ 2,4 teraszajtó (zsalu) 6,72 15,2 5,04 
0,9 ⋅ 1,5 (redıny) 1,35 4,8 1,01 
4 db 0,9 ⋅ 2,4 (redıny) 8,64 19,2* 6,48 

NY 

bejárati ajtó 1,0 ⋅ 2,4 2,40 6,8 - 
 

Összesen 38,07 

102,6 - 
8,4** = 

94,2 27,30 
(Megjegyzések: 

- az üvegfelület a nyílászáró névleges méretekkel számolt felületének 75 %-a egyszerősített számításnál 

- * - csatlakozó ablakszélek egyszeres csatlakozásként számítva 

- ** küszöbélek és a nappaliban a h=2,40 m magas ablakok alsó élének  hossza) 
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Padlómagasság a talajszint fölött:   Z = 0,30 m 

 

Főtött térfogat: 

92,348625,292,132 =⋅=⋅= bA m

P

N

PV  m3 

89,366625,277,139 =⋅=⋅= bA m

H

N

HV m3 

 

3. Felület/térfogat arány 

 159,1
92,348

44,404 ==
P

P

V

A
m2/m3 

 151,1
89,366

10,422 ==
H

H

V

A
m2/m3 

 

4. A fajlagos hıveszteségtényezı határértéke: qm [W/m3K] 

 

3,13,0 ≤≤
V

A
 esetén: 086,038,0 +







=
V

Aq
m

 W/m3K 

  

 526,0159,138,0086,0
,

=∗+=
P

kövm
q  

 523,0151,138,0086,0 =∗+=H

kövm
q   

526,0
,

=
P

kövm
q  W/m3K  

523,0
,

=
H

kövm
q  W/m3K  

 

5. Az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számítások 

 

Hıátbocsátási tényezık a vizsgált épület szerkezeteire: 

− külsı falak:  

PTH 38 N+F elemekbıl hıszigetelı habarccsal falazva, kétoldali hagyományos 

vakolattal: 

Ukfal
P38 = 0,41 W/m2K 

Ukfal
P38HS = 0,35 W/m2K   (követelmény: 0,45 W/m2K) 



Dudás Annamária PhD értekezés                                                                  5.A. Melléklet  
 

84 

Hardell váz 6 cm külsı hıszigeteléssel, belsı oldali burkolattartó profilokkal a 

falvázoszlopok hıhíd-hatásának figyelembe vételével:  

Ukfal
H = 0,226 W/m2K  [4/5]   (követelmény: 0,45 W/m2K) 

 

− üvegezett nyílászárók: (mindkét rendszernél azonos) 

kPVC keretes, Argongáz töltéső, low-e bevonatú hıszigetelı üveggel, éjszaka 

zsalugáter, ill. redıny védelemmel: 

Uablak = 1,6 W/m2K    (követelmény: 1,60 W/m2K) 

összesített sugárzásátbocsátási tényezı:  g = 0,65  

fix zsalu esetén: N=0,75, leárnyékoltan N=0,2 gnyár = g ⋅ N = 0,48 (0,13) 

redıny esetén: N=0,2     gnyár = 0,65 ⋅ 0,20 = 0,13 

üvegtégla:      gnyár = 0,46 

 

− bejárati ajtó: (mindkét rendszernél azonos) 

Uajtó = 1,80 W/m2K    (követelmény: 1,80 W/m2K) 

 

− padlásfödém:  

PTH födém + fapallók között 14 cm (20 cm) vastag szálas ásványi hıszigetelés + 

deszkázat: 

Upadlásf 
P, 1vált= 0,3 W/m2K [5/2]   (követelmény: 0,25 W/m2K) 

Upadlásf 
P, 2vált= 0,19 W/m2K [5/2]   (követelmény: 0,25 W/m2K) 

Hardell födém: kettızött C profil tartógerendák között kızetgyapot hıszigetelés, felsı 

síkján faháncslemez és járófelület, mennyezeten CD profilos gipszkarton burkolat: 

Upadlásf 
H= 0,232 W/m2K [4/5]   (követelmény: 0,25 W/m2K) 

 

− talajon fekvı padló:  

a lábazaton 4 cm vastag PS hab hıszigeteléssel, padlórétegrendben 6 cm PS hab, ill.   

a lábazat mentén 1,5 m szélességben vízszintesen további 4 cm PS hab. 

Rpadló
1vált ≈ 2,0 m2K/W   (követelmény: Upadló = 0,5 W/m2K) 

Rpadló
2vált ≈ 2,5 m2K/W   (követelmény: Upadló = 0,5 W/m2K) 

 

 

 



Dudás Annamária PhD értekezés                                                                  5.A. Melléklet  
 

85 

Vonalmenti hıátbocsátási tényezı: Ψ [W/m K] 

− a tervezett épületen a padló- és talajszint közötti magasságkülönbség: Z = 0,30 m 

− a lábazaton 4 cm vastag PS hab hıszigeteléssel, padlórétegrendben 6 cm PS hab:  

R1 ≈ 2,0 m2 K/W     (követelmény: R= 2,0 K/W) 

a külsı falak mentén 1,5 m széles sávban további 4 cm PS hab hıszigetelés esetén: 

R2 ≈ 2,5 m2 K/W    (követelmény: R= 2,0 K/W) 

− a talajjal érintkezı lábazat vonalmenti hıátbocsátási tényezıje táblázat alapján: 

Ψ1 = 1,05 W/mK 

Ψ2 = 0,95 W/mK 

A rendelet 1. melléklet I. követelménye teljesülésének ellenırzése:  

a tervezett épület szerkezetei az I. követelménynek megfelelnek (egyes értékek mellett 

feltüntetett követelményértékekhez való igazodás teljesül, esetenként a 2. változatoknál). 

 
Hıátbocsátási tényezık korrekciója: UR [W/m2K] 

A hıhidak hatását kifejezı korrekció: 

UR = U⋅ (1+ χ)  [W/m2K] 

U - rétegtervi hıátbocsátási tényezı 

χ  korrekciós tényezı - a hıhidak fajlagos mennyiségétıl függ  

Hıhidak összegzése: 

Hıhíd megnevezése hossza [m] - Porotherm r. hossza [m] - Hardell r. 

Falszerkezet pozitív sarokél 6 ⋅ 2,625 = 15,75 6 ⋅ 2,625 = 15,75 

külsı fal - belsı fal „T” csatlakozás 8 ⋅ 2,625 = 21,00 8 ⋅ 2,625 = 21,00 

külsı fal - födém csatlakozása (lpadló
P) = 55,96 (lpadló

H) = 56,52 

homlokzati nyílászárók kerülete*: 94,20 94,20 

külsı fal - padló csatlakozása 

(lábazati él): lpadló 

lpadló
P = 55,96 lpadló

H = 56,52 

Összes hıhíd hosszúság ∑l 242,87 243,99 

* küszöbélek hosszának levonásával 

 

A hıhídak fajlagos hossza: 

∑lP/Ahoml
P = 242,87/138,60 = 1,75 m2/m 

∑lH/Ahoml
H = 243,99/142,56 = 1,71 m2/m 
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Az épület hıhidasságát minısítı besorolás szerint: 

∑l/Ahoml > 1 az épülethatároló szerkezet erısen hıhidas 

Az épület korrekciós tényezıi: 

Porotherm rendszer esetén 

− külsı falra:  χ = 0,4 

− padlásfödémre: χ = 0,1 

Hardell rendszer esetén 

− külsı falra:  χ = 0,3 (teljes felületen hıszigetelt épület) 

− padlásfödémre: χ = 0,1 

 

A hıhidak hatását kifejezı korrigált UR tényezık 

 

A külsı fal hıhidak hatását is tükrözı hıátbocsátási tényezıje: 

URkfal 
P38= Ukfal 

P38⋅ (1+ χ) = 0,41 ⋅ (1 + 0,4) = 0,574 W/m2K 

URkfal 
P38HS= Ukfal 

P38HS⋅ (1+ χ) = 0,35 ⋅ (1 + 0,4) = 0,490 W/m2K 

URkfal 
H= Ukfal 

H⋅ (1+ χ) = 0,226 ⋅ (1 + 0,3) = 0,294 W/m2K 

 

A padlásfödém hıhidak hatását is tükrözı hıátbocsátási tényezıje: 

URpadlásf 
P14cm= Upadlásf 

P14cm⋅ (1+ χ) = 0,3 ⋅ (1 + 0,1) = 0,33 0 W/m2K 

URpadlásf 
P20cm= Upadlásf 

P20cm⋅ (1+ χ) = 0,19 ⋅ (1 + 0,1) = 0,209 W/m2K 

URpadlásf 
H= Upadlásf 

H⋅ (1+ χ) = 0,232 ⋅ (1 + 0,1) = 0,255 W/m2K 

 

A padlás külsı térhez képest eltérı hımérsékletértéke korrekciós tényezı (ξ = 0,9) 

figyelembe vételével vehetı számításba: 

U’
Rpadlásf 

P14cm= 0,297 W/m2K 

U’Rpadlásf 
P20cm= 0,190 W/m2K 

U’Rpadlásf 
H= 0,230 W/m2K 
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6. A szerkezeti részek transzmissziós hıvesztesége 

 

Az épület transzmissziós hıvesztesége a felületi hıveszteségek és a padlóél vonalmenti 

veszteségének összegével számítható:  

ΣA⋅UR+l⋅Ψ [W/K] 

A [m2] UR [W/m2K] A ⋅ UR [W/K]  
P H P H P H 

PTH 38 0,574 57,70 külsı  
falak PTH 38 

HS 100,53 104,49 0,490 0,294 49,26 30,72 

bejárati ajtó 2,40 2,40 1,800 1,800 4,32 4,32 
üvegezett 
nyílászárók 
+üvegtégla 35,67 35,67 1,600 1,600 57,07 57,07 

14 cm 
hısz. 0,297 39,48 

padlás-
födém 

20 cm 
hısz. 132,92 139,77 0,190 0,230 25,26 32,15 

PTH 38+ 
14 cm 
hısz. 158,57 

ΣA⋅UR 

PTH 38 
HS + 20 
cm hısz.  135,91 124,26 

l [m] Ψ [W/mK] l ⋅ Ψ [W/K]  
P H P H P H 

padló éle 55,96 56,52 1,05 1,05 58,76 59,35 
PTH 38 + 14 cm hısz. padlásfödémen + 
padló kieg. hısz. nélkül 217,33 
PTH 38 + 14 cm hısz. padlásfödémen + 
padló 4 cm kieg. hısz. (Ψ = 0,95 W/mK) 211,73 
PTH 38 HS + 20 cm hısz. 
padlásfödémen + padló kieg. hısz. nélkül 194,67 

 
 

ΣA⋅UR+l⋅Ψ 

H + padló kieg. hısz. nélkül  183,61 
 

 

7. Az épület határolásának egészére vonatkozó számítások 

 

Egyszerősített számítás esetén a sugárzásos nyereség pontos megállapítása nem szükséges, 

valamennyi homlokzatot északi tájolásúnak feltételezve közelít a számítás. 
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A főtési idényre számítható direkt sugárzási nyereség megállapításához ún. hasznosítási 

tényezıt (ε) kell figyelembe venni, ami az épület hıtároló tömegétıl függ: 

− nehéz szerkezetekre:  ε = 0,75; 

− könnyő szerkezetekre: ε = 0,50. 

 

Hıtároló tömeg számítása 

A hıtároló tömeg a következı szerkezeti részekbıl adódik: 

– födémek és határoló falak, belsı tér felöli, 10 cm-es vastagsága, 

– padlók hıszigetelı réteg fölötti hıtárolásban résztvevı rétegeinek tömege  

Az épület a nettó főtött alapterületre vetített fajlagos tömeg alapján: 

− nehéz, ha m > 400 [kg/m2] 

− könnyő, ha m < 400 [kg/m2] 

 

Porotherm rendszernél: 

− a födém alsó, 10 cm-es rétege: (1,5 cm vakolat + 8,5 cm födémsáv) 

(0,015 ⋅ 1850 + 0,085 ⋅  260/0,21) ⋅ 132,92 =  17677 kg/m2 

− a padló hıszigetelés fölötti rétegeire: (1 cm ker.lap burk. + 7 cm esztrich/aljzatbeton) 

0,08⋅ 2200⋅ 132,92 =     23394 kg/m2 

− a határoló falak téroldali 10 cm-es rétegére: (1,5 cm vakolat + 8,5 cm falsáv) 

(0,015 ⋅ 1850 + 0,085 ⋅ 1200) ⋅ 102,93 =  13355 kg/m2 

Összesen:      54426 kg/m2 

A főtött alapterületen ható fajlagos tömeg: 

46,409
92,132

54426==m  [kg/m2] 

A válaszfalak fajlagos tömegének beszámítása nélkül is meghaladja a fajlagos hıtároló 

tömeg az m > 400 kg/m2 követelményt: nehéznek minısíthetı. 

 

Hardell rendszernél: 

− a födém alsó 10 cm-es rétegében a 2 réteg gipszkarton tábla képez tömeget: 

(2 ⋅  0,0125 ⋅  1000) ⋅ 139,77 =    3494 kg/m2 

− a padló hıszigetelés fölötti rétegeire: (1 cm ker.lap burk. + 7 cm esztrich/aljzatbeton) 

0,08 ⋅ 2200 ⋅ 139,77 =     24600 kg/m2 
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− a határoló falak téroldali 10 cm-es rétegében a 2 réteg gipszkarton tábla képez 

tömeget:  

 (2 ⋅  0,0125 ⋅  1000) ⋅ 106,89 =    2672 kg/m2 

Összesen:      30766 kg/m2 

A főtött alapterületen ható fajlagos tömeg: 

12,220
77,139

30766==m  [kg/m2] 

A válaszfalak fajlagos tömege beszámítása nélkül is látható, hogy a fajlagos hıtároló 

tömeg jóval a 400 kg/m2 követelményszint alatt van: könnyőnek minısítendı. 

 

Direkt sugárzási nyereség a főtési idényre: Qsd [kWh/a] 

 

A direkt sugárzási nyereség a főtési idényben az alábbi képlettel számolható: 

QAQ
TOTÜsd

g ⋅⋅Σ⋅= ε  [kWh/a] ahol: 

AÜ [m2]  a nyílászárók üvegfelülete; 

g   az üveg sugárzásátbocsátási tényezıje, 

 QTOT [kWh/m2a] sugárzási energiahozam a főtési idényre: QTOT
É= 100 kWh/m2a 

 

( ) 10,130010046,016,265,014,2575,0 =⋅+⋅=
P

sd
Q  kWh/a 

( ) 73,86610046,016,265,014,255,0 =⋅+⋅=
H

sd
Q  kWh/a 

 

A fajlagos hıveszteségtényezı számítása 

 

 












−⋅+⋅Σ=

72

1 Q
U sd

R
lA

V
q ψ  [W/m3K]  

 V  [m3]  a főtött térfogat, 

 ΣA ⋅ UR [W/K]  a hıhíd-hatással megnövelt transzmissziós veszteség, 

 l⋅ Ψ  [W/K]  vonalmenti hıveszteség a lábazati él mentén, 

 Qsd  [kWh/a] direkt sugárzási nyereség a főtési idényre. 
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A II. követelmény szerint az épület szerkezetei alapján kiszámított fajlagos hıveszteség-

tényezı kisebb kell legyen, mint a geometriai jellemzıkbıl megállapított követelmény:  

qm
P = 0,526 W/m3K 

qm
H = 0,523 W/m3K 

A fajlagos hıveszteségtényezı Porotherm rendszernél: 

– PTH 38-as fal + padlásfödém 14 cm hıszigeteléssel 

 571,0
72

10,1300
33,217

92,348

1 =






 −=q   

q = 0,571  W/m3K   >  qm = 0,526 W/m3K 

  nem felel meg 

A szerkezet javítása érdekében a padlórétegrend hıszigetelése lett kiegészítve. 

– PTH 38-as fal + padlásfödém 14 cm hıszigeteléssel + padló 4 cm kieg. 

hıszigeteléssel 

 555,0
72

10,1300
73,211

92,348

1 =






 −=q   

q = 0,555 W/m3K  >  qm = 0,526 W/m3K 

  nem felel meg 

A kiegészítı hıszigetelés nem bizonyult elégendınek, ezért további javításokra van 

szükség. A falazat hıszigetelésének javítására (azonos geometria megtartása mellett) 

a Porotherm rendszer új, HS jelő téglájának alkalmazásával történt. A padlásfödémen 

lévı hıszigetelés vastagsága pedig 20 cm-re lett növelve. Emellett a padló kiegészítı 

hıszigetelése esetleg szükségtelen. 

– PTH 38 HS fal + padlásfödém 20 cm hıszigeteléssel  

 506,0
72

10,1300
67,194

92,348

1 =






 −=q   

q = 0,506 W/m3K  <  qm = 0,526 W/m3K 

   megfelel 

 

A fajlagos hıveszteségtényezı Hardell rendszernél: 

 468,0
72

73,866
61,183

89,366

1 =






 −=q   

q = 0,468 W/m3K  <  qm = 0,523 W/m3K 

   megfelel 
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8. Nyári sugárzásos hıterhelés meghatározása és a nyári túlmelegedés kockázatának 

ellenırzése 

 

A nyári sugárzásos hıterhelés: 

 

Qsdnyár [W] = ΣAü ⋅ Inyár ⋅ gnyár 

Inyár [W/m2]  átlagintenzitás a nyári túlmelegedéshez, 

északra:  Inyár = 85 W/m2 

többi égtáj felé: Inyár = 150 W/m2 

 gnyár az árnyékolók hatását figyelembe vevı sugárzásátbocsátás. 

 Naptényezık: 

N=0,75 zsalus árnyékolóra (N=0,2 leárnyékolt állapotban, de a biztonság 

javára való közelítéssel 0,75 értékkel lett számításba véve) 

 N=0,2   redınyre 

gnyár
zsalu = 0,65 ⋅ 0,75 = 0,49 

gnyár
üvegtégla =  0,46 

gnyár
redıny = 0,65 ⋅ 0,2 = 0,13 

 árnyékolókkal árnyékolók nélkül 

Égtáj  AÜ 

[m2] 

Inyár 

[W/m2] 

gnyár ΣAÜ⋅ Inyár⋅ gnyár 

[W] 

gnyár  

 

ΣAÜ⋅ Inyár⋅ gnyár 

[W] 

Észak  2,03 

2,16 

85 

85 

0,65 ⋅ 0,75 

0,46 

84,12 

84,46 

0,65  

0,46 

112,16 

84,46 

Dél 2,70 

1,80 

150 

150 

0,65 ⋅ 0,75 

0,65 ⋅ 0,20 

197,44 

35,10 

0,65  

0,65  

263,25 

175,50 

Kelet 6,08 150 0,65 ⋅ 0,75 444,60 0,65  592,80 

Nyugat 5,04 

7,49 

150 

150 

0,65 ⋅ 0,75 

0,65 ⋅ 0,20 

368,55 

146,06 

0,65  

0,65  

491,40 

730,28 

Összesen   1360,33  2449,85 

árnyékolókkal Qsdnyár
árny = 1360,33 W   árnyékolók nélkül: Qsdnyár = 2449,85 W 
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A túlmelegedés kockázatának ellenırzése 

 

A túlmelegedés a külsı és belsı hımérsékletek napi átlagos különbsége alapján ítélhetı meg: 

 
VnlUA

qAQ
t

nyárR

bNsdnyár
bnyár ⋅⋅+⋅Σ+⋅Σ

⋅+
=∆

35,0ψ
 [K], ahol: 

AN [m2]  nettó alapterület, 

qb [W/m2] belsı hınyereség (qb = 5 W/m2) 

nnyár [1/h]  légcsereszám a szellızési lehetıségek függvényében (nnyár= 9) 

 V [m3]  főtött légtér  

A követelmény qb < 10 [W/m2] korlátozás mellett: 

– nehéz épületszerkezetek esetén: ∆tbnyár < 3 [K], 

– könnyő épületszerkezetek esetén: ∆tbnyár < 2 [K]. 

 

PTH 38 HS fal + padlásfödém 20 cm hıszigeteléssel  

57,1
92,348935,067,194

592,13233,1360 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  < 3 K megfelel 

árnyékolók nélkül: 

41,2
92,348935,067,194

592,13285,2449 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  < 3 K megfelel 

 

Hardell rendszernél: 

54,1
89,366935,061,183

577,13933,1360 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  < 2 K megfelel 

árnyékolók nélkül: 

35,2
89,366935,061,183

577,13985,2449 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  > 2 K nem felel meg 

 

A nyári túlmelegedés megakadályozásában kulcsfontosságú szerepet kapnak a külsı 

árnyékoló szerkezetek. 
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9.  Főtés éves nettó hıenergiaigénye (QF [kWh/a] ) és a fajlagos érték 

 

A főtés energiaigényét kizárólag a főtési rendszer fedezi. 

( ) bNF qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ  kWh/a  

72 [hK/a]  az éves főtési hıfokhíd ezredrésze  

n [1/h]  légcsereszám   n = 0,5 l/h 

σ a leszabályozott főtés miatti csökkentı tényezı σ = 0,9 

4,4 [h/a]  a főtési idény hosszának ezredrésze 

qb [Wm2]  belsı hınyereség  qb=5 W/m2 

 

PTH 38 HS fal + padlásfödém 20 cm hıszigeteléssel: 

( ) b
P

N
PPP

F qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ
 ( ) 592,1324,49,05,035,0506,092,34872 ⋅⋅−⋅+⋅=P

FQ  

18,12473=P
FQ  kWh/a  

Hardell rendszernél: 

( ) b
H

N
HHH

F qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ
 ( ) 577,1394,49,05,035,0468,089,36672 ⋅⋅−⋅+⋅=P

FQ  

05,12212=P
FQ  kWh/a  

 

Nettó főtési energiaigény fajlagos értéke: qF [kWh/m2a] 

A főtési rendszerrel fedezhetı, nettó főtési energiaigény fajlagos értékének meghatározása: 

 
A
Q

q
N

F

F
=  kWh/m2a 

 84,93
92,132

18,12473 ===
P

N

P

F
P

F A
Q

q  kWh/m2a 

 37,87
77,139

05,12212 ===
H

N

H

F
H

F A
Q

q  kWh/m2a 

Mivel ez a jellemzı kiválóan alkalmas az épületek összehasonlítására, látható, hogy a jobb 

hıszigetelı képességő fal és födémszerkezettel rendelkezı acélvázas ház főtési 

energiaigénye közel 7 %-kal kevesebb a vázkerámiás épületéhez képest. Ez az érték igen 

jelentıs, hiszen már egy főtési idényben megmutatkozó megtakarítást tükröz. 
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10. Az épület primer-energia igényének meghatározása 

 

1. A főtés fajlagos éves primer-energia igénye: EF [kWh/m2a] 

2. A melegvízellátás fajlagos éves primer-energia igénye: EHMV [kWh/m2a] 

Ennél az épületnél nem kell a számításban figyelembe venni: 

- Szellızési rendszerek fajlagos éves primer-energia igényét 

- Gépi hőtés fajlagos éves primer-energia igényét 

- Beépített világítás fajlagos éves primer-energia igényét 

- Az épület energetikai rendszereibıl származó nyereségáramokat 

3. Összesített energetikai jellemzı: EP [kWh/m2a] 

4. Az épület energetikai minısítése, besorolása 

 
10.1. A főtés fajlagos éves primer-energia igénye: EF [kWh/m2a] 

( ) ( ) ( ) eqEEeCqqqqE vvkFTFSzfkktfvfhffF
⋅+++⋅Σ⋅+++= ⋅ ,,,, α  

  

EF [kWh/m2a] főtés fajlagos primer-energia igénye, 

qf [kWh/m2a] főtés fajlagos nettó hıenergia igénye, 

qf,h       [kWh/m2a] a teljesítmény és a hıigény illesztésének pontatlansága miatti 

fajlagos veszteségek, 

qf,v [kWh/m2a] az elosztóvezeték fajlagos vesztesége, 

qf,t [kWh/m2a] a hıtárolás fajlagos vesztesége, 

Ck   a hıtermelı teljesítménytényezıje (hatásfok reciproka), 

αk a hıtermelı által lefedett energiaarány (többféle forrásból 

táplált rendszer esetén), 

ef   a főtési energiahordozó primer-energia átalakítási tényezıje, 

EFSZ [kWh/m2a] a keringtetés fajlagos energiaigénye, 

EFT [kWh/m2a] a tárolás segédenergia-igénye, 

qkv [kWh/m2a] a hıtermelés segédenergia-igénye, 

ev   a villamos energia primerenergia átalakítási tényezıje. 

A számításhoz szükséges adatokat a szabvány mellékletei tartalmazzák, értékeik a 

következıképp lettek felvéve: 
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qf,h  = 3,3 kWh/m2a  (vízfőtés kétcsöves radiátoros termosztatikus szelepek és más 

szabályozók) 

qf,v  = 2,5 kWh/m2a (vízszintes elosztóvezeték a főtött téren belül 70/55 °C) 

qf,t  = 0,1 kWh/m2a (35/28 °C elhelyezés főtött térben) 

EFT = 0,43 kWh/m2a 

CK = 1,24  (150 m2) 

qk,v  = 0,66 kWh/m2a 

αk = 1   (1 kazán) 

ef = 1   (földgáz) 

EFSZ = 1,24  (150 m2, 15 K, 70/55 °C, szabad főtıfelületek) 

ev = 2,50   

 

( ) ( ) ( ) 5,266,043,024,11124,11,05,23,384,93 ⋅+++⋅⋅Σ⋅+++=P

FE    

50,129=P

FE  kWh/m2a  

 

( ) ( ) ( ) 5,266,043,024,11124,11,05,23,337,87 ⋅+++⋅⋅Σ⋅+++=H

FE    

48,121=H

FE  kWh/m2a  

 

10.2. A melegvízellátás fajlagos éves primer-energia igénye: EHMV [kWh/m2a] 

 

( ) ( ) ( ) eEEeCqqqE vKCHMVkktHMVvHMVHMVHMV
∗++∗∗Σ∗++= α,,

  

  

EHMV [kWh/m2a] a melegvízellátás fajlagos primer-energia igénye, 

qHMV [kWh/m2a] a melegvíz készítés nettó energiaigénye, 

qHMV,v [kWh/m2a] a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége, 

qHMV,t [kWh/m2a] a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége, 

Ck   a hıtermelı teljesítménytényezıje  

αk  a hıtermelı által lefedett energiaarány (többféle forrásból 

táplált rendszer esetén), 
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eHMV  a melegvíz készítésre használt energiahordozó primer-energia 

átalakítási tényezıje, 

EC [kWh/m2a] a cirkulációs szivattyú fajlagos energiaigénye, 

EK [kWh/m2a] a melegvíz termelés segédenergia-igénye, 

ev   a villamos energia primerenergia átalakítási tényezıje. 

A számításhoz szükséges adatokat a szabvány mellékletei tartalmazzák, értékeik a 

következıképp lettek felvéve: 

eHMV = 1  (földgáz) 

EC = 0,82 kWh/m2a (cirkulációs szivattyú fajlagos energia-igénye) 

Ck= 1,71   (kombikazán, 150 m2) 

EK= 0,19  (állandó hımérséklető gázkazán, 150 m2) 

qHMV = 30 kWh/m2a (lakóépület) 

qHMV,v = 5,7 kWh/m2a  (qHMV 19%-a) 

qHMV,t = 0  

 

( ) ( ) ( ) eEEeCqqqE vKCHMVkktHMVvHMVHMV

HP

HMV
⋅++⋅⋅Σ⋅++= α,,

,   

( ) ( ) ( ) 50,219,082,01171,107,530
, ⋅++⋅⋅Σ⋅++=HP

HMVE   

58,63
, =HP

HMVE kWh/m2a 

 

10.3. Összesített energetikai jellemzı: EP [kWh/m2a] 

 

 EEE HMVFp
+=   

 
Porotherm rendszernél: 

 
HP

HMV

P

F

P

p EEE
,+=   

 08,19358,6350,129 =+=P

pE  kWh/m2a 

 

Hardell rendszernél: 

 
HP

HMV

H

F

H

p EEE
,+=   

 06,18558,6348,121 =+=H

pE  kWh/m2a 
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Lakóépületek esetén az összesített energetikai jellemzı megengedett legnagyobb értéke:  

3,13,0 ≤≤
V

A
 esetén:  

V

A
E kövP 12074, +=  [kWh/m2a] 

 

08,213159,11207412074, =⋅+=+=
P

P
P

kövP
V

A
E   kWh/m2a 

12,212151,11207412074, =⋅+=+=
H

H
H

kövP
V

A
E   kWh/m2a 

 

08,193=P

pE  kWh/m2a < 08,213, =P
kövPE  kWh/m2a 

  megfelel 

06,185=H

pE  kWh/m2a < 12,212, =H
kövPE  kWh/m2a 

  megfelel 

 
10.4. Az épület energetikai minısítése 

 

Számítása a következı képlet alapján: 100⋅
E
E

pköv

p % 

100
,

⋅
P

kövP

P

p

E

E
% = 100

08,213

08,193 ⋅ % = 90,6 % 

 

100
,

⋅
H

kövP

H

p

E

E
% = 100

12,212

06,185 ⋅ % = 87,2 % 

 

A rendelet tervezet szerinti besorolása: 

A Porotherm rendszer:„B-C”, minısítése: követelménynél jobb-követelménynek megfelelı. 

A Hardell rendszer: „B”, minısítése: a követelménynél jobb. 
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II. Családi ház energetikai ellenırzése részletes módszerrel 

 

1. Geometriai adatok 

lásd.: I. Fejezet Egyszerősített számítás 2. pont 

 

Üvegméretek összegzése 

Égtáj  Nyílászáró Árnyékolás  

típusa 

AÜ 

[m2] 

gnyár  

 

Észak  konyha ablak 

üvegtégla 

zsalu 

- 

2,03 

2,16 

0,65  

0,46 

Dél szoba ablakok 

teraszajtó 

zsalu 

redıny 

2,70 

1,80 

0,65  

0,65  

Kelet ablakok zsalu 6,08 0,65  

Nyugat teraszajtók 

nappali ablakai 

háló ablaka 

zsalu 

redıny 

redıny 

5,04 

6,48 

1,01 

0,65  

0,65  

0,65 

 

Hıhidak összegzése 

Hıhíd megnevezése hossza [m] - Porotherm r. hossza [m] - Hardell r. 

Falszerkezet pozitív sarokél 6 ⋅ 2,625 = 15,75 6 ⋅ 2,625 = 15,75 

külsı fal - belsı fal „T” csatlakozás 8 ⋅ 2,625 = 21,00 8 ⋅ 2,625 = 21,00 

külsı fal - födém csatlakozása (lpadló
P) = 55,96 (lpadló

H) = 56,52 

homlokzati nyílászárók kerülete*: 94,20 94,20 

külsı fal - padló csatlakozása 

(lábazati él): lpadló 

lpadló
P = 55,96 lpadló

H = 56,52 

Összes hıhíd hosszúság ∑l 242,87 243,99 

* küszöbélek hosszának levonásával 

 

2. A határoló szerkezetek hıvesztesége 

 

2.1. Transzmissziós hıveszteség számítása 

 

A hıátbocsátási tényezık korrekciója nélkül kerül kiszámításra. 



Dudás Annamária PhD értekezés                                                                  5.A. Melléklet  
 

99 

A [m2] UR [W/m2K] A ⋅ UR [W/K]  
P H P H P H 

külsı falak 
(PTH 38 HS, ill. H) 100,53 104,49 0,350 0,226 35,19 23,62 
bejárati ajtó 2,40 2,40 1,800 1,800 4,32 4,32 
üvegezett 
nyílászárók 
+üvegtégla 35,67 35,67 1,600 1,600 57,07 57,07 
padlásfödém 
(PTH - 20 cm hısz.) 132,92 139,77 

0,19 ⋅ 0,9= 

0,171 
0,232 ⋅ 0,9= 

0,209 22,73 29,21 
ΣA⋅UR 
(PTH 38 HS + 20 
cm hısz., ill. H)  119,31 114,22 
ΣA⋅UR

(P) = 119,31 W/K 

ΣA⋅UR
(H) = 114,22 W/K 

 

2.2. Hıhídveszteségek 

 

l [m] Ψ [W/mK] l ⋅ Ψ [W/K]  
P H P H [4/5] P H 

külsı fal pozitív sarokél 
mentén 15,75 15,75 0,10 0,091 1,58 1,43 

teherhordó 
fallal 10,50 0,052 0,55 

külsı-
belsı fal 
csatlakozás válaszfallal 21,00 10,50 2 ⋅ 0,06 0,057 2,52 0,60 
külsı fal – födém 
csatlakozás 55,96 56,52 0,30 0,084 16,79 4,75 
nyílászárók kerülete 
mentén 94,20 94,20 0,16 0,116* 15,07 10,93 

- 1,05 0,938**  58,76 53,02 padló éle 
mentén + 4 cm hısz. 55,96 56,52 0,95 0,351***  53,16 19,84 

PTH 38 HS + 20 cm hısz. 
padlásfödémen + padló kieg. hısz. 
nélkül 94,72 
PTH 38 HS + 20 cm hısz. 
padlásfödémen + padló 4 cm kieg. hısz. 89,12  

H + padló kieg. hısz. nélkül + max. Ψ**  71,28 

l⋅Ψ 

H + padló kieg. hısz. nélkül + átl. Ψ***   38,10 
* nyílászárók kerülete mentén kapott értékek átlaga 

** teraszajtó küszöbcsatlakozásának vonalmenti hıátbocsátási tényezıje – legmagasabb érték (biztonság javára 

való közelítés) 

*** talajra fektetett padló és fal csatlakozása 
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3. Transzparens szerkezetek benapozása valamennyi homlokzat vizsgálatával 

 

A kiindulási feltételezések alapján az épület benapozását terepalakulat, ill. szomszéd épület 

nem akadályozza. 

A benapozás vizsgálata a hengeres nappályadiagram alapján az élleképezı görbeseregre 

rajzolt árnyékmaszk segítségével történik. 

Északi homlokzat: Csak diffúz sugárzás éri az ablakot és az üvegtégla falat. 

Keleti homlokzat: Az ereszkinyúlás (80 cm) árnyékolja az ablakokat. 

Az ablakok függıleges értelemben vett középvonalát az eresz alsó síkjával összekötı 

egyenes vízszintessel bezárt szöge: ε 

Az ablakok könyöklıjét az eresz alsó síkjával összekötı egyenes vízszintessel bezárt 

szöge: δ 

ε = 44,1°, δ = 60,4° Vagyis részleges benapozás van 44,1° és 60,4° között, és teljes 

leárnyékolás 60,4° felett. 

 

5_5. ábra: Keleti homlokzat üvegfelületeinek benapozása 
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Déli homlokzat: Az erkélyajtót a kinyúló eresz teljesen leárnyékolja, ezért itt csak diffúz 

sugárzás vehetı figyelembe.  

Az oromfali nyílászárók benapozását az oromfal feletti eresz kinyúlása csak kis 

mértékben befolyásolja:  

Függıleges árnyékolás ε = 77,8°, δ = 79,5°  

Vízszintes árnyékolás εv = 77,5°, δv = 75,5°  

 

5_6. ábra: Déli homlokzat ablakok üvegfelületeinek benapozása 

A vizsgált tartományban (vastag keretes rész) zavartalan a benapozás. 

 

Nyugati homlokzat: Külön benapozásvizsgálat szükséges a teraszajtók és a nappali ablakai 

esetében, míg a hálószoba ablaka teljesen árnyékolt az ereszkinyúlás által. 

  

A teraszajtók árnyékolása a 1,50 m-es ereszkinyúlással valósul meg:  

ε = 28,1°, δ = 53,1°, vízszintes árnyékolásra nem kell vizsgálni. 

A nappali ablakait az oromfal ereszkinyúlás árnyékolja kis mértékben: 

Függıleges árnyékolás ε = 76,6°, δ = 79,6°  

Vízszintes árnyékolás εv = 78,5°, δv = 70,5°  

 



Dudás Annamária PhD értekezés                                                                  5.A. Melléklet  
 

102 

 

5_7. ábra: Nyugati homlokzat teraszajtók üvegfelületeinek benapozása 

 

 

5_8. ábra: Nyugati homlokzat ablakok üvegfelületeinek benapozása 
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Direkt sugárzási nyereség a főtési idényre 

 

TOTüsd QgAeQ ⋅⋅∑⋅=  [W] 

Égtáj  Nyílászáró 
AÜ 

[m2] 
g 

QTOT 

[W/m2] 

ΣAÜ⋅ Inyár⋅ gnyár 

[W] 

131,95 
Észak  

konyha ablak 

üvegtégla 

2,03 

2,16 

0,65  

0,46 

100 

100 99,36 

702,00 
Dél 

szoba ablakok 

teraszajtó 

2,70 

1,80 

0,65  

0,65  

400 

100 (leárnyékolt) 117,00 

Diff + 1,5 ó telj. + 0,5 ó részl. 
Kelet 

ablakok 

6,08 0,65  100+37,5+6,25 = 143,75 568,10 

Diff + 0,5 ó telj. + 1,5 ó részl. 

100+12,5+18,75 = 131,25 429,98 

Diff + 2 ó telj. + 0,5 ó részl. 

100+50+6,25 = 156,25 658,13 
Nyugat 

 

teraszajtók 

 

nappali ablakai 

háló ablaka 

 

5,04 

 

6,48 

1,01 

0,65 

 

0,65 

0,65  100 (leárnyékolt) 65,65 

Σ  2772,17 

 

Porotherm rendszerre 

TOTüsd
P QgAQ ⋅⋅∑⋅= 75,0  [W] 

13,207917,277275,0 =⋅=sd
PQ  W 

Hardell rendszerre 

TOTüsd
H QgAQ ⋅⋅∑⋅= 5,0  [W] 

09,138617,27725,0 =⋅=sd
HQ  W 

 

4. A fajlagos hıveszteségtényezı számítása 

 

 






 +
−⋅+⋅Σ=

72

1 sidsd
R

QQ
lUA

V
q ψ  [W/m3K]  
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Porotherm rendszer: 

 











 +
−⋅+⋅Σ=

72

1 )()( sid
P

sdPP
RP

P QQ
lUA

V
q ψ  [W/m3K]  

 531,0
72

13,2079
72,9431,119

92,348

1 =






 −+=Pq   

 531,0=Pq W/m3K >  526,0=P
mq W/m3K 

   nem felel meg 

 

Szükséges a padló rétegfelépítésének kiegészítı hıszigetelése a lábazat 

környezetében! 

 515,0
72

13,2079
12,8931,119

92,348

1 =






 −+=Pq   

 515,0=Pq  W/m3K <  526,0=P
mq W/m3K 

   megfelel 

 

Hardell rendszer: 

 











 +
−⋅+⋅Σ=

72

1 )()( sid
H

sdHH
RH

H QQ
lUA

V
q ψ  [W/m3K]  

 453,0
72

09,1386
28,7122,114

89,366

1 =






 −+=Pq   

 453,0=Pq W/m3K <  523,0=P
mq W/m3K 

megfelel  

(a legkedvezıtlenebb vonalmenti hıátbocsátási értékkel kalkulálva) 

 











 +
−⋅+⋅Σ=

72

1 )()( sid
H

sdHH
RH

H QQ
lUA

V
q ψ  [W/m3K]  

 363,0
72

09,1386
10,3822,114

89,366

1 =






 −+=Pq   

 363,0=Pq W/m3K <  523,0=P
mq W/m3K 

megfelel  

(általános lábazati vonalmenti hıátbocsátási értékkel kalkulálva) 
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5. Nyári túlmelegedés kockázatának vizsgálata 

 

Nyári sugárzási hıterhelés:   Qsdnyár
árny = 1360,33 W (lásd.: egyszerősített számítás) 

A túlmelegedés a külsı és belsı hımérsékletek napi átlagos különbsége alapján ítélhetı meg: 

 
VnlUA

qAQ
t

nyárR

bNsdnyár
bnyár ⋅⋅+⋅Σ+⋅Σ

⋅+
=∆

35,0ψ
 [K], ahol: 

AN [m2]  nettó alapterület, 

qb [W/m2] belsı hınyereség (qb = 5 W/m2) 

nnyár [1/h]  légcsereszám a szellızési lehetıségek függvényében (nnyár= 9) 

 V [m3]  főtött légtér  

A követelmény qb < 10 [W/m2] korlátozás mellett: 

– nehéz épületszerkezetek esetén: ∆tbnyár < 3 [K], 

– könnyő épületszerkezetek esetén: ∆tbnyár < 2 [K]. 

 

PTH 38 HS fal + padlásfödém 20 cm hıszigeteléssel + 4 cm kiegészítı hıszig. padló alatt 

55,1
92,348935,012,8931,119

592,13233,1360 =
⋅⋅++
⋅+=∆ bnyárt  < 3 K megfelel 

Hardell rendszernél: 

57,1
89,366935,010,3822,114

577,13933,1360 =
⋅⋅++
⋅+=∆ bnyárt  < 2 K megfelel 
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6. Direkt sugárzási nyereség számítás az egyensúlyi hımérsékletkülönbséghez 

 

gIAeQ novbüsd ⋅⋅∑⋅= )(  [W] 

Égtáj  Nyílászáró 
AÜ 

[m2] 
g 

Ib(nov) 

[W/m2] 

ΣAÜ⋅ Inyár⋅ gnyár 

[W] 

35,63 
Észak  

konyha ablak 

üvegtégla 

2,03 

2,16 

0,65  

0,46 

27 

27 26,83 

168,48 
Dél 

szoba ablakok 

teraszajtó 

2,70 

1,80 

0,65  

0,65  

96 

96 112,32 

Diff + 1,5 ó telj. + 0,5 ó részl. 
Kelet 

ablakok 

6,08 0,65  27+8,63+1,44 = 37,07 146,50 

Diff + 0,5 ó telj. + 1,5 ó részl. 

27+2,88+4,31 = 34,19 112,01 

Diff + 2 ó telj. + 0,5 ó részl. 

27+11,5+1,44 = 39,94 168,23 
Nyugat 

 

teraszajtók 

 

nappali ablakai 

háló ablaka 

       

5,04 

 

 6,48 

1,01 

0,65 

 

0,65 

0,65  27 17,73 

Σ  787,73 

 

80,59073,78775,0 =⋅=sd
PQ  W 

87,39373,7875,0 =⋅=sd
HQ  W 

Az egyensúlyi hımérsékletkülönbség:  

2
35,0)1(

+
⋅⋅⋅−+⋅Σ+⋅Σ

⋅++
=∆

VnlUA

qAQQ
t

rR

bNsidsdnyár
bnov ηψ

 [K] 

0=sidQ  

hıfokhíd: 72000 hK/a  H= 72000/1000=72 

idény hossza: 4400 h  ZF=4400/1000=4,4 

szellızı hıvisszanyerıjének hatásfoka:   rη  = 0 

66,62
49,269

4,1255
2

92,3485,035,0112,8931,119

592,132080,590 =+=+
⋅⋅⋅++

⋅++=∆ P
bnovt   

66,6=∆ P
bnovt  K  < 8 K 

  megfelel 
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38,62
71,249

72,1092
2

89,3665,035,0128,7122,114

577,139087,393 =+=+
⋅⋅⋅++

⋅++=∆ H
bnovt   

38,6=∆ P
bnovt  K  < 8 K 

  megfelel 

05,72
53,216

72,1092
2

89,3665,035,0110,3822,114

577,139087,393 =+=+
⋅⋅⋅++

⋅++=∆ H
bnovt   

05,7=∆ H
bnovt  K  < 8 K 

  megfelel 

Továbbiakban az acélvázas épület esetében a nagyobbik q érték kerül számításba (biztonság 

javára való közelítés). 

 

7. Éves nettó főtési energiaigény 

 

Főtés éves nettó hıenergiaigénye: QF [kWh/a]  

( ) bNF qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ   

légcsereszám: n=0,5 

leszabályozott főtés csökkentı tényezıje: σ =0,9 

belsı hıterhelés fajlagos értéke: bq = 5 W/m2 

( ) b
P

N
PPP

F qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ  

( ) 67,12676592,1324,49,05,035,0515,092,34872 =⋅⋅−⋅+⋅=P
FQ  kWh/a 

( ) b
H

N
HHH

F qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ  

( ) 43,11855577,1394,49,05,035,0453,089,36672 =⋅⋅−⋅+⋅=P
FQ  kWh/a 

 

A főtés fajlagos nettó hıenergiaigénye: 

A
Q

q
N

F

F
=  kWh/m2a 

37,95
92,132

67,12676 ===
P

N

P

F
P

F A
Q

q  kWh/m2a 

82,84
77,139

43,11855 ===
H

N

H

F
H

F A
Q

q  kWh/m2a 
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8. Az épületgépészet fajlagos primer-energia igénye 

 

A főtés fajlagos primer-energia igénye: 

( ) ( ) ( ) eqEEeCqqqqE vvkFTFSzfkktfvfhffF
⋅+++⋅Σ⋅+++= ⋅ ,,,, α   

 

( ) ( ) ( ) 5,266,043,024,11124,11,05,23,337,95 ⋅+++⋅⋅Σ⋅+++=P

FE    

40,131=P

FE  kWh/m2a  

( ) ( ) ( ) 5,266,043,024,11124,11,05,23,382,84 ⋅+++⋅⋅Σ⋅+++=H

FE    

32,118=H

FE  kWh/m2a  

 

A melegvízellátás primer-energia igénye: (lásd.: egyszerősített számítás) 

 ( ) ( ) ( ) eEEeCqqqE vKCHMVkktHMVvHMVHMV

HP

HMV
⋅++⋅⋅Σ⋅++= α,,

,   

 58,63
, =HP

HMVE kWh/m2a 

 

9. Összesített energetikai jellemzı: EP [kWh/m2a] 

 

 EEE HMVFp
+=   

 
Porotherm rendszernél: 

 
HP

HMV

P

F

P

p EEE
,+=   

 98,19458,6340,131 =+=P

pE  kWh/m2a 

 

Hardell rendszernél: 

 
HP

HMV

H

F

H

p EEE
,+=   

 90,18158,6332,118 =+=H

pE  kWh/m2a 
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Lakóépületek esetén az összesített energetikai jellemzı megengedett legnagyobb értéke:  

3,13,0 ≤≤
V

A
 esetén:  

V

A
E kövP 12074, +=  [kWh/m2a] 

08,213159,11207412074, =⋅+=+=
P

P
P

kövP
V

A
E   kWh/m2a 

12,212151,11207412074, =⋅+=+=
H

H
H

kövP
V

A
E   kWh/m2a 

 

98,194=P

pE  kWh/m2a < 08,213, =P
kövPE  kWh/m2a 

  megfelel 

90,181=H

pE  kWh/m2a < 12,212, =H
kövPE  kWh/m2a 

  megfelel 

 
10. Az épület energetikai minısítése 

 

Számítása a következı képlet alapján: 100⋅
E
E

pköv

p % 

100
,

⋅
P

kövP

P

p

E

E
% = 100

08,213

98,194 ⋅ % = 91,5 % 

 

100
,

⋅
H

kövP

H

p

E

E
% = 100

12,212

90,181 ⋅ % = 85,8 % 

 

A rendelet tervezet szerinti besorolása a részletes számítás alapján: 

A Porotherm rendszer: „C”, minısítése: a követelménynek megfelelı. 

A Hardell rendszer: „B”, minısítése: a követelménynél jobb. 
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5.B. Melléklet: Egyszerősített épületenergetikai számítások mintaépületekre 

5.2. Épületenergetikai számítás egyszerősített módszerrel „Lyra” fantázianevő (Hardell 

rendszer) mintaépület acélvázas és hagyományos technológiájú kialakítására [5/1, 5/2] 

 

5_9. ábra: A számítás alapjául szolgáló lakóépület alaprajzi vázlata [5/4] 

 

1. Rendeltetés, alapadatok, követelmények 

A szerkezet és rétegrendjeinek felépítése megegyezik az elızıekben ismertetett épületekével. 

2. Geometriai adatok (belméretek alapján) 

Nettó (hasznos) főtött alapterület: AN P= 94,575 m2 

AN
H = 97,928 m2 

Belmagasság:  bm = 2,625 m (Hardell építési rendszer falmagassága alapján) 

Belmérettel számolt burkoló felületek: 

 felület: A  P [[[[m2]]]] felület: AH [[[[m2]]]] 

homlokzat felülete Ahoml
 P = 129,992 Ahoml

 H = 131,959 

bejárati ajtó Aajtó = 4,200 Aajtó = 4,200 

üvegezett nyílászáró Aablak = 20,610 Aablak = 20,610 

garázsajtó Agr = 5,760 Agr = 5,760 

külsı tömör fal Akfal
 P = 99,422 Akfal

 H = 101,389 

padlófelület Apadló
 P = 94,575 Apadló

 H = 97,928 

padlásfödém Apadlásf
 P = 94,575 Apadlásf

 H = 97,928 

Összesen A = 319,142 A = 327,815 

 

É 
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Határoló szerkezetek felületei 

Az üvegezett nyílászárók és a bejárati ajtók adatai: 

égtáj Szélesség/magasság 
[[[[m]]]] 

Anyz 
[[[[m2]]]] 

lnyz 
[[[[m]]]] 

AÜ= 
=0,75∗∗∗∗Anyz 

[[[[m2]]]] 
3 ⋅ 0,6 ⋅ 0,6 1,08 7,2 0,81 
bejárati ajtó 1,0 ⋅ 2,1 2,10 6,2 - 
garázsajtó 2,4 ⋅ 2,4 5,76 9,6 - 

É 

1,2 ⋅ 1,5 (redıny) 1,80 5,4 1,35 
3 db 0,9 ⋅ 1,5 (zsalu) 4,05 14,4 3,04 
1,8 ⋅ 2,4 
teraszajtó (redıny) 

 
4,32 

 
8,4 

 
3,24 

1,8 ⋅ 1,5 (redıny) 2,70 6,6 2,03 

D 

bejárati ajtó 1,0 ⋅ 2,1 2,10 6,2 - 
K 2 db 0,6 ⋅ 0,6 0,72 4,8 0,54 

2 db 0,6 ⋅ 2,1 (redıny) 2,52 10,8 1,89 
2 db 0,3 ⋅ 2,1 (redıny) 1,26 9,6 0,95 

NY 

0,9 ⋅ 2,4 
teraszajtó (redıny) 

 
2,16 

 
6,6 

 
1,62 

 

Összesen 30,57 

95,8- 
7,1* = 

88,7 

 
 

15,47 
 * küszöbélek hosszának levonásával 

Padlómagasság a talajszint fölött:   Z = 0,30 m 

Főtött térfogat: 

259,248625,2575,94 =⋅=⋅= bA m

P

N

PV  m3 

061,257625,2928,97 =⋅=⋅= bA m

H

N

HV  m3 

3. Felület/térfogat arány 

 286,1
259,248

142,319 ==
P

P

V

A
m2/m3 

 275,1
061,257

815,327 ==
H

H

V

A
m2/m3 

4. A fajlagos hıveszteségtényezı határértéke: qm [W/m3K] 

3,13,0 ≤≤
V

A
 esetén: 086,038,0 +







=
V

Aq
m

 W/m3K 

 575,0286,138,0086,0
,

=⋅+=
P

kövm
q  

 571,0275,138,0086,0 =⋅+=H

kövm
q   
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575,0
,

=
P

kövm
q  W/m3K  

571,0
,

=
H

kövm
q  W/m3K  

5. Az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számítások 

 Hıátbocsátási tényezık korrekciója: UR [W/m2K] 

Hıhidak összegzése: 

Hıhíd megnevezése hossza [m] - Porotherm r. hossza [m] - Hardell r. 

Falszerkezet pozitív sarokél 6 ⋅ 2,625 = 15,75 6 ⋅ 2,625 = 15,75 

külsı fal - belsı fal „T” csatlakozás 6 ⋅ 2,625 = 15,75 6 ⋅ 2,625 = 15,75 

külsı fal - födém csatlakozása (lpadló
P) = 47,89 (lpadló

H) = 48,44 

homlokzati nyílászárók kerülete*: 88,70 88,70 

külsı fal - padló csatlakozása 

(lábazati él): lpadló 

lpadló
P = 47,89 lpadló

H = 48,44 

Összes hıhíd hosszúság ∑l 215,98 217,08 

* küszöbélek hosszának levonásával 

A hıhidak fajlagos hossza: 

∑lP/Ahoml
P = 215,98/129,992 = 1,662 m/m2 

∑lH/Ahoml
H = 217,08/131,959 = 1,645 m/m2 

∑l/Ahoml > 1 az épülethatároló szerkezet erısen hıhidas 

A korábbi számítások alapján kapott korrigált hıátbocsátási tényezık használhatók. 

 

6. A szerkezeti részek transzmissziós hıvesztesége 

Az épület transzmissziós hıvesztesége a felületi hıveszteségek és a padlóél vonalmenti 

veszteségének összegével számítható:   

ΣA⋅UR+l⋅Ψ [W/K] 

A [m2] UR [W/m2K] A ⋅ UR [W/K]  
P H P H P H 

külsı falak 99,422 101,389 0,490 0,294 48,717 29,808 
bejárati ajtó 4,200 4,200 1,600 1,600 6,720 6,720 
garázsajtó 5,760 5,760 0,800 0,800 4,608 4,608 
üvegezett 
nyílászárók 21,450 21,450 1,300 1,300 27,885 27,885 
padlás-födém 94,575 97,928 0,190 0,230 17,969 22,523 
ΣA⋅UR   105,899 91,544 
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l [m] Ψ [W/mK] l ⋅ Ψ [W/K]  
P H P H P H 

padló éle 47,89 48,44 0,95 0,95 45,496 46,018 
PTH 38 + 20 cm hısz. padlásfödémen + 
padló 4 cm kieg. hısz. 151,395  

ΣA⋅UR+l⋅Ψ 

H + padló 4 cm kieg. hısz.  137,562 
 

7. Az épület határolásának egészére vonatkozó számítások 

 

Az elızı mintaházak számításai alapján feltételezem, hogy a Porotherm ház nehéznek, a 

Hardell ház könnyőnek minısíthetı. 

A direkt sugárzási nyereség a főtési idényben az alábbi képlettel számolható: 

QAQ
TOTÜsd

g ⋅⋅Σ⋅= ε  [kWh/a] ahol: 

( ) 163,75410065,047,1575,0 =⋅=
P

sd
Q  kWh/a 

( ) 775,50210065,047,155,0 =⋅=
H

sd
Q  kWh/a 

 

A fajlagos hıveszteségtényezı számítása 

 

 












−⋅+⋅Σ=

72

1 Q
U sd

R
lA

V
q ψ  [W/m3K]  

A fajlagos hıveszteségtényezı Porotherm rendszernél: 

A kiindulási adatokkal a Porotherm rendszer nem felelt meg a II. 

követelményszintnek, ezért a nyílászárók minıségét javítva (mindkét rendszernél) a 

fajlagos hıveszteségtényezı értéke a következı lett: 

 

PTH 38 HS fal + padlásfödém 20 cm hıszigeteléssel + javított nyílászárók: 

 568,0
72

163,754
395,151

259,248

1 =






 −=q   

q = 0,568 W/m3K <  qm
P = 0,575 W/m3K 

   megfelel 
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Hardell rendszernél: 

 508,0
72

775,502
562,137

061,257

1 =






 −=q   

q = 0,508 W/m3K  <  qm
H = 0,571 W/m3K 

   megfelel 

 

8. Nyári sugárzásos hıterhelés meghatározása és a nyári túlmelegedés kockázatának 

ellenırzése 

A nyári sugárzásos hıterhelés: Qsdnyár [W] = ΣAü ⋅ Inyár ⋅ gnyár 

 árnyékolókkal árnyékolók nélkül 

Égtáj  AÜ 

[m2] 

Inyár 

[W/m2] 

gnyár ΣAÜ⋅ Inyár⋅ gnyár 

[W] 

gnyár  

 

ΣAÜ⋅ Inyár⋅ gnyár 

[W] 

Észak  0,81 

1,35 

85 

85 

0,65 

0,65 ⋅ 0,20 

44,75 

14,92 

0,65 

0,65 

44,75 

74,58 

Dél 3,04 

3,24 

2,03 

150 

150 

150 

0,65 ⋅ 0,75 

0,65 ⋅ 0,20 

0,65 ⋅ 0,20 

222,30 

63,18 

39,59 

0,65  

0,65  

0,65 

296,40 

315,90 

197,93 

Kelet 0,54 150 0,65  52,65 0,65  52,65 

Nyugat 1,89 

0,95 

1,62 

150 

150 

150 

0,65 ⋅ 0,20 

0,65 ⋅ 0,20 

0,65 ⋅ 0,20 

36,86 

18,53 

31,59 

0,65  

0,65 

0,65  

184,28 

92,63 

157,95 

Összesen   524,37  1417,07 

árnyékolókkal Qsdnyár
árny = 524,37 W   árnyékolók nélkül: Qsdnyár = 1417,07 W 

 

A túlmelegedés kockázatának ellenırzése 

 

A túlmelegedés a külsı és belsı hımérsékletek napi átlagos különbsége alapján ítélhetı meg: 

 
VnlUA

qAQ
t

nyárR

bNsdnyár
bnyár ⋅⋅+⋅Σ+⋅Σ

⋅+
=∆

35,0ψ
 [K],  
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PTH 38 HS fal  

068,1
259,248935,0395,151

5575,9437,524 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K < 3 K megfelel 

árnyékolók nélkül: 

025,2
259,248935,0395,151

5575,9407,1417 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K < 3 K megfelel 

Hardell rendszernél: 

070,1
061,257935,0562,137

5928,9737,524 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K < 2 K megfelel 

árnyékolók nélkül: 

013,2
061,257935,0562,137

5928,9707,1417 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K > 2 K nem felel meg 

 

9.  Főtés éves nettó hıenergiaigénye (QF [kWh/a] ) és a fajlagos érték 

 

A főtés energiaigényét kizárólag a főtési rendszer fedezi. 

( ) bNF qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ  kWh/a  

PTH 38 HS fal + padlásfödém 20 cm hıszigeteléssel: 

( ) b
P

N
PPP

F qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ
 ( ) 5575,944,49,05,035,0568,0259,24872 ⋅⋅−⋅+⋅=P

FQ  

127,9872=P
FQ  kWh/a  

Hardell rendszernél: 

( ) b
H

N
HHH

F qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ
 ( ) 5928,974,49,05,035,0508,0061,25772 ⋅⋅−⋅+⋅=P

FQ  

693,9222=P
FQ  kWh/a  

 

Nettó főtési energiaigény fajlagos értéke: qF [kWh/m2a] 

 

A főtési rendszerrel fedezhetı, nettó főtési energiaigény fajlagos értékének meghatározása: 

 
A
Q

q
N

F

F
=  kWh/m2a 
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 384,104
575,94

127,9872 ===
P

N

P

F
P

F A
Q

q  kWh/m2a 

 178,94
928,97

693,9222 ===
H

N

H

F
H

F A
Q

q  kWh/m2a 

A jobb hıszigetelı képességő fal és födémszerkezettel rendelkezı acélvázas ház főtési 

energiaigénye közel 10 %-kal kevesebb a kerámia alapanyagú épületéhez képest.  

 

10. Az épület primer-energia igényének meghatározása 

 
10.1. A főtés fajlagos éves primer-energia igénye: EF [kWh/m2a] 

( ) ( ) ( ) eqEEeCqqqqE vvkFTFSzfkktfvfhffF
⋅+++⋅Σ⋅+++= ⋅ ,,,, α   

( ) ( ) ( ) 5,266,043,024,11124,11,05,23,3384,104 ⋅+++⋅⋅Σ⋅+++=P

FE    

577,142=P

FE  kWh/m2a  

( ) ( ) ( ) 5,266,043,024,11124,11,05,23,3178,94 ⋅+++⋅⋅Σ⋅+++=H

FE    

922,129=H

FE  kWh/m2a  

 

10.2. A melegvízellátás fajlagos éves primer-energia igénye: EHMV [kWh/m2a] 

58,63
, =HP

HMVE kWh/m2a 

 

10.3. Összesített energetikai jellemzı: EP [kWh/m2a] 

 EEE HMVFp
+=   

 
Porotherm rendszernél: 

 157,20658,63577,142 =+=P

pE  kWh/m2a 

Hardell rendszernél: 

 502,19358,63922,129 =+=H

pE  kWh/m2a 

 

 

Lakóépületek esetén az összesített energetikai jellemzı megengedett legnagyobb értéke:  

3,13,0 ≤≤
V

A
 esetén:  

V

A
E kövP 12074, +=  [kWh/m2a] 
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320,228286,11207412074, =⋅+=+=
P

P
P

kövP
V

A
E   kWh/m2a 

000,227275,11207412074, =⋅+=+=
H

H
H

kövP
V

A
E   kWh/m2a 

 

 157,206=P

pE  kWh/m2a < 320,228, =P
kövPE  kWh/m2a  megfelel 

 502,193=H

pE  kWh/m2a < 000,227, =H
kövPE  kWh/m2a  megfelel 

 
10.4. Az épület energetikai minısítése 

 

 100
,

⋅
P

kövP

P

p

E

E
% = 100

320,228

157,206 ⋅ % = 90,3 % 

 

 100
,

⋅
H

kövP

H

p

E

E
% = 100

000,227

502,193 ⋅ % = 85,2 % 

 

A rendelet tervezet szerinti besorolása: 

A Porotherm rendszer: „B- C”, minısítése: követelménynél jobb-követelménynek megfelelı. 

A Hardell rendszer: „B”, minısítése: a követelménynél jobb. 
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5.3. Épületenergetikai számítás egyszerősített módszerrel „Minor” fantázianevő (Hardell 

rendszer) mintaépület acélvázas és hagyományos technológiájú kialakítására [5/1, 5/2] 

 

 

5_10. ábra: A számítás alapjául szolgáló lakóépület alaprajzi vázlata [5/4] 

 

1. Rendeltetés, alapadatok, követelmények 

A szerkezet és rétegrendjeinek felépítése megegyezik az elızıekben ismertetett épületekével. 

 

2. Geometriai adatok (belméretek alapján) 

Nettó (hasznos) főtött alapterület: AN P= 90,835 m2 

AN
H = 93,877 m2 

Belmagasság:  bm = 2,625 m (Hardell építési rendszer falmagassága alapján) 

Belmérettel számolt burkoló felületek: 

 felület: A  P [[[[m2]]]] felület: AH [[[[m2]]]] 

homlokzat felülete Ahoml
 P = 133,745 Ahoml

 H = 135,346 

bejárati ajtó Aajtó = 1,890 Aajtó = 1,890 

üvegezett nyílászáró Aablak = 18,300 Aablak = 18,300 

külsı tömör fal Akfal
 P = 113,555 Akfal

 H = 115,156 

padlófelület Apadló
 P = 90,835 Apadló

 H = 93,877 

padlásfödém Apadlásf
 P = 90,835 Apadlásf

 H = 93,877 

Összesen A = 315,415 A = 323,100 

 

 

É 
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Határoló szerkezetek felületei 

Az üvegezett nyílászárók és a bejárati ajtók adatai: 

égtáj Szélesség/magasság 
[[[[m]]]] 

Anyz 
[[[[m2]]]] 

lnyz 
[[[[m]]]] 

AÜ= 
=0,75∗∗∗∗Anyz 

[[[[m2]]]] 
É 2 db ⋅ 0,6 ⋅ 0,6 0,72 4,8 0,54 

3 db 0,9 ⋅ 1,8 (zsalu) 4,86 16,2 3,65 
0,6 ⋅ 0,6 (zsalu) 0,36 2,4 0,27 

D 

2,8 ⋅ 2,1 (redıny) 5,88 9,8 4,41 
2 db 0,9 ⋅ 1,8 (zsalu) 3,24 5,4 2,43 K 
0,9 ⋅ 2,1 bejárati ajtó 1,89 6,0 - 

NY 2 db 0,9 ⋅ 1,8 (zsalu) 3,24 5,4 2,43 
  

 
Összesen 

18,30 + 
1,89 = 
20,19 

50,0- 
3,7* = 

46,3 

 
 

13,73 
 * küszöbélek hosszának levonásával 

Padlómagasság a talajszint fölött:   Z = 0,30 m 

Főtött térfogat: 

442,238625,2835,90 =⋅=⋅= bA m

P

N

PV  m3 

427,246625,2877,93 =⋅=⋅= bA m

H

N

HV  m3 

3. Felület/térfogat arány 

 323,1
442,238

415,315 ==
P

P

V

A
m2/m3 

 311,1
427,246

100,323 ==
H

H

V

A
m2/m3 

4. A fajlagos hıveszteségtényezı határértéke: qm [W/m3K] 

3,1≥
V

A
 esetén: 580,0=q

m
 W/m3K 

 580,0
,

=
P

kövm
q  W/m3K 

 580,0=H

kövm
q  W/m3K 

 

5. Az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számítások 

 
Hıátbocsátási tényezık korrekciója: UR [W/m2K] 
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Hıhidak összegzése: 

Hıhíd megnevezése hossza [m] - Porotherm r. hossza [m] - Hardell r. 

Falszerkezet pozitív sarokél 5 ⋅ 2,625 = 13,125 5 ⋅ 2,625 = 13,125 

külsı fal - belsı fal „T” csatlakozás 8 ⋅ 2,625 = 21,000 8 ⋅ 2,625 = 21,000 

külsı fal - födém csatlakozása (lpadló
P) = 48,450 (lpadló

H) = 49,040 

homlokzati nyílászárók kerülete*: 46,300 46,300 

külsı fal - padló csatlakozása 

(lábazati él): lpadló 

lpadló
P = 48,450 lpadló

H = 49,040 

Összes hıhíd hosszúság ∑l 177,325 178,505 

* küszöbélek hosszának levonásával 

A hıhidak fajlagos hossza: 

∑lP/Ahoml
P = 177,325/133,745 = 1,326 m/m2 

∑lH/Ahoml
H = 178,505/135,346 = 1,319 m/m2 

∑l/Ahoml > 1 az épülethatároló szerkezet erısen hıhidas 

A korábbi számítások alapján kapott korrigált hıátbocsátási tényezık használhatók. 

 

6. A szerkezeti részek transzmissziós hıvesztesége 

 

Az épület transzmissziós hıvesztesége a felületi hıveszteségek és a padlóél vonalmenti 

veszteségének összegével számítható:  

ΣA⋅UR+l⋅Ψ [W/K] 

A [m2] UR [W/m2K] A ⋅ UR [W/K]  
P H P H P H 

külsı falak 113,555 115,156 0,490 0,294 55,642 33,856 
bejárati ajtó 1,890 1,890 1,600 1,600 3,024 3,024 
üvegezett 
nyílászárók 18,300 18,300 1,300 1,300 23,790 23,790 
padlás-födém 

90,835 93,877 0,190 0,230 17,259 21,592 
ΣA⋅UR   99,715 82,262 

l [m] Ψ [W/mK] l ⋅ Ψ [W/K]  
P H P H P H 

padló éle 48,450 49,040 0,950 0,950 46,028 46,588 
PTH 38 + 20 cm hısz. padlásfödémen + 
padló 4 cm kieg. hısz. 145,743  

ΣA⋅UR+l⋅Ψ 

H + padló 4 cm kieg. hısz.  128,850 
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7. Az épület határolásának egészére vonatkozó számítások 

 

Az elızı mintaházak számításai alapján feltételezem, hogy a Porotherm ház nehéznek, a 

Hardell ház könnyőnek minısíthetı. 

A direkt sugárzási nyereség a főtési idényben az alábbi képlettel számolható: 

QAQ
TOTÜsd

g ⋅⋅Σ⋅= ε  [kWh/a] ahol: 

( ) 338,66910065,073,1375,0 =⋅=
P

sd
Q  kWh/a 

( ) 225,44610065,073,135,0 =⋅=
H

sd
Q  kWh/a 

A fajlagos hıveszteségtényezı számítása 

 












−⋅+⋅Σ=

72

1 Q
U sd

R
lA

V
q ψ  [W/m3K]  

 

A fajlagos hıveszteségtényezı Porotherm rendszernél: 

A kiindulási adatokkal a Porotherm rendszer nem felelt meg a II. 

követelményszintnek, ezért a nyílászárók minıségét javítva (mindkét rendszernél) a 

fajlagos hıveszteségtényezı értéke a következı lett: 

 

PTH 38 HS fal + padlásfödém 20 cm hıszigeteléssel + javított nyílászárók: 

 572,0
72

338,669
743,145

442,238

1 =






 −=q   

q = 0,572 W/m3K <  qm
P = 0,580 W/m3K 

   megfelel 

 

Hardell rendszernél: 

 498,0
72

225,446
850,128

427,246

1 =






 −=q   

q = 0,498 W/m3K <  qm
H = 0,580 W/m3K 

   megfelel 
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8. Nyári sugárzásos hıterhelés meghatározása és a nyári túlmelegedés kockázatának 

ellenırzése 

A nyári sugárzásos hıterhelés: Qsdnyár [W] = ΣAü ⋅ Inyár ⋅ gnyár 

 árnyékolókkal árnyékolók nélkül 

Égtáj  AÜ 

[m2] 

Inyár 

[W/m2] 

gnyár ΣAÜ⋅ Inyár⋅ gnyár 

[W] 

gnyár  

 

ΣAÜ⋅ Inyár⋅ gnyár 

[W] 

Észak  0,54 85 0,65 29,835 0,65 29,835 

Dél 3,65 

0,27 

4,41 

150 

150 

150 

0,65 ⋅ 0,75 

0,65 ⋅ 0,75 

0,65 ⋅ 0,20 

266,906 

19,744 

85,995 

0,65  

0,65  

0,65 

355,875 

26,325 

429,975 

Kelet 2,43 150 0,65 ⋅ 0,75 177,694 0,65  236,925 

Nyugat 2,43 150 0,65 ⋅ 0,75 177,694 0,65  236,925 

Összesen   757,868  1315,860 

árnyékolókkal Qsdnyár
árny = 757,868 W   árnyékolók nélkül: Qsdnyár = 1315,860 W 

 

A túlmelegedés kockázatának ellenırzése 

A túlmelegedés a külsı és belsı hımérsékletek napi átlagos különbsége alapján ítélhetı meg: 

 
VnlUA

qAQ
t

nyárR

bNsdnyár
bnyár ⋅⋅+⋅Σ+⋅Σ

⋅+
=∆

35,0ψ
 [K] 

PTH 38 HS fal  

352,1
442,238935,0743,145

5835,90868,757 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K < 3 K megfelel 

árnyékolók nélkül: 

974,1
442,238935,0743,145

5835,90860,1315 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K < 3 K megfelel 

Hardell rendszernél: 

356,1
427,246935,085,128

5877,93868,757 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt K < 2 K megfelel 

árnyékolók nélkül: 

973,1
427,246935,085,128

5877,93860,1315 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K < 2 K megfelel 
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9.  Főtés éves nettó hıenergiaigénye (QF [kWh/a] ) és a fajlagos érték 

 

A főtés energiaigényét kizárólag a főtési rendszer fedezi. 

( ) bNF qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ  kWh/a  

PTH 38 HS fal + padlásfödém 20 cm hıszigeteléssel: 

( ) b
P

N
PPP

F qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ
 ( ) 5835,904,49,05,035,0572,0442,23872 ⋅⋅−⋅+⋅=P

FQ  

558,9543=P
FQ  kWh/a  

Hardell rendszernél: 

( ) b
H

N
HHH

F qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ
 ( ) 5877,934,49,05,035,0498,0427,24672 ⋅⋅−⋅+⋅=P

FQ  

486,8681=P
FQ  kWh/a  

Nettó főtési energiaigény fajlagos értéke: qF [kWh/m2a] 

A főtési rendszerrel fedezhetı, nettó főtési energiaigény fajlagos értékének meghatározása: 

 
A
Q

q
N

F

F
=  kWh/m2a 

 065,105
835,90

558,9543 ===
P

N

P

F
P

F A
Q

q  kWh/m2a 

 477,92
877,93

486,8681 ===
H

N

H

F
H

F A
Q

q  kWh/m2a 

A jobb hıszigetelı képességő fal és födémszerkezettel rendelkezı acélvázas ház főtési 

energiaigénye közel 12 %-kal kevesebb a kerámia alapanyagú épületéhez képest.  

 

10. Az épület primer-energia igényének meghatározása 

 

10.1. A főtés fajlagos éves primer-energia igénye: EF [kWh/m2a] 

( ) ( ) ( ) eqEEeCqqqqE vvkFTFSzfkktfvfhffF
⋅+++⋅Σ⋅+++= ⋅ ,,,, α  

  

( ) ( ) ( ) 5,266,043,024,11124,11,05,23,3065,105 ⋅+++⋅⋅Σ⋅+++=P

FE    

422,143=P

FE  kWh/m2a  
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( ) ( ) ( ) 5,266,043,024,11124,11,05,23,3477,92 ⋅+++⋅⋅Σ⋅+++=H

FE    

812,127=H

FE  kWh/m2a  

 

10.2. A melegvízellátás fajlagos éves primer-energia igénye: EHMV [kWh/m2a] 

58,63
, =HP

HMVE kWh/m2a 

 

10.3. Összesített energetikai jellemzı: EP [kWh/m2a] 

 EEE HMVFp
+=   

 
Porotherm rendszernél: 

 002,20758,63422,143 =+=P

pE  kWh/m2a 

Hardell rendszernél: 

 392,19158,63812,127 =+=H

pE  kWh/m2a 

 

Lakóépületek esetén az összesített energetikai jellemzı megengedett legnagyobb értéke:  

3,1≥
V

A
 esetén:  000,230, =kövPE  kWh/m2a 

 002,207=P

pE  kWh/m2a < 000,230, =P
kövPE  kWh/m2a   megfelel 

 392,191=H

pE  kWh/m2a < 000,230, =H
kövPE  kWh/m2a  megfelel 

 
10.4. Az épület energetikai minısítése 

 

 100
,

⋅
P

kövP

P

p

E

E
% = 100

000,230

002,207 ⋅ % = 90,0 % 

 100
,

⋅
H

kövP

H

p

E

E
% = 100

000,230

392,191 ⋅ % = 83,2 % 

 

A rendelet tervezet szerinti besorolása: 

A Porotherm rendszer: „B”, minısítése: a követelménynél jobb. 

A Hardell rendszer: „B”, minısítése: a követelménynél jobb. 



Dudás Annamária PhD értekezés                                                                  5.B. Melléklet  
 

125 

5.4. Épületenergetikai számítás egyszerősített módszerrel „Antares” fantázianevő (Hardell 

rendszer) mintaépület acélvázas és hagyományos technológiájú kialakítására [5/1, 5/2] 

 

 

5_11. ábra: A számítás alapjául szolgáló lakóépület alaprajzi vázlata [5/4] 

 

1. Rendeltetés, alapadatok, követelmények 

A szerkezet és rétegrendjeinek felépítése megegyezik az elızıekben ismertetett épületekével. 

2. Geometriai adatok (belméretek alapján) 

Nettó (hasznos) főtött alapterület: AN P= 126,790 m2 

AN
H = 131,276 m2 

Belmagasság:  bm = 2,625 m (Hardell építési rendszer falmagassága alapján) 

Belmérettel számolt burkoló felületek: 

 felület: A  P [[[[m2]]]] felület: AH [[[[m2]]]] 

homlokzat felülete Ahoml
 P = 140,765 Ahoml

 H = 142,640 

bejárati ajtó Aajtó = 3,600 Aajtó = 3,600 

garázsajtó Agarázsajtó = 9,450 Agarázsajtó = 9,450 

üvegezett nyílászáró Aablak = 33,370 Aablak = 33,370 

külsı tömör fal Akfal
 P = 94,345 Akfal

 H = 96,220 

padlófelület Apadló
 P = 126,790 Apadló

 H = 131,276 

padlásfödém Apadlásf
 P = 126,790 Apadlásf

 H = 131,276 

Összesen A = 394,345 A = 405,192 

 

É 
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Határoló szerkezetek felületei 

Az üvegezett nyílászárók és a bejárati ajtók adatai: 

 

 

 

* küszöbélek hosszának levonásával 

Padlómagasság a talajszint fölött: Z = 0,30 m 

Főtött térfogat: 

824,332625,279,126 =⋅=⋅= bA m

P

N

PV   m3 

599,344625,2276,131 =⋅=⋅= bA m

H

N

HV  m3 

3. Felület/térfogat arány 

 185,1
824,332

345,394 ==
P

P

V

A
m2/m3 

 176,1
599,344

192,405 ==
H

H

V

A
m2/m3 

4. A fajlagos hıveszteségtényezı határértéke: qm [W/m3K] 

3,13,0 ≤≤
V

A
 esetén: 086,038,0 +







=
V

Aq
m

 W/m3K 

 536,0185,138,0086,0
,

=⋅+=
P

kövm
q  

 533,0176,138,0086,0 =⋅+=H

kövm
q   

536,0
,

=
P

kövm
q  W/m3K  

533,0
,

=
H

kövm
q  W/m3K  

égtáj Szélesség/magasság 
[[[[m]]]] 

Anyz 
[[[[m2]]]] 

lnyz 
[[[[m]]]] 

AÜ= 
=0,75∗∗∗∗Anyz 

[[[[m2]]]] 
É 4,5 ⋅ 2,1 garázsajtó 9,45 13,2 - 

1,8 ⋅ 2,4 (redıny) 4,32 8,4 3,24 D 
3 db 1,5 ⋅ 2,4 (redıny) 10,80 23,4 8,10 
2 db 0,45 ⋅ 1,2 (redıny) 1,08 6,6 0,81 
6 db 0,9 ⋅ 1,5 (redıny) 8,10 28,8 6,08 
0,9 ⋅ 2,4 (redıny) 2,16 6,6 1,62 

K 

1,5 ⋅ 2,4 (redıny) 3,60 7,8 2,70 
3 db 0,45 ⋅ 0,45  0,61 5,4 0,46 
1,5 ⋅ 2,4 bejárati ajtó 3,60 7,8 - 

NY 

2 db 0,9 ⋅ 1,5 (redıny) 2,70 9,6 2,03 
 

Összesen 46,42 
117,6- 
9,9*= 
107,7 

25,04 
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5. Az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számítások 

 Hıátbocsátási tényezık korrekciója: UR [W/m2K] 

Hıhidak összegzése: 

Hıhíd megnevezése hossza [m] - Porotherm r. hossza [m] - Hardell r. 

Falszerkezet pozitív sarokél 8 ⋅ 2,625 = 21,000 8 ⋅ 2,625 = 21,000 

külsı fal - belsı fal „T” csatlakozás 5 ⋅ 2,625 = 13,125 5 ⋅ 2,625 = 13,125 

külsı fal - födém csatlakozása (lpadló
P) = 54,940 (lpadló

H) = 58,945 

homlokzati nyílászárók kerülete*: 107,700 107,700 

külsı fal - padló csatlakozása 

(lábazati él): lpadló 

lpadló
P = 54,940 lpadló

H = 58,945 

Összes hıhíd hosszúság ∑l 251,705 259,715 

* küszöbélek hosszának levonásával 

A hıhidak fajlagos hossza: 

∑lP/Ahoml
P = 251,705/140,765= 1,788 m/m2 

∑lH/Ahoml
H = 259,715/142,640= 1,821 m/m2 

∑l/Ahoml > 1 az épülethatároló szerkezet erısen hıhidas 

A korábbi számítások alapján kapott korrigált hıátbocsátási tényezık használhatók. 

 

6. A szerkezeti részek transzmissziós hıvesztesége 

Az épület transzmissziós hıvesztesége a felületi hıveszteségek és a padlóél vonalmenti 

veszteségének összegével számítható:   ΣA⋅UR+l⋅Ψ [W/K] 

A [m2] UR [W/m2K] A ⋅ UR [W/K]  
P H P H P H 

külsı falak 94,345 96,220 0,490 0,294 46,229 28,289 
bejárati ajtó 3,600 3,600 1,600 1,600 5,760 5,760 
garázsajtó 9,450 9,450 0,800 0,800 7,560 7,560 
üvegezett 
nyílászárók 33,370 33,370 1,600 1,600 53,392 53,392 
padlás-födém 

126,790 131,276 0,190 0,230 24,090 30,193 
ΣA⋅UR   137,031 125,194 

l [m] Ψ [W/mK] l ⋅ Ψ [W/K]  
P H P H P H 

padló éle 54,940 58,945 0,950 0,950 52,193 55,998 
PTH 38 + 20 cm hısz. padlásfödémen + 
padló 4 cm kieg. hısz. 189,224  

ΣA⋅UR+l⋅Ψ 

H + padló 4 cm kieg. hısz.  181,192 
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7. Az épület határolásának egészére vonatkozó számítások 

 

Az elızı mintaházak számításai alapján feltételezem, hogy a Porotherm ház nehéznek, a 

Hardell ház könnyőnek minısíthetı. 

 

A direkt sugárzási nyereség a főtési idényben az alábbi képlettel számolható: 

QAQ
TOTÜsd

g ⋅⋅Σ⋅= ε  [kWh/a] ahol: 

( ) 70,122010065,004,2575,0 =⋅=
P

sd
Q  kWh/a 

( ) 80,81310065,004,255,0 =⋅=
H

sd
Q  kWh/a 

 

A fajlagos hıveszteségtényezı számítása 

 












−⋅+⋅Σ=

72

1 Q
U sd

R
lA

V
q ψ  [W/m3K]  

PTH 38 HS fal + padlásfödém 20 cm hıszigeteléssel: 

 518,0
72

7,1220
224,189

824,332

1 =






 −=q   

q = 0,518 W/m3K <  qm
P = 0,532 W/m3K 

   megfelel 

 

Hardell rendszernél: 

 493,0
72

8,813
192,181

599,344

1 =






 −=q   

q = 0,493 W/m3K <  qm
H = 0,529 W/m3K 

   megfelel 

 

8. Nyári sugárzásos hıterhelés meghatározása és a nyári túlmelegedés kockázatának 

ellenırzése 

 

A nyári sugárzásos hıterhelés: Qsdnyár [W] = ΣAü ⋅ Inyár ⋅ gnyár 
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 árnyékolókkal árnyékolók nélkül 

Égtáj  AÜ 

[m2] 

Inyár 

[W/m2] 

gnyár ΣAÜ⋅ Inyár⋅ gnyár 

[W] 

gnyár  

 

ΣAÜ⋅ Inyár⋅ gnyár 

[W] 

Dél 11,34 150 0,65 ⋅ 0,20 221,130 0,65 1105,650 

Kelet 11,21 150 0,65 ⋅ 0,20 218,595 0,65  1092,975 

Nyugat 2,49 150 0,65 ⋅ 0,20 48,555 0,65  242,775 

Összesen   488,280  2441,400 

árnyékolókkal Qsdnyár
árny = 488,280 W   árnyékolók nélkül: Qsdnyár = 2441,400 W 

 

A túlmelegedés kockázatának ellenırzése 

 

A túlmelegedés a külsı és belsı hımérsékletek napi átlagos különbsége alapján ítélhetı meg: 

 
VnlUA

qAQ
t

nyárR

bNsdnyár
bnyár ⋅⋅+⋅Σ+⋅Σ

⋅+
=∆

35,0ψ
 [K] 

PTH 38 HS fal  

907,0
824,332935,0224,189

579,126280,488 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K < 3 K megfelel 

árnyékolók nélkül: 

485,2
824,332935,0224,189

579,126400,2441 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K < 3 K megfelel 

Hardell rendszernél: 

904,0
599,344935,0192,181

5276,131280,488 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K < 2 K megfelel 

árnyékolók nélkül: 

446,2
599,344935,0192,181

5276,131400,2441 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt   K > 2 K nem felel meg 

 

9.  Főtés éves nettó hıenergiaigénye (QF [kWh/a] ) és a fajlagos érték 

 

A főtés energiaigényét kizárólag a főtési rendszer fedezi. 

( ) bNF qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ  kWh/a  
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PTH 38 HS fal + padlásfödém 20 cm hıszigeteléssel: 

( ) b
P

N
PPP

F qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ
 ( ) 579,1264,49,05,035,0518,0824,33272 ⋅⋅−⋅+⋅=P

FQ  

548,12156=P
FQ  kWh/a  

Hardell rendszernél: 

( ) b
H

N
HHH

F qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ
 ( ) 5276,1314,49,05,035,0493,0599,34472 ⋅⋅−⋅+⋅=H

FQ  

378,12028=H
FQ Wh/a  

 

Nettó főtési energiaigény fajlagos értéke: qF [kWh/m2a] 

 

A főtési rendszerrel fedezhetı, nettó főtési energiaigény fajlagos értékének meghatározása: 

 
A
Q

q
N

F

F
=  kWh/m2a 

 879,95
79,126

548,12156 ===
P

N

P

F
P

F A
Q

q  kWh/m2a 

 627,91
276,131

378,12028 ===
H

N

H

F
H

F A
Q

q  kWh/m2a 

A jobb hıszigetelı képességő fal és födémszerkezettel rendelkezı acélvázas ház főtési 

energiaigénye közel 5 %-kal kevesebb a kerámia alapanyagú épületéhez képest.  

 

10. Az épület primer-energia igényének meghatározása 

 
10.1. A főtés fajlagos éves primer-energia igénye: EF [kWh/m2a] 

( ) ( ) ( ) eqEEeCqqqqE vvkFTFSzfkktfvfhffF
⋅+++⋅Σ⋅+++= ⋅ ,,,, α   

( ) ( ) ( ) 5,266,043,024,11124,11,05,23,3879,95 ⋅+++⋅⋅Σ⋅+++=P

FE    

031,132=P

FE  kWh/m2a  

( ) ( ) ( ) 5,266,043,024,11124,11,05,23,3627,91 ⋅+++⋅⋅Σ⋅+++=H

FE    

758,126=H

FE  kWh/m2a  
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10.2. A melegvízellátás fajlagos éves primer-energia igénye: EHMV [kWh/m2a] 

58,63
, =HP

HMVE kWh/m2a 

 

10.3. Összesített energetikai jellemzı: EP [kWh/m2a] 

 EEE HMVFp
+=   

 
Porotherm rendszernél: 

 611,19558,63031,132 =+=P

pE  kWh/m2a 

Hardell rendszernél: 

 338,19058,63758,126 =+=H

pE  kWh/m2a 

 

 

Lakóépületek esetén az összesített energetikai jellemzı megengedett legnagyobb értéke:  

3,13,0 ≤≤
V

A
 esetén:  

V

A
E kövP 12074, +=  [kWh/m2a] 

200,216185,11207412074, =⋅+=+=
P

P
P

kövP
V

A
E    kWh/m2a 

120,215176,11207412074, =⋅+=+=
H

H
H

kövP
V

A
E    kWh/m2a 

 

 611,195=P

pE  kWh/m2a < 200,216, =P
kövPE  kWh/m2a   megfelel 

 338,190=H

pE  kWh/m2a < 120,215, =H
kövPE  kWh/m2a  megfelel 

 
10.4. Az épület energetikai minısítése 

 100
,

⋅
P

kövP

P

p

E

E
% = 100

200,216

611,195 ⋅ % = 90,5 % 

 100
,

⋅
H

kövP

H

p

E

E
% = 100

120,215

338,190 ⋅ % = 88,5 % 

 

A rendelet tervezet szerinti besorolása: 

A Porotherm rendszer:„B-C”, minısítése: követelménynél jobb - követelménynek megfelelı. 

A Hardell rendszer: „B”, minısítése: követelménynél jobb. 



Dudás Annamária PhD értekezés                                                                  5.B. Melléklet  
 

132 

5.5. Épületenergetikai számítás egyszerősített módszerrel „Mogyoród-3 CS 00 H 14 A” jelő 

mintaépület acélvázas és hagyományos technológiájú kialakítására [5/1, 5/2] 

 

 

5_12. ábra: A számítás alapjául szolgáló lakóépület alaprajzi vázlata [5/5] 

 

1. Rendeltetés, alapadatok, követelmények 

A szerkezet és rétegrendjeinek felépítése megegyezik az elızıekben ismertetett épületekével. 

2. Geometriai adatok (belméretek alapján) 

Nettó (hasznos) főtött alapterület: AN P= 85,735 m2 

AN
H = 87,757 m2 

Belmagasság:  bm = 2,625 m (Hardell építési rendszer falmagassága alapján) 

Belmérettel számolt burkoló felületek: 

 felület: A  P [[[[m2]]]] felület: AH [[[[m2]]]] 

homlokzat felülete Ahoml
 P = 96,863 Ahoml

 H = 98,042 

bejárati ajtó 2 db Aajtó = 4,560 Aajtó = 4,560 

üvegezett nyílászáró Aablak = 11,880 Aablak = 11,880 

külsı tömör fal Akfal
 P =  80,423 Akfal

 H =  81,602 

padlófelület Apadló
 P = 85,735 Apadló

 H = 87,757 

padlásfödém Apadlásf
 P = 85,735 Apadlásf

 H = 87,757 

Összesen A =  268,333 A =  273,556 
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Határoló szerkezetek felületei 

Az üvegezett nyílászárók és a bejárati ajtók adatai: 

 

 

 

* küszöbélek hosszának levonásával 

Padlómagasság a talajszint fölött:   Z = 0,30 m 

Főtött térfogat: 

054,225625,2735,85 =⋅=⋅= bA m

P

N

PV   m3 

362,230625,2757,87 =⋅=⋅= bA m

H

N

HV   m3 

3. Felület/térfogat arány 

 192,1
054,225

333,268 ==
P

P

V

A
m2/m3 

 187,1
362,230

556,273 ==
H

H

V

A
m2/m3 

 

4. A fajlagos hıveszteségtényezı határértéke: qm [W/m3K] 

3,13,0 ≤≤
V

A
 esetén: 086,038,0 +







=
V

Aq
m

 W/m3K 

 539,0192,138,0086,0
,

=⋅+=
P

kövm
q  

 537,0187,138,0086,0 =⋅+=H

kövm
q   

539,0
,

=
P

kövm
q  W/m3K  

537,0
,

=
H

kövm
q  W/m3K  

 

égtáj Szélesség/magasság 
[[[[m]]]] Anyz 

[[[[m2]]]] 
lnyz 
[[[[m]]]] 

AÜ= 
=0,75∗∗∗∗Anyz 

[[[[m2]]]] 
1,2 ⋅ 1,5  1,80 5,4 1,35 É 
0,9 ⋅ 2,4 bejárati ajtó 2,16 6,6 - 

D 4 db 1,2 ⋅ 1,5 (redıny) 7,20 21,6 5,40 
K 3 db 0,6 ⋅ 0,6  1,08 7,2 0,81 

1,2 ⋅ 1,5 (redıny) 1,80 5,4 1,35 NY 
1,0 ⋅ 2,4 bejárati ajtó 2,40 6,8 - 

 

Összesen 16,44 

53,0- 
1,9*= 

51,1 8,91 
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5. Az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számítások 

 Hıátbocsátási tényezık korrekciója: UR [W/m2K] 

Hıhidak összegzése: 

Hıhíd megnevezése hossza [m] - Porotherm r. hossza [m] - Hardell r. 

Falszerkezet pozitív sarokél 4 ⋅ 2,625 = 10,50 4 ⋅ 2,625 = 10,50 

külsı fal - belsı fal „T” csatlakozás 10 ⋅ 2,625 = 26,25 10 ⋅ 2,625 = 26,25 

külsı fal - födém csatlakozása (lpadló
P) = 38,20 (lpadló

H) = 38,76 

homlokzati nyílászárók kerülete*: 51,10 51,10 

külsı fal - padló csatlakozása 

(lábazati él): lpadló 

lpadló
P = 38,20 lpadló

H = 38,76 

Összes hıhíd hosszúság ∑l 164,25 165,37 

* küszöbélek hosszának levonásával 

A hıhidak fajlagos hossza: 

∑lP/Ahoml
P = 164,25/96,863= 1,696 m/m2 

∑lH/Ahoml
H = 165,37/98,042= 1,687 m/m2 

∑l/Ahoml > 1 az épülethatároló szerkezet erısen hıhidas 

A korábbi számítások alapján kapott korrigált hıátbocsátási tényezık használhatók. 

 

6. A szerkezeti részek transzmissziós hıvesztesége 

Az épület transzmissziós hıvesztesége a felületi hıveszteségek és a padlóél vonalmenti 

veszteségének összegével számítható:  ΣA⋅UR+l⋅Ψ [W/K] 

A [m2] UR [W/m2K] A ⋅ UR [W/K]  
P H P H P H 

külsı falak 80,423 81,602 0,490 0,294 39,407 23,991 
bejárati ajtó 4,560 4,560 1,600 1,600 7,296 7,296 
üvegezett 
nyílászárók 11,880 11,880 1,600 1,600 19,008 19,008 
padlás-födém 

85,735 87,757 0,190 0,230 16,289 20,184 
ΣA⋅UR   82,000 70,479 

l [m] Ψ [W/mK] l ⋅ Ψ [W/K]  
P H P H P H 

padló éle 38,200 38,760 0,950 0,950 36,290 36,822 
PTH 38 + 20 cm hısz. padlásfödémen + 
padló 4 cm kieg. hısz. 118,290  

ΣA⋅UR+l⋅Ψ 

H + padló 4 cm kieg. hısz.  107,301 
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7. Az épület határolásának egészére vonatkozó számítások 

 

Az elızı mintaházak számításai alapján feltételezem, hogy a Porotherm ház nehéznek, a 

Hardell ház könnyőnek minısíthetı. 

A direkt sugárzási nyereség a főtési idényben az alábbi képlettel számolható: 

QAQ
TOTÜsd

g ⋅⋅Σ⋅= ε  [kWh/a]  

( ) 363,43410065,091,875,0 =⋅=
P

sd
Q  kWh/a 

( ) 575,28910065,091,85,0 =⋅=
H

sd
Q  kWh/a 

 

A fajlagos hıveszteségtényezı számítása 

 












−⋅+⋅Σ=

72

1 Q
U sd

R
lA

V
q ψ  [W/m3K]  

 

PTH 38 HS fal + padlásfödém 20 cm hıszigeteléssel: 

 499,0
72

363,434
290,118

054,225

1 =






 −=q   

q = 0,499 W/m3K  <  qm
P = 0,539 W/m3K 

   megfelel 

 

Hardell rendszernél: 

 448,0
72

575,289
301,107

362,230

1 =






 −=q   

q = 0,448 W/m3K  <  qm
H = 0,537 W/m3K 

   megfelel 

 

8. Nyári sugárzásos hıterhelés meghatározása és a nyári túlmelegedés kockázatának 

ellenırzése   

 

Qsdnyár [W] = ΣAü ⋅ Inyár ⋅ gnyár 
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 árnyékolókkal árnyékolók nélkül 

Égtáj  AÜ 

[m2] 

Inyár 

[W/m2] 

gnyár ΣAÜ⋅ Inyár⋅ gnyár 

[W] 

gnyár  

 

ΣAÜ⋅ Inyár⋅ gnyár 

[W] 

Észak 1,35 85 0,65 74,588 0,65 74,588 

Dél 5,40 150 0,65 ⋅ 0,20 105,300 0,65 526,500 

Kelet 0,81 150 0,65  78,975 0,65  78,975 

Nyugat 1,35 150 0,65 ⋅ 0,20 26,325 0,65  131,625 

Összesen   285,188  811,688 

árnyékolókkal Qsdnyár
árny = 285,188 W   árnyékolók nélkül: Qsdnyár = 811,688 W 

A túlmelegedés kockázatának ellenırzése 

 

A túlmelegedés a külsı és belsı hımérsékletek napi átlagos különbsége alapján ítélhetı meg: 

 
VnlUA

qAQ
t

nyárR

bNsdnyár
bnyár ⋅⋅+⋅Σ+⋅Σ

⋅+
=∆

35,0ψ
 [K] 

PTH 38 HS fal  

863,0
054,225935,0290,118

5735,85188,285 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K < 3 K megfelel 

árnyékolók nélkül: 

499,1
054,225935,0290,118

5735,85688,811 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt   K < 3 K megfelel 

 

Hardell rendszernél: 

869,0
362,230935,0301,107

5757,87188,285 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K < 2 K megfelel 

árnyékolók nélkül: 

501,1
362,230935,0301,107

5757,87688,811 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K < 2 K megfelel 

Mindkét esetben megfelel az épület a nyári túlmelegedés kockázatának ellenırzésében. 

Ennek indoka a nyílászárók kis felületében kereshetı. 

 

9.  Főtés éves nettó hıenergiaigénye (QF [kWh/a] ) és a fajlagos érték 

A főtés energiaigényét kizárólag a főtési rendszer fedezi. 

( ) bNF qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ  kWh/a  
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PTH 38 HS fal + padlásfödém 20 cm hıszigeteléssel: 

( ) b
P

N
PPP

F qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ
 ( ) 5735,854,49,05,035,0499,0054,22572 ⋅⋅−⋅+⋅=P

FQ  

109,7943=P
FQ  kWh/a  

Hardell rendszernél: 

( ) b
H

N
HHH

F qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ
 ( ) 5757,874,49,05,035,0448,0362,23072 ⋅⋅−⋅+⋅=H

FQ  

152,7369=H
FQ Wh/a  

Nettó főtési energiaigény fajlagos értéke: qF [kWh/m2a] 

A főtési rendszerrel fedezhetı, nettó főtési energiaigény fajlagos értékének meghatározása: 

 
A
Q

q
N

F

F
=  kWh/m2a 

 647,92
735,85

109,7943 ===
P

N

P

F
P

F A
Q

q  kWh/m2a 

 972,83
757,87

152,7369 ===
H

N

H

F
H

F A
Q

q  kWh/m2a 

A jobb hıszigetelı képességő fal és födémszerkezettel rendelkezı acélvázas ház főtési 

energiaigénye közel 10 %-kal kevesebb a kerámia alapanyagú épületéhez képest.  

 

10. Az épület primer-energia igényének meghatározása 

10.1. A főtés fajlagos éves primer-energia igénye: EF [kWh/m2a] 

( ) ( ) ( ) eqEEeCqqqqE vvkFTFSzfkktfvfhffF
⋅+++⋅Σ⋅+++= ⋅ ,,,, α  

 ( ) ( ) ( ) 5,266,043,024,11124,11,05,23,3647,92 ⋅+++⋅⋅Σ⋅+++=P

FE    

023,128=P

FE  kWh/m2a  

( ) ( ) ( ) 5,266,043,024,11124,11,05,23,3972,83 ⋅+++⋅⋅Σ⋅+++=H

FE    

266,117=H

FE  kWh/m2a  

 

10.2. A melegvízellátás fajlagos éves primer-energia igénye: EHMV [kWh/m2a] 

58,63
, =HP

HMVE kWh/m2a 
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10.3. Összesített energetikai jellemzı: EP [kWh/m2a] 

 EEE HMVFp
+=   

 
Porotherm rendszernél: 

 603,19158,63023,128 =+=P

pE  kWh/m2a 

Hardell rendszernél: 

 846,18058,63266,117 =+=H

pE  kWh/m2a 

 

Lakóépületek esetén az összesített energetikai jellemzı megengedett legnagyobb értéke:  

3,13,0 ≤≤
V

A
 esetén:  

V

A
E kövP 12074, +=  [kWh/m2a] 

040,217192,11207412074, =⋅+=+=
P

P
P

kövP
V

A
E   kWh/m2a 

440,216187,11207412074, =⋅+=+=
H

H
H

kövP
V

A
E   kWh/m2a 

603,191=P

pE  kWh/m2a < 040,217, =P
kövPE  kWh/m2a  megfelel 

846,180=H

pE  kWh/m2a < 440,216, =H
kövPE  kWh/m2a  megfelel 

 
10.4. Az épület energetikai minısítése 

 

 100
,

⋅
P

kövP

P

p

E

E
% = 100

040,217

603,191 ⋅ % = 88,3 % 

 100
,

⋅
H

kövP

H

p

E

E
% = 100

440,216

846,180 ⋅ % = 83,6 % 

 

A rendelet tervezet szerinti besorolása: 

A Porotherm rendszer: „B”, minısítése: követelménynél jobb. 

A Hardell rendszer: „B”, minısítése: követelménynél jobb. 
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5.6. Épületenergetikai számítás egyszerősített módszerrel „Abony CS 00 H 25 A P” jelő 

mintaépület acélvázas és hagyományos technológiájú kialakítására [5/1, 5/2] 

 

 

5_13. ábra: A számítás alapjául szolgáló lakóépület alaprajzi vázlata [5/5] 

 

1. Rendeltetés, alapadatok, követelmények 

A szerkezet és rétegrendjeinek felépítése megegyezik az elızıekben ismertetett épületekével. 

2. Geometriai adatok (belméretek alapján) 

Nettó (hasznos) főtött alapterület: AN P= 85,345 m2 

AN
H = 91,363 m2 

Belmagasság:  bm = 2,625 m (Hardell építési rendszer falmagassága alapján) 

Belmérettel számolt burkoló felületek: 

 felület: A  P [[[[m2]]]] felület: AH [[[[m2]]]] 

homlokzat felülete Ahoml
 P = 111,879 Ahoml

 H = 113,834 

bejárati ajtó Aajtó = 2,160 Aajtó = 2,160 

garázsajtó Agarázsajtó = 4,620 Agarázsajtó = 4,620 

üvegezett nyílászáró Aablak =  16,620 Aablak =  16,620 

külsı tömör fal Akfal
 P =  88,479 Akfal

 H =  90,434 

padlófelület Apadló
 P = 85,345 Apadló

 H = 91,363 

padlásfödém Apadlásf
 P = 85,345 Apadlásf

 H = 91,363 

Összesen A = 282,569 A = 296,560 
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Határoló szerkezetek felületei 

Az üvegezett nyílászárók és a bejárati ajtók adatai: 

 

 

 

* küszöbélek hosszának levonásával 

Padlómagasság a talajszint fölött:   Z = 0,30 m 

Főtött térfogat: 

031,224625,2345,85 =⋅=⋅= bA m

P

N

PV   m3 

828,239625,2363,91 =⋅=⋅= bA m

H

N

HV   m3 

3. Felület/térfogat arány 

 261,1
031,224

569,282 ==
P

P

V

A
m2/m3 

 237,1
828,239

560,296 ==
H

H

V

A
m2/m3 

 

4. A fajlagos hıveszteségtényezı határértéke: qm [W/m3K] 

3,13,0 ≤≤
V

A
 esetén: 086,038,0 +







=
V

Aq
m

 W/m3K 

 565,0261,138,0086,0
,

=⋅+=
P

kövm
q  

 556,0237,138,0086,0 =⋅+=H

kövm
q   

565,0
,

=
P

kövm
q  W/m3K  

556,0
,

=
H

kövm
q  W/m3K  

égtáj Szélesség/magasság 
[[[[m]]]] 

Anyz 
[[[[m2]]]] 

lnyz 
[[[[m]]]] 

AÜ= 
=0,75∗∗∗∗Anyz 

[[[[m2]]]] 
É 0,9 ⋅ 2,4 teraszajtó 2,16 6,6 1,62 
D 4 db 0,9 ⋅ 1,5 (redıny) 5,40 19,2 4,05 

1,0 ⋅ 2,4 bejárati ajtó 2,40 6,8 - 
1,8 ⋅ 1,5 (redıny) 2,70 6,6 2,03 
2,2 ⋅ 2,1 garázsajtó 4,62 8,6 - 

K 

0,6 ⋅ 0,6  0,36 2,4 0,27 
2 db 1,2 ⋅ 1,5 (redıny) 3,60 10,8 2,70 NY 
0,9 ⋅ 2,4 teraszajtó (redıny) 2,16 6,6 1,62 

 

Összesen 23,40 

67,6- 
5,0*= 

62,6 12,29 
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5. Az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számítások 

 

Hıátbocsátási tényezık korrekciója: UR [W/m2K] 

Hıhidak összegzése: 

Hıhíd megnevezése hossza [m] - Porotherm r. hossza [m] - Hardell r. 

Falszerkezet pozitív sarokél 6 ⋅ 2,625 = 15,750 6 ⋅ 2,625 = 15,750 

külsı fal - belsı fal „T” csatlakozás 7 ⋅ 2,625 = 18,375 7 ⋅ 2,625 = 18,375 

külsı fal - födém csatlakozása (lpadló
P) = 45,400 (lpadló

H) = 46,380 

homlokzati nyílászárók kerülete*: 62,600 62,600 

külsı fal - padló csatlakozása 

(lábazati él): lpadló 

lpadló
P = 45,400 lpadló

H = 46,380 

Összes hıhíd hosszúság ∑l 187,525 189,485 

* küszöbélek hosszának levonásával 

A hıhidak fajlagos hossza: 

∑lP/Ahoml
P = 187,525/111,879= 1,676 m/m2 

∑lH/Ahoml
H = 189,485/113,834= 1,665 m/m2 

Erısen hıhidas. 

A korábbi számítások alapján kapott korrigált hıátbocsátási tényezık használhatók. 

 

6. A szerkezeti részek transzmissziós hıvesztesége 

 

Az épület transzmissziós hıvesztesége a felületi hıveszteségek és a padlóél vonalmenti 

veszteségének összegével számítható:  

ΣA⋅UR+l⋅Ψ [W/K] 

 

A [m2] UR [W/m2K] A ⋅ UR [W/K]  
P H P H P H 

külsı falak 88,479 90,434 0,490 0,294 43,355 26,588 
bejárati ajtó 2,160 2,160 1,600 1,600 3,456 3,456 
garázsajtó 4,620 4,620 0,800 0,800 3,696 3,696 
üvegezett 
nyílászárók 16,620 16,620 1,300 1,300 21,606 21,606 
padlás-födém 

85,345 91,363 0,190 0,230 16,216 21,013 
ΣA⋅UR   88,329 76,359 
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l [m] Ψ [W/mK] l ⋅ Ψ [W/K]  
P H P H P H 

padló éle 45,400 46,380 0,950 0,950 43,130 44,061 
PTH 38 + 20 cm hısz. padlásfödémen + 
padló 4 cm kieg. hısz. 131,459  

ΣA⋅UR+l⋅Ψ 

H + padló 4 cm kieg. hısz.  120,420 
 

7. Az épület határolásának egészére vonatkozó számítások 

 

Az elızı mintaházak számításai alapján feltételezem, hogy a Porotherm ház nehéznek, a 

Hardell ház könnyőnek minısíthetı. 

Direkt sugárzási nyereség a főtési idényre: Qsd [kWh/a] 

A direkt sugárzási nyereség a főtési idényben az alábbi képlettel számolható: 

QAQ
TOTÜsd

g ⋅⋅Σ⋅= ε  [kWh/a] ahol: 

( ) 140,59910065,029,1275,0 =⋅=
P

sd
Q  kWh/a 

( ) 430,39910065,029,125,0 =⋅=
H

sd
Q  kWh/a 

A fajlagos hıveszteségtényezı számítása 

 












−⋅+⋅Σ=

72

1 Q
U sd

R
lA

V
q ψ  [W/m3K]  

PTH 38 HS fal + padlásfödém 20 cm hıszigeteléssel + javított nyílászárókkal 

 550,0
72

140,599
459,131

031,224

1 =






 −=q   

q = 0,550 W/m3K  <  qm
P = 0,565 W/m3K 

   megfelel 

Hardell rendszernél + javított nyílászárókkal: 

 479,0
72

430,399
420,120

828,239

1 =






 −=q   

q = 0,479 W/m3K  <  qm
H = 0,556 W/m3K 

   megfelel 

 

8. Nyári sugárzásos hıterhelés meghatározása és a nyári túlmelegedés kockázatának 

ellenırzése 

A nyári sugárzásos hıterhelés: Qsdnyár [W] = ΣAü ⋅ Inyár ⋅ gnyár 
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 árnyékolókkal árnyékolók nélkül 

Égtáj  AÜ 

[m2] 

Inyár 

[W/m2] 

gnyár ΣAÜ⋅ Inyár⋅ gnyár 

[W] 

gnyár  

 

ΣAÜ⋅ Inyár⋅ gnyár 

[W] 

Észak 1,62 85 0,65 ⋅ 0,20 17,901 0,65 89,505 

Dél 4,05 150 0,65 ⋅ 0,20 78,975 0,65 394,875 

0,27 150 0,65  26,325 0,65  26,325 Kelet 

2,03 150 0,65 ⋅ 0,20 39,585 0,65 197,925 

2,70 150 0,65 ⋅ 0,20 52,650 0,65  263,250 Nyugat 

1,62 150 0,65 ⋅ 0,20 31,590 0,65 157,950 

Összesen   247,026  1129,830 

árnyékolókkal Qsdnyár
árny = 247,026 W   árnyékolók nélkül: Qsdnyár = 1129,830 W 

 

A túlmelegedés kockázatának ellenırzése 

A túlmelegedés a külsı és belsı hımérsékletek napi átlagos különbsége alapján ítélhetı meg: 

 
VnlUA

qAQ
t

nyárR

bNsdnyár
bnyár ⋅⋅+⋅Σ+⋅Σ

⋅+
=∆

35,0ψ
 [K] 

PTH 38 HS fal  

805,0
031,224935,0459,131

5345,85026,247 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt   K < 3 K megfelel 

árnyékolók nélkül: 

859,1
031,224935,0459,131

5345,85830,1129 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K < 3 K megfelel 

Hardell rendszernél: 

804,0
828,239935,0420,120

5363,91026,247 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K < 2 K megfelel 

árnyékolók nélkül: 

811,1
828,239935,0420,120

5363,91830,1129 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K < 2 K megfelel 

Mindkét esetben megfelel az épület a nyári túlmelegedés kockázatának ellenırzésében. 

Ennek indoka a nyílászárók kis felületében kereshetı. 
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9.  Főtés éves nettó hıenergiaigénye (QF [kWh/a] ) és a fajlagos érték 

 

A főtés energiaigényét kizárólag a főtési rendszer fedezi. 

( ) bNF qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ  kWh/a  

PTH 38 HS fal + padlásfödém 20 cm hıszigeteléssel: 

( ) b
P

N
PPP

F qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ
 ( ) 5345,854,49,05,035,0550,0031,22472 ⋅⋅−⋅+⋅=P

FQ  

386,8647=P
FQ  kWh/a  

Hardell rendszernél: 

( ) b
H

N
HHH

F qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ
 ( ) 5363,914,49,05,035,0479,0828,23972 ⋅⋅−⋅+⋅=H

FQ  

733,8153=H
FQ Wh/a  

 

Nettó főtési energiaigény fajlagos értéke: qF [kWh/m2a] 

A főtési rendszerrel fedezhetı, nettó főtési energiaigény fajlagos értékének meghatározása: 

 323,101
345,85

386,8647 ===
P

N

P

F
P

F A
Q

q  kWh/m2a 

 245,89
363,91

733,8153 ===
H

N

H

F
H

F A
Q

q  kWh/m2a 

A jobb hıszigetelı képességő fal és födémszerkezettel rendelkezı acélvázas ház főtési 

energiaigénye közel 12 %-kal kevesebb a vázkerámiás épületéhez képest.  

 

10. Az épület primer-energia igényének meghatározása 

10.1. A főtés fajlagos éves primer-energia igénye: EF [kWh/m2a] 

( ) ( ) ( ) eqEEeCqqqqE vvkFTFSzfkktfvfhffF
⋅+++⋅Σ⋅+++= ⋅ ,,,, α   

( ) ( ) ( ) 5,266,043,024,11124,11,05,23,3323,101 ⋅+++⋅⋅Σ⋅+++=P

FE    

782,138=P

FE  kWh/m2a  

( ) ( ) ( ) 5,266,043,024,11124,11,05,23,3245,89 ⋅+++⋅⋅Σ⋅+++=H

FE    

805,123=H

FE  kWh/m2a  
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10.2. A melegvízellátás fajlagos éves primer-energia igénye: EHMV [kWh/m2a] 

58,63
, =HP

HMVE kWh/m2a 

10.3. Összesített energetikai jellemzı: EP [kWh/m2a] 

 EEE HMVFp
+=   

 
Porotherm rendszernél: 

 362,20258,63782,138 =+=P

pE  kWh/m2a 

Hardell rendszernél: 

 385,18758,63805,123 =+=H

pE  kWh/m2a 

 

Lakóépületek esetén az összesített energetikai jellemzı megengedett legnagyobb értéke:  

3,13,0 ≤≤
V

A
 esetén:  

V

A
E kövP 12074, +=  [kWh/m2a] 

320,225261,11207412074, =⋅+=+=
P

P
P

kövP
V

A
E   kWh/m2a 

440,222237,11207412074, =⋅+=+=
H

H
H

kövP
V

A
E   kWh/m2a 

 362,202=P

pE  kWh/m2a < 320,225, =P
kövPE  kWh/m2a   megfelel 

 385,187=H

pE  kWh/m2a < 440,222, =H
kövPE  kWh/m2a  megfelel 

 
10.4. Az épület energetikai minısítése 

 

 100
,

⋅
P

kövP

P

p

E

E
% = 100

320,225

362,202 ⋅ % = 89,8 % 

 100
,

⋅
H

kövP

H

p

E

E
% = 100

440,222

385,187 ⋅ % = 84,2 % 

 

A rendelet tervezet szerinti besorolása: 

A Porotherm rendszer: „B”, minısítése: követelménynél jobb. 

A Hardell rendszer: „B”, minısítése: követelménynél jobb. 
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5.7. Épületenergetikai számítás egyszerősített módszerrel „Norma” fantázianevő (Hardell 

rendszer) mintaépület acélvázas és hagyományos technológiájú kialakítására [5/1, 5/2] 

 

 

5_10. ábra: A számítás alapjául szolgáló lakóépület eredeti alaprajzi vázlata (A mintaterv 

szerint tetıtérbeépítéses épület földszintes épületté alakítva került számításra. A lépcsı 

helyén egy félszoba kialakításával, a háztartási helység és a fürdı megcserélésével, méreteik 

változtatásával.) [5/4] 

 

1. Rendeltetés, alapadatok, követelmények 

A szerkezet és rétegrendjeinek felépítése megegyezik az elızıekben ismertetett épületekével. 

 

2. Geometriai adatok (belméretek alapján) 

Nettó (hasznos) főtött alapterület: AN P= 111,525 m2 

AN
H = 116,048 m2 

Belmagasság:  bm = 2,625 m (Hardell építési rendszer falmagassága alapján) 

 

É 
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Belmérettel számolt burkoló felületek: 

 felület: A  P [[[[m2]]]] felület: AH [[[[m2]]]] 

homlokzat felülete Ahoml
 P = 127,709 Ahoml

 H = 129,887 

bejárati ajtó Aajtó = 3,600 Aajtó = 3,600 

üvegezett nyílászáró Aablak =  27,990 Aablak =  27,990 

külsı tömör fal Akfal
 P =  96,119 Akfal

 H =  98,297 

padlófelület Apadló
 P = 111,525 Apadló

 H = 116,048 

padlásfödém Apadlásf
 P = 111,525 Apadlásf

 H = 116,048 

Összesen A = 350,759 A = 361,983 

 

Határoló szerkezetek felületei 

Az üvegezett nyílászárók és a bejárati ajtók adatai: 

 

 

 

 * küszöbélek hosszának levonásával 

Padlómagasság a talajszint fölött:   Z = 0,30 m 

Főtött térfogat: 

753,292625,2525,111 =⋅=⋅= bA m

P

N

PV   m3 

626,304625,2048,116 =⋅=⋅= bA m

H

N

HV  m3 

3. Felület/térfogat arány 

 198,1
753,292

759,350 ==
P

P

V

A
m2/m3 

 188,1
626,304

983,361 ==
H

H

V

A
m2/m3 

 

 

égtáj Szélesség/magasság 
[[[[m]]]] Anyz 

[[[[m2]]]] 
lnyz 
[[[[m]]]] 

AÜ= 
=0,75∗∗∗∗Anyz 

[[[[m2]]]] 
É 3 db 0,9 ⋅ 1,5 (zsalu) 4,05 14,4 3,04 
 1,5 ⋅ 2,4 bejárati ajtó 3,60 7,8 - 
D 4 db 0,9 ⋅ 2,4  8,64 26,4 6,48 
K 6 db 0,9 ⋅ 1,5 (zsalu)  8,10 28,8 6,08 

3 db 0,9 ⋅ 2,4 (redıny) 6,48 19,8 4,86 NY 
2 db 0,6 ⋅ 0,6 0,72 4,8 0,54 

 
Összesen 31,59 

102,0 - 
3,3*= 

98,7 
21,00 
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4. A fajlagos hıveszteségtényezı határértéke: qm [W/m3K] 

3,13,0 ≤≤
V

A
 esetén: 086,038,0 +







=
V

Aq
m

 W/m3K 

 541,0198,138,0086,0
,

=⋅+=
P

kövm
q  

 537,0188,138,0086,0 =⋅+=H

kövm
q   

541,0
,

=
P

kövm
q  W/m3K  

537,0
,

=
H

kövm
q  W/m3K  

 

5. Az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számítások 

 

Hıátbocsátási tényezık korrekciója: UR [W/m2K] 

Hıhidak összegzése: 

Hıhíd megnevezése hossza [m] - Porotherm r. hossza [m] - Hardell r. 

Falszerkezet pozitív sarokél 5 ⋅ 2,625 = 13,125 5 ⋅ 2,625 = 13,125 

külsı fal - belsı fal „T” csatlakozás 10 ⋅ 2,625 = 26,250 10 ⋅ 2,625 = 26,250 

külsı fal - födém csatlakozása (lpadló
P) = 50,450 (lpadló

H) = 51,220 

homlokzati nyílászárók kerülete*: 98,700 98,700 

külsı fal - padló csatlakozása 

(lábazati él): lpadló 

lpadló
P = 50,450 lpadló

H = 51,220 

Összes hıhíd hosszúság ∑l 238,975 240,515 

* küszöbélek hosszának levonásával 

A hıhidak fajlagos hossza: 

∑lP/Ahoml
P = 238,975/111,525= 2,14 m/m2 

∑lH/Ahoml
H = 240,515/116,048= 2,07 m/m2 

Erısen hıhidas. 

A korábbi számítások alapján kapott korrigált hıátbocsátási tényezık használhatók. 

 

6. A szerkezeti részek transzmissziós hıvesztesége 

Az épület transzmissziós hıvesztesége a felületi hıveszteségek és a padlóél vonalmenti 

veszteségének összegével számítható: ΣA⋅UR+l⋅Ψ [W/K] 
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A [m2] UR [W/m2K] A ⋅ UR [W/K]  
P H P H P H 

külsı falak 96,119 98,297 0,490 0,294 47,098 28,899 
bejárati ajtó 3,600 3,600 1,600 1,600 5,760 5,760 
üvegezett 
nyílászárók 27,990 27,990 1,600 1,600 44,784 44,784 
padlás-födém 

111,525 116,048 0,190 0,230 21,189 26,691 
ΣA⋅UR   118,831 106,134 

l [m] Ψ [W/mK] l ⋅ Ψ [W/K]  
P H P H P H 

padló éle 50,450 51,220 0,950 0,950 47,928 48,659 
PTH 38 + 20 cm hısz. padlásfödémen + 
padló 4 cm kieg. hısz. 166,759  

ΣA⋅UR+l⋅Ψ 

H + padló 4 cm kieg. hısz.  154,793 
7. Az épület határolásának egészére vonatkozó számítások 

Az elızı mintaházak számításai alapján feltételezem, hogy a Porotherm ház nehéznek, a 

Hardell ház könnyőnek minısíthetı. 

A direkt sugárzási nyereség a főtési idényben az alábbi képlettel számolható: 

QAQ
TOTÜsd

g ⋅⋅Σ⋅= ε  [kWh/a]  

( ) 750,102310065,000,2175,0 =⋅=
P

sd
Q  kWh/a 

( ) 500,68210065,000,215,0 =⋅=
H

sd
Q  kWh/a 

A fajlagos hıveszteségtényezı számítása 

 












−⋅+⋅Σ=

72

1 Q
U sd

R
lA

V
q ψ  [W/m3K]  

PTH 38 HS fal + padlásfödém 20 cm hıszigeteléssel  

 521,0
72

750,1023
759,166

753,292

1 =






 −=q   

q = 0,521 W/m3K  <  qm
P = 0,541 W/m3K 

   megfelel 

A fajlagos hıveszteségtényezı Hardell rendszernél: 

 477,0
72

500,682
793,154

626,304

1 =






 −=q   

q = 0,477 W/m3K  <  qm
H = 0,537 W/m3K 

   megfelel 
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8. Nyári sugárzásos hıterhelés meghatározása és a nyári túlmelegedés kockázatának 

ellenırzése 

A nyári sugárzásos hıterhelés: Qsdnyár [W] = ΣAü ⋅ Inyár ⋅ gnyár 

 árnyékolókkal árnyékolók nélkül 

Égtáj  AÜ 

[m2] 

Inyár 

[W/m2] 

gnyár ΣAÜ⋅ Inyár⋅ gnyár 

[W] 

gnyár  

 

ΣAÜ⋅ Inyár⋅ gnyár 

[W] 

Észak 3,04 85 0,65 ⋅ 0,75 125,970 0,65 167,960 

Dél 6,48 150 0,65  631,800 0,65 631,800 

Kelet 6,08 150 0,65 ⋅ 0,75 444,600 0,65  592,800 

4,86 150 0,65 ⋅ 0,20 94,770 0,65  473,850 Nyugat 

0,54 150 0,65 52,650 0,65 52,650 

Összesen   1349,790  1919,060 

árnyékolókkal Qsdnyár
árny = 1349,790 W   árnyékolók nélkül: Qsdnyár = 1919,060 W 

 

A túlmelegedés kockázatának ellenırzése 

A túlmelegedés a külsı és belsı hımérsékletek napi átlagos különbsége alapján ítélhetı meg: 

 
VnlUA

qAQ
t

nyárR

bNsdnyár
bnyár ⋅⋅+⋅Σ+⋅Σ

⋅+
=∆

35,0ψ
 [K] 

 

PTH 38 HS fal  

752,1
753,292935,0759,166

5525,111790,1349 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt   K < 3 K megfelel 

árnyékolók nélkül: 

274,2
753,292935,0759,166

5525,111060,1919 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K < 3 K megfelel 

 

Hardell rendszernél: 

732,1
626,304935,0793,154

5048,116790,1349 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt   K < 2 K megfelel 

árnyékolók nélkül: 

243,2
626,304935,0793,154

5048,116060,1919 =
⋅⋅+

⋅+=∆ bnyárt  K > 2 K nem felel meg 
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9.  Főtés éves nettó hıenergiaigénye (QF [kWh/a] ) és a fajlagos érték 

A főtés energiaigényét kizárólag a főtési rendszer fedezi. 

( ) bNF qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ  kWh/a  

PTH 38 HS fal + padlásfödém 20 cm hıszigeteléssel: 

( ) b
P

N
PPP

F qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ
 ( ) 5525,1114,49,05,035,0521,0753,29272 ⋅⋅−⋅+⋅=P

FQ  

845,10749=P
FQ  kWh/a  

Hardell rendszernél: 

( ) b
H

N
HHH

F qAnqVQ ⋅⋅−⋅+⋅= 4,435,072 σ
 ( ) 5048,1164,49,05,035,0477,0626,30472 ⋅⋅−⋅+⋅=H

FQ  

271,10317=H
FQ Wh/a  

Nettó főtési energiaigény fajlagos értéke: qF [kWh/m2a] 

A főtési rendszerrel fedezhetı, nettó főtési energiaigény fajlagos értékének meghatározása: 

 
A
Q

q
N

F

F
=  kWh/m2a 

 390,96
525,111

845,10749 ===
P

N

P

F
P

F A
Q

q  kWh/m2a 

 905,88
048,116

271,10317 ===
H

N

H

F
H

F A
Q

q  kWh/m2a 

A jobb hıszigetelı képességő fal és födémszerkezettel rendelkezı acélvázas ház főtési 

energiaigénye közel 8 %-kal kevesebb a vázkerámiás épületéhez képest.  

 

10. Az épület primer-energia igényének meghatározása 

10.1. A főtés fajlagos éves primer-energia igénye: EF [kWh/m2a] 

( ) ( ) ( ) eqEEeCqqqqE vvkFTFSzfkktfvfhffF
⋅+++⋅Σ⋅+++= ⋅ ,,,, α   

( ) ( ) ( ) 5,266,043,024,11124,11,05,23,3390,96 ⋅+++⋅⋅Σ⋅+++=P

FE    

665,132=P

FE  kWh/m2a  

( ) ( ) ( ) 5,266,043,024,11124,11,05,23,3905,88 ⋅+++⋅⋅Σ⋅+++=H

FE    

383,123=H

FE  kWh/m2a  
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10.2. A melegvízellátás fajlagos éves primer-energia igénye: EHMV [kWh/m2a] 

58,63
, =HP

HMVE kWh/m2a 

 

10.3. Összesített energetikai jellemzı: EP [kWh/m2a] 

 EEE HMVFp
+=   

 
Porotherm rendszernél: 

 245,19658,63665,132 =+=P

pE  kWh/m2a 

Hardell rendszernél: 

 963,18658,63383,123 =+=H

pE  kWh/m2a 

Lakóépületek esetén az összesített energetikai jellemzı megengedett legnagyobb értéke:  

3,13,0 ≤≤
V

A
 esetén:  

V

A
E kövP 12074, +=  [kWh/m2a] 

760,217198,11207412074, =⋅+=+=
P

P
P

kövP
V

A
E   kWh/m2a 

560,216188,11207412074, =⋅+=+=
H

H
H

kövP
V

A
E   kWh/m2a 

245,196=P

pE  kWh/m2a < 760,217, =P
kövPE  kWh/m2a   megfelel 

963,186=H

pE  kWh/m2a < 560,216, =H
kövPE  kWh/m2a  megfelel 

 
 
10.4. Az épület energetikai minısítése 

 

 100
,

⋅
P

kövP

P

p

E

E
% = 100

760,217

245,196 ⋅ % = 90,1 % 

 100
,

⋅
H

kövP

H

p

E

E
% = 100

560,216

963,186 ⋅ % = 86,3 % 

 

A Porotherm rendszer:„B-C”, minısítése: követelménynél jobb - követelménynek megfelelı.  

A Hardell rendszer: „B”, minısítése: követelménynél jobb. 


