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2 Összefoglalások 

2.1 Egyoldalas magyar nyelvű összefoglaló 
Kutatás címe: A földépítés optimalizált alkalmazási lehetőségei Magyarországon - különös 
tekintettel az építésökológia és az energiatudatos épülettervezés szempontjaira 

A kutatás tárgya és célja: Disszertációmban a tartós emberi tartózkodásra alkalmas, maxi-
mum társasház léptékű épületek jellemző szerkezeteinek műszaki és gazdasági kérdéseivel 
foglalkozom, különös tekintettel az építésökológia és a hőkomfort kérdéseire. A kutatás három 
célt tűzött ki maga elé: 1) különböző anyagokból készülő, azonos funkciójú szerkezetek épí-
tésökológiai paraméterei közötti különbségek kimutatása; 2) annak tisztázása, hogy a belső 
térrel érintkező szerkezetek hőtároló tömegének milyen szerepe van a nyári hőkomfort biztosí-
tásában; 3) a jelen és a jövő igényeit gazdaságosan kielégíteni képes szerkezetek definiálása 
vályog építőanyag felhasználásával. 

A kutatás módszere: Az építésökológiai kutatások során különböző nemzetközi módszerek és 
alapadatok alapján konkrét szerkezetekre vonatkozó elemzéseket, kimutatásokat készítet-
tem. A hőkomfortra vonatkozó kutatások során épületszimulációs szoftver segítségével vég-
zett elemzéseim, valamint  saját helyszíni mérések alapján fogalmaztam meg állításaimat. A 
vályog épületszerkezetekre vonatkozó kutatások során a morfológia módszerét használtam, 
hogy a vályog előnyös tulajdonságait hasznosítani képes szerkezeti kialakításokat definiáljam. 

Új tudományos eredmények:  

I. Tézis: Kimutattam, hogy a környezetterhelés vonatkozásában az azonos műszaki paraméte-
rekkel rendelkező épületszerkezetek teljes életciklus elemzése során lényeges eltérések szám-
szerűsíthetők. A szerkezetek komplex értékelései során szükséges a környezeti terhelést vizsgál-
ni. Minél több szerkezetre kiterjedő komplex elemzés után az alacsony környezeti terhelést 
okozó szerkezetek preferálása indokolt. 

II. Tézis: Kimutattam, hogy a szmogképződés, az eutrofizáció, a humán- és az ökotoxicitás 
szempontjából az épületszerkezetek gyártási fázisa alatt jelentősebb környezetterhelés kelet-
kezik, mint a teljes használati élettartam alatt. 

III. Tézis: Bemutattam, hogy az épületszerkezetek hőtároló képességének tervezésére na-
gyobb hangsúlyt kell fektetni. Szimuláción alapuló módszert dolgoztam ki a hőtároló tömeg 
tervezésének optimalizálására. 

IV. Tézis: Kimutattam, hogy az éghajlat jelentős változása esetén – a nyári átlaghőmérséklet 
kb. 6 °C-os emelkedése – a passzív hűtés mai klímára még jól használható, hőtároló képes-
séggel operáló stratégiája nem elégséges, az épületek tervezésének és üzemeltetésének 
újszerű módját kell kifejleszteni. 

V. Tézis: Bemutattam, hogy a vályog építőanyagot hőtároló és páragazdálkodást segítő ké-
pessége miatt érdemes használni az emberi tartózkodásra alkalmas terek épületszerkezetei-
ben. Táblázatos formában összefoglaltam azokat az épületszerkezettani lehetőségeket, ame-
lyekben a vályog hőtároló és páragazdálkodást segítő képessége  jól alkalmazható. 

Eredmények hasznosítása: A kutatás építésökológiával és hőkomforttal foglalkozó eredmé-
nyei további kutatások után, épületszerkezettel foglalkozó eredményei jelen formában hasz-
nosíthatók az oktatásban és a gyakorlatban. 
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2.2 Abstact 

Title: Possibilities of optimum usage of adobe-building in Hungary, with special attention to the 
aspects of building-ecology and energy-conscious planning 

Topic and aim of research: In my thesis I study the technical and economical aspects of the 
constructions of maximum apartment building scale, especially questions concerning build-
ing-ecology and thermal comfort. 

There are three specific aims set in the research: 1) Explore the building-ecological differ-
ences in constructions used for similar functions, but built of different materials; 2) Clarify the 
role of the heat storage capacity of interior construction-layers in performing thermal comfort 
during summers; 3) Define building constructions out of adobe building materials meeting 
present and future economic needs. 

Method: I prepared analyses and studies of different building constructions using international 
methods and data in the building-ecological research. Studying thermal comfort I used a 
dynamic building-simulation software and I measured two existing buildings. In the research 
on adobe-constructions I used the method of morphology to define those constructions that 
are able to utilize the advantageous parameters of adobe building material. 

New scientific results:  
 I. Thesis: Using life cycle analysis (LCA) I established that there are significant differences in 
the environmental impact of building constructions, having similar technical parameters. It is 
necessary to examine the environmental impacts in the complex assessment of building con-
structions. After a wide research on a number of building constructions it can be concluded 
that building constructions with lower environmental impact are preferable.. 

II. Thesis: I established that building constructions have larger impact on photochemical oxi-
dation (summer smog), eutrophication, human- and ecotoxicity in the production phase than 
in the whole operational-cycle. 

III. Thesis: I demonstrated that a greater emphasis should be placed on the planning the heat 
storage capacity of building constructions. I established a method based on building-
simulation to optimize the heat storage capacity of building materials. 

IV. Thesis: I established that passive cooling can be well used these days, but its strategy, op-
erating with heat storage capacity, in case of a significant climate change – with a 6 °C in-
crease in the average summer temperature – ; will not work anymore, new ways of planning 
and operating of building needs to be developed. 

V. Thesis: I demonstrate that the adobe-building material is worth using in building construc-
tions as a layer, which helps improve the heat-storage and vapour-management capacity of 
constructions. I summarized in a chart the possible application of adobe building material, 
which helps improve the heat-storage and vapour-management capacity of constructions. 

Utilization of the results: The results in connection to the building-ecological and thermal com-
fort of my research can be used after further research, while the chapter on building con-
struction are be well utilized in its present form in architectural planning practice and educa-
tion. 
 



BME – Épületszerkezettani Tanszék, www.epszerk.bme.hu 2007 

 

 

Medgyasszay Péter: Földépítés optimalizált lehetőségei Magyarországon. PhD értekezés 

 

7 

 

3 Előszó 
Egyetemi tanulmányaim során, dr. Nagy László választható tantárgya keretében ismerkedtem 

meg a környezettudatos építés témakörével, illetve a földépítés számos építésbiológiailag és 

építésökológiailag kedvező tulajdonságával. A földépítésben olyan építési technológiát lát-

tam, amely számos bizonytalanságot, de számos lehetőséget is hordozott. Az építési anyag 

fejlesztése Magyarországon az 1900-as évek elején leállt és a világ számos táján is csak 1970-

80 után, az első energiaválság után indult el, így jelentős kutatás-fejlesztési deficitben van az 

"általános" ipari építőanyagokhoz képest. 

Az egyetemi diploma megszerzése után a Budapesti Műszaki Egyetem doktori képzésébe 

nyertem felvételt, ahol a földépítés valós lehetőségeinek kutatását kezdem el az 

Épületszerkezettani Tanszéken, dr. Lányi Erzsébet témavezetésével.  

A doktori képzés befejezése után a Független Ökológiai Központ, majd az általam jegyzett 

Belső Udvar Építész és Szakértő Iroda keretei között folytattam kutatásaimat és tervezési tevé-

kenységet. Számos általánosabb építésökológiai kutatásban vettem részt1, illetve a földépítés 

témájában számos szakcikk és egy könyv2 elkészítésével sikerült elmélyíteni ismereteimet a 

földépítés elméleti kérdéseiről. Az elméleti ismeretek mellett gyakorlati tapasztalatokat is 

szereztem számos épület megtervezése, majd felelős műszaki vezetése során. 

A vályogépítés egyik jellemző "előszobája" a környezettudatos, fenntartható építésnek. A 

Független Ökológiai Központban eltöltött 11 év alatt számos olyan projektben vettem részt és 

több olyan szervezeti és társadalmi funkciót töltöttem be, amelyek  segítségével szélesebb 

kontextusban érthettem meg a fenntarthatóság, és a fenntartható építés gondolatrendszere.  

A fenntartható építés vizsgálata során gyorsan világossá vált számomra, hogy az épületek 

fenntartási energiaigénye és környezetterhelése az építőipar egyik fontos kérdése lesz a jövő-

ben. Disszertációmban ezért is foglalkozom kiemelten az építésökológia és az energiatudatos 

építés kérdéseivel. 

Az elmúlt 12 év során számos projektben volt alkalmam a fenntartható, energiatudatos építés 

témakörében szerzett ismereteimet kiszélesíteni így a földépítés kérdését is kissé messzebbről, 

egy tágabb kontextusban tudom értelmezni. 

 

 

                                                      
1 Lásd irodalomjegyzék: Kutatási jelentések  
2 Lásd Belső Udvar Építész és Szakértő Iroda referencialistája: www.belsoudvar.hu 
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4 Köszönetnyilvánítás 

Az értekezés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán 

folyó PhD program indíttatására, az ott folytatott tanulmányok hatására született. 

Elsősorban köszönettel tartozom témavezetőmnek, dr. Lányi Erzsébetnek szakmai segítségéért 

és önzetlen támogatásáért.  

Köszönöm továbbá az Épületszerkezettani Tanszék, (a Tanszék) minden kollegájának sok apró 

és hatalmas segítségét, különös tekintettel Dr. László Ottónak a disszertáció előzetes vélemé-

nyezését, és Dr. Becker Gábor tanszékvezetőnek segítő támogatását. Köszönöm az egyetem 

szakmai tekintélyei:  Dr. Zöld András és Dr. Petró Bálint segítségét, támogatását.  

Köszönettel tartozom azoknak a mesterként tisztelt egyetemi tanáraimnak, akik el tudták mé-

lyíteni bennem az építészet részleteinek és komplexitásának szeretetét: Dr. Harasta Miklósnak, 

Cságoly Ferencnek és dr. Nagy Lászlónak. 

Külön köszönet azoknak a fiatal kollegáknak, akik friss ötleteikkel, és/vagy fantasztikus számí-

tástechnikai ismereteikkel segítettek a disszertációban tárgyalt témák mélységeit megérteni: 

Jároli Józsefnek,  Szalay Zsuzsának és Zorkóczy Zoltánnak. 

Szeretném továbbá megköszönni azon tapasztalt, illetve korombeli kollegák segítségét, akik 

bíztak bennem annyira, hogy különböző projektekben lehetőséget adtak tudományos és 

szakmai ismereteim elmélyítésére, és akikkel manapság is oly sok közös tennivalónk van még. 

Köszönet Ertsey Attilának, Novák Ágnesnek, Dr. Tiderenczl Gábornak, dr. Vásárhelyi Juditnak. 

A Novák Ágnessel közösen írott Föld és szalma építészet c. könyvünk kitartó és következetes 

lektori munkáját nagyon köszönöm Dr. Józsa Zsuzsának. 

Köszönöm, hogy a vályogépítés elméleti kérdéseit megbeszélhettem Dr. Szűcs Miklóssal és 

Csicsely Ágnessel, valamint hogy egyes gyakorlati praktikákba beavatott Mezei Sándor, és 

Lénárt István. 

A disszertáció készítése során végzett mérések lehetőségét a Szentendrei Néprajzi Múzeum 

munkatársainak (Dr. Cseri Miklós, Búzás Miklós, Román Árpán); a meterológiai adatok térítés-

mentes szolgáltatását az Országos Meterológiai Szolgálatnak; az éghajlatváltozás hatását 

prognosztizáló kutatások megértésében nyújtott segítségét pedig Czucz Bálintnak és Feiler 

Józsefnek köszönöm.  
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5 Bevezetés, problémafelvetés 
A disszertáció a földépítés optimalizált alkalmazása mellett szólni kíván az építőipar né-

hány új kihívásáról is. Az alcímben megfogalmazott építésökológia és energiatudatos 

épülettervezés olyan aktuális kérdések, amelyek tárgyalása nélkül a földépítés korszerű 

aktualitása nem érthető meg, azonban tárgyalásuk túlmutat a földépítés területén. 

 

A XXI. századra az emberiség jelentős része lényegesen magasabb komfort szinten él (lakik), 

mint bármikor a megelőző évszázadokban.  

Látszik azonban, hogy az építés és épületüzemeltetés fejlett országokban kialakult, magas 

komfortot biztosító jelenlegi módja a hagyományosan használt energiaforrások korlátossága 

miatt nehezen fejleszthető, illetve nem általánosítható. 

További probléma, hogy az éghajlatváltozás egyre erőteljesebben jelentkező tünetei miatt 

szükségessé válik az épülettervezés és a településtervezés elmúlt 50 évben kifejlesztett alapve-

tő szabályainak, gyakorlatának újragondolása. 

Az építés fejlődésének egyik lehetséges iránya a fenntartható fejlődés fogalmából levezethe-

tő fenntartható építés szerinti építés és üzemeltetés általánossá válása.  

A fenntartható építés definíciója: 

"Egészséges épített környezet létesítése és felelős fenntartása az erőforrások hatékony 
kihasználásával, ökológiai elvek alapján."(C. Kibert, CIB 1994, Tampa)  

 

A fenntartható építés új követelményeket támaszt a települések, épületek, épületszerkezetek 

tervezése, építése, üzemeltetése és utóélete vonatkozásában. Fontossá válik a különböző 

környezetre gyakorolt hatások: az építésökológia szempontjainak megjelenése, számszerűsí-

tése, különféle indikátorainak kidolgozása és indikátor-értékeinek megállapítása. 

Az épületek üzemeltetése során az éghajlatváltozás várható hatása miatt fokozott szerep jut 

a gépészeti energiaigényt csökkenteni képes épületszerkezeti tervezésnek. Jó tervezéssel a 

téli és a nyári időszak alatt lényegesen csökkenthető a gépészeti energiaigény, megfelelő 

belső hőkomfort biztosítása mellett. 

Az épületszerkezetek tervezése egyre komplexebb feladat lesz. Egyrétegű szerkezetekkel, 

egyszerű "ökölszabályok" betartásával egyre kevesebb feladatra lehet optimális szerkezetet 

tervezni. A földszerkezetek jövőbeni alkalmazásának alapvető kérdése, hogy megtaláljuk-e 

azokat a funkciókat, és épületszerkezeteket amelyekben a föld előnyös tulajdonságai gaz-

daságosan, jól érvényesülnek. Ekkor van esély arra, hogy célzott kutatás-fejlesztés után úgy 

tudjuk beépíteni az anyagot, hogy hozzájáruljon az adott funkcióra optimális épület és épü-

letszerkezet létrehozásához. 
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5.1 Az építésökológiai kutatások hazai és nemzetközi helyzete 

Az építésökológia fiatal tudományág. Első tudományos vizsgálatok az 1970-80-as energiavál-

ság után készültek, amikor az épület üzemeltetése mellett az épületszerkezetek előállítási 

primér energiáját (PET) is vizsgálni kezdték. [Ö22: Krusche, P., 1982] 

A nemzetközi elemzésekkel egy időben Magyarországon is folytak kutatások az OMFB megbí-

zásából. [Ö41: Ertsey, A., 1983] A rendszerváltoztatás után azonban a nagy irodák, kutatóinté-

zetek széthullása után ezen a területeken hazai vonatkozásban lemaradás volt tapasztalható. 

Az elmúlt 10 évben a jobb pályázatíró képességgel rendelkező intézetek tudtak forrásokat 

szerezni a hazai kutatásokra, itt első sorban az Ybl Miklós Műszaki Főiskola "Labor 5" szervezetét 

és a Független Ökológiai Központot kell megemlíteni. [K1-K4] 

Az egyetemi képzésben az építésökológiai egyes területei választható tárgyakban jelentek 

meg az elmúlt évtizedben. A BME Környezetmérnöki képzésében kötelező tárgyként szerepel 

az ökologikus építészet, illetve az Ybl Miklós Műszaki főiskolán indult "építészeti ökológia" szak-

irány.  

Az építésökológiai kutatások színvonala Magyarországon az elmúlt években kezdett felzár-

kózni a nemzetközi téren folyó munkákhoz. Ezen folyamat jelentős mozgatórugója, hogy az 

életciklus kutatások (LCA) egyre inkább elterjednek hazánkban is. Ebben a témában 2007-

ben önálló konferenciát szerveztek, és több műhelyben, több kutatócsoport kapcsolódik be 

nemzetközi kutatásokba. 

A Független Ökológiai Központban jelenleg is folyik egy kutatási munka a tégla építőanyag-

ok életciklus alatti környezeti terhelésének kimutatására a Magyar Téglás Szövetség megbízá-

sából. 

A építésökológiai eredmények hazai hasznosításának ígéretes lehetősége, hogy a hazai kuta-

tási eredmények beépülnek a BMGE Épületszerkezettani Tanszékén készülő ARIADNE épület-

szerkezet tervező program modulrendszerébe. 

 

Nemzetközi szinten a környezeti teljesítményt szabványosított LCA módszerrel értékelik, illetve 

több egyetem, kutatóintézet gyűjt adatokat, dolgozott ki környezeti indikátor rendszereket. 

[K4: OTKA T/F 046265] 

Alapként kell szólni az MSZ EN ISO 14040, 14041, 14042, 14043 szabványokról, amelyek az LCA 

vizsgálatok módszertanát3 határozzák meg. 

A fenti szabvány alapjaként a leideni egyetem által készített alapelvek szolgáltak. Az egye-

tem a hatásértékelés témakörében hatás-orientált, u.n. CML értékelési módszert dolgozott ki, 

                                                      
3 A módszertan alapvető elemei, folyamata: Cél, tárgykör meghatározás; Leltárkészítés, Hatásértékelés; 
Életciklus értelmezés; Értékelés. 
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amely három csoportba (alap, specifikus, egyéb) foglalt kategóriák alapján javasolja folya-

matok, termékek, technológiák környezeti hatásának értékelését. 

Régebbi értékelési módszer a kumulatív energiaigény, amely a gyártás, használat, és bontás 

összes energiaigényét adja meg termékek, vagy folyamatok vonatkozásában. Az indikátor a 

közvetlen energiaigény mellett tartalmazza a közvetett energiaigényt is (pl. gyár építése). 

Meg kell még említeni a kár-orientált Eco-indicator 99 módszert, amely három fő prioritás 

(emberi egészség, ökoszisztéma minősége, erőforrások károsodása) alapján három bizonyta-

lansági osztályban4 adja meg a vizsgálat tárgyának környezeti határ-értékelését. 

A fenti értékelési módszerek alapján számos adatbázis épült ki, első sorban Svájcban. A vilá-

gon több helyen, több nyelven használják a Genossenschaft Information Baubiologie intézet 

BauBioDataBank-ját, de a legszélesebb és legmélyebb adatbázis jelenleg az interneten ke-

resztül elérhető "ecoinvent Daten", amely több száz termék és szolgáltatás különböző módsze-

rek szerint számított környezeti hatását mutatja be.  

Az adatbázisok és értékelési módszerek alapján számos cég kínál olyan szoftvert, amely segít 

a szakértő és "laikus építésztervezők" részére értelmezni a kutatási eredményeket. Itt kell meg-

említeni a GEMIS, SimaPro, vagy LEGEP szoftvereket. 

Az eredményeket laikus felhasználók számára tovább kell egyszerűsíteni, értelmezni. Jó irány-

nak tűnik, hogy a termékekre minősítő címkék kerüljenek kidolgozásra, azonban ezek a pe-

csétek (mint natureplus, IBO, IBR) még nem terjedtek el széles körben. 

 

A föld és vályogszerkezetek szempontjából az építésökológia kiemelten vizsgálandó terület, 

mivel minden szakirodalmi és gyakorlati tapasztalat szerint a földszerkezeteknek kisebb a kör-

nyezetterhelésük, mint az "általánosan használt" anyagokból épített szerkezeteknek. 

 

5.2 A belső hőkomfort jelentősége, főbb kérdései, különös tekintettel az 

éghajlatváltozásra 

Életünk 80-90 %-át épületekben töltjük. A beltéri komfotérzetünk egyik meghatározó eleme a 

hőkomfort biztosítása.  

Akkor megfelelő a hőkomfort érzetünk, ha az emberi szervezet biztosítani tudja 

hőháztartásának egyensúlyát. Az emberi szervezet biológiai hőtermelésének feleslege tes-

                                                      
4 Hierarchista (H): egyezményesen elfogadott hatások figyelembevétele; Egalitáriánus (E): a 

legcsekélyebb tudományos bizonyíték megléte is elegendő a hatás figyelembevételéhez; 

Individualista (I): csak bizonyított hatások figyelembevétele. 
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tünkből a külső környezeti hőmérséklet függvényében eltérő mértékben "száraz" és "nedves" 

hőleadás formájában távozik. (5.2-1. ábra, 5.2-2. ábra)  

 

5.2-1. ábra Emberi szervezet hőleadása szo-
bahőmérsékleten [H3: Glücklich, 1989] 

5.2-2. ábra Emberi szervezet hőleadása a 
külső hőmérséklet függvényében [H2: Zöld, 
1995] 

  

Megjegyzés: 1: összes hőleadás; 2: nedves hőleadás; 3: párologtatásos hőleadás; 4: száraz hőleadás; 5: konvekciós 
hőleadás; 6: sugárzásos hőleadás 

 

A téli hőkomfort a szokásos építészeti és gépészeti eszközökkel viszonylag egyszerűen biztosít-

ható, de napjaink egyre aktuálisabb kérdése az éghajlatváltozás egyik önmagát gerjesztő 

problémája, a nyári hőterhelés növekedése.5 Az egyre magasabb nyári hőmérséklet elviselé-

se érdekében mind többen építenek be klímaberendezéseket lakóépületekbe is, ami az 

energiafogyasztás drasztikus növekedését eredményezi. A nemkívánatos spirál elkerülésének 

egyik eleme a passzív hővédelem mind tudatosabb alkalmazása. 

 

Biztosan sokakban él az a kép, amikor egy meleg nyári napon a természetben sétálva 

egy napos mezős területről hűvös erdőbe ér, vagy belép egy templom, vagy vastag 

tradicionális vályogház hűs falai közé. 

 

                                                      
5 A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia meterológiai előrejelzései szerint 2025-re közel 1,5 - 1,8 °C-os hő-
mérsékletemelkedés várható, amely tovább fokozódik, és 2085-re eléri a 4,0 - 5,4 °C-os emelkedést. 
Forró periódusok (amikor legalább 3 egymást követő napon a napi maximumhőmérséklet elérte a 35 
Celsius fokot) előfordulásának gyakorisága közel háromszorosára nő, valamint a hőhullámok (amikor 
legalább 3 egymást követő napon a napi átlaghőmérséklet meghaladta a 25 °C-ot) átlagos előfordu-
lása másfélszeresére nő. [K5: NÉS, 2007] 
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A passzív hővédelem eszközei a mikroklimatikus adottságok (domborzat, kitettség, növény-

zet, stb.) illetve a ház épületszerkezetei jelentősen csökkenteni tudják a külső környezet hőin-

gadozását. Sok esetben ugyan nem képesek az adott funkció igényeit kielégítő hőkomfort 

biztosítására, de hosszú távon6 mindenképpen képesek csökkenteni az épületek fosszilis 

energiaigényét. (5.2-3. ábra) 

5.2-3. ábra A környezet hőmérséklet-ingadozásának (1) tompítása  a klímatudatos tervezés 
(2) az épületszerkezetek klímakiegyenlítő hatása (3), valamint a mechanikus fűtés és hűtés 
(4) eszközeivel. [H1: Olgyay, 1973] 

 
 

Az emberi hőkomfortot a következő tényezők befolyásolják [H1: Olgyay, 1973; H2: Zöld, 1995]: 

 genetikai adottságok, 

 kor, 

 mentális állapot, 

 évszak, 

 aktuálisan végzett tevékenység, 

 ruházat, 

 sugárzás intenzitása (nap), 

 környezeti körülmények: 

 léghőmérséklet, 

 környezet hőmérséklete, 

 páratartalom, 

 légmozgás intenzitása. 

 

Az American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRE) 1992 

ben publikált 55. számú szabványa a 5.2-1. táblázat szerint definiálja a hőkomfort nyári és téli 

feltételeit. 

 

                                                      
6 Kedvező telepítés esetén a megtakarítások egészen addig számításba vehetők, amíg azt a területet 
lakják (500-1000 év), míg az épületszerkezetek által nyerhető megtakarítások az épület egész élettarta-
ma alatt jelentkeznek (40-100 év). 
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5.2-1. táblázat Hőkomfort feltételei – ASHRE 55. számú szabványa [H5: Charles, 2003] 

évszak optimális  
hőmérséklet a 

elfogadható 
hőmérséklet a) 

előfeltételezés b) 

tél 22 °C 20 – 23 °C relatív nedvességtartalom: 50% 
légmozgás: < 15 m/s 
jellemző felületi hőmérséklet: = léghőmérséklet 
metabolikus hőfejlődés: 1,2 met c) 

ruházat: 0,9 clo d) 

nyár 24,5 °C 23 – 26 °C relatív nedvességtartalom: 50% 
légmozgás: < 15 m/s 
jellemző felületi hőmérséklet: = léghőmérséklet 
metabolikus hőfejlődés: 1,2 met 
ruházat: 0,5 clo 

a) operatív hőmérséklet: léghőmérséklet és felületek hőmérsékletéből számolva. 
b) ha az előfeltételezés nem igaz, a hőmérsékletek a szabvány alapján módosítandók 
c) 1,2 met: otthoni tevékenységet végző ember hőkibocsátása 
b) 0,9 clo: öltöny; 0,5 clo: rövid ujjú ing, hosszúnadrág 
 

A hőkomfort így nem egy meghatározott légállapot, hanem bizonyos határok között többféle 

hőmérséklet, páratartalom, légsebesség és sugárzási tényező mellett jöhet létre.  

A levegő-fizikai paraméterekben megadott hőkomfort értékelés mellett mindenképpen szólni 

kell a hőfizikai alapon nyugvó hőkomfort indikátorokról. A világon létező számos modell közül 

továbbiakban a Fanger féle PMV, azaz Predicted Mean Vote, azaz várható hőérzeti érték 

modellt ismertetem. [K4: OTKA T/F 046265; H5: Charles, 2003] 

A modell lényege, hogy a várható légállapot fizikai paramétereit hasonlítja össze a 

hőleadáshoz szükséges még komfortérzetet nyújtó feltételrendszerrel. Az elemzés így több 

tényező (léghőmérséklet, páratartalom, felületi hőmérséklet) együttes hatását elemzi. 

A helyiségekben kialakuló hőkomfort állapotot –4 és +4 között egy értékkel jellemzi. A nagyon 

forró állapotot +4, a nagyon hideget –4 érték jelöl.  

Mivel az emberek hőérzete a levegő fizikai paraméterein túlmenően egyéb tényezőktől is 

függ (születési hely, kor, stb.), a PMV értékek egyben arról is információt adnak, hogy az 

emberek hány százaléka érzi magát komfortosan adott körülmények között: 

 PMV = + 0,5-nél 10 %, 

 PMV = + 1,08-nál 30 %, 

 PMV = + 1,44-nél 50 %, 

 PMV = + 2-nél az emberek 80 %-a érzi magát kellemetlenül. 

A szakirodalom több módszert ismer a mikroklímatikus tényezők elemzésére, tervezésére. Ezen 

módszerek legtöbbje képes ábrázolni is a lehetséges passzív hűtés stratégiáit. A hazai és az 

angolszász irodalomban a következő ábrázolási módszerek ismertek: 

 Mollier féle diagram,  

 Olgyay féle bioklimatikus diagram, 

 „Pszichometrikus” diagram (5.2-4. ábra). 
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5.2-4. ábra Passzív hűtés stratégiái pszichometrikus diagramon* [H4: Watson, 1979] 

 
*Megjegyzés: Az ábrán a függőleges vonalak az alsó vízszintes tengelyen jelölt hőmérséklet értékeket 

mutatják. Az exponenciális jellegű görbék a levegő nedvességtartalmát ábrázolják. Az utolsó görbe a 

100 %-os légnedvesség, azaz a telítési páraállapot görbéje. A vízszintes vonalak a függőleges tengely 

belső oldalán megadott abszolút páratartalom értékeket mutatják. A 30°-hoz közeli szögben lefelé tartó 

vonalak a telítési görbén feltüntetett értékekhez tartozó nedves léghőmérsékletet mutatják. 

 

Az 5.2-4. ábra szerint a passzív hűtés lehetséges stratégiái: 

 hőtároló tömeg, 

 szellőztetés, 

 evaporációs hűtés7. 

További passzív hűtési technikák [H6: Zöld, 1996]: 

 árnyékolás (fix, növényzet, mozgatható), 

 különleges üvegezés, 

 kiszellőztetett szerkezeti rétegek. 

 

                                                      
7 Adiabatikus hűtési folyamat, amely során a levegő vízzel érintkezik, és a felszabaduló vízgőz hatására 
hőmérséklete csökken, páratartalma nő, energiatartalma nem változik. 
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Amint látható a passzív hűtés kérdésköre igen összetett. A földépítésről szóló disszertációban 

azért kell ezzel a témával foglalkozni, mert a szakirodalmi és tapasztalati adatok szerint a föld 

és vályogfalú épületek hőtároló képessége, a belső terek nyári hőkomfortja igen kedvező. 

A hőtároló képességet tovább finomítja az, hogy az épületszerkezetek látens hőtároló képes-

séggel is bírnak, amely szempontból a vályog feltételezések szerint lényegesen jobb tulajdon-

ságokkal rendelkezik, mint az általánosan használt építőanyagok. [H7: Medgyasszay, 1998] 

 

A hőtároló kapacitás szerepének tisztázása, a földszerkezetek hőtároló képessége optimali-

zált alkalmazásuk kulcskérdése, különösen akkor, amikor az éghajlatváltozás miatt vélhetően 

a nyarak melegebbek és szárazabbak lesznek a jövőben. 

 

5.3 A földépítésről élő hitek és tévhitek 

A föld és vályog a fenntartható, valamint az ökologikus építéssel foglalkozó szakirodalom 

kedvelt építőanyaga. Magyarországon azonban a vályogépítésről a következő, néha egy-

másnak ellentmondó, néha igaz, néha hamis, összességében mégis inkább negatív sztereotí-

piák élnek a köztudatban: 

 A vályog a szegény emberek, korszerűtlen építőanyaga. 

 A vályog víz hatására összeesik, nem tartós építőanyag. 

 A vályog olcsó építőanyag. 

 A vályogépületek nyáron hűvösek, télen melegek. 

A BME Építészmérnöki Kar Épüéetszerkezettani Tanszékén az ökologikus építésről szóló vá-

lasztható tantárgy keretében a vályogépítésről szóló előadás kezdetén megkérdezem évek 

óta, hogy a hallgatókban milyen előképek, előítéletek vannak a vályogépítésről. A fenti vé-

lekedések évről-évre a következőkkel bővültek visszatérően: 

 A vályog jó páratechnikai képességgel rendelkezik. 

 A vályognak jó a hőcsillapító képessége. 

 A vályog természetes, környezetbarát építőanyag. 

 A vályogépítésnek magas az élőmunka igénye. 

 A vályog nyomószilárdsága alacsony. 

A nyugat-európai gyakorlatban azonban számos funkcióban, és szerkezetben alkalmaznak 

föld-, és vályogszerkezeteket (5.3-1. ábra). Ezen szerkezetek nem csak kedvező építésökológi-

ai és építésbiológiai vonatkozásaik, hanem esztétikai igényességük, funkcionális újszerűségük 

révén is vezető építészeti és tudományos folyóiratokban publikáltak. (5.3-2. ábra) 
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5.3-1. ábra A Claytech cég standja a Lipcsei 
vásáron. [foto: Medgyasszay Péter] 

5.3-2. ábra Berlin, Engesztelés kápolnájának 
külső látképe. [V54] 

  
 

Disszertációm vályog épületszerkezetekkel foglalkozó fejezetében be kívánom mutatni a 

földépítés valós előnyeit és hátrányait, javaslatokat megfogalmazva a XXI. sz igényeit kielégí-

tő szerkezetek kialakítására. Az EU csatlakozás nyomán ugyanis várható, hogy a nyugat-

európai föld-, és vályogépítés gyakorlata, az eddig elvégzett kutatás-fejlesztés hozadéka 

Magyarországon is hasznosul és a jelenleginél szélesebb körben fogják alkalmazni a föld-, és 

vályogszerkezeteket. 
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6 A kutatás tárgya és célja 
A 5. fejezetben leírt problémák nyomán disszertációmban három különböző, de egymáshoz 

logikailag kapcsolódó területen kívánom téziseimet megfogalmazni, és azokat igazolni.  Mivel 

az építésökológia és hőkomfort területek tárgyalása során a földszerkezetek elemzése önálló-

an nem lenne informatív, ezeken a területeken általánosan használt és javasolt épületszerke-

zetek vizsgálatával is foglalkozom, így megállapításaim általánosíthatók. 

A disszertáció nem kíván foglalkozni a föld-, és vályogépítés azon területeivel, melyek ideig-

lenes, havária épületek kérdésévell foglalkoznak, illetve a földstabilizáció kérdéseivel. A dol-

gozatnak nem tárgya továbbá a földépítés szabályozási kérdésköre. 

Disszertációmban a tartós emberi tartózkodásra alkalmas, maximum társasház léptékű épüle-

tek jellemző szerkezeteinek műszaki és gazdasági kérdéseivel foglalkozom. A föld-, és vályog-

épületek szerkezetei mellett az eredmények értékelése céljából "általánosan alkalmazott"8 

anyagokból készülő szerkezetek elemzését is elvégzem. A műszaki kérdések közül az általános 

műszaki követelmények (tartószerkezeti-, épületszerkezeti-, szépészeti-, kiviteli és gazdaságos-

sági-, stb.) közül kiemelten az építésökológia, és a hőtechnikai komfort követelményeire fóku-

szálok. 

A) Építésökológia 

Építésökológiai fejezetben a szerkezetek életciklus-elemzésének gyakorlatát, indikátorait és a 

szerkezetek javasolt értékelési módszerét fogom tárgyalni. 

A fejezet célja annak kimutatása, hogy milyen különbségek vannak azonos funkciójú szerke-

zetek építésökológiai tulajdonságai között. 

B) Hőkomfort 

A hőkomforttal foglalkozó fejezetben a beltéri hőkomfortot meghatározó tényezőkkel, külö-

nös tekintettel a belső hőmérsékletet, felületi hőmérsékletet és páratartalmat meghatározó 

épület-, és épületszerkezet-tervezési elveket fogom tárgyalni. 

A fejezet célja annak tisztázása, hogy a passzív épülettervezés egyik eleme, a belső terekkel 

érintkező szerkezetek hőtároló tömege és a belső páratartalom milyen hatással van nyári idő-

szakban a megfelelő hőkomfort biztosításában. 

C) Optimalizált épületszerkezetek föld és vályog alkalmazásával 

A fejezetben bemutatom a föld, mint építőanyag legfontosabb műszaki tulajdonságait, va-

lamint javaslatokat fogalmazok meg a vályog építőanyag alkalmazására. 

A fejezet célja olyan épületszerkezetek definiálása, amelyek gazdaságosan képesek kielégí-

teni a jelen és a közeli jövő várható igényeit. 

                                                      
8 "Általánosan alkalmazott" anyagok: a mai családi ház léptékű épületek építése során általánosan 
használt tartószerkezeti és burkolati anyagok (pl. vázkerámia, stb.) 
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7 A kutatás módszere 
A disszertáció 6. fejezetében leírtak következményeként a kutatást három alapvetően eltérő 

módszerrel végeztem el.  

 Az építésökológiai kutatások során különböző nemzetközi módszerek és alapadatok alap-

ján konkrét szerkezetekre vonatkozó elemzéseket, kimutatásokat készítettem. Új indikáto-

rokat nem dolgoztam ki. Indikátorértékekre vonatkozóan új, saját számításokat csak a vá-

lyog építőanyag esetében végeztem. Egyéb építőanyagok vonatkozásában a nemzet-

közi szakirodalom, illetve a munkatársakkal közösen végzett OTKA kutatásban meghatá-

rozott "magyarított" adatokat használtam. A "magyarított" adatok összeállítása Szalay Zsu-

zsa és Zorkóczy Zoltán munkája. [K4: OTKA T/F 046265] 

 A hőkomfortra vonatkozó kutatások során épületszimulációs szoftver segítségével végzett 

elemzéseim, valamint  saját helyszíni mérések alapján fogalmaztam meg állításaimat.  

 Az épületszerkezetekre vonatkozó kutatásaimat részint az előző fejezetek eredményeinek 

felhasználásával, részint a morfológia módszerével végeztem el. (A morfológia módszerét 

nem ideális szerkezet, hanem ideális funkciók definiálására használtam.) 

 

A kutatás módszereinek részletesebb bemutatása: 

7.1 Az építésökológia témájában végzett kutatások módszertana 

A disszertációban közölt megállapítások alapvetően az "Épületszerkezetek építésökológiai és -

biológiai értékelő rendszerének összeállítása az építési anyagok hazai gyártási/előállítási ada-

tai alapján" című OTKA T/F 046265 jelű kutatás keretében általam is végzett munka eredmé-

nyeire épülnek. [K4: OTKA T/F 046265] 

A kutatás során a nemzetközi szakirodalom, és LCA elemzési módszerek áttekintése után kivá-

lasztottuk az általunk vizsgálandó ökológiai indikátorokat, amelyek a következők9: 

1. Kumulatív energiaigény, nem megújuló (PEI, n.r.) 

2. Klímaváltozás (GWP) 

3. Savasodás (AP) 

4. Sztratoszferikus ózonréteg károsodása (ODP) 

5. Fotokémiai oxidáció-nyári szmog (POCP) 

6. Eutrofizáció (EP) 

7. Humántoxicitás (HTP) 

8. Ökotoxicitás (ETP) 
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A használt indikátorok rövid bemutatását a 8. fejezetben, részletesebb bemutatását az Ö-1 

Mellékletben közlöm. 

Minden épületszerkezetet úgy definiáltunk, hogy a szerkezeti rétegek általános épületszerke-

zeti megnevezése mellett külön sorokban szerepeltettük az adott szerkezeti réteg létrehozá-

sához szükséges segédanyagokat is (például téglafal két sorban szerepel, tégla és habarcs 

megnevezésekkel.)  

A szerkezetek egy négyzetméterre vetített felületi tömegét a sűrűség és vastagság alapján 

automatikusan generáltuk, majd szükség esetén kézi módszerrel korrigáltuk. Erre a korrekcióra 

azért volt szükség, mert egyes szerkezeti anyagok (pl. faváz) a szerkezeti rétegben hézagosan 

helyezkedtek el, illetve egyes anyagok (pl. favédő szerek) tömegét nem lehetett automati-

zálni. A szerkezetekben felhasznált építési anyagok mennyiségét a KING költségvetés készítő 

program tétel és munkanorma adatai alapján számítottuk. 

A használati életfázis során legfontosabb műszaki paraméter, a szerkezet hőátbocsátási érté-

kének számításakor a felületi hőhidak arányát a hővezetési tényezők arányosításával vettük 

figyelembe.  

A kutatás önálló tanulmányrészében a későbbi elemzések során használt építőanyagok egy-

ségnyi tömegre vonatkozó adatait hozzárendeltük a vizsgált épületszerkezetek egy-egy szer-

kezeti rétegéhez. A szerkezetekre vonatkozó alapadatok és az ökológiai adatok szorzataként 

egy-egy szerkezetről összefoglaló táblázatokat állítottunk össze. A táblázatokban a "gyártás 

és hulladék" a gyártás és hulladék életfázishoz kapcsolódó abszolút, míg az "életciklusra vetí-

tett" érték az élettartam alapján egy évre jutó relatív környezetterhelést mutatja. Az élettar-

tam meghatározásakor a SIB10 adatait használtuk (Ö-2 Melléklet). Az "életciklusra vetített" ér-

ték meghatározásakor 72.000 fokóra értékkel figyelembe vett fűtési energia környezetterhelé-

sét is számításba vettük. Itt ki kell emelni, hogy az építés tevékenységének (helyszínre szállítás, 

beépítés) környezeti hatását adatok hiányában nem tudtuk figyelembe venni!  

 

A szerkezetekre vonatkozó adatokat a jobb összehasonlítás és bemutathatóság szempontjá-

ból kördiagramokon értékeltük. A kördiagramok energiahasználatra, környezet-károsításra és 

toxicitásra vonatkozó indikátorokat tartalmaztak. A kördiagramokban ábrázolt indikátorokat 

és az indikátorok jellegét a 7.1-1. ábra szemlélteti. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
9 A kutatás során vizsgáltunk még egy indikátor, az eco-indicator 99 szerinti teljesítményeket, azonban 
ezen eredményeket disszertációmban nem szerepeltetem. 
10 Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein 
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7.1-1. ábra Indikátorok eloszlása és besorolása a kördiagramokban 

 
Az indikátorok értéke eltérő tartományban mozgott (pl. falszerkezetekre egyik indikátor 128 - 

241, míg másik indikátor 58.765 – 387.610), ami megnehezítette egy diagramon való ábrázo-

lásukat, ezért az egyes indikátorokat százalékban kifejezve mutatjuk be, az adott épületszer-

kezetre jellemző legmagasabb indikátor-érték százalékában. 

A "gyártás és hulladék" értékelés során a jellemző indikátorokat olyan kördiagramon ábrázol-

tuk, amely egy kék színű felületet képez (7.1-2. ábra), míg az "életciklusra vetített" értékek 

bemutatásakor kék vonal jelzi a gyártási és hulladék életfázishoz, zöld vonal a használati élet-

fázishoz tartózó környezetterhelést, amely értékek összegét piros vonal jelez (7.1-3. ábra). 

A kutatás során kidolgozott ábrázolási és értékelési módszer a vizsgált épületszerkezetek 

egymáshoz viszonyított, százalékos értékelését mutatja. Ez az ábrázolás nagyon szemléletesen 

mutatja a vizsgált épületszerkezetek közötti különbséget.  

Az értékelés során tudni kell azonban, hogy a szerkezeteket értékelő "pecsétek" formája, az 

értékelés megállapításai nagyban függnek attól milyen teljesítményű szerkezeteket vizsgálunk 

egyszerre (pl. ha csak egy nagyon rossz és egy rossz szerkezetet vizsgálunk, akkor az elemzés 

a rosszat nagyon jónak fogja mutatni). 

Nagyon fontos ezért, hogy minél többféle és az elméletileg lehetséges legjobb és legrosszabb 

szerkezeteket is vizsgáljuk. Ezt a szempontot a kutatás pénzügyi korlátai miatt nem tudta teljes 

mértékben kielégíteni. 

 

 



2007 BME – Épületszerkezettani Tanszék, www.epszerk.bme.hu 

 

 

22 Medgyasszay Péter: Földépítés optimalizált lehetőségei Magyarországon. PhD értekezés 

 

7.1-2. ábra 30 cm vastag pórusbeton (Pb30F) fal "gyártás és hulladék" értékelés során számí-
tott környezetterhelése 
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7.1-3.ábra 30 cm vastag pórusbeton fal  (Pb30F) "életciklusra vetített", számított 
környezetterhelése 
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A kutatás során az általam végzett szerkezeti elemzések mellett külön elemzés készült az ab-

lakszerkezetek életciklus vizsgálatáról. 11 

A jellemző transzparens és opaque szerkezetekből egy mintaház modelljét készítettük el oly 

módon, hogy egységnyi beépített felülethez – családi ház geometriáját mintázva – 1 egység 

födém, 1 egység padló, 1,43 egység fal és 0,41 egység ablakfelületet rendeltünk hozzá. 

Az épület léptékben kapott eredményeket ezen feltételekkel állapítottuk meg. 

                                                      
11 Az ablakokat azért elemeztük külön fejezetben, mert a benapozás és az üvegház-hatás miatt ezen 
szerkezeteken a hőveszteségek mellett hőnyereségek is keletkeznek. 
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7.2 Hőkomfort témájában végzett kutatás módszere 

Az 5.2 fejezetben felvetett problémák elemzésére a doktori képzés végére, 1999-re modell-

épületeken történő vizsgálati módszert dolgoztam ki, azonban a vizsgálatok szükséges költsé-

geit mindezidáig nem sikerült előteremteni.  

A kutatás során ezért egyszerűsített, költségtakarékos vizsgálati módszert kellett találni. Az 

egyik, épületek teljes életciklus alatti energia és költségigényére vonatkozó kutatás során [K3: 

Ház-életciklus, 2002] ismerkedtem meg az Energy Plus épületszimulációs szoftverrel, amely 

alkalmas a problémafelvetésben definiált, hőtároló tömeggel kapcsolatban felvetett kérdé-

sek tisztázására.  

Az Energy Plus képes páratechnikai szimulációkra is, azonban megbízható adatok hiánya 

miatt a levegő nedvességtartalmával is összefüggésben lévő látens hőtároló képességet 

nem tudtam szimulálni. A látens hőtárolás szerepét korábbi elméleti levezetéseim (H7: 

Medgyasszay, 1998) továbbfejlesztésével tárgyalom. 

A szimulációs eredmények és elméleti levezetések mellett mindenképpen szerettem volna 

helyszíni méréseket is végezni. Az anyagi lehetőségek korlátossága miatt ezen méréseket 

csak egy egyszerű mérőműszer segítségével tudtam megvalósítani, amely csak egy helyen 

mért (vizsgálatok során beltérben) léghőmérséklet, páratartalom és felületi hőmérséklet mé-

résére alkalmas12. Az eredmények értékeléséhez nélkülözhetetlen kültéri hőmérséklet és pára-

tartalom adatokat a meterológiai szolgálat helyi információi alapján vettem figyelembe. 

 

A szimuláció részletesebb bemutatása 

A szimuláció során a 7.2-1. – 7.2-3. ábrákon látható családi ház várható belső hőállapotát és 

fűtési energiafogyasztását vizsgáltam, több különböző szerkezetek feltétezésével. A geomet-

ria ugyan nem egy átlagos családi ház arányait mutatja, de alkalmas a tetőtérbeépítések 

problematikájának tárgyalására is. Az épületet irodánkban terveztük, jelenleg az épület kivi-

telezése folyamatban van. Az épület átadása után terveim szerint majd mérésekkel tudom a 

disszertációban közölt szimulációk helyességét ellenőrizni. 

A szimulációk a United States Department of Energy intézet Energy Plus v2.0.0 programjával 

készültek [H9: Energy Plus]. A számításhoz felhasznált hővezetési tényezők, fajhő és testsűrűség 

adatok a DIN 4108-4 szabványból és a Föld és szalmaépítészet c. könyvben (H8: 

Medgyasszay, 2006) megjelölt, disszertáció irodalomjegyzékében közölt szakirodalmi forrá-

sokból származnak. 

                                                      
12 Testo 845 infra felületi hőmérsékletmérő műszer, beépített hő és páratartalom érzékelővel, sorozatmé-
résre alkalmas szoftver támogatással. 
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7.2-1. ábra Szimuláció során vizsgált családi ház földszinti alaprajza (terv: Medgyasszay) 

 

 

7.2-2. ábra Szimuláció során vizsgált családi ház tetőtéri alaprajza (terv: Medgyasszay) 
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7.2-3. ábra Szimuláció során vizsgált családi ház metszete (terv: Medgyasszay) 

 
 

A házról a felületeket definiáló modell készült (7.2-4. ábra). A szimuláció során ez a geometria 

változatlan maradt, a külső és belső szerkezeti rétegek felépítését, anyagait változtattam. A 

modell négy zónát definiál: 

1. Soil3: Föld szintje alatt 0,8 méteren kezdődő, 3 m mély réteg 

2. Soil1: Föld szintje alatt 0,8 méteren kezdődő, föld szinte felett 0,5 m-ig tartó réteg 

3. Down: Földszint zónája 

4. Attic: Tetőtér zónája 

Az adatbevitel egyszerűsítése kedvéért azonos homlokzaton azonos méretű nyílások egyszer 

szerepelnek, de hatásuk az építész terveken szereplő számuk szerint van figyelembe véve. 
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7.2-4. ábra Szimuláció során vizsgált családi ház modellje az Energy Plus grafikai ábrázolásá-
ban 

 
 

A szimulációk során "alap"-ként jelölt épület szerkezetei: 

Falszerkezet Padlószerkezet 

- 1,5 cm vályogvakolat - 1,8 cm parketta 
- 15 cm faváz, közötte 15 cm vályogtégla - 6 cm aljzatbeton 
- 35 cm szalmabála hőszigetelés - 10 cm EPS hőszigetelés 
- 4 cm mészhabarcs vakolat - vízszigetelés 
 - 10 cm aljzatbeton 
 - 15 cm kavics 
Födémszerkezet Tetőszerkezet 

- 1,8 cm hajópadló - cserépfedés 
- 3,5 cm párnafa - lécezés 
- kiporlásgátló fólia - ellenléc 
- 15 cm faváz, közötte 15 cm kőzetgyapot hőszigetelés - biztonsági fólia 
- nátronpapír kiporlásgátló fólia - 15 cm szarufa közötte kőzetgyapot hőszigetelés 
- 1,8 cm lécezés - 10 cm segédléc között kőzetgyapot hőszigetelés 
- 1,5 cm vakolat - párafékező fólia 
 - 1,8 cm lécezés 
 - 1,2 cm lambéria 
 

A vizsgált ház eredmények értelmezése szempontjából legfontosabb jellemzőit a 7.2-1. táblá-

zat mutatja be. 
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7.2-1. táblázat A szimuláció során vizsgált épület főbb geometriai adatai 

 Földszint Tetőtér Összes 

Nettó alapterület (m2) 51 51 102 

Ablakfelület (m2) 12,78 8,37 21,15 

Ablak/alapterület (1/x) 3,99 6,09 4,82 

Térfogat (m3) 147,9 137,7 285,6 

Alapterület/térfogat – 
külső vonalon (-) 

1,15 1,03 1,09 

Alapterület/térfogat – 
belső vonalon (-) 

0,96 0,87 0,92 

 

Az épület használatára vonatkozóan a következő tényezők nem változtak: 

1. Téli időszak: október 16. – április 15. 

2. Nyári időszak: április 16. – október 15. 

3. Belső hőterhelés során tervezett felhasználók száma: fsz: 3 fő; tetőtér: 3 fő. 

4. Felhasználók hétköznap munkaidőben nem, egyéb időben otthon tartózkodnak, hét-

végeken napközben 50 %-ban, este 100 %-ban otthon tartózkodnak. 

5. Légcsere: belső tér térfogatának 0,5-szöröse/h. 

6. Árnyékolók téli időszakban 19-8 h-ig, nyári időszakban 8-19 h-ig zárva vannak. 

7. Belső léghőmérséklet téli tervezett értéke: 20 °C. 

 

A jelen állapotot modellező szimulációkhoz a HUN_Szombathely_IWEC.epw file alapján, a 

World Climate Design Data 2001 ASHRAE Handbook-ból származó Magyarországon 1982 és 

1985 között mért „összeállított” átlagos év, évszakonként jellemző sajátos anomáliákkal. Az 

időjárás fájl óra bontású. 

Néhány fontosabb adat az időjárás fájlból képezve:  

 északi szélesség 47,27°, 

 keleti hosszúság 16,63°, 

 tengerszint feletti magasság: 221 m, 

 átlag téli (10/15-4/15) levegő hőmérséklet: 3,27°C, 

 minimális téli hőmérséklet: -17°C, 

 átlag nyári (4/15-10/15) külső levegő hőmérséklet: 16,27°C, 

 maximális nyári hőmérséklet: 34,3°C. 

Az időjárás fájl továbbá számos egyéb adatot is tartalmaz mint például: a légnyomást, pára-

tartalmat, szélirányt, szélsebességet, felhősödést és szoláris jellemzőket. 

Az éghajlatváltozás hatását modellező szimulációkhoz olyan földrajzi helyeket kerestem, ahol 

az éghajlat közelít ahhoz, ami 25-80 év múlva várható Magyarországon. A magyar klímapoli-
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tika megalapozó tanulmányaként az MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézetében készült 

tanulmány (H10: Czucz, 2007) éghajlati analógiákkal foglalkozó fejezetét vettem alapul. A 

tanulmány az u.n. ALARM programra hivatkozva olyan területeket definiál, amelyek jelenlegi 

klímája analóg a 2071-2100 között Magyarországon (Budapesten) várható, a "BAMBO" 

szcenárió és A2HadCM3 modell alapján számított klimatikus adottságokkal. Az analóg terüle-

tek között nincs olyan terület, amely a 47,5-ös szélességi körön helyezkedne el. A jövőbeni 

klimatikus állapotokat két helyszínre, Bukarest (Románia) és Taskent (Üzbegisztán) városára 

közölt adatokkal modelleztem. (7.2-5. ábra) 

A kapott értékek elemzése előtt már itt meg kell jegyezni, hogy az eltérő benapozás (más 

szélességi kör) miatt a kapott eredmények bizonytalansága nagy! 

7.2-5. ábra Magyarország 2071-2100 között várható klímájához analóg területek jelenleg a 
Földön (H10: Czucz, 2007) 

 
Megjegyzés: lila: szoros egyezés, kék: közepes egyezés; narancs: gyenge egyezés. 

 

A bukaresti időjárási adatokat figyelembe vevő szimulációit a ROM_Bucharest_IWEC.epw file 

alapján végeztem el. 

Néhány fontosabb adat az időjárás fájlból képezve:  

 északi szélesség 44,47°, 

 keleti hosszúság 26,14°, 

 tengerszint feletti magasság: 82 m, 

 átlag téli (10/15-4/15) levegő hőmérséklet: 2,96°C, 
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 minimális téli hőmérséklet: -20°C, 

 átlag nyári (4/15-10/15) külső levegő hőmérséklet: 18,49°C, 

 maximális nyári hőmérséklet: 38,8°C. 

A taskenti időjárási adatokat figyelembe vevő szimulációit a UZB_Tashkent_IWEC.epw file 

alapján végeztem el. 

Néhány fontosabb adat az időjárás fájlból képezve:  

 északi szélesség 41,30°, 

 keleti hosszúság 69,27°, 

 tengerszint feletti magasság: 460 m, 

 átlag téli (10/15-4/15) levegő hőmérséklet: 6,21°C, 

 minimális téli hőmérséklet: -11°C, 

 átlag nyári (4/15-10/15) külső levegő hőmérséklet: 22,81°C, 

 maximális nyári hőmérséklet: 40,1°C. 

 

7.3 Földépítés optimalizált alkalmazását bemutató kutatások módszere 

A szerkezetoptimalizálás módszertana kissé eltér a hagyományos szerkezettervezési módsze-

rektől. Kutatásomban nem egy adott funkcióra tervezett szerkezet valamilyen szempontok 

alapján történő optimalizálását végzem el, hanem egy építési anyag legjobb alkalmazási 

területeit keresem. A módszer lényege, hogy a vályog és az általánosan használt építő-

anyagok összehasonlítása során definiálom azokat a műszaki tulajdonságokat, amelyek sze-

rint a vályog legjobb anyagként értékelhető. Ezután a morfológia módszerével definiálom 

azokat a funkciókat, amelyekben a vályog építőanyag egy összetett szerkezet részeként a 

legnagyobb mértékben tud hozzájárulni egy igazán jó szerkezet kialakításához. 

 

A kutatás első lépéseként szakirodalmi adatok felhasználásával definiálom a föld mint építő-

anyag legfontosabb műszaki tulajdonságait. Az összehasonlíthatóság érdekében a vályog 

mellett az általánosan használt építőanyagokat legjellemzőbb műszaki tulajdonságait is min-

den esetben feltüntetem. 

A valós előnyök és hátrányok összevetése után definiálom azokat a műszaki tulajdonságokat, 

amelyek tekintetében a vályog építőanyag a legelőnyösebb a számításba vehető építő-

anyagok közül.  

A vályog építőanyag lehetséges alkalmazási területeit a morfológia módszerével definiálom 

megemlítve az alkalmazás legfontosabb szabályait. 

Visszacsatolásként a földépítés egyik lehetséges alkalmazási területére, földszintes lakóházak 

falszerkezeti kialakítására szerkezetváltozatokat dolgozok ki és a kutatás utolsó elemeként a 
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falazatok teljes életciklust figyelembe vevő gazdaságossági számításait készítem el.  A 

bekerülési költségeket a KING program adattári illetve saját tételei alapján veszem 

számításba. A teljes életciklusra vonatkozó költségkimutatások során csak a fűtési 

energiafogyasztást veszem számításba 72.000 fokóra érték alapján. A karbantartási 

költségeket jellemzően azonosnak tekintem (az összes szerkezet kívülről vakolt felülettel 

készül). A szerkezetek kielégítik a 300-400 kg/m2 "hőtároló tömeg" értéket, ezért a nyári hűtési 

energiaigény költségével nem számolok. (lásd még 9.2.1 fejezet). 

Az eredmények és a levonható következtetések túlmutatnak az egyébként is szerteágazó 

disszertáció vezérfonalán, ezért a kimutatásokat csak háttéranyagként a V-1 Mellékletben 

ismertetem. 
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8 Definíciók 
"Általánosan használt építőanyagok": a mai családi ház léptékű épületek építése során álta-

lánosan használt tartószerkezeti és burkolati anyagok. 

Adiabatikus hűtés: Olyan folyamat, amely során a levegő hőmérsékletét csökkentjük, anélkül, 

hogy energiatartalmát megváltoztatnánk. [H6: Zöld, 1996] 

Építésbiológia: az ember és az épület közötti kapcsolattal foglalkozó tudományterület. A ~ 

főbb területei az épület formájának és tereinek, anyagainak hatása az emberi pszichére, az 

emberi szervezetre káros illetve kedvező külső környezeti tényezők (napsugárzás, földsugárzá-

sok, stb.) kezelése, a beltéri komfortfokozat optimalizálása, a beépített anyagok egészségre 

és pszichére gyakorolt hatása.  

Építésökológia: az épület és a természet kapcsolatával foglalkozó tudományterület. Az ~ 

főbb területei a környezetbe történő illeszkedés (klíma, kitettség, növényzet, stb.), az épület 

energia-, víz-, és hulladékgazdálkodása, valamint az építés anyagainak teljes életcikluson 

értelmezett környezetterhelésének optimalizálása.  

Evaporációs hűtés: Adiabatikus hűtési folyamat, amely során a levegő vízzel érintkezik, és a 

felszabaduló vízgőz hatására hőmérséklete csökken, páratartalma nő, energiatartalma nem 

változik. 

Fenntartható építés: "Egészséges épített környezet létesítése és felelős fenntartása az erőfor-

rások hatékony kihasználásával, ökológiai elvek alapján."(C. Kibert, CIB 1994, Tampa) 

Fenntartható fejlődés: „A fenntartható fejlődés olyan fejlődést jelent, amely kielégíti a jelen 

szükségleteit, ugyanakkor nem veszélyezteti a jövő generációk képességét a saját szükségle-

teik kielégítésében.” (Brundtland Commission Report, 1987) 

Hőkomfort: A kellemes hőérzet az a tudati állapot, amely a termikus környezettel kapcsolatos 

elégedettséget fejezi ki (ASHRE13 szabvány) 

Indikátor 1: Kumulatív energiaigény, nem megújuló (PEI, n.r.): A teljes, primer energiában kife-

jezett nem megújuló energiafelhasználás. Ide tartozik a fosszilis tüzelőanyagok és az atom-

energia felhasználása. Mértékegysége: MJ/kg. 

Indikátor 2: Klímaváltozás (GWP): Az emberi tevékenységből származó különböző gázok fel-

erősítik a természetes üvegházhatást. A hőmérséklet emelkedésének lehetséges következ-

ményei a globális éghajlatváltozás, a csapadékeloszlás és a vegetációs zónák eltolódása, 

valamint a jégolvadás miatt a tengerszint emelkedése. Az antropogén üvegházhatásért fele-

lős ún. üvegház-gázok közül legfontosabbak a szén-dioxid (CO2), a metán (CH4) és a fluor-

klór-szénhidrogének (FCKW). A különböző gázok által okozott hatást az ún. globális felmele-

                                                      
13 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
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gedési potenciállal (Global Warming Potential, GWP), avagy üvegház-potenciállal fejezzük ki. 

Az üvegház gázok hatását a széndioxidhoz viszonyítjuk. Mértékegysége: CO2eq/kg. 

Indikátor 3: Savasodás (AP): A „savas esőért” elsősorban a kéndioxid (SO2) és a nitrogénoxi-

dok (NOx) okolhatók. Ezek az anyagok elsősorban égési folyamatokból származnak, melye-

kért főként az ipar, a hőerőművek, a háztartások és a közlekedés a felelős. Ezekből a gázok-

ból oxidáció útján a légkörben kénes savak, kénsav, illetve nitrogénsav keletkeznek, amelyek 

a csapadék pH-értékét csökkentik. A lehetséges következmények például az erdőpusztulás, a 

talaj savanyodása és az épületek károsodása. A különböző emissziók hatását a SO2 bázison 

kifejezett savasodási potenciállal (Acidification Potential, AP) jellemezzük. Mértékegysége: 

SO2eq/kg. 

Indikátor 4: Sztratoszferikus ózonréteg károsodása (ODP): Az utóbbi években a földi élet szá-

mára veszélyes ultraibolya sugárzás nagy részét kiszűrő sztratoszferikus ózonréteg globálisan is 

vékonyodik. Az ózon bomlásáért elsősorban a fluor-klór-szénhidrogének okolhatók (FCKW). 

Ezeket az anyagokat többek között hűtőszekrényekben és klímaberendezésekben használják, 

hajtógázként történő alkalmazásuk (spray, habosítás) egyre inkább visszaszorulóban van. 

Ugyanakkor más nyomgázok, például a halonok is hozzájárulnak az ózon bontásához. Az ult-

raibolya sugárzás földfelszíni erősödése károsíthatja az emberek és állatok egészségét, a földi 

és vízi ökoszisztémákat, a biokémiai körforgást és az anyagokat. Olyan megbetegedéseket 

okoz, mint a bőrrák és a szürke hályog. Az anyagok ózonkárosító potenciálját (Ozone 

Depletion Potential, ODP) a triklór-fluor-metánéhoz viszonyítjuk. Mértékegysége: CFC11eq/kg. 

Indikátor 5: Fotokémiai oxidáció-nyári szmog (POCP): A fotooxidánsok ultraibolya fény hatá-

sára a troposzférában képződnek, illékony szerves vegyületek (VOC) és szénmonoxid (CO) 

fotokémiai oxidációja során nitrogén-oxidok (NOx) jelenlétében. A legfontosabb fotooxidáns 

az ózon és a peroxiacetilnitrát (PAN). Ezek a kémiai vegyületek károsíthatják az emberi egész-

séget, az ökoszisztámát, vagy akár a szántóföldi növénykultúrákat. Az anyagok fotokémiai 

oxidációs potenciálját (Photo-oxidant formation, POCP) az etilénhez viszonyítjuk. Mértékegy-

sége: etiléneq/kg. 

Indikátor 6: Eutrofizáció (EP): Az eutrofizációt a makro-tápanyag, elsősorban a nitrogén (N) és 

a foszfor (P) magas koncentrációja okozza. A tápanyag feldúsulás a fajok összetételének 

nem kívánatos megváltozásához és megnövekedett biomassza termelődéshez vezethet a vízi 

és a szárazföldi ökoszisztémákban. A magas tápanyag koncentráció emellett a víz ihatóságát 

is veszélyezteti. A vízi ökoszisztémákban a megnövekedett biomassza képződés (alganöve-

kedés) oxigénszint csökkenést és ezáltal halpusztulást okozhat. Az anyagok eutrofizációs po-

tenciálját (Eutrophication Potential, EP) a foszfáthoz viszonyítjuk. Mértékegysége: PO4eq/kg14. 

Indikátor 7: Humántoxicitás (HTP): Ez a hatáskategória a környezetben jelen lévő toxikus 

                                                      
14 foszfát 
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anyagok az emberi egészségre gyakorolt hatását jellemzi. A toxicitás kategóriák 

karakterizációs modellje fejlesztés alatt áll, tudományosan vitatott. Az anyagok 

humántoxicitás potenciáljának (Human-Toxicity Potential, HTP) viszonyítási alapja az 1,4-diklór-

benzol. Mértékegysége: 1,4 DCB15eq/kg. 

Indikátor 8: Ökotoxicitás (ETP): A különböző toxikus anyagok közvetlenül károsíthatják, mérge-

zik a vízi, szárazföldi és üledéki ökoszisztémákat. A toxicitás kategóriák karakterizációs modellje 

fejlesztés alatt áll, tudományosan vitatott. Az anyagok ökotoxicitás potenciáljának 

(Ecotoxicity Potential, ETP) viszonyítási alapja az 1,4-diklór-benzol. Megkülönböztetjük az édes-

vízi (FAETP), tengeri (MAETP), szárazföldi (TAETP), édesvízi üledék (FSETP) és tengeri üledék 

(MSETP) ökoszisztémákra gyakorolt hatást. Mértékegysége: 1,4 DCBeq/kg.  

Látens hőnek nevezzük a fagyáshőt és a párolgási hőt. 

Látens hőtároló kapacitás: Az épületszerkezetekben lévő nedvesség fázisváltozása (szerke-

zetbe történő lecsapódás) során keletkező hőtároló képesség. 

 

                                                                                                                                                                      
15 diklór-benzol 
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9 Kutatási eredmények részletes bemutatása 

9.1 Építésökológia 

Disszertációmban a 7.1 fejezetben ismertetett módszerrel szerkezet és épület szinten végezem 

elemzéseket: 

1) Vizsgáltam a ház meghatározó szerkezetének, a falszerkezetnek az építésökológiai 

tulajdonságait. Az általánosan használt épületszerkezetek mellett azonos 

hőátbocsátási tényezővel rendelkező, "vályog" és "általánosan használt" anyagokból 

készülő, "alacsony energiájú16" szerkezeteket is elemeztem.   

2) Vizsgáltam továbbá három "általános" háztípus (tégla, pórusbeton, könnyűszerkeze-

tes) és egy javasolt "vályog" ház környezetterhelése közötti különbségeket. 

 

A következő falszerkezetek elemzését végeztem el: 

 Réteges, favázas könnyűszerkezetes falszerkezet (FaKF) 

 Réteges, fémvázas könnyűszerkezetes falszerkezet (FemKF) 

 Homogén, tartóváz nélküli pórusbeton falszerkezet (Pb30F) 

 Homogén, tartóváz nélküli vázkerámia falszerkezet (Vk38F) 

 Homogén, tartóváz nélküli vázkerámia falszerkezet (HS38F) 

 Réteges, tartóváz nélküli kerámia falszerkezet 8 cm hőszigeteléssel (B30+8F) 

 Réteges, tartóváz nélküli kerámia falszerkezet 22 cm hőszigeteléssel (B30+22F) 

 Réteges, favázas vályog kitöltésű, szalmabála hőszigetelésű falszerkezet (V35F) 

 Réteges, polisztirol zsaluzat közé öntött beton falszerkezet (PSBF) 

A vizsgált szerkezetek pontos definiálása, és környezeti indikátorainak részletes bemutatása az 

Ö-3 Mellékletben található meg. 

 

A 7.1 fejezetben leírtak szerint a környezeti indikátorokat két időtávban, és léptékben értel-

meztem: 

 a "gyártás és hulladék" környezetterhelés a gyártás és a hulladék életfázishoz kapcsolódó 

abszolút, míg  

 az "életciklusra vetített" érték az élettartam alapján egy évre jutó relatív környezetterhelést 

jelenti. 

 

 

                                                      
16 Alacsony energiájú ház (energiafogyasztás < 75 kWh/m2a) létesítéséhez szükséges falszerkezet, U < 0,2 
W/m2K. 
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9.1.1 Falszerkezetek összehasonlítása 

A falszerkezetek vizsgálata során az eredményeket a következő táblázatokban mutatom be: 

 9.1.1-1. táblázat A falszerkezetek egy négyzetméterére számított indikátorok szélső értékei, 

"gyártás és hulladék" életfázisra vonatkoztatva 

 9.1.1-2. táblázat A falszerkezetek egy négyzetméterére számított indikátorok szélső értékei, 

"életciklusra vetített" dimenzióban, saját léptékben kifejezve  

 9.1.1-3. táblázat A falszerkezetek egy négyzetméterére számított indikátorok szélső értékei, 

"életciklusra vetített" dimenzióban, százalékban kifejezve  

 9.1.1-4. táblázat A falszerkezetek egy négyzetméterére számított indikátorok átlaga és 

szórása, "életciklusra vetített" dimenzióban, saját léptékben kifejezve  

 9.1.1-5. táblázat A falszerkezetek egy négyzetméterére számított indikátorok átlaga és 

szórása, "életciklusra vetített" dimenzióban, százalékban kifejezve  

 9.1.1-1. ábra Falszerkezetek "gyártás és hulladék"-ra vonatkoztatott környezeti hatása  

 9.1.1-2. ábra Falszerkezetek "életciklusra vetített" környezeti hatása  

 

9.1.1-1. táblázat A falszerkezetek egy négyzetméterére számított indikátorok szélső értékei, 
"gyártás és hulladék" életfázisra vonatkoztatva  

 Indikátor megnevezése min. érték 
(léptékben)

max. érték 
(léptékben) 

min. érték 
(%-ban) 

max. érték
(%-ban) 

 nem megújuló energia (GLO, kumulatív energia-
igény, MJ) 382,264 2111,799 18,10% 100% 

 klímaváltozás, GWP 100a (GLO, CML2001, kg 
CO2-eq) 24,750 160,952 15,38% 100% 

 savasodás, AP átlagos európai (RER, CML2001, g 
SO2-eq) 140,935 721,666 19,53% 100% 

 sztratoszferikus ózonréteg károsodása, ODP ál-
landósult (GLO, CML2001, mg CFC-11-Eq) 2,798 16,019 17,46% 100% 

 fotokémiai oxidáció (nyári szmog), POCP, magas 
Nox (RER, CML2001, g etilén-Eq) 6,881 69,207 9,94% 100% 

 eutrofizáció, EP általános (GLO, CML2001, g PO4-
Eq) 16,644 76,120 21,87% 100% 

 humán toxicitás, HTP végtelen (GLO, CML2001, 
kg 1,4-DCB-Eq) 6,176 83,976 7,35% 100% 

 Ökotoxicitás, összes (GLO, CML2001, kg 1,4-
DCB-Eq) 5782,589 190714,545 3,03% 100% 
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9.1.1-2. táblázat A falszerkezetek egy négyzetméterére számított indikátorok szélső értékei, 
"életciklusra vetített" dimenzióban, saját léptékben kifejezve 

  gyártási életfázis használati életfázis összesített érték 
 Indikátor megnevezése min. érték

(lépték-
ben) 

max. 
érték 

(lépték-
ben) 

min. érték
(lépték-

ben) 

max. 
érték 

(lépték-
ben) 

min. érték 
(lépték-

ben) 

max. 
érték 

(lépték-
ben) 

 nem megújuló energia 
(GLO, kumulatív energia-
igény, MJ) 

10,775 47,801 71,112 197,457 81,888 215,291 

 klímaváltozás, GWP 100a 
(GLO, CML2001, kg CO2-
eq) 0,724 3,052 4,179 11,603 4,903 13,137 

 savasodás, AP átlagos eu-
rópai (RER, CML2001, g 
SO2-eq) 3,883 15,969 7,562 20,996 11,445 27,914 

 sztratoszferikus ózonréteg 
károsodása, ODP állandó-
sult (GLO, CML2001, mg 
CFC-11-Eq) 0,079 0,266 0,873 2,423 0,955 2,543 

 fotokémiai oxidáció (nyári 
szmog), POCP, magas Nox 
(RER, CML2001, g etilén-
Eq) 0,197 1,333 0,674 1,870 0,871 2,706 

 eutrofizáció, EP általános 
(GLO, CML2001, g PO4-Eq) 0,510 1,709 0,474 1,317 0,984 2,260 

 humán toxicitás, HTP végte-
len (GLO, CML2001, kg 1,4-
DCB-Eq) 0,180 2,408 0,488 1,356 0,681 2,976 

 Ökotoxicitás, összes (GLO, 
CML2001, kg 1,4-DCB-Eq) 168,939 2697,844 233,386 648,041 402,325 2997,188

 

9.1.1-3. táblázat A falszerkezetek egy négyzetméterére számított indikátorok szélső értékei, 
"életciklusra vetített" dimenzióban, százalékban kifejezve 

  gyártási életfázis használati életfázis összesített érték 
 Indikátor megnevezése min. érték

(%-ban) 
max. 
érték 

(%-ban) 

min. érték
(%-ban) 

max. 
érték 

(%-ban) 

min. érték 
(%-ban) 

max. 
érték 

(%-ban) 
 nem megújuló energia 

(GLO, kumulatív energia-
igény, MJ) 5,01% 22,20% 33,03% 91,72% 38,04% 100,00% 

 klímaváltozás, GWP 100a 
(GLO, CML2001, kg CO2-
eq) 5,51% 23,23% 31,81% 88,32% 37,32% 100,00% 

 savasodás, AP átlagos eu-
rópai (RER, CML2001, g 
SO2-eq) 13,91% 57,21% 27,09% 75,22% 41,00% 100,00% 

 sztratoszferikus ózonréteg 
károsodása, ODP állandó-
sult (GLO, CML2001, mg 
CFC-11-Eq) 3,11% 10,45% 34,32% 95,28% 37,57% 100,00% 

 fotokémiai oxidáció (nyári 
szmog), POCP, magas Nox 
(RER, CML2001, g etilén-
Eq) 7,29% 49,25% 24,89% 69,11% 32,18% 100,00% 
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 eutrofizáció, EP általános 
(GLO, CML2001, g PO4-Eq) 22,57% 75,63% 20,98% 58,26% 43,56% 100,00% 

 humán toxicitás, HTP végte-
len (GLO, CML2001, kg 1,4-
DCB-Eq) 6,06% 80,94% 16,41% 45,57% 22,88% 100,00% 

 Ökotoxicitás, összes (GLO, 
CML2001, kg 1,4-DCB-Eq) 5,64% 90,01% 7,79% 21,62% 13,42% 100,00% 

 

9.1.1-4. táblázat A falszerkezetek egy négyzetméterére számított indikátorok átlaga és szórá-
sa, "életciklusra vetített" dimenzióban, saját léptékben kifejezve 

  gyártási életfázis használati életfázis összesített érték 
 Indikátor megnevezése átlag 

(lépték-
ben) 

szórás 
(lépték-

ben) 

átlag 
(lépték-

ben) 

szórás 
(lépték-

ben) 

átlag 
(lépték-

ben) 

szórás 
(lépték-

ben) 
 nem megújuló energia 

(GLO, kumulatív energia-
igény, MJ) 28,246 12,582 123,462 53,776 151,708 50,803 

 klímaváltozás, GWP 100a 
(GLO, CML2001, kg CO2-
eq) 1,954 0,679 7,255 3,160 9,209 3,127 

 savasodás, AP átlagos eu-
rópai (RER, CML2001, g 
SO2-eq) 8,890 4,021 13,128 5,718 22,018 5,778 

 sztratoszferikus ózonréteg 
károsodása, ODP állandó-
sult (GLO, CML2001, mg 
CFC-11-Eq) 0,155 0,064 1,515 0,660 1,670 0,668 

 fotokémiai oxidáció (nyári 
szmog), POCP, magas Nox 
(RER, CML2001, g etilén-
Eq) 0,850 0,385 1,170 0,509 2,020 0,569 

 eutrofizáció, EP általános 
(GLO, CML2001, g PO4-Eq) 1,001 0,470 0,823 0,359 1,824 0,449 

 humán toxicitás, HTP végte-
len (GLO, CML2001, kg 1,4-
DCB-Eq) 0,832 0,751 0,848 0,369 1,679 0,685 

 Ökotoxicitás, összes (GLO, 
CML2001, kg 1,4-DCB-Eq) 1272,622 978,482 405,194 176,490 1677,816 1029,058

 

9.1.1-5. táblázat A falszerkezetek egy négyzetméterére számított indikátorok átlaga és szórá-
sa, "életciklusra vetített" dimenzióban, százalékban kifejezve 

  gyártási életfázis használati életfázis összesített érték 
 Indikátor megnevezése átlag 

(%-ban) 
szórás 

(%-ban) 
átlag 

(%-ban) 
szórás 

(%-ban) 
átlag 

(%-ban) 
szórás 

(%-ban) 
 nem megújuló energia 

(GLO, kumulatív energia-
igény, MJ) 13,12% 5,84% 57,35% 24,98% 70,47% 23,60% 

 klímaváltozás, GWP 100a 
(GLO, CML2001, kg CO2-
eq) 14,87% 5,17% 55,22% 24,05% 70,09% 23,80% 

 savasodás, AP átlagos eu-
rópai (RER, CML2001, g 
SO2-eq) 31,85% 14,41% 47,03% 20,48% 78,88% 20,70% 
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 sztratoszferikus ózonréteg 
károsodása, ODP állandó-
sult (GLO, CML2001, mg 
CFC-11-Eq) 6,09% 2,51% 59,58% 25,95% 65,66% 26,26% 

 fotokémiai oxidáció (nyári 
szmog), POCP, magas Nox 
(RER, CML2001, g etilén-
Eq) 31,42% 14,22% 43,21% 18,82% 74,63% 21,01% 

 eutrofizáció, EP általános 
(GLO, CML2001, g PO4-Eq) 44,28% 20,80% 36,43% 15,87% 80,71% 19,86% 

 humán toxicitás, HTP végte-
len (GLO, CML2001, kg 1,4-
DCB-Eq) 27,95% 25,25% 28,49% 12,41% 56,44% 23,01% 

 Ökotoxicitás, összes (GLO, 
CML2001, kg 1,4-DCB-Eq) 42,46% 32,65% 13,52% 5,89% 55,98% 34,33% 
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9.1.1-1. ábra Falszerkezetek "gyártás és hulladék" vonatkoztatott környezeti hatása 

  

 

   

   

Jelmagyarázat:  
I) FaKF) Réteges, favázas könnyűszerkezetes falszerkezet; FemKF) Réteges, fémvázas könnyűszerkezetes 
falszerkezet; Pb30F) Homogén, tartóváz nélküli pórusbeton falszerkezet; Vk38F) Homogén, tartóváz nél-
küli vázkerámia falszerkezet; HS38F) Homogén, tartóváz nélküli vázkerámia falszerkezet; B30+8F) Réteges, 
tartóváz nélküli kerámia falszerkezet 8 cm hőszigeteléssel; B30+22F) Réteges, tartóváz nélküli kerámia 
falszerkezet 22 cm hőszigeteléssel; V35F) Réteges, favázas vályog kitöltésű, szalmabála hőszigetelésű 
falszerkezet; PSBF) Réteges, polisztirol zsaluzat közé öntött beton falszerkezet  

II) 1) nem megújuló energia (GLO, kumulatív energiaigény, MJ); 2) klímaváltozás, GWP 100a (GLO, 
CML2001, kg CO2-eq); 3) savasodás, AP átlagos európai (RER, CML2001, g SO2-eq); 4) sztratoszferikus 
ózonréteg károsodása, ODP állandósult (GLO, CML2001, mg CFC-11-Eq); 5) fotokémiai oxidáció (nyári 
szmog), POCP, magas Nox (RER, CML2001, g etilén-Eq); 6) eutrofizáció, EP általános (GLO, CML2001, g 
PO4-Eq); 7) humán toxicitás, HTP végtelen (GLO, CML2001, kg 1,4-DCB-Eq); 8) Ökotoxicitás, összes (GLO, 
CML2001, kg 1,4-DCB-Eq) 
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9.1.1-2. ábra Falszerkezetek "életciklusra vetített" környezeti hatása 

  

 

   

   

Megjegyzés:  
I) FaKF) Réteges, favázas könnyűszerkezetes falszerkezet; FemKF) Réteges, fémvázas könnyűszerkezetes 
falszerkezet; Pb30F) Homogén, tartóváz nélküli pórusbeton falszerkezet; Vk38F) Homogén, tartóváz nél-
küli vázkerámia falszerkezet; HS38F) Homogén, tartóváz nélküli vázkerámia falszerkezet; B30+8F) Réteges, 
tartóváz nélküli kerámia falszerkezet 8 cm hőszigeteléssel; B30+22F) Réteges, tartóváz nélküli kerámia 
falszerkezet 22 cm hőszigeteléssel; V35F) Réteges, favázas vályog kitöltésű, szalmabála hőszigetelésű 
falszerkezet; PSBF) Réteges, polisztirol zsaluzat közé öntött beton falszerkezet  

II) 1) nem megújuló energia (GLO, kumulatív energiaigény, MJ); 2) klímaváltozás, GWP 100a (GLO, 
CML2001, kg CO2-eq); 3) savasodás, AP átlagos európai (RER, CML2001, g SO2-eq); 4) sztratoszferikus 
ózonréteg károsodása, ODP állandósult (GLO, CML2001, mg CFC-11-Eq); 5) fotokémiai oxidáció (nyári 
szmog), POCP, magas Nox (RER, CML2001, g etilén-Eq); 6) eutrofizáció, EP általános (GLO, CML2001, g 
PO4-Eq); 7) humán toxicitás, HTP végtelen (GLO, CML2001, kg 1,4-DCB-Eq); 8) Ökotoxicitás, összes (GLO, 
CML2001, kg 1,4-DCB-Eq) 
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A 9.1.1-1. és 9.1.1-2. ábrákon bemutatott kilenc szerkezet közül a jobb oldali oszlopban lévő 

szerkezetek azonos hőtechnikai paraméterekkel (U=0,16 W/m2K) rendelkeznek, míg a többi 

ábra egynéhány manapság használatos falszerkezetet ábrázol. 

A továbbiakban csak ezekkel az "alacsony energiájú" szerkezetekkel foglalkozom, mivel a kor 

és a közeljövő követelményeinek a jelenlegi előírások szerinti U=0,45 W/m2K érték a használati 

életfázis jelentős energiavesztesége és környezetterhelése miatt nem perspektivikus.  

9.1.1-6. táblázat Azonos mértékben hőszigetelt tégla, beton és vályog falszerkezetek "életcik-
lusra vetített" építésökológiai értékeinek összehasonlítása (U=0,16 W/m2K) 

  B30+22F V35F PSBF 

 Indikátor megneve-
zése gy. h. összes gy. h. 

ösz-

szes gy. h. 

ösz-

szes 

 nem megújuló 
energia (GLO, ku-
mulatív energia-
igény, MJ) 42,27 72,50 114,77 10,78 71,11 81,89 22,72 72,23 94,95 

 klímaváltozás, 
GWP 100a (GLO, 
CML2001, kg CO2-
eq) 3,05 4,26 7,31 0,72 4,18 4,90 1,73 4,24 5,97 

 savasodás, AP 
átlagos európai 
(RER, CML2001, g 
SO2-eq) 15,97 7,71 23,68 3,88 7,56 11,44 6,38 7,68 14,06 

 sztratoszferikus 
ózonréteg károso-
dása, ODP állandó-
sult (GLO, 
CML2001, mg 
CFC-11-Eq) 0,27 0,89 1,16 0,08 0,87 0,96 0,10 0,89 0,98 

 fotokémiai oxidáció 
(nyári szmog), 
POCP, magas Nox 
(RER, CML2001, g 
etilén-Eq) 0,85 0,69 1,53 0,20 0,67 0,87 1,18 0,68 1,86 

 eutrofizáció, EP 
általános (GLO, 
CML2001, g PO4-
Eq) 1,64 0,48 2,13 0,51 0,47 0,98 0,74 0,48 1,22 

 humán toxicitás, 
HTP végtelen 
(GLO, CML2001, 
kg 1,4-DCB-Eq) 1,05 0,50 1,55 0,19 0,49 0,68 0,47 0,50 0,97 

 Ökotoxicitás, ösz-
szes (GLO, 
CML2001, kg 1,4-
DCB-Eq) 2697,84 237,94 2935,78 168,94 233,39 402,32 351,96 237,04 589,00

Megjegyzés: gy.: gyártás; h.: használat 
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A 9.1.1-1. ábra szemléletesen ábrázolja, hogy a természetes anyagokból álló V35F jelű szerke-

zet szinte minden építésökológiai paraméterében lényegesen alacsonyabb értékeket mutat, 

mint a B30+22F jelű kőzetgyapottal hőszigetelt téglás, vagy a PSBF jelű polisztirollal hőszigetelt 

beton szerkezetű fal.  

A pontos indikátor értékek a 9.1.1-7. táblázatban tekinthetők át nominális értékükben. A táb-

lázat alapján bizonyított, hogy azonos hőátbocsátási tényezővel rendelkező falszerkezetek 

építőanyagainak gyártása természetes anyagból 70-80%-kal kevesebb környezetterheléssel 

jár, mint az általánosan használt építőanyagok gyártása. 

9.1.1-7. táblázat Azonos mértékben hőszigetelt tégla, beton és vályog falszerkezetek "gyártás 
és hulladék" életfázisra értelmezett építésökológiai értékeinek  összehasonlítása (U=0,16 
W/m2K) 

 Indikátor megnevezése B30+22F V35 PSBF V35 
/B30+22F 

V35 
/PSBF 

 nem megújuló energia (GLO, 
kumulatív energiaigény, MJ) 2111,80 382,26 1490,55 18% 26% 

 klímaváltozás, GWP 100a (GLO, 
CML2001, kg CO2-eq) 160,95 24,75 121,80 15% 20% 

 savasodás, AP átlagos európai 
(RER, CML2001, g SO2-eq) 721,67 140,94 425,40 20% 33% 

 sztratoszferikus ózonréteg káro-
sodása, ODP állandósult (GLO, 
CML2001, mg CFC-11-Eq) 16,02 2,88 5,46 18% 53% 

 fotokémiai oxidáció (nyári 
szmog), POCP, magas Nox 
(RER, CML2001, g etilén-Eq) 42,42 6,88 69,21 16% 10% 

 eutrofizáció, EP általános (GLO, 
CML2001, g PO4-Eq) 76,12 19,52 49,66 26% 39% 

 humán toxicitás, HTP végtelen 
(GLO, CML2001, kg 1,4-DCB-
Eq) 46,94 7,02 22,87 15% 31% 

 Ökotoxicitás, összes (GLO, 
CML2001, kg 1,4-DCB-Eq) 190714,55 5782,59 20463,18 3% 28% 

 

A fenti megállapítást árnyalni kell a teljes életciklus vizsgálat alapján számított gyártási kör-

nyezetterhelés bemutatásával. 

A teljes életciklus vizsgálat azért fontos, mivel a természetes anyagból készült épületszerkeze-

tek műszaki élettartama sok esetben nem éri el az általánosan használt építőanyagok élettar-

tamát. 

A 9.1.1-2. ábra jó áttekintés ad arról, hogy az azonos hőátbocsátási tényezővel rendelkező 

szerkezetek (jobb oldali oszlop) közül a természetes anyagú szerkezetek használata még min-

dig alacsonyabb környezetterhelést jelent, azonban a megtakarítás mértéke némileg csök-

kent. 

A 9.1.1-8. táblázatból láthatjuk részletesen bemutatva a teljes életciklusra értelmezett, gyár-

tási életfázisra jutó megtakarítások mértékét, ami összességében 50-75%-os megtakarítást 

jelent. 
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9.1.1-8. táblázat Azonos mértékben hőszigetelt tégla, beton és vályog falszerkezetek "életcik-
lusra vetített" építésökológiai értékeinek összehasonlítása a gyártási életfázist tekintve (U=0,16 
W/m2K) 

 Indikátor megnevezése B30+22F V35F PSBF V35F 
/B30+22F 

V35F 
/PSBF 

 nem megújuló energia (GLO, 
kumulatív energiaigény, MJ) 42,27 10,78 22,72 25% 47% 

 klímaváltozás, GWP 100a 
(GLO, CML2001, kg CO2-eq) 3,05 0,72 1,73 24% 42% 

 savasodás, AP átlagos európai 
(RER, CML2001, g SO2-eq) 15,97 3,88 6,38 24% 61% 

 sztratoszferikus ózonréteg 
károsodása, ODP állandósult 
(GLO, CML2001, mg CFC-11-
Eq) 0,27 0,08 0,10 31% 85% 

 fotokémiai oxidáció (nyári 
szmog), POCP, magas Nox 
(RER, CML2001, g etilén-Eq) 0,85 0,20 1,18 23% 17% 

 eutrofizáció, EP általános 
(GLO, CML2001, g PO4-Eq) 1,64 0,51 0,74 31% 69% 

 humán toxicitás, HTP végtelen 
(GLO, CML2001, kg 1,4-DCB-
Eq) 1,05 0,19 0,47 18% 41% 

 Ökotoxicitás, összes (GLO, 
CML2001, kg 1,4-DCB-Eq) 2697,84 168,94 351,96 6% 48% 

 

9.1.2 Három általános és egy vályog szerkezeteket is alkalmazó ház össze-

hasonlítása 

A szerzőtársakkal közösen készített OTKA kutatás [K4: OTKA T/F 046265] továbbfejlesztéseként 

disszertációmban önálló munkaként négy azonos geometriájú modellépületet hasonlítok ösz-

sze, és megállapításaimat ezen eredményekre alapozom. 

A négy háztípus a családi házas építésben jellemző három általános építési "rendszer" (téglás, 

pórusbeton, könnyűszerkezetes) mellett egy "vályog ház" környezetterhelési eredményeit ha-

sonlítja össze. A háztípusok meghatározó épületszerkezeti elemei a következők: 

 1) Homogén, "téglás" ház 

 Homogén, tartóváz nélküli vázkerámia falszerkezet (Vk38F) 

 Hideg burkolatú, nagy hőtároló képességű talajon fekvő padló (HNhP) 

 Kerámia béléstestes padlásfödém (KBF) 

 PVC ablak 

 2) Homogén, "pórusbeton" ház  

 Homogén, tartóváz nélküli pórusbeton falszerkezet (Pb30F) 

 Hideg burkolatú, nagy hőtároló képességű talajon fekvő padló (HNhP) 

 Pórusbeton béléstestes födém (PbF) 

 PVC ablak 
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 3) "Könnyűszerkezetes" ház (favázas)  

 Réteges, favázas könnyűszerkezetes falszerkezet (FaKF) 

 Meleg burkolatú, kis hőtároló képességű talajon fekvő szárazpadló (MKhP) 

 Járható, fa padlásfödém (FHhF) 

 Fa ablak 

 4) "Vályog" ház 

 Réteges, favázas vályog kitöltésű, szalmabála hőszigetelésű falszerkezet (V35F) 

 Hideg burkolatú, nagy hőtároló képességű talajon fekvő padló (HNhP) 

 Járható, fa padlásfödém újrahasznosított anyagból készülő hőszigeteléssel 

(FHuF) 

 Fa ablak 

Az elemzések eredményeit táblázatos formában a 9.1.2-1. – 9.1.2-6. táblázatokban mutatom 

be. 

9.1.2-1. táblázat Épületszintű elemzések környezeti indikátorainak összesítése "gyártás és hul-
ladék" léptékben 

 Indikátor megnevezése 

Téglás Pórusbeton

Könnyű-

szerkezetes Vályog 

 nem megújuló energia (GLO, kumulatív energia-
igény, MJ) 5903,71 5090,81 4222,10 3250,86 

 klímaváltozás, GWP 100a (GLO, CML2001, kg 
CO2-eq) 435,62 377,21 236,31 210,61 

 savasodás, AP átlagos európai (RER, CML2001, 
g SO2-eq) 1774,70 1523,23 1099,78 969,30 

 sztratoszferikus ózonréteg károsodása, ODP 
állandósult (GLO, CML2001, mg CFC-11-Eq) 34,36 24,17 16,77 18,73 

 fotokémiai oxidáció (nyári szmog), POCP, magas 
Nox (RER, CML2001, g etilén-Eq) 160,14 156,09 117,80 68,97 

 eutrofizáció, EP általános (GLO, CML2001, g 
PO4-Eq) 207,49 178,43 143,30 128,31 

 humán toxicitás, HTP végtelen (GLO, CML2001, 
kg 1,4-DCB-Eq) 130,27 109,24 135,20 68,66 

 Ökotoxicitás, összes (GLO, CML2001, kg 1,4-
DCB-Eq) 310352,97 105297,10 75271,34 58765,51 

 

9.1.2-2. táblázat Épületszintű elemzések környezeti indikátorainak összesítése "teljes életcik-
lus" léptékben, gyártás és hulladék életfázisra vonatkoztatva 

 Indikátor megnevezése 

Téglás Pórusbeton

Könnyű-

szerkezetes Vályog 

 nem megújuló energia (GLO, kumulatív ener-
giaigény, MJ) 118,17 109,42 116,78 84,83 

 klímaváltozás, GWP 100a (GLO, CML2001, kg 
CO2-eq) 8,38 7,89 6,13 4,98 

 savasodás, AP átlagos európai (RER, 
CML2001, g SO2-eq) 35,73 33,03 33,14 26,98 

 sztratoszferikus ózonréteg károsodása, ODP 
állandósult (GLO, CML2001, mg CFC-11-Eq) 0,64 0,47 0,46 0,46 
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 fotokémiai oxidáció (nyári szmog), POCP, ma-
gas Nox (RER, CML2001, g etilén-Eq) 3,55 3,48 3,75 1,93 

 eutrofizáció, EP általános (GLO, CML2001, g 
PO4-Eq) 4,07 3,69 4,12 3,53 

 humán toxicitás, HTP végtelen (GLO, 
CML2001, kg 1,4-DCB-Eq) 2,85 2,48 13,49 2,05 

 Ökotoxicitás, összes (GLO, CML2001, kg 1,4-
DCB-Eq) 8311,13 2569,46 3514,58 2045,45 

 

9.1.2-3. táblázat Épületszintű elemzések környezeti indikátorainak összesítése "teljes életcik-
lus" léptékben, használati életfázisra vonatkoztatva 

 Indikátor megnevezése 

Téglás Pórusbeton 

Könnyű-

szerkezetes Vályog 

 nem megújuló energia (GLO, kumulatív 
energiaigény, MJ) 529,80 522,82 423,97 348,67 

 klímaváltozás, GWP 100a (GLO, 
CML2001, kg CO2-eq) 31,13 30,72 24,91 20,49 

 savasodás, AP átlagos európai (RER, 
CML2001, g SO2-eq) 56,33 55,59 45,08 37,08 

 sztratoszferikus ózonréteg károsodása, 
ODP állandósult (GLO, CML2001, mg 
CFC-11-Eq) 6,50 6,42 5,20 4,28 

 fotokémiai oxidáció (nyári szmog), POCP, 
magas Nox (RER, CML2001, g etilén-Eq) 5,02 4,95 4,02 3,30 

 eutrofizáció, EP általános (GLO, CML2001, 
g PO4-Eq) 3,53 3,49 2,83 2,32 

 humán toxicitás, HTP végtelen (GLO, 
CML2001, kg 1,4-DCB-Eq) 3,64 3,59 2,91 2,39 

 Ökotoxicitás, összes (GLO, CML2001, kg 
1,4-DCB-Eq) 2633,48 2642,55 1864,97 1478,06 

 

9.1.2-4. táblázat Épületszintű elemzések környezeti indikátorainak összesítése "teljes életcik-
lus" léptékben, teljes életciklusra vonatkoztatva 

 Indikátor megnevezése 

Téglás Pórusbeton

Könnyű-

szerkezetes Vályog 

 nem megújuló energia (GLO, kumulatív ener-
giaigény, MJ) 647,97 632,24 540,74 433,50 

 klímaváltozás, GWP 100a (GLO, CML2001, kg 
CO2-eq) 39,51 38,61 31,04 25,47 

 savasodás, AP átlagos európai (RER, 
CML2001, g SO2-eq) 92,06 88,62 78,22 64,06 

 sztratoszferikus ózonréteg károsodása, ODP 
állandósult (GLO, CML2001, mg CFC-11-Eq) 7,15 6,89 5,66 4,74 

 fotokémiai oxidáció (nyári szmog), POCP, ma-
gas Nox (RER, CML2001, g etilén-Eq) 8,57 8,43 7,76 5,24 

 eutrofizáció, EP általános (GLO, CML2001, g 
PO4-Eq) 7,60 7,18 6,94 5,86 

 humán toxicitás, HTP végtelen (GLO, 
CML2001, kg 1,4-DCB-Eq) 6,49 6,07 16,40 4,45 

 Ökotoxicitás, összes (GLO, CML2001, kg 1,4-
DCB-Eq) 10944,61 5212,01 5379,55 3523,50 
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Az eredmények értelmezését segíti a kapott eredmények kördiagramokon történő ábrázolá-

sa. 

9.1.2-1. ábra Épület szintű elemzések környezeti indikátorainak összesítése "gyártás és hulla-
dék" léptékben, kördiagramon ábrázolva 
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9.1.2-2. ábra Épületszintű elemzések környezeti indikátorainak összesítése "teljes életciklus" 
léptékben, kördiagramon ábrázolva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 9.1.2-1. és 9.1.2-2. ábrákból jól látható, hogy a "vályog" háztípus csak a gyártás fázisában, 

illetve teljes életciklust tekintve is lényegesen kevesebb környezetterhelést okoz, mint a ma 

használatos szerkezetek. A megtakarítás arányát a 9.1.2-5. - 9.1.2-7. táblázatokban mutatom 

be. 

 

9.1.2-5. táblázat Épületszintű elemzések során kapott eredmények alapján "vályog" ház épí-
tésével várható környezetterhelés csökkenés "gyártás és hulladék" léptékben. 

 Indikátor megnevezése 

Téglás Pórusbeton

Könnyű-

szerkezetes Vályog 

 nem megújuló energia (GLO, kumulatív ener-
giaigény, MJ) -45% -36% -23% 0% 

 klímaváltozás, GWP 100a (GLO, CML2001, kg 
CO2-eq) -52% -44% -11% 0% 

 savasodás, AP átlagos európai (RER, 
CML2001, g SO2-eq) -45% -36% -12% 0% 

 sztratoszferikus ózonréteg károsodása, ODP 
állandósult (GLO, CML2001, mg CFC-11-Eq) -45% -22% 12% 0% 

 fotokémiai oxidáció (nyári szmog), POCP, ma-
gas Nox (RER CML2001 g etilén Eq)

-57% -56% -41% 0% 
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gas Nox (RER, CML2001, g etilén-Eq) 
 eutrofizáció, EP általános (GLO, CML2001, g 

PO4-Eq) -38% -28% -10% 0% 

 humán toxicitás, HTP végtelen (GLO, 
CML2001, kg 1,4-DCB-Eq) -47% -37% -49% 0% 

 Ökotoxicitás, összes (GLO, CML2001, kg 1,4-
DCB-Eq) -81% -44% -22% 0% 

 

9.1.2-6. táblázat Épületszintű elemzések során kapott eredmények alapján "vályog" ház épí-
tésével várható környezetterhelés csökkenés "teljes életciklus" léptékben, gyártás és hulla-
dék életfázisra számolva 

 Indikátor megnevezése 

Téglás Pórusbeton

Könnyű-

szerkezetes Vályog 

 nem megújuló energia (GLO, kumulatív ener-
giaigény, MJ) -28% -22% -27% 0% 

 klímaváltozás, GWP 100a (GLO, CML2001, kg 
CO2-eq) -41% -37% -19% 0% 

 savasodás, AP átlagos európai (RER, 
CML2001, g SO2-eq) -24% -18% -19% 0% 

 sztratoszferikus ózonréteg károsodása, ODP 
állandósult (GLO, CML2001, mg CFC-11-Eq) -28% -1% 2% 0% 

 fotokémiai oxidáció (nyári szmog), POCP, ma-
gas Nox (RER, CML2001, g etilén-Eq) -45% -44% -48% 0% 

 eutrofizáció, EP általános (GLO, CML2001, g 
PO4-Eq) -13% -4% -14% 0% 

 humán toxicitás, HTP végtelen (GLO, 
CML2001, kg 1,4-DCB-Eq) -28% -17% -85% 0% 

 Ökotoxicitás, összes (GLO, CML2001, kg 1,4-
DCB-Eq) -75% -20% -42% 0% 

 

9.1.2-7. táblázat Épületszintű elemzések során kapott eredmények alapján "vályog" ház épí-
tésével várható környezetterhelés csökkenés "teljes életciklus" léptékben, teljes életciklusra 
számolva 

 Indikátor megnevezése 

Téglás Pórusbeton

Könnyű-

szerkezetes Vályog 

 nem megújuló energia (GLO, kumulatív ener-
giaigény, MJ) -33% -31% -20% 0% 

 klímaváltozás, GWP 100a (GLO, CML2001, kg 
CO2-eq) -36% -34% -18% 0% 

 savasodás, AP átlagos európai (RER, 
CML2001, g SO2-eq) -30% -28% -18% 0% 

 sztratoszferikus ózonréteg károsodása, ODP 
állandósult (GLO, CML2001, mg CFC-11-Eq) -34% -31% -16% 0% 

 fotokémiai oxidáció (nyári szmog), POCP, ma-
gas Nox (RER, CML2001, g etilén-Eq) -39% -38% -33% 0% 

 eutrofizáció, EP általános (GLO, CML2001, g 
PO4-Eq) -23% -18% -16% 0% 

 humán toxicitás, HTP végtelen (GLO, 
CML2001, kg 1,4-DCB-Eq) -31% -27% -73% 0% 

 Ökotoxicitás, összes (GLO, CML2001, kg 1,4-
DCB-Eq) -68% -32% -35% 0% 
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A fenti táblázatokból jól látható, hogy mind a gyártási életfázis, mind a teljes életciklus alatt a 

jobban hőszigetelt, természetes anyagokat használó vályog építési "rendszer" 20-40%-os kör-

nyezetterhelés csökkentést eredményezett. 

 

9.1.3 Összefoglalás 

A falszerkezetek önálló összehasonlítása során kimutattam, hogy az alacsony hőátbocsátási 

tényezővel rendelkező falszerkezetek (amelyek alkalmasak "alacsony energiájú ház" építésé-

re) közül a vályogból épülő fal környezetterhelése alacsonyabb, mint az "általános" anya-

gokból épített szerkezeteké. 

Az egyszeri, építéskor számszerűsíthető "gyártás és hulladék" környezetterhelés során a vá-

lyogból épülő falszerkezet környezeti hatásai közül a kumulatív energia és az ezzel korreláló 

CO2eq és SO2eq kibocsátás 70-80 %-kal alacsonyabb, mint "általános" anyagból épített szerke-

zetek esetén.  

A vályogból épített szerkezetnek azonban esetenként alacsonyabb a műszaki élettartama, 

mint az "általános" anyagokból épített szerkezeteké. A "beruházási" környezetterhelés mellett 

ezért jobb indikátor a "teljes életciklusra vonatkozó" környezetterhelés gyártási életfázisra 

vonatkozó adatainak vizsgálata.  

Ezen indikátorra vonatkozóan a szerkezetek környezeti hatása kis mértékben közelített egy-

máshoz, de még mindig 50-75 %-kal alacsonyabb a vályog falszerkezet kumulatív energia 

igénye és CO2eq és SO2eq kibocsátása. 

 

Az épületek vizsgálata során kimutattam, hogy családi házak építésére jelenleg általánosan 

használt építési "rendszerek" és a vályog használatával építhető ház környezetterhelése között 

lényeges különbségek adódik. 

Az építés "gyártás és hulladék" környezetterhelése "vályog ház" esetén 15-50 %-os, míg a "tel-

jes életciklusra vonatkozó" adatok alapján, a gyártási életfázist tekintve 20-40 %-os megtakarí-

tás mutatható ki a kumulatív energia igény, a CO2eq valamint SO2eq kibocsátás vonatkozásá-

ban.  

A megtakarítás annak ellenére számszerűsíthető, hogy épület léptékben számos szerkezetre 

nincs értelme, illetve lehetősége alternatív, "vályog" szerkezet meghatározásának. 

 

Ez eredmények értelmezése során szólni kell a vályog, illetve hasonló kis mértékben feldolgo-

zott, átalakított, alacsony kumulatív energiaigényű építőanyag alkalmazásával elérhető kör-

nyezetterhelés-megtakarítás nemzetgazdasági léptékéről. 
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A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia épített környezetre vonatkozó fejezetének elkészítése-

kor [K5: NÉS, 2007] elsősorban a klímaváltozást okozó környezeti indikátor, a CO2eq kibocsátás 

csökkentésének lehetőségeit tekintettük át. 

A kutatási jelentésben leírt becslés szerint a Magyarország teljes 2005. évi, 78,5 millió tonna 

CO2eq kibocsátásához képest a beépített építőanyagok gyártásához köthető kibocsátás 2,4-9 

m.t. CO2eq-ra tehető.17  

A társadalomban élő előítéletek és eltérő marketing támogatás miatt nem várható, hogy az 

alacsony feldolgozottságú, alacsony kumulatív energiatartalmú anyagok általánosan elter-

jednek. Amennyiben középtávon 10-15 %-ban ki tudják váltani az "általánosan használt" épí-

tőanyagokat, a kumulatív energia, a CO2eq és az SO2eq vonatkozásában az építőanyagokhoz 

kapcsolódó kibocsátások 5-7 %-os megtakarításával lehet számolni. A CO2eq vonatkozásában 

ez 120-500 ezer tonna / év megtakarítást jelenthet. Ez a mennyiség nem kevés, azonban szá-

mos egyéb intézkedéssel (pl. utólagos hőszigetelés) nagyságrendekkel  több környezetterhe-

lés takarítható meg. 

 

Az épületökológiai elemzések még egy, előzetesen nem feltételezett eredményt mutattak ki. 

Korábbi feltételezések, és a primér energiára, CO2eq és SO2eq indikátorokra végzett korábbi 

kutatások azt mutatták, hogy a külső térelhatároló szerkezetek esetén a használati életfázis 

alatt jelentősebb környezetterhelés keletkezik, mint a gyártás során. 

Jelen kutatás megerősítette, hogy az energiahasználat, a klímaváltozás és az ózonréteg káro-

sítása szempontjából elsősorban a használati életciklus a domináns.  

A savasodás szempontjából egyes épületszerkezeteknél, a szmogképződés, az eutrofizáció, a 

humán- és az ökotoxicitás szempontjából azonban minden szerkezet esetén a gyártási életfá-

zis domináns! 

A 9.1.2-2. – 9.1.2-4. táblázatokban jól látható, hogy a nem megújuló energiahasználat, a klí-

maváltozás, és a sztatoszférikus ózonréteg károsodása szempontjából a használati életciklus 

környezetterhelése legalább négyszer olyan domináns, mint a gyártásé. Ugyanezen tábláza-

tokból látható, hogy savasodás, és a fotokémiai oxidáció szempontjából a gyártási és a 

használati életciklus közel azonos mértékben felelős a szerkezetek környezetterhelése szem-

pontjából. A táblázatokban ábrázolt három további indikátor, az eutofizáció, a humán toxici-

tás, illetve az ökotoxicitás tekintetében viszont a gyártási életciklus a domináns, az 

ökotoxicitás esetén akár háromszoros mértékben is. 

                                                      
17 A becslés alapja az volt, hogy az éves fűtési energiaigény KSH által közölt értékét arányosítottuk azzal 
a szakirodalmi adattal, hogy a primér energia és a használati energia aránya az átlagos épületek ese-
tén 1:4-5-höz. A kommunális és lakóépületek építőanyag előállítására fordított energia így éves szinten 
64-108 PJ-ra tehető. Mivel nem általános, hogy ez az energia elektromos áram, vagy hőenergia felhasz-
nálását jelenti, a CO2eq kibocsátás még tágabb határok között 2400-9000 e.t. értékre becsülhető. [K5] 
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A CO2eq kibocsátáson túlmenően országos léptékben meghatározott környezeti indikátorok 

értékeit nem ismerjük, így a gyártáshoz kapcsolódó környezetterhelés léptékét sem tudjuk 

arányosítani az ország kibocsátásához. 

 

A kutatás eredményeinek hasznosíthatósága 

1) Javasolt az építésökológiai LCA értékelés módszerének bevezetése a szerkezettervezés, 

későbbiekben további kutatások után akár az építésszabályozás szempontrendszerébe.  

Indoklás: Az építésökológiai indikátorok kidolgozottsága és tudományos elfogadottsága elég-

séges arra, hogy a szerkezetek környezetterhelése közötti  különbségeket kimutassa. A későb-

biekben van realitása annak is, hogy az üzemeltetési energiahasznált szabályozása mellett 

(7/2006 TNM rendelet) a beépített energiára is építési szabályozások lépjenek életbe.18 

 

A kutatás jövőbeni távlatai, további feladatok 

1) A humán és ökotoxicitásra vonatkozó, nemzetközileg nem általánosan elfogadott indiká-

torok értékelési módszerét fejleszteni kell. 

Indoklás: A kapott eredmények alapján az építőanyagok gyártása során fellépő humán és 

ökotoxicitás jelentősebb, mint a használati életciklus alatt keletkező környezetterhelés. Sejthe-

tő ez esetben, hogy az építőanyagok gyártása során keletkező környezetterhelés ezen formái 

nemzetgazdasági szinten is jelentőséggel bírnak. 

2) Az alacsony feldolgozottságú, alacsony kumulatív energiatartalmú anyagok épületszerke-

zetben való alkalmazási lehetőségeit további kutatások során kell pontosítani, szélesíteni. 

Indoklás: Ezen építőanyagok jelenleg több esetben sokak számára nem elfogadható minő-

ségben, rövidebb élettartammal építhetők be mint az "általánosan alkalmazott" építőanyag-

ok. 

 

                                                      
18 A Galgahévízen létesítendő ökofalu rendezési terve 2002 óta írja elő a családi házak építése során 
beépíthető primér energiatartalom maximális értékét. 
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9.2 Hőkomfort  

Az 5.2 fejezetben bemutatott pszichometrikus diagramon ábrázoltam a jelenlegi és a várható 

külső levegő léghőmérséklet-páratartalom legmelegebb nyári hétre vonatkozó adatait. 

(9.1.3-1. ábra) 

Az ábra tanulsága szerint a jelenlegi időjárási viszonyok mellett a hőtárolásra alapuló passzív 

hűtési stratégia hozza a legjobb eredményeket. Mivel disszertációm alapvetően a vályog 

alkalmazási lehetőségeit vizsgálja és a vályog nagy térfogatsúlya miatt előre láthatólag jó 

hőtárolási képességgel rendelkezik, e két ok miatt a következőkben a hőtárolás szerepét vizs-

gálom részletesen.  

A passzív hővédelem egyéb szükséges elemeit(árnyékolás, stb.) nem elemzem részletesen. A 

jövőbeni klimatikus viszonyokkal analóg területek időjárási adatainak ábrázolása szerint egyre 

nagyobb szerepe lesz az éjszakai szellőztetésnek és az evaporációs hűtésnek. Ezeket a terüle-

teket sem tárgyalom részletesen. A nedvességháztartással is operáló hűtési stratégiák felé 

tekintve a látens hőtárolás elméleti hátterével fogok foglalkozni. 

9.1.3-1. ábra Legmelegebb nyári hét* hőmérsékleti és légnedvességi adatai a passzív hűtési 
stratégiák ábrázolásával a pszichometrikus diagramon. 

  
* Legmelegebb nyári hét: Szombathelyen: július 21-28; Bukarest: augusztus 22-29; Thaskent: július 4-11. 
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9.2.1 Hőtárolás szerepét vizsgáló szimuláció eredményei 

Általánosan használt anyagoknál a hőtárolás elsődleges formája az épülettömegben tárolt 

hő, amely a hőtároló tömeg függvénye. Hőtároló tömeg alatt azokat az épületszerkezeteket 

értjük, amelyek a belső térrel kölcsönhatásba kerülnek, és a beeső napsugárzás, illetve a le-

vegő konvekciója hatására felmelegednek, vagy lehűlnek. A tárolt hő mennyisége a hőmér-

sékletkülönbség a hővezetési tényező, a felmelegedés/lehűlés fázisideje, az anyag fajhőjének 

és tömegének függvénye. Az épületekbe épített anyag tömege azonban általában építés-

ökológiai és gazdaságossági szempontból kedvezőtlen. Korlátos szerkezeti rétegvastagság 

esetén (pl. maximalizált beépítés) a hőtároló funkciót ellátó nagy szerkezeti vastagság a hő-

szigetelésre fordítható helyet csökkenti, ezzel a fűtési energiaigényt növeli. 

Felmerül a kérdés: lehet-e optimalizálni a szerkezetek hőtároló képességét? 

 

Első szimuláció-csoportban a falszerkezet hőtároló képességét vizsgáltam. A hőszigetelő ké-

pesség csökkentése nagymértékben befolyásolta volna az eredményeket, így a hőszigetelő 

anyag vastagságát (35 cm szalma) nem változtattam. Az elemzések során esetenként olyan 

szerkezeteket is vizsgáltam, amelyek gazdaságilag illetve térhasznosítás szempontjából sem 

tekinthetők reálisnak, azonban a hőtárolás mértékének megállapítása szempontjából fontos 

elemzések voltak. 

A 7.2 fejezetben bemutatott épület falszerkezetét (belső burkolatát) a 9.2.1-1. táblázatban 

feltüntetett változatokban vizsgáltam. A hőkomfort változását a földszinti és a tetőtéri zónára 

külön-külön tüntetem fel. A későbbi elemzésekre is tekintettel külön oszlopban tüntetem fel az 

épes, nettó fűtési igény számított értékét. 

A "Kellemetlen órák száma" azt jelenti, hogy a szimuláció szerint hány óráig haladja meg a 

PMV az 1,08 értéket (lásd 5.2 fejezet). Ekkor az emberek 30 %-a érzi magát kellemetlenül (26 

°C körüli léghőmérséklet az 5.2-1. táblázat feltételei mellett). 

A hőtároló tömeget szerkezet léptékben mutatom be a következő táblázatokban. Már itt is 

felhívnám azonban a figyelmet, hogy a szerkezetek hőtároló tömege nem ad megfelelő in-

formációt a várható hőkomfortról. Az ablakok aránya, a benapozottság a belső hőterhelést 

jelentősen módosítja, továbbá a hőtároló szerkezetek és hőszigetelő rétegek geometriai el-

rendezése is jelentősen befolyásolja a hőérzetet. 
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9.2.1-1. táblázat Hőkomfort és fűtési energia változása a falszerkezet hőtároló tömegének 
függvényében 

 Jel belső réteg Földszint  
kellemetlen 
órák száma 

Tetőtér 
kellemetlen 
órák száma 

Éves fűtési 
igény  
(kWh/m2) 

Hőtároló  
tömeg* 
(kg/m2) 

 G 1,2 cm gipszkarton 133 646        51,99     12 

 Va 1,5 cm vakolat 131 637        51,90     27 

Alap V15 15 cm vályog + vályogvako-

lat 

27 596        50,80     280,5 

 T15 15 cm tömör tégla + vakolat 21 561        49,77     282 

 V30 30 cm vályog + vályogvako-

lat 

11 521        49,74     535,5 

 T30 30 cm üreges tégla + vakolat 21 561        49,77     445,5 

 Tvk30 30 cm vázkerámia tégla + 

vakolat 

42 587        49,41     265,5 

 M30 30 cm mészhomok tégla + 

vakolat 

14 534        49,82     565,5 

 V45 45 cm vályog + vakolat 3 457        49,18     790,5 

 V60 60 cm vályog + vakolat 0 421        48,90     1045,5 

*Hőtároló tömegként a hőszigetelésig terjedő belső szerkezetek összes tömegét vettem számításba 

A szimulációk alapján kijelenthető, hogy a falszerkezetek jelentős hatással vannak, elsősor-

ban a földszinti hőkomfort biztosításában. A falszerkezetek tömegének növelésével arányosan 

javul a földszinti tér hőkomfortja (9.2.1-1. ábra). A hiperbolikus jellegű függvény optimumaként 

a vizsgált esetben a 300-400 kg/m2 érték tekinthető. 

9.2.1-1. ábra Falak hőtároló képességének* hatása a hőkomfortra 

*Hőtároló tömegként a hőszigetelésig terjedő belső szerkezetek összes tömegét vettem számításba 

Falak "hőtároló" képességének hatása a hőkomfortra
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Második szimuláció-csoportban a padlószerkezet hőkomfortot befolyásoló hatását vizsgál-

tam. A hőszigetelést beterveztem a padló vonalában és az alaptest mellett is, illetve azt is 

vizsgáltam mi történik ha csak a padlóban, illetve csak az alap mellett épül be hőszigetelés. 

Az eredményeket bemutató 9.2.1-2. táblázatban nem tudtam a "hőtároló tömeget" definiál-

ni. Az oldalsó hőszigetelés megléte, vagy nem léte ugyanazon vízszintes rétegterv és számít-

ható hőtároló tömeg mellett nem összehasonlítható eredményeket adott volna. Az eredmé-

nyek kontrolljaként azonban feltüntetem a padlószerkezet leghidegebb értékét is. (Ez az érték 

minden esetben április 30-án, hajnali 5-kor áll elő a szimuláció számításai szerint.) 

9.2.1-2. táblázat Hőkomfort a fűtési energia és a padlóhőmérséklet változása a padlószerke-
zet hőszigetelésének módja és mértéke függvényében 

 Jel Hőszigetelés módja és mér-
téke* 

Padló mini-
mális hőmér-
séklete (°C)* 

Földszint  
kellemetlen 
órák száma 

Tetőtér 
kellemetlen 
órák száma 

Éves fűtési 
igény  
(kWh/m2) 

  XPS0 lábazat: 0 cm XPS; padló: 
10 cm EPS 

     15,44     161 621        54,02     

  XPS20 lábazat: 2 cm XPS; padló: 
10 cm EPS 

     15,81     77 607        52,60     

  XPS40 lábazat: 4 cm XPS; padló: 
10 cm EPS 

     16,04     52 605        51,66     

  XPS60 lábazat: 6 cm XPS; padló: 
10 cm EPS 

     16,15     45 599        51,38     

  XPS80 lábazat: 8 cm XPS; padló: 
10 cm EPS 

     16,21     41 596        51,13     

  XPS100 lábazat: 10 cm XPS; padló: 
10 cm EPS 

     16,29     33 595        50,85     

Alap XPS120 lábazat: 12 cm XPS; padló: 
10 cm EPS 

     16,26     27 596        50,80     

  
EPS0 lábazat: 12 cm XPS; padló: 

0 cm EPS 
     16,50     0 506        53,44     

  EPS20 lábazat: 12 cm XPS; padló: 
2 cm EPS 

     16,43     0 525        52,57     

  EPS40 lábazat: 12 cm XPS; padló: 
4 cm EPS 

     16,39     0 545        51,63     

  EPS60 lábazat: 12 cm XPS; padló: 
6 cm EPS 

     16,36     3 563        51,43     

  EPS80 lábazat: 12 cm XPS; padló: 
8 cm EPS 

     16,32     11 582        51,01     

Alap EPS100 lábazat: 12 cm XPS; padló: 
10 cm EPS 

     16,26     27 596        50,80     

* A padlószerkezeti hőmérsékletek alacsonyabbak a szükséges minimális értéknél, ami a fűtési idény, 

illetve a meterológiai file felülvizsgálatát teszi szükségessé. A szimuláció eredményeinek nagyságrendjét, 

trendjét azonban nem befolyásolja. 

 

A szimulációk alapján kijelenthető, hogy a padlószerkezet meghatározó hatással van, első-

sorban a földszinti hőkomfort biztosításában. A padlószerkezet kialakítása során a fűtési ener-

giaigényt úgy tudjuk minimalizálni, hogy a padló alatt vízszintesen és a lábazaton függőleges 
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helyzetben maximalizáljuk a hőszigetelés mértékét. Ha azonban nem csak a fűtési, hanem a 

teljes éves, fűtési és hűtési energiaigény optimalizálására törekszünk, a jelenlegi gyakorlattal 

szemben a lábazati hőszigetelés maximalizálásával és a padlóban lévő szigetelés optimali-

zálásával, (mindenképpen 5 cm alatt tartásával) érjük el a legjobb eredményt. (9.2.1-2. ábra)  

A vizsgált épületnél amennyiben a padlóban lévő hőszigetelést 10 cm-ről 4 cm-re csökkent-

jük, a fűtési energiaigény ugyan nő 1,6 %-kal, azonban a földszinti zónában várható kellemet-

len órák száma lecsökken 0-ra. (A falszerkezet hőtároló képességének növelése során 60 cm 

vastag hőtároló szerkezet vezetett ilyen eredményre, igaz ott az éves hűtési energiaigény 3,7 

%-kal csökkenni is tudott.) 

A padlóban lévő hőszigetelés csökkentésének számomra nem várt hatása volt, hogy a pad-

lószerkezet felületi hőmérséklete kiegyensúlyozottabb lett. Ennek oka, hogy a padló alatt 

nagyobb tömeg tud a felületi hőmérséklet csillapításában részt venni. A hőmérséklet maximá-

lis értéke lecsökken, mivel a felületre érkező napsugárzás nagyobb tömeget kell felmelegít-

sen. A padló legalacsonyabb várható hőmérséklete megnő, mivel nagyobb felmelegített 

tömeg lassabban hűl ki. 

 

9.2.1-2. ábra Padlószerkezet hőszigetelésének hatása a nyári hőkomfortra*  

 

* XPS0-120: lábazati hőszigetelés vastagsága úgy, hogy a padlón 10 cm EPS hőszigetelés kerül kialakítás-

ra. EPS0-100: padlószerkezetben lévő hőszigetelés vastagsága úgy, hogy a lábazaton 12 cm XPS hőszi-

getelést építenek be. 
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Harmadik szimuláció-csoportban a födémszerkezet hőkomfortot befolyásoló hatását vizsgál-

tam.  

A tetőtéri zóna számított kellemetlen órák száma minden korábbi szimulációban lényegesen 

magasabb volt, mint a földszinti zónában. A tetőtért határoló szerkezetek változtatásával 

megpróbáltam a tetőtéri hőkomfortot is a földszinthez hasonló mértékben biztosítani. A tető-

szerkezet vizsgálata előtt a födémszerkezet vizsgálatát végeztem el. 

A 9.2.1-3. táblázatban feltüntettem a földszinti és a tetőtéri zóna számított hőkomfort paramé-

tereit, valamint a födémszerkezetek tömegét és hőátbocsátási tényezőjét is. 

A szimuláció során a korábban "alap"-ként definiált épület mellett azt vizsgáltam, mi történik, 

ha a födémszerkezetbe a járatos hőszigetelő kitöltés helyett tömör szerkezetet, 15 cm-es vá-

lyogelemeket terveztem be. 

9.2.1-3. táblázat Hőkomfort változása különböző zónákban, a födémszerkezet kialakításának 
függvényében 

 Jel Hőszigetelés 
módja és mérté-
ke* 

Hőát-
bocsátási 
tényező 
(W/m2K) 

Földszint  
kellemetlen 
órák száma 

Tetőtér 
kellemetlen 
órák száma 

Éves fűtési 
igény  
(kWh/m2) 

Födém 
"hőtároló 
tömege" 
(kg/m2) 

  NF15 15 cm vályog          1,25    87 381     50,08     279 
Alap KF15 15 cm  

kőzetgyapot 
         0,23    27 596     50,80     29,25 

 

A szimulációk alapján kijelenthető, hogy a födémszerkezet meghatározó hatással van, a föld-

szint és a tetőtér hőkomfortja szempontjából. Az épület fűtési energiaigénye a vizsgált eset-

ben elenyésző mértékben csökkent (a nagyobb hőtároló kapacitásnak köszönhetően).  

A nehéz födém kiiktatta az épületben lévő hőtechnikai elválasztó réteget, így az épület föld-

szint tetőtér különbsége lényegesen csökkent. A nehéz födém mindenképpen pozitívan érté-

kelendő. A földszinten ugyan jelentősen emelte a kellemetlen órák számát, de a tetőtérben 

lényegesen csökkentette, és az egész házra vonatkozólag is 16 %-kal csökkentette a 

hőtechnikailag kritikus időt. 

A vizsgálatok alacsony száma miatt korrelációt a hőátbocsátás, vagy a hőtároló tömeg és a 

kellemetlen órák száma között nem állapítottam meg.  

 

Negyedik szimuláció-csoportban a tetőszerkezet hőkomfortot befolyásoló hatását vizsgáltam. 

A földszinten és a tetőtérben várható hőtechnikailag kellemetlen órák száma, valamint a fű-

tés energiaigénye mellett a tetőszerkezetben lévő hőszigetelésig számított "hőtároló" tömeget 

is feltüntettem. (9.2.1-4. táblázat) 
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9.2.1-4. táblázat Hőkomfort változása különböző zónákban, a tetőszerkezet kialakításának 
függvényében 

 Jel belső réteg Földszint  
kellemetlen 
órák száma 

Tetőtér 
kellemetlen 
órák száma 

Éves fűtési 
igény  
(kWh/m2) 

Hőtároló  
tömeg* 
(kg/m2) 

Alap L-(t) 1,6 cm lambéria 27 596        50,80     10,4 

  G-(t) 1,2 cm gipszkarton 29 585        50,83     12 

  

Va-(t) 1,6 cm lécvázra 1,5 cm va-

kolat 

27 595        50,37     37,4 

  V06-

(t) 

6 cm vályogtégla lécváz 

mögött, lécvázon 1,5 cm 

vakolat 

24 567        50,18     129 

  V15-

(t) 

15 cm vályogtégla lécváz 

mögött, lécvázon 1,5 cm 

vakolat 

23 524        49,78     282 

 

A szimulációk alapján kijelenthető lenne, hogy önmagában a tetőszerkezet "hőtároló képes-

sége" csekély hatással van a földszint és a tetőtér hőkomfortja szempontjából (9.2.1-3. ábra). 

A szimuláció eredményeit azonban finomítani kell: 

a. A vizsgált esetben a tetőtér magas térdfallal épült, így alapesetben is jelentős tömeg 

volt a tetőtérben.  

b. A tetőszerkezet belső felülete arányában kisebb mint általános esetekben. 

c. Amennyiben a nehéz födémet és a tetőtéri nagy hőtároló tömeget együtt alkalma-

zunk, a tetőtérben várható kellemetlen órák száma lényegesen lecsökken (9.2.1-5. 

táblázat). 

9.2.1-5. táblázat Hőkomfort változása különböző zónákban, a tetőszerkezet és a födém egy-
idejű változtatásával 

 Jel tető belső rétege valamint 
födém kitöltő anyaga 

Földszint  
kellemetlen 
órák száma 

Tetőtér 
kellemetlen 
órák száma 

Éves fűtési 
igény  
(kWh/m2) 

Hőtároló  
tömeg* 
(kg/m2) 

Alap L-(t) tetőtér: 1,6 cm lambéria; 

födém: 15 cm kőzetgyapot 

27 596 50,80     10,4 

  NF15 tetőtér: 1,6 cm lambéria; 

födém: 15 cm vályog 

87 381 50,08     10,4 

  

K20-(t) tetőtér: 20 cm vasbeton; 

födém: 15 cm vályog 

56 286 49,55     440 
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9.2.1-3. ábra Tetőszerkezet belső "hőtároló" tömegének* hatása a nyári hőkomfortra 

*Hőtároló tömegként a hőszigetelésig terjedő belső szerkezetek összes tömegét vettem számításba 

Összességében tehát a tetőtérben lévő belső hőtároló szerkezetnek is fontos szerepe van a 

hőkomfort biztosításában, de ez csak akkor érvényesül, ha a tetőtér hőtechnikailag nincs el-

vágva az alsó, hűvösebb zónáktól. 

 

Ötödik szimuláció-csoportban a korábbi szimulációk tapasztalatai alapján azt vizsgáltam, 

hogy a hőkomfort szempontjából optimalizált szerkezetek milyen mértékben tudják biztosíta-

ni a belső tér hőkomfortját.  

A korábbi tapasztalatok alapján a padlóban lévő hőszigetelést minimalizáltam, a födémet 

hőszigetelés nélkül, nehéz vályog kitöltéssel modelleztem, a tetőszerkezet hőtároló képessé-

gét kis mértékben növeltem, és a falszerkezet vastagságára két változatot készítettem el. 

9.2.1-6. táblázat Kellemetlen órák kimutatása az "alap", és az optimalizált épületekben 

 Jel Jellemző szerkezetek jellemző  
rétegvastagsága 

Földszint  
kellemetlen 
órák száma 

Tetőtér 
kellemetlen 
órák száma 

Éves fűtési 
igény  
(kWh/m2) 

Alap V15 10 cm hőszig padlóban,  
15 cm vályog falban,  
15 cm hőszigetelés a födémben,  
1,6 cm lambéria a tetőben 

27 596   50,80     

  OV15 0 cm hőszig padlóban,  
15 cm vályog falban,  
15 cm vályog a födémben,  
6 cm tetőben 

0 109   52,93     

  

OV30 0 cm hőszig padlóban,  
30 cm vályog falban,  
15 cm vályog a födémben,  
6 cm tetőben 

0 74   52,13     

 

Tetőtér hőkomfortja a tetőben lévő "hőtároló tömeg" 
függvényében
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A szimulációk alapján kijelenthető, hogy a szerkezetek hőkomfortot figyelembe vevő tervezé-

sével az épületek hőkomfortja jelentős mértékben javítható. Az épület fűtési energiaigénye a 

vizsgált esetben elenyésző mértékben (2,6 %-kal) nőtt az épület földszintre és tetőtérre együt-

tesen számított kellemetlen órák száma viszont 88 %-kal csökkent. 

A korábbi szimulációkból jól látható, hogy a hőkomfort szempontjából optimalizált tervezés 

nem egyedül a hőtároló tömeg, hanem a szerkezeti kialakítás, a bevilágító felületek, az ár-

nyékolás, valamint az intenzív éjszakai szellőztetés függvénye is. 

 

Hatodik szimuláció-csoportban azt vizsgáltam, hogy a várható éghajlatváltozás hatására a 

hőtároló tömeg optimalizált tervezése elégséges passzív hűtési eszköze a hőkomfort biztosí-

tására. A szimuláció során az "alap" és az "OV30" jelű, hőkomfort szempontjából legkedve-

zőbb épületet helyeztem át a várható klímával analóg időjárási viszonyok közé. (9.2.1-7. és 

9.2.1-8. táblázatok) 

9.2.1-7. táblázat V15 jelű "alap" épület hőkomfort paraméterei az 1982-85 között mért (Szom-
bathely) és a 2070-2100 között várható éghajlattal analóg területeken (Bukarest, illetve Tas-
kent) 

Időjárási viszonyok Földszint  
kellemetlen 
órák száma 

Tetőtér 
kellemetlen 
órák száma 

Éves fűtési 
igény  
(kWh/m2) 

Nyári hőmér-
sékleti maxi-
mum (°C) 

Nyári átlag 
hőmérséklet 
(°C) 

szombathelyi klímán 27 596    50,80       34,30       16,72     

bukaresti klímán 149 1283    48,11       38,80       18,49     

taskenti klímán 2259 2724    28,10       40,10       22,82     

 

9.2.1-7. táblázat OV30 jelű épület hőkomfort paraméterei az 1982-85 között mért (Szombat-
hely) és a 2070-2100 között várható éghajlattal analóg területeken (Bukarest, illetve Taskent) 

Időjárási viszonyok Földszint  
kellemetlen 
órák száma 

Tetőtér 
kellemetlen 
órák száma 

Éves fűtési 
igény  
(kWh/m2) 

Nyári hőmér-
sékleti maxi-
mum (°C) 

Nyári átlag 
hőmérséklet 
(°C) 

szombathelyi klímán 0 78   52,29       34,30       16,72     

bukaresti klímán 0 512   49,58       38,80       18,49     

taskenti klímán 1885 2464   29,20       40,10       22,82     

 

Az épületek prognosztizált klimatikus viszonyok közötti viselkedését elemző szimulációk értéke-

lése előtt újra le kell szögezni, hogy azon területek, amelyek időjárási viszonyai az ALARM pro-

jekt (H11: Fronzek, 2007) szerint a jövőben várható időjárással analógiát mutatnak, a 44. szé-

lességi fok alatt terülnek el. A hazaitól eltérő benapozás jelentősen torzítja az eredményeket 

(növeli a ténylegesen várható kellemetlen órák számát). 

Megállapítható azonban, hogy a nyári átlaghőmérséklet 1,5-2 °C-os emelkedése esetén a 

hőkomfort szempontjából optimalizált épület földszintjén még egész nyáron maradéktalanul, 

a tetőtérben azonban már nem biztosítható a megfelelő hőkomfort. 
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A nyári átlaghőmérséklet 6 °C-os emelkedése esetén azonban az éjszakai hőmérséklet is 

olyan magas, hogy nem tud kihűlni az épület, a hőtárolás önmagában nem tudja megoldani 

a belső tér hőkomfortját, más passzív és/vagy aktív eszközökkel biztosítható csak a megfele-

lő komfort.  

Itt jegyzem meg emlékeztetőül újra, hogy a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia meterológiai 

fejezete a 2070-2100 közötti időszakra 4,5 - 5,1 °C-os átlaghőmérséklet emelkedést prognoszti-

zált. [H12: OMSZ, 2006] 

 

9.2.2 Látens hőtárolás szerepe a hőkomfort biztosításában 

A párafelvétel és a páraleadás során a levegőben gőz állapotban lévő víz az épületszerkeze-

tekben folyékony halmazállapotban raktározódik (látens hőtárolás). A vízmegkötés (szorpció) 

során a halmazállapot-változás következményeként a belső tér hőmérséklete nő, míg párol-

gás során a belső levegő hőmérséklete csökken. (9.2.2-1. ábra) 

9.2.2-1. ábra A párolgás és lecsapódás során nagy mennyiségű energia szabadulnak fel, 
illetve raktározódnak. [H3: Glücklich, 1989] 

 
A szakirodalom (H3: Glücklich, 1989) illetve korábbi munkahipotézisem szerint (H8: 

Medgyasszay, 1998) a vályog szerkezetek jelentős látens hőtároló kapacitással rendelkeznek, 

amely lényeges szerepet játszik a belső terek hőkomfortjában. Munkahipotézisem szerint a 

szerkezet hőtároló képessége az (1) képlet alapján számítható. 

 

(1) Q = (manyag * canyag+ megyensúlyi nedvesség * cvíz) * Δt  +  melpárologtatott nedvesség * R (kWs) 

 

Az (1) képletben szereplő jelölések értelmezése: 

(2) manyag  = (1 m2) * xmértékadó aktív rétegvastagság * ρanyag (kg) 
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(3) canyag  = az anyag fajhője (kWs/kgK) 

(4) megyensúlyi nedvesség =  manyag * M% (kg) 

(5) cvíz  = a víz fajhője (kWs/kgK) 

A (4), (5)-ös tételek szorzata azért érdemel külön figyelmet, mert a víz fajhőjének szilikátokhoz 

viszonyított 4-szeres értéke miatt kimutathatóan befolyásolni tudja a hőtárolási képességet. 

(6) Δt = a belső levegő hőmérsékletingadozása (°C) 

(7) melpárologtatott nedvesség =  adott egyensúlyi nedvességtartalom és légnedvességtartalom 

mellett a szerkezet által elpárologtatni képes, anyagra jellemző vízmennyiség tömege (g)  

(8) R = a víz párolgási hője (g/m2) 

A (2) képletben szereplő jelölések: 

(9) xmértékadó aktív rétegvastagság = x1 illetve x2 értékek közül a kisebbik érték, (m) 

(10) ρanyag = az anyag sűrűsége (kg/m3) 

A (9) képletben szereplő jelölések: 

(11) x1 = u * λanyag az irodalomjegyzék [H13: MSZ-04-140-2:1991] hivatkozása alapján 

számítva (m) 

(12) x2 = tényleges szerkezeti vastagság (m) 

A (11) képletben szereplő jelölések: 

(13)  u  =  tapasztalati állandó, értéke a hőtárolás vizsgált ciklusidejének 

függvénye (Km2/W) 

(14) λanyag  = az anyag hővezetési tényezője (W/mK) 

 

A munkahipotézis felállításakor felvetettem, hogy a számított értékek jelentősen módosulhat-

nak a padló hőtároló kapacitása, a tényleges megköthető légnedvesség tartalom, a falazat 

burkolata, és a ház használatának függvényében. 

 

A terepi mérések (9.2.3 fejezet) és a szimuláció során használt szombathelyi meterológiai 

adatsor vizsgálata után pontosítani tudtam a ténylegesen felvehető nedvesség mértékét, és 

időbeni megoszlását. 

A levegő nedvességtartalmának időbeni változása segíti a látens hőtárolás jelenségét. Nyári 

időszakban az éjszaka a belső térben a légnedvesség magas, így lehetőség van a légned-

vesség megkötésére, amely a környezet felé irányuló hőtermeléssel jár együtt, azaz csökkenti 

az éjszakai lehűlés hatását. Nappal a légnedvesség a belső térben alacsonyabb, ez lehető-

séget teremt az anyagban tárolt nedvesség elpárologtatására, ami a környezetből való hő-

elvonással, hűtéssel jár együtt (lásd még 9.2.3 fejezet). 

A felvehető és leadható nedvesség mértéke azonban lényegesen kevesebb, mint azt koráb-

ban feltételeztem. A 9.2.3-3.; 9.2.3-4.; 9.2.3-7.; 9.2.3-7. ábrákon jól látszik, hogy a vályogépüle-
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tekben mért belső légnedvesség relatív értéke 52-56 % illetve 40-55 % között, míg az abszolút 

páratartalom 13,8-14,6 illetve 12-14,5 g/m3 között ingadozik (a "használat" függvényében). 

A korábban azonban azzal a feltételezéssel éltem, hogy az egy nap alatt felvehető nedves-

ség 210 g/m2 (9.3.1-15. ábra). A kísérlet során a 21 °C-os térben a páratartalmat 50 %-ról 80 %-

ra emeleték, vagyis az abszolút nedvességtartalom 9,2 g/m3 értékről 14,7 g/m3 értékre válto-

zott, és állandóan megmaradt egy (illetve több) napon át. A valóságban azonban a pára-

tartalom a használat módjától függően, de mindenképpen egy napnál rövidebb időszak 

alatt és kisebb mértékben ingadozik. 

A látens hőtárolás léptékét és szerepét helyszíni mérésekkel, illetve dinamikus szimulációval 

kell a későbbiekben tovább pontosítani. 

 

9.2.3 Terepi mérések eredményeinek értékelése 

Terepi méréseket több helyen végeztem egyedi jelleggel, valamint egész napos méréseket 

végeztem a Szentendrei Néprajzi Múzeum két kiállítási épületében, a 2007 legmelegebb nyári 

hetén, július 19-e és 21-e között. 

A mérések célja az volt, hogy a vályogépületek belső hőmérsékletét és a levegő páratartal-

mát elemezzem meleg nyári időszak alatt. 

Az épületek "használata" eltér a "szokásostól", hiszen a belső páraterhelés lényegesen alacso-

nyabb, mivel a tisztálkodással és a növényekkel járó jelentős páratartalom a belső térben 

nem képződik, az emberek páraleadása is csak 8-16 h között, a nyitvatartási idő alatt jelent-

kezik. 

Az első, 24 órás méréseket az "Őcsény" tájházban végeztem. A déli lakószobában volt elhe-

lyezve a mérőműszer úgy, hogy a 9.2.3-1. ábrán P-vel jelölt pont felületi hőmérsékletét, a bel-

ső hőmérsékletet és a páratartalmat mértem 10 percenként. 

Az épületben alulról csak vízszigetelés van, hőszigetelés nincs, a fal szerkezete 50 cm vert fal, 

a födém pórfödém (deszkaborítás és sártapasztás). 
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9.2.3-1. ábra Őcsény tájház bemutatása a) alaprajz; b) külső kép; c) belső kép (piros kereszt 
jelöli a mérési pontot) 

 

  
 

A mérési eredményeket a 9.2.3-2. - 9.2.3-4. ábrákon mutatom be. 

9.2.3-2. ábra Külső* és belső léghőmérséklet, illetve a felületi hőmérséklet ingadozása az 
Őcsény tájházban 2007. 07. 19. 9h és 2007. 07. 20. 8h között 

* Külső hőmérséklet a meterológiai szolgálat Újpest (44165) állomásának adatai alapján. 

Lég-, és felületi hőmérséklet változása
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9.2.3-3. ábra Külső* és belső relatív páratartalom ingadozása az Őcsény tájházban 2007. 07. 
19. 9h és 2007. 07. 20. 8h között 

* Külső hőmérséklet a meterológiai szolgálat Újpest (44165) állomásának adatai alapján. 

 

9.2.3-4. ábra Külső* és belső abszolút páratartalom ingadozása az Őcsény tájházban 2007. 
07. 19. 9h és 2007. 07. 20. 8h között 

* Külső hőmérséklet a meterológiai szolgálat Újpest (44165) állomásának adatai alapján. 

 

A második, 24 órás méréssorozatot a "Fadd" tájházban végeztem. A középső lakószobában 

volt elhelyezve a mérőműszer úgy, hogy a 9.2.3-5. ábrán P-vel jelölt pont felületi hőmérsékle-

tét, a belső hőmérsékletet és a páratartalmat mértem 10 percenként. 
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Az épületben alulról csak vízszigetelés van, hőszigetelés nincs, a fal szerkezete 50 cm vert fal, 

a födém pórfödém (deszkaborítás és sártapasztás). 

9.2.3-5. ábra Fadd tájház bemutatása a) alaprajz; b) külső kép 

  
 

A mérési eredményeket a 9.2.3-6. - 9.2.3-8. ábrákon mutatom be. 

 

9.2.3-6. ábra Külső* és belső léghőmérséklet, illetve a felületi hőmérséklet ingadozása a Fadd 
tájházban 2007. 07. 20. 9h és 2007. 07. 21. 8h között 

* Külső hőmérséklet a meterológiai szolgálat Újpest (44165) állomásának adatai alapján. 

 

Lég-, és felületi hőmérséklet változása
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9.2.3-7. ábra Külső* és belső relatív páratartalom ingadozása a Fadd tájházban 2007. 07. 20. 
920 és 2007. 07. 21. 910 között 

* Külső hőmérséklet a meterológiai szolgálat Újpest (44165) állomásának adatai alapján. 

 

9.2.3-8. ábra Külső* és belső abszolút páratartalom ingadozása a Fadd tájházban 2007. 07. 
20. 920 és 2007. 07. 21. 910 között 

* Külső hőmérséklet a meterológiai szolgálat Újpest (44165) állomásának adatai alapján. 

 

A mérési eredmények rávilágítottak arra, hogy a látens hőtárolás mértéke a páratartalom 

relatív és abszolút értékének változása nyomán lényegesen kisebb, mint azt korábban 

feltételeztem. 

A mérések ugyanakkor igazolták a vályog hőcsillapító és nedvesség szabályozó képességét: 

 A belső tér maximális hőmérséklete 11,2 – 11,7 °C-kal volt alacsonyabb, mint a külső hő-

mérséklet.  

 A külső és a belső hőmérsékleti görbék fáziseltolódása 2 illetve 3 óra volt.  
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 A külső hőmérséklet ingadozása 17,9 – 19,6 °C, míg a belső téré 1,1-2,7 °C volt. 

 A belső tér páratartalma 52-56 % illetve 40-55 % között ingadozott. 

 

9.2.4 Összefoglalás  

A hőtárolás szerepét vizsgáló szimulációk során kimutattam, hogy a falszerkezetek tömegé-

nek növelésével hiperbolikus jellegű függvény szerint változik a belső tér hőkomfortja. Az álta-

lam vizsgált esetben 300-400 kg/m2 faltömegnél van a függvény reflexiós pontja a hőtároló 

tömeg optimuma. 

A padlószerkezetek vizsgálata során kimutattam, hogy a lábazat síkjában, az alaptest aljáig 

lelógó hőszigetelés nagy mértékben javítja a belső hőkomfortot. A padló síkjában lévő hő-

szigetelés növelése bár kis mértékben csökkenti a hőigényt, jelentősen rontja a hőkomfort 

várható értékét. 

A belső födémszerkezet vizsgálata során kimutattam, hogy a nagytömegű födém a nagyobb 

beépített tömeg miatt kis mértékben javítja az épület hőkomfortját és csökkenti hőigényét. 

Lényegesebb hatása, hogy a könnyűszerkezetben lévő hőszigetelés izolálásával szemben 

homogenizálja a földszint és a tetőtér belső hőmérsékletét. Emiatt a földszint klímája romlik 

ugyan kis mértékben, de a tetőtéri klíma nagy mértékben javul. 

A tetőszerkezetek vizsgálata során arra az eredményre jutottam, hogy a tetőszerkezet töme-

gének önmagában nincs akkora hatása a hőkomfortra, mint azt a szakma ma gondolja. A 

tetőtéri födém és a ház egésze alapján határozható meg az optimális szerkezeti kialakítás. 

Az épületek komplex, a hőkomfort optimalizálására törekvő tervezésével olyan épületeket 

sikerült tervezni, amelyek lényegesen jobb hőkomfort mutatókkal rendelkeznek, mint azon 

épületek, ahol csak a fűtési energiafogyasztás minimalizálását tartottam szem előtt. 

A várható éghajlatváltozás hatását vizsgáló szimulációk során arra az eredményre jutottam, 

hogy a nyári átlaghőmérséklet 1,5-2 °C-os emelkedésével a jelenlegi éghajlati viszonyokra 

optimalizált épületek még megfelelnek, de 6 °C-os emelkedés esetén új stratégiákat, techni-

kákat kell kidolgozni. 

 

Az épületszerkezetek látens hőtároló képességének pontos mértékét nem sikerült tisztázni, 

csak pontosítani.  

Megállapítható, hogy a külső illetve a belső páratartalom ingadozása a látens hő stabilizáló 

hatását segíti. Esti időszakban a belső térben páralecsapódás, azaz hőfelvétel, nappali idő-

szakban párolgás, azaz hűtő hatás várható.  

A szerkezetek által felvehető pára mennyisége azonban lényegesen kevesebb, mint az ko-

rábbi munkahippotézisemben feltételeztem. A párafeldúsulás-ritkulás ingadozása lényegesen 
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rövidebb, és a páratartalom változása is lényegesen kisebb, mint azt korábbi elméleti leveze-

tésemben gondoltam. 

 

A kutatás eredményeinek hasznosíthatósága 

1) Javasolt a hőkomfortra optimalizált tervezés elméletét továbbfejlesztve azt alkalmazni az 

oktatásban és a gyakorlatban. 

Indoklás: Az épületek hőtechnikai tervezése során manapság első sorban a téli hőigény csök-

kentésére koncentrál az építész szakma. Az éghajlatváltozás hatására azonban már érezhe-

tően megnő a nyári hőkomfort biztosításának igénye, szerepe. A dinamikus épületszimuláció 

segítségével olyan épülettervezési szabályokat lehet és kell kidolgozni különféle használati 

módok és geometriai formák esetére, amelyek segítenek csökkenteni a nyári gépi hűtési 

igényt, illetve az azzal járó energiahasználatot. 

 

A kutatás jövőbeni távlatai, további feladatok 

1) A várható éghajlat paramétereinek pontosítása után a jelentős (6 °C-ot meghaladó) nyári 

átlaghőmérsékletet meghaladó éghajlatváltozásra épülettervezési és üzemeltetési alternatí-

vákat kell kidolgozni. 

Indoklás: A kutatás-fejlesztés időigénye és az épületek élettartama miatt mihamarabb el kell 

kezdeni a nyári hűtésre vonatkozó tervezési alapelvek és műszaki megoldások kidolgozását, 

mivel a mai elvek szerint épülő házakban az éghjlatváltozás nyomán csak gépi eszközökkel 

biztosítható a nyári hőkomfort. 

2) A látens hőtárolás szerepe és léptéke az épületszerkezetek nedvességtartalmának terepi 

vizsgálatával és a páratechnikailag aktív réteg meghatározásával pontosítandó. 

Indoklás: Az épületek páragazdálkodási képességének a változó éghajlat miatt (szárazabb 

légállapot) valószínűleg nagyobb szerepe lesz a jövőben. Az építőanyagok látens hőtároló 

képességének tisztázása kutatásra érdemes feladat. 

 

 



2007 BME – Épületszerkezettani Tanszék, www.epszerk.bme.hu 

 

 

70 Medgyasszay Péter: Földépítés optimalizált lehetőségei Magyarországon. PhD értekezés 

 

9.3 Föld és vályogszerkezetek alkalmazásának optimalizálása19 

9.3.1 Föld és vályog építőanyag legfontosabb műszaki tulajdonságai 

9.3.1.1 Anyagtan 

9.3.1.1.1 A vályogtalajok összetétele, alkotói, alapvető tulajdonságaik 

A föld és vályogépítés elsődleges alapanyaga az úgynevezett vályogtalaj, amely alapvető-

en agyag, homok, kisebb kavicsok és iszap elegye, amihez színező, valamint a minőséget 

javító anyagok társulhatnak. A földfelszín közelében lévő vályogtalaj tartalmazhat organikus 

elemeket is, de az építési célra használt vályogtalaj nem tartalmazhat szerves, rothadó anya-

got. Fontos itt megjegyezni, hogy az építészetben használatos vályog magát a vályogtéglát 

jelenti, míg minden föld és vályogépítés alapjaként szolgáló vályog egy talajfajta, tehát 

ugyanaz a szó két fogalmat is hordoz. A vályogtalajok a helyi adottságoktól függően nagyon 

eltérő összetételűek és tulajdonságúak lehetnek. Minden vályogtalajban közös, hogy a föld-

kéreg kőzetének bomlásával jött létre. A bomlás során fizikai (szél, fagyás) és kémiai (eső ol-

dása, növények) folyamatok is szerepet játszottak. A vályogtalaj szemcséi képzik a talaj ásvá-

nyi vázát.  

 

A vályogtalaj kötését az agyag biztosítja. Az agyag 0,002 mm-nél kisebb szemcsékből áll, me-

lyek földpáttartalmú kőzetekből mállással vagy hidrotermális úton képződtek. Az agyag tisz-

tán a természetben ritkán fordul elő, általában egyéb talajokhoz keveredik. A talajban az 

agyag hatszögletű kristályok formájában csoportokba rendeződik. (9.3.1-1. ábra)  Az agyag-

kristályok több tíz, vagy akár 100 rétegből is állnak melyek egymáshoz erősen kötődő moleku-

laszerkezetű "tömör" rétegek, és "lazább" rétegek közötti anyagok "palacsinta-tortájaként" 

épülnek fel. A "tömör" rétegek egymáshoz szorosan kapcsolódó, tetraéder alakú szilikát (SiO2) 

és oktaéder alakú alumíniumoxid (Al2O3) molekulákból, a "lazább" rétegek pedig jellemzően 

kémiailag kötött vízből (H2O) állnak. (9.3.1-2. ábra) A "tömör" és "laza" réteg távolságától füg-

gően három jellemző agyagfajtát ismer a szakirodalom, az 1-1 szerkezetű, 7 Å rétegtávolságú 

kaolinitet (Al2O3-2SiO2-H2O), a 2-1 szerkezetű, 10 Å rétegtávolságú illitet, és a 2-1 szerkezetű, 

14-20 Å rétegtávolságú, montmorillonitet (Al2O3-4SiO2-H2O) (9.3.1-3. ábra). Ezen három jellem-

ző fajtán kívül vannak olyan agyagfajták, ahol az alumíniumoxid helyett magnéziumoxid, 

vagy vasoxid alkotja az agyag "tömör" rétegét, azonban a sziliciumoxid alapú anyagok alkot-

ják a Földön előforduló agyagok 74 %-át.   

 

                                                      
19 Optimalizálni azaz arra használjuk, amire a legjobb, így a szerkezet legyen a lehető jobb! 
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9.3.1-1. ábra Agyagkristályok a talajban. [V13] 

 

9.3.1-2. ábra Agyagkristályok rétegződése. [V13] 
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9.3.1-3. ábra Agyagkristályok rétegződés szerinti csoportosítása. [V13] 

 
Az agyaghoz vizet adva a hatszögletű kristályok között vízfilm képződik és az anyag képlé-

keny, sikamlós tapintásúvá válik. A víz elpárolgása után a kristályok egymáshoz tapadnak, ez 

adja az agyag kötőerejét. A szemcsék közötti nedvesség a száradás után a levegő nedves-

ségtartalmával tart egyensúlyt, és csak 120 °C-on távozik el teljes egészében.  Az agyag tér-

fogata vízfelvélel hatására nő, vízleadás hatására csökken. Égetés során (400-900°C-on) az 

agyagban kémiailag kötött víz (kristályvíz) eltávozik, amely folyamat során az anyag vízfelvé-

teli tulajdonsága és képessége alapvetően és visszafordíthatatlanul megváltozik. Újabb víz 

hozzáadás után már nem alakul vissza képlékeny halmazállapotúvá. 

 

Az iszap, a homok és a kavics töltőanyagként van a vályogban. Az iszap 0,002-0,06 mm-es 

szemcsékből álló üledékes talaj, mely bár tartalmazhat agyagásványokat, eltérő tulajdonsá-

gú az agyagtól: nedvesen folyós, szárazon összeáll, de szétmorzsolható. A homok 0,06-2 mm-

ig terjedő szemcsékből áll, amelynek legfontosabb alkotóeleme az agyagban is jelenlévő 

sziliciumdioxid (SiO2). A homok szintén mállással keletkezett, melyet a vizek és a szelek is for-

máltak. A vizek által szállított homok szemcséi érdes felületűek, tömörítve teherbírásuk nagy, 

míg a szelek által formált futóhomok szemcséi gömbölyűek, alacsony teherbírásúak, rosszul 

tömöríthetők. Az apróbb kavicsok mérete 2-20 mm-ig terjed, de az építési célra alkalmazott 

vályogban kerülni kell az 10 mm-nél nagyobb kavicsokat. [V13, V23, V24, V25, V26, V27] 

9.3.1.1.2 Vályogtalajok fajtái 
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A vályogtalaj keletkezése szerint megkülönböztethetünk hegyi- vagy lejtő vályogot, mely 

azon a kőzeten fekszik, amiből keletkezett, ásványi vázát az alapkőzet éles részecskéi alkotják; 

moréna vályogot, melyet a gleccserek hordalékából keletkezett, ásványi váza kerek részecs-

kékből áll. Külön kategóriaként tartja számon a meghatározó német szakirodalom a márgát, 

mely a moréna vályog mésztartalmú változata. További vályogfajták az ártéri- vagy folyami 

vályog, mely a folyók hordalékából kiülepedett agyagból áll, sokszor kaviccsal, homokkal és 

szerves anyaggal vegyített; valamint a löszös vályog, amely a mész löszös talajból való kimo-

sódásával keletkezett, nagyon finom szemcseszerkezetű, jellemzően alacsony agyagtarta-

lommal. [V2, V19, V23] 

 

9.3.1.2 Nyomószilárdság 

A föld- és vályogszerkezetek az alkalmazott anyagösszetétel, illetve az alkalmazott építési 

technológia függvényében meglehetősen széles tartományban szóró szilárdsági tulajdonsá-

gokkal rendelkeznek.  

A tisztán agyag-kötőerőt használó vályog építési anyagok nyomószilárdsága 2-5 N/mm2, azaz 

2-5 MPa érték között változik, az agyagtartalom, az agyag minőség, valamint a bedolgozási 

(préselési) mód függvényében. Ez az érték az általánosan, tartószerkezetként is használt épí-

tőanyagokkal összehasonlítva alacsony. A stabilizáló anyagokkal, eljárásokkal erősített vályog 

nyomószilárdsága (7-13 N/mm2) ugyanakkor a falazóanyagok kategóriájában a legjobb 

anyagokkal vetekszik. (9.3.1-1. táblázat) 

9.3.1-1. táblázat Általánosan teherhordásra használt építőanyagok sűrűsége és nyomási szi-
lárdsága. [V33, V34, V35, V36, V37, V38] 

Anyag megnevezése Testsűrűség 

(kg/m3) 

nyomószilárdság 

elemként (N/mm2) 

   

pórusbeton 400-600 2,5-5 

stabilizáló anyag nélküli vályog  1500-1800 2-5 

vázkerámia  800 7-10  

vályog stabilizáló anyagokkal, eljárásokkal 1600-2200 7-13 

tömör tégla 1700 5-14 

fa (rosttal párhuzamosan) 500-750 44-65 

beton 2200 4-55 

acél 7800 200-300 

9.3.1.2.1 Stabilizáló anyagok nélküli és szerves adalékokkal kivitelezett vályog építési anya-
gok szilárdsága 
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A 9.3.1-2. táblázatban foglaltam össze a stabilizáló anyagok nélküli termékeinek szilárdságát. 

A táblázatban egymás mellett mutatom be a tradicionális és a korszerű föld és vályogtéglák 

hazai és német példáit. Az összes termék, illetve technológia esetén a kötőerőt alapvetően 

az agyag biztosítja, és szinte minden esetben préseléssel fokozzák az elemek szilárdságát. 

9.3.1-2. táblázat Stabilizáló anyag nélküli föld és vályogtermékek nyomószilárdsága. [V2, 
V23] 

Anyag megnevezése nyomószilárdság 

(N/mm2) 

Adat forrása 

Kézi vetésű vályogtégla 1,1-1,2 [V2] 
Vert fal 2-5 [V23] 
   Fehérvári vályogtégla üreges: <2 

könnyű: 2-4 
tömör: >4 

ÉMI laborban végzett vizsgá-
lat 

Galgahévízi Préselt Vályog 3,7 BME Építőanyag Labor 
HPV-30 hornyolt préselt vályogtégla 2,8-3,5 [V2] ÉMI 501/0044/1996 
Újkígyósi préselt földtégla 2,8-3,2 [V2] SZIF Építő- és Település-

mérnöki Tanszék 
   BauLehm 2DF és NF tömör vályogtéglák 2,6-2,8  
 

Amennyiben a nyomószilárdság fokozásának igénye felmerül, alapvetően a megfelelő szem-

szerkezet kialakítására kell törekedni. 

9.3.1-4. ábra Két talaj keverésekor keletkező talaj szemeloszlási görbéje. [V2] 

 
A megfelelő szemszerkezetű anyag nagyobb szilárdságú termékké alakítható tömörítéssel. A 

tömörítést a gyakorlatban préseléssel, vagy döngöléssel oldják meg. Tradicionálisan a vályog-

tégla készítés során a képlékeny konzisztenciájú anyagot vetették a sablonba, ezzel tömörí-

tették az anyagot. Ugyancsak tradicionális mód a vert fal készítése, mely során a zsaluk közé 

lazán bedolgozott földnedves anyagot döngöléssel tömörítik az eredeti térfogat 2/3-ára, 

mely módszerrel 2200 kg/m3 testsűrűségű falat tudnak előállítani.  

A korszerű vályogépítés földnedves anyagot használ, melyet esetenként kézi-, de jelentős 

élőmunka igénye miatt inkább gépi présekkel tömörítenek. A kézi préseléssel jellemzően ki-

sebb nyomóerőt tudnak kifejteni, mint a gépi présekkel, ezáltal kevésbé tömör, és kb. 30 %-kal 

kisebb teherbírású téglákat tudnak előállítani. 
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További, korlátosan alkalmazható lehetőség a nyomószilárdság növelésére a kötőerő fokozá-

sa. Ekkor a sovány vályog talajokat kövér vályogos talajokkal kell elegyíteni. A talaj "kövéríté-

sének" buktatója, hogy a túl kövér anyagból készített téglák száradásuk során törnek, repe-

deznek. Gyakorlatban a hangsúlyt a megfelelő minőségű talajt biztosító lelőhely kiválasztásá-

ra kell helyezni.  

Az építési vályog kötőereje szerint "sovány" és "kövér" vályogokat különböztethetünk meg, a 

9.3.1-3. táblázatban feltüntetett határértékekkel.  

9.3.1-3. táblázat Építési vályog osztályozása DIN 18952 szerint mért kötőerő alapján. [V2, V12, 
V33] 

Kötőerő (g/cm2) 50-110 111-200 201-280 281-360 
Megnevezés sovány vályog majdnem kö-

vér vályog 
kövér vályog nagyon kövér 

vályog 
 

Több német szerző is hangsúlyozza, hogy a kötőerő és a nyomószilárdság közötti összefüggést 

árnyaltabban kell kezelni, mivel a bedolgozási mód függvényében alacsonyabb kötőerejű 

vályogból magasabb nyomószilárdságú terméket lehet készíteni és fordítva. Minke példaként 

hozza, hogy 80 g/cm2 kötőerejű talajból készített próbatesten 6,6 N/mm2 nyomószilárdságot is 

mértek, míg 390 g/cm2 kötőerejű kövér vályogos talajból készített próbatest szilárdsága csu-

pán 2,5 N/mm2 volt. [V12] A tényleges nyomószilárdságot helyi mérésekkel kell ellenőrizni. 

A nyomószilárdságot csökkenti, ha szálas adalékot kevernek az építési anyagba (9.3.1-4. táb-

lázat). A szálas adalékok kis mennyiségben ugyanakkor a szálerősített anyagokhoz hasonlóan 

jelentősen növelik az építési anyag húzószilárdságát anélkül, hogy a nyomószilárdság lénye-

gesen csökkenne. Körülbelül 1 tömegszázalék (cca. 12 térfogatszázalék) szálas anyag hozzá-

adása után azonban az építőelemek rohamosan elveszítik nyomószilárdságukat. 

9.3.1-4. táblázat Szálas anyagtartalom és a nyomószilárdság kapcsolata. [V12] 

Szalmatartalom (t%) Testsűrűség – száraz állapot 
(kg/m3) 

Nyomószilárdság (N/mm2) 

0 1882 2,2 
1 1701 1,4 
2 1571 1,3 
4 1247 1,1 
8 872 0,3 

 

Az szálas anyagok használatának további kockázata, hogy a korszerű préseléses technikát 

alkalmazva cca. 40 térfogatszázalék szalma hozzáadása esetén a szerves adalék rugóként 

működik, csak ideiglenesen tömörödik a préselés hatására.  
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9.3.1.2.2  Ásványi és kémiai stabilizáló anyagokkal, eljárásokkal megerősített vályog szilárd-
sága 

A vályogszerkezetekben a kötőerőt alapvetően az agyag biztosítja, azonban a kötés ereje 

egyéb adalékok hozzáadásával jelentősen növelhető. Az elvileg lehetséges kötési módokat 

Houben foglalja össze látványos táblázatban. (9.3.1-5. táblázat) 

9.3.1-5. táblázat A föld, mint építőanyag stabilizálási alapelvei Houben nyomán [V13] 

 
A különféle stabilizálási eljárásokkal, illetve a különböző adalékanyagoktól függően a vályog-

szerkezeteknek jelentősen változik testsűrűségük, illetve nyomószilárdságuk. A franciaországi 

CRA-TerreEAG meghatározó kutatásokat végzett a vályogszerkezetek szilárdságtani tulajdon-

sága terén, és eredményeiket jól foglalja össze a 9.3.1-5. ábra. Az ábrából jól kiolvasható, 

hogy a vályogszerkezetek a sűrűségüket jelentősen csökkentő adalékok (pl. szalma) hozzá-

adása révén veszítenek nyomószilárdságukból, míg a présesés, a cement és meszes-

autóklávos stabilizálási eljárással lényegesen növelik nyomószilárdsági értékeiket. [V13] 
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9.3.1-5. ábra A földszerkezetek különféle stabilizálási módszerekkel elérhető nyomószilárdsá-
ga, összehasonlítva általánosan használt építőanyagok tulajdonságaival [V13] 

 
A hazai gyakorlatban gyártott, jelenleg kapható, illetve bevezetés előtt álló termékeket a 

9.3.1-6. táblázat mutatja be. 

9.3.1-6. táblázat Kémiai stabilizáló anyagokkal erősített  föld és vályogtermékek nyomószi-
lárdsága.[V2, V23] 

Anyag megnevezése nyomószilárdság 

(N/mm2) 

Adat forrása 

BIOECO cementtel stabilizált földtégla 
(már nem kapható) 

5-10 [V2] ÉMI minősítés (1993,1993) 

BT-C biotégla (Terra Center Kft) 7,4-13,4 [V2] ÉMI vizsgálat (2000) 
Csorvási biotégla 5-7 ÉMI minősítés folyamatban 
 

A nyomószilárdság növelésének igénye kapcsán azonban két dolgot nem szabad elfelejteni: 

1) A tradicionális technológiákkal is, a vályogszerkezetek jellemzően használt 40-50 cm-

es falvastagsága esetén, 2 szintes épületek statikailag igazolhatóan építhetők. 

2) Egyes adalékok és technológiák, melyek jelentősen javítják a vályog nyomószilárdsá-

gát, egyéb fontos tulajdonságait, mint páraáteresztő képesség, páragazdálkodási 

képesség jelentős mértékben lerontják. 

A földszerkezetek stabilizására a gyakorlatban cementet illetve meszet használnak. amelyek 

a talaj agyagtartalmának függvényében eltérő hatással van a nyomószilárdság alakulására.  
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A nyomószilárdság változását a cement-, és mésztartalom függvényében a 9.3.1-6. és 9.3.1-7. 

ábrák mutatják be. [V12] 

9.3.1-6. ábra Különböző agyagtartalmú talajok cementtel történő erősítés hatására bekövet-
kező nyomószilárdság változása. [V12] 

 

9.3.1-7. ábra Különböző agyagtartalmú talajok mésszel történő erősítés hatására bekövetke-
ző nyomószilárdság változása. [V12] 

 
A föld stabilizáláshoz alkalmazandó anyagok kiválasztásának képlékenységi vizsgálatokon 

alapuló módszerét javasolja a francia CRATerre intézetben kidolgozott módszer  (9.3.1-7. áb-

ra). [V13] 
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9.3.1-7. ábra A talaj stabilizálásra alkalmazandó adalékok kiválasztása a képlékenység 
függvényében.  [V13] 

 

9.3.1.2.3 A vályog építőelemekből épített szerkezetek szilárdságának ellenőrzése 

Az elemekből épített falak szerkezetként számításba vehető szilárdságtani tulajdonságai 

messze elmaradnak az elemként mért értékektől (nagyobb karcsúság, habarcsrétegek szi-

lárdsága, stb.) 

Az 1951-ben kiadott német szabvány a 9.3.1-7. táblázatban feltüntetett kiinduló határfeszült-

ségének értékeket adja meg a falszerkezet tömörségének, illetve elemként értelmezett nyo-

mószilárdságának függvényében. Ezen értékek némileg magasabb határértékeket enged-

nek meg, mint a témával foglalkozó hazai, 1943-ban publikált szakirodalom. Ugyancsak 

megengedőbb a német szabályozás pillérek, oszlopok vonatkozásában, hiszen, a magyar 

szabályozók vályogpillérekről nem beszélnek, csak falszerkezetként javasolják beépítésüket. 

[V2, V33] 

9.3.1-7. táblázat DIN 18954 szerint megengedhető nyomófeszültség SI léptékben.  [2,33] 

Kiinduló határfeszültség (N/mm2) 

pillér, ha karcsúsága (h/d) 

Száraz, tömörített 

anyag tömege 

(kg/m3) 

Nyomószilárdság 

N/mm2 falak 

11 12 13 14 15 

1600 2 0,3 0,3 0,2 0,1   

… 3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1  

2200 4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 
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A vályogszerkezetek statikai vizsgálatára és méretezésére Csicsely Ágnes dolgozott ki számítá-

si módszert. 

 

9.3.1.3 Zsugorodás 

A föld- és vályogszerkezetek igen kényes pontja a száradás hatására bekövetkező zsugoro-

dás. A nedvességtartalom, az anyagösszetétel és a talaj minőségének függvényében jelen-

tős, akár 10 %-os zsugorodásra is számítani lehet. 

A zsugorodás mértéke erősen függ az építési vályog minőségétől, kötőerejétől. A DIN 18952 

szerint végzett mérési módszer alapján a 220 mm-es próbatesten, 200 mm-es alaphosszon 

mért zsugorodást mért értékben és százalékos arányban a 9.3.1-8. táblázat mutatja be. 

9.3.1-8. táblázat Különböző vályogtípusok DIN 18954 szerint mért zsugorodása. [2,12,33] 

Hosszirányú zsugorodás Megnevezés 

mm % 

sovány vályog 2-5 1-2,5 

kissé képlékeny vályog 4-7 2-3,5 

kövér vályog 6-10 3-5 

nagyon kövér vályog 8-20 4-10 

A zsugorodás mind monolitikus, mind előre gyártott technikával készülő vályogszerkezeteknél 

problémát jelent.  

Monolit szerkezeteknél - mivel az "elemek" nagyobbak - jobban jelentkezik a zsugorodás prob-

lémája, az épület egyéb épületszerkezeteinek kapcsolódása problémássá válhat. A hagyo-

mányos monolit szerkezeteknél (mint vertfal, vagy rakott fal) csak a fal száradása után helyez-

ték rá a falakra a tető és födémszerkezetet, illetve teljes száradás után vágták ki a nyílásokat 

és építették be a nyílászárókat.  

A vert fal esetén a száradás és zsugorodás folyamatát három aspektusból kell megvizsgálni. A 

fal akár egy évig is szárad, míg minden építési nedvességét elveszíti, ezért a vakolást a lehető 

legkésőbb kell elvégezni. A nyílások kivágása során a jellemző zsugorodás a fal kerülete men-

tén vízszintes értelemben jelentkezik. Ezen mozgások nagy része 4-5 hónapos száradás után 

lezajlik, a nyílások csak ezen pihentetés után vághatók ki. Legkisebb mértékű zsugorodás vert 

falak esetében függőleges értelemben jelentkezik, mivel az erős döngölés miatt a fal össze-

tömörödött, magassága csak pár centimétert zsugorodik, és akár egy hónapos száradás 

után is már nyugodtan elhelyezhető a tetőszerkezet.  

Előregyártott, elemes szerkezeteknél a zsugorodás sokkal jobban kontrollálható a szerkezet 

egészére vonatkoztatva, hiszen a száradás során várható zsugorodás nagy része a beépítés 

előtt lezajlik. Falazott vályogszerkezetek esetén a habarcsrétegekből összeadódó függőleges 

ülepedés nem nagyobb, mint 1 cm. 
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9.3.1.4 Hőtechnika 

A föld és vályogszerkezetek eltérő anyagszerkezetük miatt és gyártástechnológiájukból adó-

dóan nem tekinthetők homogénen vizsgálható, azonos hőtechnikai paraméterekkel rendel-

kező építési anyagnak. 

9.3.1.4.1 Hővezetési képesség 

A külső határolószerkezetek - mint falak, tetőfödémek - hőtechnikailag talán legfontosabb 

tulajdonsága azok hőszigetelő képessége. E hőszigetelő képességet alapvetően a szerkeze-

tet alkotó rétegek hővezetési képessége határozza meg. (9.3.1-9. táblázat) 

9.3.1-9. táblázat Különböző építési anyagok testsűrűsége és hővezető képessége. [22, 40] 

Anyag megnevezése Testsűrűség 
(kg/m3) 

hővezetési tényező - λ 
(W/mK) 

   könnyűvályog 300 0,1 
 600 0,17 
 800 0,25 
 1200 0,47 

szalmás vályog 1400 0,59 
 1600 0,73 
tömör vályog 1800 0,91 
 2000 1,13 
   cellulóz 50-60 0,04 
nád 150 0,06 
szalma 175 0,06 
ásványgyapot hőszigetelés 100-200 0,04-0,05 
polisztirol hőszigetelés 15-30 0,035-0,047 
pórusbeton 400-600 0,13-0,15 
vázkerámia 800 0,41  
tömör tégla 1700 0,72 
fa  500-750 0,19-0,22 
beton 2200 1,28 
vasbeton 2400 1,51 
 

Vályogfalakra, vályogházakra Magyarországon közismert mondás, hogy "A vályogházak nyá-

ron hűvösek, télen melegek". A szakirodalmi adatok és számos mért adat is sok esetben el-

lentmond ennek az állításnak. Az 50 cm-es vert falak számított hőátbocsátási tényezője, U 

értéke 1,21 W/m2K, 45 cm-es vályogfalé 1,17 W/m2K, míg korszerű téglából falazott 38 cm-es 

falak U értéke 0,49 W/m2K, azaz legalább kétszer jobb, mint a vályogfalak esetén. Ezt a meg-

lepő eredmény alátámasztja az is, hogy a gyűrűfűi vert vályogházak éves tűzifa felhasználása 

cca 1m3 / 10 m2, ami 396 kWh/m2 értéknek felel meg, szemben a ma általános hőtechnikai 

szabványt kielégítő házak cca. 220 kWh/m2 fogyasztásával. 
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A népi bölcsesség és a mérnöki számítások közötti összhang ott teremthető meg, ha a házak 

egyéb szerkezeteit, illetve a lakók életmódját is komplexen vizsgáljuk. A tradicionális vályog-

házak ugyanis lényegesen kisebb nyílászárókkal épültek, mint a mai házak, és a lakók lénye-

gesen alacsonyabb belső hőmérsékleti igényszinten, lényegesen kisebb egy főre eső területet 

használva éltek. Azonos építészeti karakterrel épített és azonos habitusú lakók által lakott épü-

letek téli hőigénye között már lényeges eltérések lennének kimutathatók. (1900-as évek elején 

épített vályogház külső felületének cca 7-10 %-a, míg 1900-as évek végén épített családi ház 

20-25 %-a nyílás.) 

A hőszigetelő képesség javítása az első olajárrobbanás, azaz az 1970-es évektől vált egyre 

fontosabbá. A korszerű vályogépítés kutatásának egyik alapvető iránya az volt, hogy a vá-

lyog építési anyagok hőszigetelő képességét az anyag testsűrűségének változtatásával érjék 

el. (9.3.1-8. ábra) 

9.3.1-8. ábra Különböző vályog építési anyagok hővezetési képessége. [V22] 

 
A tradicionális föld-, és vályogszerkezetek térfogatsúlyának csökkentésére a következő eljárá-

sokat alkalmazzák: 

 adalékokkal való könnyítés (könnyűvályog technológia), 

 szerves adalékokkal (szalma, fa, egyéb növényi rostok), 

 ásványi adalékokkal (habkő, lávasalak, égetett agyagkavics, stb.), valamint 

 üreges elemek gyártása. 

 

A könnyűvályog technológia lényege, hogy a hagyományos szerves anyag - szervetlen 

anyag arányhoz képest jelentős arányeltolódás mutatkozik a szerves anyagok irányába. Ezzel 

kisebb lesz az anyag testsűrűsége, így jobbá válik a hőszigetelő képessége, ugyanakkor "mel-
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lékhatás"-ként az anyagkeverék nyomószilárdsága tovább csökken, így alkalmazása csak 

nem teherhordó szerkezetekben, kitöltő jelleggel javasolt.  

A hőszigetelést javító szerves anyagok a nemzetközi gyakorlat alapján a következők: 

- Szalma:  

Ennek az adaléknak az előnye, hogy olcsón elérhető anyag, ezáltal az elkészült szerkezet az 

összes könnyűvályog technológia közül a legalacsonyabb áron állítható elő. A szalmaadalé-

kos könnyűvályog hátránya, hogy a lassan szárad ki és igen jelentős (5-8 %-os) zsugorodásra 

képes, ami monolitikus szerkezetek kivitelezését gyakorlatilag ellehetetleníti. Mindkét problé-

mára megoldás, az előregyártott, szalmaadalékos könnyűvályog elemek alkalmazása, mely 

révén az építés helyszínére szállított anyag száraz állapotban, a zsugorodás lejátszódása után 

építhető be. 

- Fa:  

Ekkor faaprítékot, cca. 7-8 cm hosszú szecskázott fát kevernek adalékként az anyagba, így 

könnyítik ki az anyagot. Ezzel a technológiával a szalmaadalékos könnyűvályoggal közel 

azonos hőszigetelő képességű szerkezeteket lehet előállítani, akár monolitikus technológiával, 

mivel ez a keverék gyorsabban szárad ki és itt a zsugorodás sem jelent kezelhetetlen problé-

mát. Magyarországon e technológia jelentékeny előnyei ellenére nem terjedt el. 

- Duzzasztott agyagkavics:  

Ekkor szervetlen, duzzasztott agyaggolyócskákat keverik adalékanyagként az anyaghoz. Az 

adalékanyag előnye, hogy a mai gépesített, szabványosított építőipar elvárásaihoz legin-

kább alkalmazkodó - jellemzően öntött jellegű - szerkezetet lehet létrehozni, azonban ekkor a 

vályog több építésökológiailag előnyös tulajdonsága (helyi előállíthatóság, alacsony előállí-

tási energiaigény) elvész amellett, hogy bekerülési ára igen magas lesz. 

A vályogtégla-gyártás korszerűsítése is jelentősen hozzájárult a vályog hőszigetelő képessé-

gének javításához, mivel megjelent az üreges vályogtégla is.  

A nemzetközi gyakorlatban is egyedülálló magyar találmány Farkas Gusztáv vályogtégla 

gyártó gépe, mellyel a hőszigetelő préselt vályog (HPV) gyártását fejlesztették ki. 

A technológia lényege, hogy az égetett tégla falazatokhoz hasonlóan üregeket alakítanak ki 

a géppel préselt téglákban A téglákból egyszintes épületek terheinek hordására alkalmas, a 

tradicionális vályogfalaknál lényegesen jobb hőszigetelő képességű falazat állítható elő. 



2007 BME – Épületszerkezettani Tanszék, www.epszerk.bme.hu 

 

 

84 Medgyasszay Péter: Földépítés optimalizált lehetőségei Magyarországon. PhD értekezés 

 

9.3.1.4.2 Hőcsillapítás, hőtárolás, fáziskésleltetés, hőtehetetlenség 

A téli hővédelem szempontjából lényeges jó hőszigetelés mellett épületeink tervezésekor 

mind nagyobb hangsúlyt kell fektetni az épületek nyári hővédelmére, belső hőkomfortjának 

biztosítására. Szakirodalmi adatok (9.3.1-9. ábra) és a népi bölcsesség "… a vályogépületek 

nyáron hűvösek" egyaránt azt támasztják alá, hogy a vályogszerkezetek különösen tudják 

szabályozni nyáron a belső levegő hőmérsékletét. 

9.3.1-9. ábra Külső és belső hőmérséklet ingadozása vályog és beton épületben. [V12] 

 
Télen a belső hőkomfortot, a megfelelő belső hőmérsékletet az biztosítja, hogy az állandóan 

hidegebb külső levegő és a belső levegő között kialakuló hőáram hatására fellépő 

hőveszteséget fűtéssel és belső nyereségekkel pótoljuk (9.3.1-10. ábra). 

9.3.1-10. ábra Téli hőáramok elméleti (szaggatott vonal) és ténylegest közelítő (folyamatos 
vonal) bemutatása EnergyPlus dinamikus épületszimulációs program alapján. 

 
Nyáron hűtő berendezésekkel, vagy megfelelő épülettervezéssel és üzemeltetéssel lehet a 

belső tér hőkomfortját biztosítani. A hűtő, légkondicionáló berendezések az adott pillanatban 

hőfeleslegként jelentkező belső és külső forrásból származó hőtöbbletet egyenlítik ki, míg az 

épületszerkezetek hőtároló, hőcsillapító képességük révén képesek a nappali hőmérséklet 
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csökkentésére. Az épületszerkezetekben kialakuló hőáram alapvetően eltér a téli állapottól, 

mivel a közel azonosnak megkívánt belső hőmérséklethez képest a külső hőmérséklet egyszer 

magasabb, egyszer alacsonyabb. A hőáram nem mindig egy irányban halad, és mivel nyá-

ron intenzíven szellőztetjük a helyiségeket, esetenként a szerkezet mindkét oldala kapcsolatba 

kerül a külső levegővel.  

A nyár legmelegebb hetének külső és belső hőmérsékletét dinamikus épületszimulációs szoft-

verrel számolva a 9.3.1-11. ábra mutatja be. Egyrészt jól látható, hogy napi görbéket tekintve 

a belső hőmérséklet csillapítva, de jellegében hasonlatosan követi a külső hőmérséklet inga-

dozásait, úgy hogy a görbék maximumértékei között fáziseltolódás van. Látható továbbá, 

hogy a külső levegő gyors változása esetén előfordulhat, hogy a belső hőmérséklet a szerke-

zetekben tárolt hő leadásának is köszönhetően magasabb, mint a külső hőmérséklet. 

9.3.1-11. ábra A legmelegebb nyári hét külső és belső hőmérséklet ingadozása EnergyPlus 
dinamikus épületszimulációs program szerint. 

30 cm-es 1600 kg/m3 testsűrűségű, külső oldalról 10 cm hőszigeteléssel védett vályogfalú épület 
nyári, belső hőmérséklet ingadozása
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Beszélnünk kell tehát egyszer hőcsillapításról, és át kell gondolni a hőtárolás, fáziskésleltetés 

kérdését.  Hőcsillapítás során azt értjük, hogy a külső változó hőmérséklet ingadozása milyen 

mértékben jelenik meg a belső térben. (9.3.1-12. ábra)  
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9.3.1-12. ábra Nyári hőáramok ténylegest közelítő bemutatása egy hét hőingadozását tekint-
ve,  EnergyPlus dinamikus épületszimulációs program szerint. 

 
A hőcsillapítás mértékét pontosan nagyon nehéz meghatározni, azonban szerkezettervezési 

elvek szintjén jó közelítést ad a hőtároló képesség, illetve a hőtároló tömeg számítása. Az 

anyagok hőtároló képessége alapvetően tömegtől és fajhőtől függ. Minél nagyobb tömegű 

és minél nagyobb fajhővel rendelkezik egy anyag, annál több hőt tud felvenni és leadni. Épü-

letszerkezetek esetén un. aktív tömeget veszünk figyelembe a hőtároló képesség kiszámítása-

kor. A hőingadozás napi ciklusideje miatt ugyanis az épületszerkezeteknek teljes keresztmet-

szetükben jellemzően nincs idejük átmelegedni, illetve lehűlni. Az MSZ-04-140-2:1991 szerint a 

napi hőtárolásba az épületszerkezetek azon belső rétege vehető számításba, melynek hőve-

zetési ellenállása R=0,15 m2K/W. (9.3.1-10. táblázat) A táblázat jól érzékelteti azt a gyakran 

előforduló panasz jogosságát, hogy kellő hőtároló kapacitás hiányában nyáron a könnyű-

szerkezetes épületek, de esetenként a pórusbeton és a soküreges téglából készült épületek is 

túlzottan bemelegednek. 

9.3.1-10. táblázat Különböző építési anyagok aktív rétegvastagsága és hőtároló tömege 
egynapos ciklusidőt figyelembe véve (R=0,15 m2K/W  esetén). [40] 

Anyag megnevezése Sűrűség 
(kg/m3) 

hővezetési 
tényező - λ 

(W/mK) 

Aktív réteg 
vastagsá-

ga (m) 

Hőtároló 
tömeg 

(kg/m2) 
     
könnyűvályog 300 0,1 0,015 4,5 
  600 0,17 0,0255 15,3 
  800 0,25 0,0375 30 
  1200 0,47 0,0705 84,6 
szalmás vályog 1400 0,59 0,0885 123,9 
  1600 0,73 0,1095 175,2 
tömör vályog 1800 0,91 0,1365 245,7 
  2000 1,13 0,1695 339 
        
ásványgyapot hőszigetelés 80 0,045 0,00675 0,54 
polisztirol hőszigetelés 22 0,04 0,006 0,132 
pórusbeton 500 0,14 0,021 10,5 
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soküreges tégla 800 0,3 0,045 36 
tömör tégla 1700 0,72 0,108 183,6 
fa 600 0,2 0,03 18 
beton 2200 1,28 0,192 422,4 
Megjegyzés: Egyes anyagok típustól függően eltérő testsűrűségi és hővezetési tényezővel rendelkeznek, 

a táblázatban átlagértékek vannak feltüntetve. 

 

Ismét hangsúlyozandó, hogy a 9.3.1-10. táblázat csak szemléltető adatokat tartalmaz, hiszen 

csak egynapos időintervallumban mutatja be falazatok aktív hőtároló tömegét. Az épületek 

hőtárolási, hőcsillapítási képességének pontosabb számítása során a belső helyiséget határo-

ló összes szerkezet hőmérséklet változását és fajhőjét is figyelembe kell venni. 

A vályog építési anyagok érdekessége, hogy szerves adalékokkal való keverés esetén a vá-

lyog, mint szilikát szerkezet helyét szerves anyagok foglalják el, melyek fajhője 2,1-szer na-

gyobb, mint a szilikát szerkezeteknek. A vályog anyagok adalékok hatására bekövetkező 

fajhő értékének módosulását a 9.3.1-13. ábra mutatja. 

9.3.1-13. ábra Fajhő értékének változása különböző vályog építési anyagok esetén. [22] 

 
A már részletezett hőcsillapítás és hőtárolás mellett beszélni lehet továbbá a hőtehetetlenség 

(kihűlési idő), valamint a fáziskésleltetés kérdéseiről.  

A szerkezet hőtehetetlensége, vagy másként kihűlési idő, a hőtároló képesség és a hővezetési 

tényező hányadosa. Egyrészt megmutatja, hogy felfűtött fal mennyi idő alatt hűl ki, illetve 

egyirányú hőáramok esetén (elsősorban télen) jó mutatószám arra, hogy a külső hőmérséklet 

ingadozásai milyen időeltolódással, és csillapítással jelennek meg a belső térben. Glücklich 

szerint minél nagyobb a hőtehetetlenség értéke, annál nagyobb a fáziseltolódás értéke, va-

lamint a hőcsillapítás mértéke (9.3.1-11. táblázat). [41] 
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9.3.1-11. táblázat Egyes építőanyagok hőtehetetlensége, különböző vastagságú egyrétegű 
kialakítás esetén. [40, 41, 49] 

 

Érdekes ábrát közöl Volhard könnyűvályog építésről szóló könyvében (9.3.1-14. ábra), amely-

ben azt mutatja be, milyen vastagságú falszerkezetet kell készíteni, azonos kihűlési idővel ren-

delkező homogén falak esetén és ezen falszerkezetek milyen hőszigetelési képességgel ren-

delkeznek. Jól látható, hogy a jelentős mennyiségű szerves adalékot tartalmazó könnyűvá-

lyog szerkezetek kihűlési idő/hőszigetelő képesség aránya nagyon kedvező. [V22] 

9.3.1-14. ábra Kihűlési idő és hőszigetelés összefüggése különböző homogén falszerkezetek 
esetén. [V22] 

 
A hőcsillapítás témaköre nagyon fontos kérdése a jövő építészetének, mivel a hazai klímán a 

nyári hőterhelés statisztikailag kimutatható emelkedése és a könnyű és még könnyebb szerke-

Anyag meg-
nevezése 

Sűrűség 
(ρ) 

hővezetési 
tényező 

(λ) 

Fajhő 
(c) 

Hőmérsékletveze-
tési tényező 

(a) 

Különböző vastagságú homogén térelhatároló 
szerkezetek hőtehetetlensége 

(d2/a) 
  (kg/m3) (W/mK) (kWs/kgK) 10-4 m2/s 10-4 s 

      d (m) 
      0,12 0,25 0,38 0,44 
könnyűvályog 300 0,1 1,3 4,33 3,32 14,42 33,32 44,68 
  600 0,17 1,2 3,40 4,24 18,38 42,47 56,94 
  800 0,25 1,18 3,69 3,91 16,95 39,16 52,50 
  1200 0,47 1,1 4,31 3,34 14,51 33,52 44,94 
szalmás vályog 1400 0,59 1,05 4,43 3,25 14,12 32,63 43,75 
  1600 0,73 1 4,56 3,16 13,70 31,65 42,43 
tömör vályog 1800 0,91 1 5,06 2,85 12,36 28,56 38,29 
  2000 1,13 1 5,65 2,55 11,06 25,56 34,27 
          
ásványgyapot 
hőszigetelés 

80 0,045 1 5,63 2,56 11,11 25,67 34,42 

polisztirol 
hőszigetelés 

22 0,04 2,5 45,45 0,32 1,38 3,18 4,26 

pórusbeton 500 0,14 1 2,80 5,14 22,32 51,57 69,14 
soküreges 
tégla 

800 0,3 1 3,75 3,84 16,67 38,51 51,63 

tömör tégla 1700 0,72 1 4,24 3,40 14,76 34,09 45,71 
fa 600 0,2 2,1 7,00 2,06 8,93 20,63 27,66 
beton 2200 1,28 1 5,82 2,48 10,74 24,82 33,28 
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zetű építés a klimatizálás szükségességét vetíti előre, amely nem a fenntartható építés irá-

nyába mutat. 

A hőcsillapítás nagyságrendi közelítésére talán legalkalmasabb módszer a belső oldali hőtá-

roló képesség számítása, pontos értéke nagyon sok még nem kellően definiált paraméter 

függvénye (rétegrend, használat, látens hőtárolás stb.), mely legjobban dinamikus 

épületszimulációs programokkal prognosztizálható.  

A hőtehetetlenség (kihűlési idő) csak azon időszakokban releváns, amikor egyirányú 

hőáramok alakulnak ki (téli időszak). Nyári időszakban a szerkezet két oldalról is kap 

hőterhelést, illetve jelentkezik hőleadás, így a hőcsillapítás meghatározására ezen mutató 

nem alkalmas. 

 

9.3.1.5 Páratechnika 

9.3.1.5.1 Páradiffúzió 

Épületszerkezetek tervezésekor fontos feladat a szerkezet páratechnikai méretezése. Télen az 

épület belső tereiben lévő levegő abszolút értékben több nedvességet (vízmolekulát) képes 

felvenni, mint a külső tér alacsony hőmérsékletű levegője. Az emiatt kialakuló parciális nyo-

máskülönbség miatt a belső térből a külső tér felé páraáramlás indul meg. A szerkezetterve-

zés fontos eleme, hogy el kell kerülni a pára szerkezeten belüli kicsapódását, mely nagy 

mértékben képes a szerkezetet károsítani. 

A hazai tervezési módszer az építési anyagok páradiffúziós tényezőjével (δ - kg/msPa · 10-9) 

jellemzi az építőanyagokat és páravezetési ellenállással (Rv) méretezi, illetve ellenőrzi a szerke-

zeteket . Az európai szakirodalom viszont többnyire páradiffúziós ellenállási számmal (μ) illetve 

diffúziós egyenértékű légvastagsággal (sd) jellemzi az építőanyagokat. Az említett jellemzők 

közötti összefüggést a 9.3.1-12. táblázat mutatja. 

9.3.1-12. táblázat Páradiffúziót jellemző mérőszámok. [V34, V45, V49] 

Megnevezés jelölés mértékegy-
ség 

képlet / átváltás 

páradiffúziós ellenállási szám μ - δl / δ 
(δl=0,17 · 10-9 kg/msPa) 

páradiffúziós tényező δ kg/msPa · 10-9 δl / μ 
(δl=0,17 · 10-9 kg/msPa) 

diffúziós egyenértékű légvastag-
ság 

sd m sd = μ · d 
(d - rétegvastagság) 

páravezetési ellenállás Rv m2sPa/kg · 109  d/ δ 
(d - rétegvastagság) 

 

A különböző vályogtermékek és egyéb építőanyagok páradiffúziós jellemzőit a 9.3.1-13. táb-

lázat mutatja be. 
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9.3.1-13. táblázat Különböző építési anyagok sűrűsége és  hővezetési képessége. [V22, V23, 
V40] 

Anyag megnevezése Sűrűség 
(kg/m3) 

páradiffúziós 
ellenállási szám - 

μ (-) 

páradiffúziós 
tényező - δ 

(kg/msPa · 10-9) 
    
könnyűvályog - szerves adalék-
kal 

400-1200 3-5 0,057-0,034 

könnyűvályog - ásványi adalék-
kal 

400-1200 5-10 0,034-0,017 

szalmás-, tömör vályog  1200-2200 5-10 0,034-0,017 
    
cellulóz 50-60 1-2 0,17-0,085 
nád 150 1,3 0,13 
szalma 175 1,3 0,13 
ásványgyapot hőszigetelés 100-200 1,4 0,121 
polisztirol hőszigetelés 15-30 35-100 0,005-0,002 
pórusbeton 400-600 6-9 0,028-0,019 
vázkerámia 800 3-6  0,057-0,028 
tömör tégla 1700 10 0,017 
fa  500-750 7 0,024 
beton 2200 20 0,009 

 

9.3.1.5.2 Szorpció 

A föld és vályogszerkezetek legérdekesebb tulajdonsága, hogy a legtöbb szilikátos építő-

anyaghoz képest lényegesen jobb párafelvételi és páraleadási képességgel rendelkezik, 

ezért a belső tér páratartalmát nagyon jól tudja szabályozni. 

Minke kutatásai látványosan mutatják be, hogy tömör vályog építési elemek közel 20-szor 

annyi nedvességet tudnak megkötni a levegőből, mint tömör égetett téglaelemek (9.3.1-15. 

ábra) 
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9.3.1-15. ábra 11,5 cm-es belső fal által megkötött víz mennyisége, amikor 21°C-on a belső 
légnedvesség 50%-ról 80%-ra emelkedett. [12] 

  
 

A nedvesség megkötési képességet a szorpciós izotermákon ábrázoljuk. Az adszorpciós jelen-

ségen alapuló eredménygörbe azt mutatja meg, hogy különböző nedvességtartamú térben 

milyen mértékben vesz fel nedvességet a "száraz" anyag. Az 9.3.1-16. és 9.3.1-17. ábrák 21 °C-

os hőmérséklet melletti párafelvételt mutatják az adott anyag tömegének százalékában. A 

megkötött légnedvesség abszolút értéke, falazatoknál 5 cm, vakolatoknál 1,5 cm aktív réteg-

vastagságot feltétezve a 9.3.1-14. táblázatban tekinthető át. A táblázat alapján megerősíthe-

tők azok a német mérési eredmények, amelyek szerint a vályog egyéb általam is vizsgált 

falazóanyagokhoz képest lényegesen nagyobb mértékben tudja  megkötni a légnedvessé-

get, szabályozni a levegő páratartalmat. 
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9.3.1-16. ábra Vályog (1700), tömör tégla és soklyukú tégla szorpciós izotermája [V40: MSZ-
04-140-2-1991; V92: Várfalvi, 2000] 

 
vályog 

 
tömör tégla 

 
soklyukú tégla 

 

9.3.1-17. ábra Vasbeton, cementes vakolat és mészhomok tégla szorpciós izotermája [V40: 
MSZ-04-140-2-1991] 

 
vasbeton 

 
cementes vakolat 

 
mészhomok tégla 

 

9.3.1-14. táblázat Néhány anyag nedvesség felvevő képessége (falazatóanyagoknál 5 cm 
vakolatnál 1,5 cm) 21 °C-on, amikor a légnedvesség 40 %-ről 60 %-ra emelkedik.  

Anyagmegnevezés Nedvességtartalom 
40 % páratartalom 
mellett (g) 

Nedvességtartalom 
60 % páratartalom 
mellett (g) 

Megkötött légned-
vesség 
(g) 

vályog 1870 2380 510 

tömör tégla 153 229,5 76,5 

soklyukú tégla 306 420 114 

vasbeton 1440 1680 240 

cementes vakolat 324 418,5 94,5 

mészhomok tégla 315 450 135 
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9.3.1.6 Akusztika 

A föld és vályogépítés alapanyagának mindenféle keveréke meglehetősen nehéz súlyú épü-

letszerkezeteket eredményez.  

A Magyarországon jelenleg kapható és előállítható (ρ>1400 kg/m3) föld és vályogfalakból 

lakáselválasztó falként minimum 30 cm-es falazatot kell készíteni, ami kielégíti az 52 dB köve-

telményértéket. 

A Csorvási Szolgáltató Kht 2005-ben az ÉMI-ben lefolytatott akusztikai mérése szerint a 38 cm 

vastagságban falazott, 1950 kg/m3 térfogatsúlyú stabilizált földtégla fal súlyozott laboratóriu-

mi léghanggátlási száma 59 dB, ami rendkívül jó értéket jelent. 

A homogén falszerkezetek várható súlyozott laboratóriumi léghanggátlási száma a szerkezet 

felülettömegének függvényében a Berger-egyenes segítségével becsülhető meg. (9.3.1-18. 

ábra) 

9.3.1-18. ábra A homogén falszerkezetek léghanggátlási száma felülettömegük függvényé-
ben. [V34] 

 

9.3.1-15. táblázat Falazatok laboratóriumi súlyozott léghanggátlási értéke [V74: Medgyasszay, 
2006; V34: Józsa, 1998; V93: Xella, 2007; V94: Wienerberger, 2006] 

Anyagmegnevezés Testsűrűség (kg/m3) Falvastagság (cm) Súlyozott laboratóriumi 
léghanggátlási szám (dB) 

vályog (cementes) 1950 38  59 

pórusbeton 500-600 38 50,5-51,5 

tömör tégla 1700 30 55 

vázkerámia 650-800 38 40-42 

mészhomok tégla 1600 30 57 

 



2007 BME – Épületszerkezettani Tanszék, www.epszerk.bme.hu 

 

 

94 Medgyasszay Péter: Földépítés optimalizált lehetőségei Magyarországon. PhD értekezés 

 

9.3.1.7 Tűzvédelem, tűzbiztonság 

A föld és vályogépítés anyagai jellemzően nem éghetők. A kétértelmű megfogalmazás ab-

ból adódik, hogy a különböző vályogkeverékek eltérő szerves adalékanyag tartalommal ké-

szülhetnek, és a több szerves adalékot tartalmazó, lazább összetételű keverékekben az égés 

két alapeleme az éghető anyag és az oxigén esetenként rendelkezésre állhat. Volhard szerint 

amennyiben a keverék testsűrűsége nagyobb, mint 1700 kg/m3 úgy az nem éghető kategó-

riába sorolható. A szerző ezen állítását azzal magyarázza, hogy a nehéz anyagkeverékek 

csak minimális szervesanyag tartalommal, tömör anyagstruktúrával érhető el, ahol az éghető 

anyag mennyisége minimális, az esetleges égés oxigén ellátása nem biztosított. [V22] 

Az éghetőség kérdését leginkább falszerkezeteknél vizsgálták A DIN 4102 szerint a tradicioná-

lis, tömör vályog falszerkezetek nem éghetők. [V2]  

A Lehmau Regeln szerint a vályogszerkezetek tűzállósága: 

F 90 A, azaz 90 perces határértékkel nem éghető: Tömör falazott, vagy vert falak (A osztályú 

építőanyagokból) 25 cm-nél nagyobb falvastagság esetén.  

F 30 B, azaz 30 perces határértékkel éghető: Faváz közötti kitöltéssel épülő szerkezetek, ha a 

faszerkezet keresztmetszete egyoldali tűzterhelés esetén min. 100x100 mm, kétoldali tűzterhe-

lés esetén min. 120x120 mm; a kitöltést legalább egy oldali burkolattal látnak el pl. 15 mm 

vakolat. 

9.3.1.8 Építésökológia, építésbiológia 

A föld és vályogépítéshez használt anyagok legtöbb esetben mind építésökológiailag, mind 

építésbiológiailag pozitívan értékelhetők. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a földből 

készített egyes szerkezetek összességében nem értékelhetők mindig pozitívan (pl. hőszigetelés 

nélküli tömör fal egész évben használt épületekben). 

9.3.1.8.1 Építésökológia 

Építésökológia alatt a ház/épületszerkezetek és a természet közötti viszonyt vizsgáló tudo-

mányterületet értjük. 

Az épületszerkezetek/építési anyagok természetre gyakorolt hatását teljes életciklusuk alatt 

vizsgálni kell, azaz a  

1. nyersanyag kitermelés, gyártás 

2. szállítás, beépítés, 

3. használat, karbantartás, 

4. bontás/utóhasznosítás életciklusait kell vizsgálni. 

Az 1. életciklus alatt elsősorban a nyersanyag elérhetőségét, valamint a gyártás energiaigé-

nyét (9.3.1-16. táblázat), káros anyag kibocsátását kell vizsgálni. A 2. életciklus alatt az ener-

giaigényt és a káros anyag emisszióra kell figyelemmel lenni, míg a 3. életciklus a használat 
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során keletkező energiaveszteségeket, a káros anyag kibocsátást kell kontrollálni. A 4. életcik-

lus alatt a visszaforgathatóság, újrahasználhatóság kérdését kell vizsgálni. 

9.3.1-16. táblázat Néhány falazatként használatos anyag primér energia tartalma. [V73, V74] 

PET / kg Járatos falvas-
tagság 

PET / m2 Megnevezés 

(MJeq/kg) (cm) (MJeq/m2) 
Galgahévízi Préselt Vályog 0,05 15-45 12-36 
Csornai biotégla 0,48 25-39 225-355 
Tömör égetett tégla 3,56 25-38 1600-2430 
Vázkerámia tégla 3,56 30-38 850-1080 
Pórusbeton 4,49 30-38 800-1020 
Beton 1,35 15-20 890-1130 
Mészhomok 2,67 20-30 1440-1820 

 

9.3.1.8.2 Építésbiológia 

Építésbiológia alatt a ház/épületszerkezetek és a bentlakó ember közötti viszonyt vizsgáló 

tudományterületet értjük. 

Építésbiológiai szempontból első lépésben a ház környezetét kell vizsgálni, milyen hatások 

(zaj, elektromos-, mágneses sugárzások, pollenterhelés, stb.) érik az épületet. A ház szerkeze-

teinek összessége ugyanis ezeket a hatásokat tompítja, vagy erősíti fel. Építésökológiailag két 

szélsőértéknek tekinthetők a specifikusan tervezett gyógyszállók, illetve a sick-building-

syndrom (SBS) tulajdonságokat mutató épületek, melyek beteggé teszik lakóikat. A speciáli-

san tervezett gyógyászai központok esetén, a telepítés és az anyaghasználat minden aspek-

tusában figyelembe veszik az építésbiológia szempontrendszerét, és az egyéb rekreációs te-

rápiák támogatására hoznak létre stimutáló környezetet. Az "SBS épületekben" viszont a ked-

vezőtlen környezeti adottságok, valamint az építőanyagok és a használat káros hatásainak 

(káros anyag kipárolgás, elektroszmog, stb.) összessége olyan hatással van az arra érzékeny 

lakókra, hogy az épületben tartózkodva különféle betegség tüneteit mutatják, melyek más 

épületben tartózkodva nem jelentkeznek. 

A föld és vályogszerkezetek építésbiológiailag különösen jó tulajdonságúak. Káros kipárolgá-

suk sem az építés, sem a használat során nincs. (Itt meg kell azonban jegyezni, hogy eseten-

ként a vályogtalajba radioaktív részecskék is keveredhetnek, melyek természetesen hosszú 

távon beteggé teszik a bentlakókat, így ezen alapanyagok használatától tartózkodni kell.)  

A vályogszerkezetek különleges tulajdonsága, hogy az emberi szervezet számára rendkívül jó 

hő és párakomfortot biztosítanak, ezzel megelőzik számos légúti és allergiás betegség kialaku-

lását. 
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A vályogépítés veszélye azonban, hogy az anyagban lévő nedvesség (építés, vagy építési 

hibák miatt) nem kellően gyors száradása esetén a szerves adalékanyagok rohadásnak in-

dulnak a szerkezetben, vagy felületén gombák jelennek meg, melyek némelyike nagyon ká-

ros lehet az emberi szervezetre. A technológiai víz és esetleges használati víz eltávozását ezért 

minden esetben biztosítani kell. 

 

9.3.1.9 Egyéb, speciális tulajdonságok 

9.3.1.9.1 Száradás 

A vályogszerkezetek készítésekor jellemzően nedves technológiákat is alkalmazunk. Mivel a 

vályog rendkívül jól felveszi a nedvességet, nagy mennyiségű víz kerül a szerkezetbe, melyet 

minden következő réteg felhordása előtt el kell távolítani a szerkezetből. Amennyiben a szer-

kezetben túl sokáig marad a technológiai nedvesség gomba, és penészképződés alakulhat 

ki. 

A száradási idő a következő tényezők függvénye:  

 évszak, időjárási viszonyok, 

 beépített nedvesség mértéke, 

 rétegvastagság, falvastagság, 

 a zsaluzat módja, 

 az épületszerkezet helyzete (belső-külső), 

 az építési hely szellőztetése, 

 időjárási tényezők elleni védelem módja. 

A vályogtéglák és építőlemezek száradási ideje a méretük, gyártási nedvességtartalmuk, és 

szárítási technológiájuk függvénye. 

Az épületszerkezetek a további építési munkák végzésére kellően kiszáradtak, amennyiben az 

ülepedési és zsugorodási folyamatok lejátszódtak, és a szerves építőanyagok bomlása kizár-

ható. A száradási időtartamok irányadó értékeit a 9.3.1-17. táblázat tartalmazza. 
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9.3.1-17. táblázat A vályog épületszerkezetek szükséges száradási időtartama -tapasztalati 
értékek. [V23] 

 hónap 
vertfal 40 cm 4-6 
rakott fal 12 
falazott szerkezet vályoghabarcsba falazva  

vályogtéglából, 25 cm vastagságban 0,25-1 
könnyűvályog téglából, 25 cm vastagságban 0,25-1 

nedvesen épített falak  
szalmás könnyűvályogból, 30 cm vastagságban 2-4 
faadakékos könnyűvályogból 30 cm vastagságban 2-3 
ásványi adalékanyagból készített könnyűvályogból, 30 cm vastagságban 1-3 
szalmás vályogból, 15 cm vastagságban 0,5-2 

vályogfeltöltések  
födémben, 10 cm vastagságban 0,5-3 

polyvás födém 10 cm vastagságban 0,5-2 
belső vályogvakolat 1 cm vastagságban 0,25-1 

9.3.1.9.2 Kapilláris vízfelvétel 

A vályogszerkezetek kapilláris vízfelvételi tulajdonságaival a német szakirodalomban többen 

is foglalkoztak, és arra az eredményre jutottak, hogy a természetes állapotban lévő építési 

vályog kapilláris vízfelvevő képessége (w) egy nagyságrenddel kisebb, mint a tömör tégla-

szerkezeteké. A mérési eredmények magyarázata az, hogy a vályogszerkezetekben nem 

jönnek létre az agyagtégla égetése során kialakuló kapilláris üregek. 

Ez a tulajdonság építési vályog esetében nem releváns, hiszen a vályog nedvesség hatására 

stabilitását veszti, és építési célra alkalmatlanná válik. A vályogszerkezetek és a folyékony 

halmazállapotú víz tartós egymás mellett létét el kell kerülni! 

9.3.1.9.3 Rágcsálók elleni védelem 

A falazatok szilárdságát, állékonyságát nagymértékben veszélyeztetik, ha a teherhordó vá-

lyogfalakba rágcsálók költöznek be, és járataikkal üregessé teszik a falat. A kockázat csök-

kentése érdekében veszélyeztetett területeken (mezőgazdasági terület, stb.), javasolt a lába-

zatba sűrű rabicháló építése, illetve a használat során nem szabad elhanyagolni a szerkeze-

tek folyamatos karbantartását! 

 

A vályog építőanyag műszaki tulajdonságait a 9.3.1-18. táblázatban összegzem és értékelem. 
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9.3.1-18. táblázat A vályog építőanyag műszaki tulajdonságai összehasonlítva az 1-2 szintes 
épületekben alkalmazott, adott kategória legjobb szilikát jellegű építőanyagával 

Műszaki tulajdonság "legjobb" 
anyag 

vályog  
értékelése 

Indoklás 

nyomószilárdság tömör tégla 10-30% A tömör téglák nyomószilárdsága 5-14, 
míg a vályogtégláké 1-5 N/mm2 

hővezetési képesség pórusbeton 25-40% A pórusbeton hővezetési tényezője 
0,13-0,15, míg a vályog a testsűrűség 
függvényében (1000-1700) 0,35-0,73 
W/m2K 

hőtároló képesség vályog 25-100% A hőtároló képességre iránymutató 
aktív hőtároló réteg tömege szerint a 
vályog, testsűrűségének függvényében 
(1000-1700)  50-210, míg a tömör téglá-
nak 180 kg. 

hőtehetetlenség pórusbeton 50-75 % A pórusbeton hőtehetetlensége 25 cm 
falvastagság esetén 22, míg a vályog 
testsűrűségének függvényében (1000-
1700) 15,5-13*104 s. 

páradiffúzió vázkerámia 60 % A vázkerámiák páradiffúziós ellenállása 
3-6, míg a vályog testsűrűségének függ-
vényében (1000-1700) 5-10.  

szorpció vályog 100 % A 5 cm vályog (1700) által felvehető 
nedvesség 40-60 % relatív páratartalom 
változás mellett 510, míg a mészhomok 
tégla által felvehető nedvesség 135 
g/m2. 

hanggátlás - - Azonos vastagságra nincs minden ter-
mékre adat, a műszaki követelmény 
nem összehasonlítható. 

tűzállóság - - Azonos vastagságra nincs minden ter-
mékre adat, a műszaki követelmény 
nem összehasonlítható. 

primer  
energiatartalom 

vályog 100 % Járatos falvastagságot tekintve 45 cm 
vályog primér energiatartalma 36, míg 
38 cm pórusbeton fal PET tartalma 1020 
MJeq/m2). 

 

9.3.2 Föld és vályog építőanyagok lehetséges alkalmazásának területei 

Az egy-két szintes épületekben számításba vehető szerkezetek értékelését áttekintő 9.3.1-18. 

táblázatból kitűnik, hogy a vályog építőanyagot alacsony primér energiatartalma, kiváló 

hőtároló és páragazdálkodási képessége miatt tekinthetjük ideális anyagnak, értelemszerű-

en egy összetett épületszerkezetben. 

Disszertációm ezen fejezetében egyrészt definiálni kívánom azokat a lehetséges funkciókat és 

épületszerkezeti területeket, ahol a vályog mint ideális építőanyag alkalmazható, másrészt 

rögzítem az alkalmazás peremfeltételeit. 
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A primér energiatartalom kérdése kapcsán el kell mondani, hogy ez a műszaki tulajdonság a 

következő okok miatt jelenleg távol áll az alkalmazás általános, felhasználói szintű szempont-

rendszerétől: 

 A gyártási energiafogyasztás a jelenlegi energiaárak és termelési költségarányok 

mellett általában kis hatással van a termék árára.  

 Az magyar állam a Kyotói szerződés megkötése során olyan pozíciót alkudott ki, 

amely nagy tartalékokkal rendelkezik a hazai CO2 kibocsátás vonatkozásában. Így 

nem érdekelt az energiahatékonyság ilyen formában (és egyáltalán semmilyen 

formában) történő fokozásában, az energiahatékony technikák pénzügyi támo-

gatásában. 

 

A vályogot ezért véleményem szerint kiváló hőtároló és páragazdálkodási képessége miatt, 

elsősorban emberi tartózkodásra alkalmas terek belső rétegeként indokolt használni. 

 

A számításba vehető funkciók áttekintése során különösen ki kell emelni lakóépületekben és 

üdülőkben történő alkalmazás lehetőségét. Ezen terekben a klimatizálás igénye még nem 

általános, és megfelelő épület, és épületszerkezeti tervezéssel a belső hőkomfort gépészeti 

berendezések és jelentős energiafelhasználás nélkül biztosítható (lásd 9.2 fejezet). 

A kereskedelmi-, iroda-, és középületekben a vályog kiváló hőtároló és páragazdálkodási 

képessége kevésbe tud érvényesülni, mivel manapság már általános igény a belső terek 

klimatizálása. A nagyobb hőtároló képességgel rendelkező szerkezet ugyan csökkenti az épü-

letek fűtési és hűtési energiaigényét, de a jelentős belső hőterhelések miatt a hőtároló szerke-

zetek előnye csak fokozott energetikai igényeket kielégítő épületek esetén jelentősek (ala-

csony energiaigényű, vagy passzívházak). 

Mezőgazdasági és ipari épületekben történő alkalmazásra a termelői funkciók sokrétűsége 

miatt nem tartom érdemesnek ajánlások megfogalmazását. 

 

A következő, 9.3.2-1. táblázatban azokat a funkciókat és épületszerkezeteket definiálom, 

amelyekben a vályog mint hőtároló, vagy páragazdálkodást segítő elem új épületek létesíté-

se során szerepelhet. A táblázatban javaslatot fogalmazok meg az alkalmazható vályog épí-

tőanyag formájára és rétegvastagságára. 

Felújítások során a belső felületek vakolati, vagy szárazvakolati rétegeként javasolt vályogot 

alkalmazni, a 9.3.2-1. táblázatban feltüntetett rétegvastagságokkal. 
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9.3.2-1. táblázat A vályog javasolt alkalmazása hőtároló vagy páragazdálkodást segítő 
elemként új épületekben 

Épület-
szerkezet 

Funkció Javasolt alkalmazási területek 

földszinti külső 
fal 

lakóépület 15-30 cm kitöltő 
jellegű fal 

45 cm teherhordó 
fal (csak egyszintes 
épület esetén)  

belső oldali vakolat 
0,5-2 cm vastag-
ságban 

belső oldali száraz-
vakolat 1,6-2,5 cm 
vastag vályog 
építőlemezből 

  üdülőépület 45 cm teherhordó 
fal (csak egyszintes 
épület esetén)  

belső oldali vakolat 
0,5-2 cm vastag-
ságban 

belső oldali száraz-
vakolat 1,6-2,5 cm 
vastag vályog 
építőlemezből 

  

emeleti külső fal lakóépület 15-30 cm kitöltő 
jellegű fal 

belső oldali vakolat 
0,5-2 cm vastag-
ságban 

belső oldali száraz-
vakolat 1,6-2,5 cm 
vastag vályog 
építőlemezből 

  

  üdülőépület belső oldali vakolat 
0,5-2 cm vastag-
ságban 

belső oldali száraz-
vakolat 1,6-2,5 cm 
vastag vályog 
építőlemezből 

    

tetőtéri térdfal lakóépület 15-30 cm kitöltő 
jellegű fal 

belső oldali vakolat 
0,5-2 cm vastag-
ságban 

belső oldali száraz-
vakolat 1,6-2,5 cm 
vastag vályog 
építőlemezből 

  

  üdülőépület belső oldali vakolat 
0,5-2 cm vastag-
ságban 

belső oldali száraz-
vakolat 1,6-2,5 cm 
vastag vályog 
építőlemezből 

    

válaszfal lakóépület 15 cm kitöltő jellegű 
fal 

15 nem teherhordó 
fal 

belső oldali vakolat 
0,5-2 cm vastag-
ságban 

belső oldali száraz-
vakolat 1,6-2,5 cm 
vastag vályog 
építőlemezből 

  üdülőépület 15 cm kitöltő jellegű 
fal 

15 nem teherhordó 
fal 

belső oldali vakolat 
0,5-2 cm vastag-
ságban 

belső oldali száraz-
vakolat 1,6-2,5 cm 
vastag vályog 
építőlemezből 

emeletközi 
födém 

lakóépület 6-15 cm kitöltés 
fagerendák közé, 
vagy fölé 

alsó oldali vakolat 
0,5-2 cm vastag-
ságban 

alsó oldali szárazva-
kolat 1,6-2,5 cm 
vastag vályog 
építőlemezből 

  

  üdülőépület 6-15 cm kitöltés 
fagerendák közé, 
vagy fölé 

alsó oldali vakolat 
0,5-2 cm vastag-
ságban 

alsó oldali szárazva-
kolat 1,6-2,5 cm 
vastag vályog 
építőlemezből 

  

fűtetlen térrel 
érintező zárófö-
dém 

lakóépület 6-15 cm kitöltés 
fagerendák közé, 
vagy fölé 

alsó oldali vakolat 
0,5-2 cm vastag-
ságban 

alsó oldali szárazva-
kolat 1,6-2,5 cm 
vastag vályog 
építőlemezből 

  

  üdülőépület 6-15 cm kitöltés 
fagerendák közé, 
vagy fölé 

alsó oldali vakolat 
0,5-2 cm vastag-
ságban 

alsó oldali szárazva-
kolat 1,6-2,5 cm 
vastag vályog 
építőlemezből 

  

tetőtér beépítés 
ferde határoló 
szerkezete 

lakóépület 6-15 cm kitöltés 
szarufák közé, vagy 
alá 

belső oldali vakolat 
0,5-2 cm vastag-
ságban 

belső oldali száraz-
vakolat 1,6-2,5 cm 
vastag vályog 
építőlemezből 

  

  üdülőépület 6-15 cm kitöltés 
szarufák közé, vagy 
alá 

belső oldali vakolat 
0,5-2 cm vastag-
ságban 

belső oldali száraz-
vakolat 1,6-2,5 cm 
vastag vályog 
építőlemezből 
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A vályog építőanyag alkalmazásának lehetőségeinek számbavétele után külön kell szólni az 

alkalmazás legfontosabb peremfeltételéről, a külső és belső víz elleni védelemről. A vályog 

víz hatására képlékennyé válik, stabilitását elveszti (lásd még 9.3.1.1 fejezet). Ezért mind a kül-

ső, mind a belső vízterhelést ki kell zárni. 

 

A külső vízterhelés legpusztítóbb formája az árvíz. Árvízveszélyes területeken a vályog teher-

hordó szerkezetben nem, egyéb esetben is csak korlátosan alkalmazható! Itt kell megjegyez-

ni, hogy a Tisza és a Duna vízrendezése után Magyarország nagy részén a korábbi időszako-

san vízjárta területek (9.3.2-1. ábra) jelentős része beépült. A 2001-es árvíz során megélt gát-

szakadás világított rá arra, hogy az országhatáron túl történő erdőkitermelések és a szélsősé-

ges időjárási viszonyok miatt a jelenleg védett területek is veszélyeztetettek lehetnek.  

9.3.2-1. ábra Kárpát Medence vízborította és vízjárta területei az árvízmentesítő és lecsapoló 
munkálatok előtt [V95: Medgyasszay, 2000] 

 
A külső vízterhelés további elvi lehetőségei a talajvíz, a felszíni víz és a csapadék, amelyek 

ellen az épületszerkezetek tervezésének általános szabályai (min. 30 cm lábazat, stb.) a meg-

valósítás során is maradéktalanul betartandók. 

A belső vízterhelés legkritikusabb formája a nyomás alatt lévő hideg és meleg vízvezetékek 

szivárgása vagy törése. A jelentős szerkezeti és anyagi károk elkerülése érdekében a nyomott 

vezetékeket falon kívül, látszó vagy burkolt formában, valamint vízre nem érzékeny anyagú 

(pl. tégla) vendégfalban kell vezetni. 
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9.3.3 Összefoglalás 

A vályog és az "általánosan használt" építőanyagok vizsgálata során kimutattam, hogy a 

vizsgált műszaki tulajdonságok közül a vályog hőtároló képesség, szorpciós képesség és ala-

csony kumulatív energiaigény tekintetében mondható legjobb építőanyagnak. 

A vályog építőanyag alkalmazásának optimalizálása véleményem szerint azt jelenti, hogy 

olyan funkcióban és épületszerkezeti helyzetben kell az anyagot alkalmazni, amely hozzájárul 

ideális szerkezet létrehozásában – jellemzően többrétegű szerkezetben. Ezen szempont szerint 

alkalmazási javaslatokat fogalmaztam meg.  

 

Kutatás eredményeinek hasznosíthatósága 

1) A vályog építőanyagot a disszertációban definiált funkciójú épületek épületszerkezeteként 

javasolt alkalmazni. 

Indoklás: A vályog építőanyag hőtároló, páragazdálkodási képessége a definiált funkciójú 

(lakó és üdülő) épületek megjelölt épületszerkezeteiben jelentősen hozzájárul a szerkezet 

használati értékének növekedéséhez. A vályog egyéb szerkezetekben történő alkalmazása 

során vélhetőleg nem mint ideális építőanyag szerepel, ezért a létrehozott szerkezet sem lesz 

optimális. 

 

A kutatás jövőbeni távlatai, további feladatok 

1) "Alacsony energiájú" valamint "passzív házak" létesítésére alkalmas épületszerkezeti 

megoldásokat, azok műszaki és gazdasági specifikumait javasolt kifejleszteni hazai és 

külföldi vályog termékek alkalmazásával, továbbfejlesztésével. 

Indoklás: Vályogból épült "alacsony energiájú" és "passzív házak" a nyugateurópai gyakorlat-

ban is csak elvétve fordulnak elő. A vályog építőanyagok disszertációban bemutatott előnyei 

miatt ezen energetikailag előre mutató szerkezetekben is jól alkalmazhatók, amit azonban 

kutatás-fejlesztési munkával kell megalapozni. 
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10 Új tudományos eredmények, megállapítások 

10.1  Bevezetés 

Az épületszerkezetek tervezésekor a hagyományosan vizsgált követelmények teljesülése mel-

lett új szempontként a fenntartható építés részterületeként egyre fontosabb az építésökoló-

gia és építésbiológia követelményeinek teljesülése, illetve egyre fokozottabban érvényesül az 

energiatudatos épülettervezés igénye. 

A földépítés, mint tradicionális építéstechnológia a mai kor követelményeinek csak részben 

képes megfelelni, azonban számos kutatás-fejlesztési tapasztalat azt igazolja, hogy a korszerű 

föld-, és vályogépítési technikák képesek a XXI. sz. igényeit kielégíteni. 

Magyarországon a vályogépítésről általában negatív kép él a köztudatban, a szegénység 

jelének tekintik a vályogépületeket. Számos elhíresült épületkár tovább erősíti azt az előítéle-

tet, hogy a vályog korszerűtlen, megbízhatatlan építőanyag. 

A nyugat-európai gyakorlatban azonban számos funkcióban, és szerkezetben alkalmaznak 

föld-, és vályogszerkezeteket. (1. ábra) Ezen szerkezetek nem csak kedvező építésökológiai és 

építésbiológiai vonatkozásaik, hanem esztétikai igényességük, funkcionális újszerűségük révén 

is vezető építészeti és tudományos lapok hasábjain tudnak megjelenni. 

Az EU csatlakozás nyomán várható, hogy a nyugat-európai föld-, és vályogépítés gyakorlata, 

illetve az eddig elvégzett kutatás-fejlesztés hozadéka Magyarországon is hasznosul és a jelen-

leginél szélesebb körben fogják alkalmazni a föld-, és vályogszerkezeteket. 

10.2  A kutatás céljai 

Disszertációmban három különböző, de egymáshoz logikailag kapcsolódó területen kívánom 

téziseimet megfogalmazni, és azokat igazolni.  Mivel az építésökológia és hőkomfort területek 

tárgyalása során a földszerkezetek elemzése önállóan nem lenne értékelhető, ezért ezeken a 

területeken a szokásos és javasolt épületszerkezetek vizsgálatával is foglalkozom, így megál-

lapításaim általánosíthatók. 

Az építésökológiával foglalkozó fejezetben a szerkezetek életciklus-elemzésének gyakorlatát, 

indikátorait és a szerkezetek javasolt értékelési módszerét tárgyalom. 

A hőkomforttal foglalkozó fejezetben a beltéri hőkomfortot meghatározó tényezőkkel, külö-

nös tekintettel a belső hőmérsékletet, belső felületi hőmérsékletet és belső páratartalmat 

meghatározó épület-, és épületszerkezet-tervezési elvekkel foglalkozom. 

A fejezet célja annak tisztázása, hogy a passzív épületek tervezésnél, a szerkezetek hőtároló 

tömege és a belső páratartalom milyen szerepet játszik a nyári időszakban a hőkomfort bizto-

sításában. 
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A föld és vályog alkalmazásával foglalkozó fejezetben bemutatom a vályog, mint építő-

anyag legfontosabb műszaki tulajdonságait. Ismertetek a mai kor igényeit kielégítő főbb épü-

letszerkezeteket, valamint javaslatokat fogalmazok meg az építőanyag alkalmazására. 

A fejezet célja olyan épületszerkezetek definiálása, amelyek gazdaságosan képesek kielégí-

teni a jelen és a közeljövő várható igényeit. 

A föld és vályog alkalmazásával foglalkozó fejezetben bemutatom a vályog, mint építő-

anyag legfontosabb műszaki tulajdonságait. Ismertetek a mai kor igényeit kielégítő főbb épü-

letszerkezeteket, valamint javaslatokat fogalmazok meg az építőanyag alkalmazására. 

A fejezet célja olyan épületszerkezetek definiálása, amelyek gazdaságosan képesek kielégí-

teni a jelen és a közeljövő várható igényeit. 

10.3  A kutatás módszere 

A kutatás három területén alapvetően eltérő módszerrel végeztem vizsgálatokat és elemzé-

seket. 

Az építésökológiai kutatások során nemzetközi módszerek és alapadatok alapján szerkeze-

tekre vonatkozó elemzéseket, kimutatásokat végeztem. Új indikátorokat nem dolgoztam ki. 

Indikátorértékekre vonatkozóan új, saját számításokat csak a vályog építőanyag esetében 

végeztem. Egyéb építőanyagok vonatkozásában a nemzetközi szakirodalom, illetve szerző-

társakkal közösen végzett OTKA T/F 046265 kutatásban meghatározott "magyarított" adatokat 

használtam. A "magyarított" adatok összeállítása Szalay Zsuzsa és Zorkóczy Zoltán munkája.  

A kutatás során az anyagok teljes életciklusát kívántam elemezni. A környezeti hatást a kö-

vetkező csoportosításban bontott indikátorok értékei alapján elemeztem:  

Energia: kumulatív energiaigény, nem megújuló (PEI, n.r.) 

Környezet: klímaváltozás (GWP); savasodás (AP); sztratoszferikus ózonréteg károsodása (ODP); 

fotokémiai oxidáció-nyári szmog (POCP); eutrofizáció (EP) 

Toxicitás: humántoxicitás (HTP); ökotoxicitás (ETP) 

A "használati" életfázisra vonatkozó értékeket a külső szerkezetek hővesztesége alapján vet-

tem figyelembe. A szerkezetek "építési" életfázisának környezetterhelését adatok hiányában 

nem tudtam számításba venni. Az életciklus elemzésekor a műszaki élettartamot szerkezeti 

rétegenként határoztam meg (Steiger, 1995) nyomán. 

A vizsgált épületszerkezetek környezeti indikátorainak értékét az általam kidolgozott kördiag-

ramon ábrázoltam (3. ábra). Az indikátorértékek összekötésével keletkező felület szemlélete-

sen mutatja a szerkezet környezetterhelését (4., 5. ábra).  

Fontos kiemelni, hogy a kördiagramon az egyes indikátorértékek az összes szerkezet közül az 

adott indikátor legnagyobb értékének arányában, százalékos értékkel szerepelnek. Ezért a 

kördiagramok csak egymáshoz viszonyítva informatívak.  
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A hőkomfortra vonatkozó kutatások elvégzéséhez a rendelkezésre álló anyagi források korlá-

tossága miatt olyan költségtakarékos vizsgálati módszert kellett találni, amely alkalmas a nyári 

hőállapot előrejelzésére.  E célra az Energy Plus dinamikus épületszimulációs szoftvert válasz-

tottam ki, amely alkalmas a problémafelvetésben definiált, hőtároló tömeggel kapcsolatban 

felvetett kérdések tisztázására.  

Az Energy Plus képes páratechnikai szimulációkra is, azonban adatok hiánya miatt a levegő 

nedvességtartalmával is összefüggésben lévő látens hőtároló képességet nem sikerült szimu-

lálni. A látens hőtárolás szerepét elméleti levezetéseim továbbfejlesztésével tárgyalom. Látens 

hőtárolás témájában tézist nem fogalmazok meg. 

A szimulációs eredmények és elméleti levezetések mellett mindenképpen szerettem volna 

helyszíni méréseket is végezni. Az anyagi lehetőségek korlátossága miatt ezen méréseket 

csak egy egyszerű mérőműszer segítségével tudtam megvalósítani, amely csak egy helyen 

(vizsgálatok során beltérben) mért léghőmérséklet, páratartalom és felületi hőmérséklet mé-

résére alkalmas. Az eredmények értékeléséhez nélkülözhetetlen kültéri hőmérséklet és pára-

tartalom adatokat a meterológiai szolgálat helyi információi alapján vettem figyelembe. 

A vályog alkalmazására vonatkozó kutatás első lépéseként szakirodalmi adatok felhasználá-

sával definiálom a föld mint építőanyag legfontosabb műszaki tulajdonságait. Az összehason-

líthatóság érdekében a vályog mellett az általánosan használt építőanyagokat műszaki tu-

lajdonságait is minden esetben feltüntetem. 

A valós előnyök és hátrányok összevetése után definiálom azokat a műszaki tulajdonságokat, 

amelyek tekintetében a vályog építőanyag legjobb a számításba vehető építőanyagok kö-

zül. A vályog építőanyag lehetséges alkalmazási területeit a morfológia módszerével definiá-

lom megemlítve az alkalmazás legfontosabb szabályait.  

10.4  Tézisek 

I. Tézis 

Kimutattam, hogy a környezetterhelés vonatkozásában az azonos műszaki paraméterekkel 

rendelkező épületszerkezetek teljes életciklus elemzése során lényeges eltérések számszerű-

síthetők. A szerkezetek komplex értékelései során szükséges a környezeti terhelést vizsgálni. 

Minél több szerkezetre kiterjedő komplex elemzés után az alacsony környezeti terhelést oko-

zó szerkezetek preferálása indokolt. 

 

A kutatás módszerét követve az OTKA T/F 046265 eredményeit is felhasználva 9 falszerkezet, 3 

padlószerkezet és 6 födémszerkezet elemzését végeztem el.  

A falszerkezetek önálló összehasonlítása során kimutattam, hogy az alacsony hőátbocsátási 

tényezővel rendelkező falszerkezetek (amelyek alkalmasak "alacsony energiájú ház" építésé-
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re) közül a vályogból épülő fal környezetterhelése alacsonyabb, mint az "általánosan hasz-

nált" anyagokból épített szerkezeteké. 

Az egyszeri, építéskor számszerűsíthető "gyártás és hulladék" környezetterhelés során a vá-

lyogból épülő falszerkezet környezeti hatásai közül a kumulatív energia és az ezzel korreláló 

CO2eq és SO2eq kibocsátás 70-80 %-kal alacsonyabb, mint "általános" anyagból épített 

szerkezetek esetén. (8. ábra) 

A vályogból épített szerkezetnek azonban esetenként alacsonyabb a műszaki élettartama, 

mint az "általános" anyagokból épített szerkezeteké. A "beruházási" környezetterhelés mellett 

ezért jobb indikátor a "teljes életciklusra vonatkozó" környezetterhelés gyártási életfázisra 

vonatkozó adatainak vizsgálata. (9. ábra) 

Ezen indikátorra vonatkozóan a szerkezetek környezeti hatása kis mértékben közelített egy-

máshoz, de még mindig 50-75 %-kal alacsonyabb a vályog falszerkezet kumulatív energia 

igénye és CO2eq és SO2eq kibocsátása. 

 

Az épületek vizsgálata során kimutattam, hogy a családi házak építésére jelenleg általáno-

san használt építési "rendszerek" és a vályog használatával építhető házak környezetterhelése 

között lényeges különbség adódik. 

Az építés "gyártás és hulladék" környezetterhelése "vályog ház" esetén 15-50 %-os, míg a "tel-

jes életciklusra vonatkozó" adatok alapján, a gyártási életfázist tekintve 20-40 %-os megtakarí-

tás mutatható ki a kumulatív energia igény, a CO2eq valamint SO2eq kibocsátás vonatkozásá-

ban.  

A megtakarítás annak ellenére számszerűsíthető, hogy épület léptékben számos szerkezetre 

nincs értelme, illetve lehetősége alternatív, "vályog" szerkezet meghatározásának. 

 

II. Tézis 

Kimutattam, hogy a szmogképződés, az eutrofizáció, a humán- és az ökotoxicitás szempont-

jából az épületszerkezetek gyártási fázisa alatt jelentősebb környezetterhelés keletkezik, mint 

a teljes használati élettartam alatt. 

 

Az épületökológiai elemzések még egy, a hazai tudományos életben nem ismert eredményt 

mutattak ki.  

A primér energiára, CO2eq és SO2eq indikátorokra végzett korábbi kutatások azt mutatták, 

hogy a külső térelhatároló szerkezetek esetén a használati életfázis alatt jelentősebb környe-

zetterhelés keletkezik, mint a gyártás során. 

Jelen kutatás megerősítette, hogy az energiahasználat, a klímaváltozás és az ózonréteg káro-

sítása szempontjából elsősorban a használati életciklus a meghatározó. 
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A savasodás szempontjából csak bizonyos épületszerkezeteknél, a szmogképződés, az 

eutrofizáció, a humán- és az ökotoxicitás szempontjából azonban minden szerkezet esetén a 

gyártási életfázis domináns!  

 

III. Tézis 

Bemutattam, hogy az épületszerkezetek hőtároló képességének tervezésére nagyobb hang-

súlyt kell fektetni. Szimuláción alapuló módszert dolgoztam ki a hőtároló tömeg tervezésének 

optimalizálására. 

 

A hőtárolás szerepét vizsgáló szimulációk során kimutattam, hogy a falszerkezetek tömegé-

nek növelésével hiperbolikus jellegű függvény szerint változik a belső térben a kellemetlen 

órák száma. Kellemetlen óráknak tekintem azokat a nyári órákat, amikor a szimulációs szoft-

ver számításai szerint a Predicted Mean Vote (PMV) eléri, vagy meghaladja az 1,08 értéket, 

azaz az emberek 30 %-a kellemetlenül érzi magát. 

A padlószerkezetek vizsgálata során kimutattam, hogy a lábazat síkjában, az alaptest aljáig 

lelógó hőszigetelés nagymértékben javítja a belső hőkomfortot. A padló síkjában lévő hőszi-

getelés növelése bár kis mértékben csökkenti a hőigényt, jelentősen rontja a hőkomfort vár-

ható értékét. (11. ábra) 

A belső födémszerkezet vizsgálata során kimutattam, hogy a nagytömegű födém a nagyobb 

beépített tömeg miatt kis mértékben javítja az épület hőkomfortját és csökkenti hőigényét. 

Lényegesebb hatása, hogy a könnyűszerkezetben lévő hőszigetelés izolálásával szemben 

homogenizálja a földszint és a tetőtér belső hőmérsékletét. Emiatt a földszint klímája romlik 

ugyan kis mértékben, de a tetőtéri klíma nagy mértékben javul. 

A tetőszerkezetek vizsgálata során arra az eredményre jutottam, hogy a tetőszerkezet töme-

gének önmagában nincs akkora hatása a hőkomfortra, mint azt a szakma ma gondolja. A 

tetőtéri födém és a teljes ház egésze alapján határozható meg az optimális szerkezeti kialakí-

tás. 

Az épületek komplex, a hőkomfort optimalizálására törekvő tervezésével olyan épületeket 

sikerült bemutatni, amelyek szimulációs vizsgálata lényegesen jobb hőkomfort eredményeket 

mutat, mint azon épületek, ahol csak a fűtési energiafogyasztás minimalizálását tartottam 

szem előtt. 
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IV. Tézis 

Kimutattam, hogy az éghajlat jelentős változása esetén – a nyári átlaghőmérséklet kb. 6 °C-

os emelkedése – a passzív hűtés mai klímára még jól használható, hőtároló képességgel 

operáló stratégiája nem elégséges, az épületek tervezésének és üzemeltetésének újszerű 

módját kell kifejleszteni. 

 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) meterológiai fejezete a 2070-2100 közötti időszak-

ra 4,5 - 5,1 °C-os átlaghőmérséklet emelkedést prognosztizált. A NÉS biológiai sokféleséggel 

foglalkozó fejezete a Finnish Environment Institute ALARM kutatására hivatkozva olyan terüle-

teket mutat be, amelyek mai éghajlati adottságai analógiába hozhatók a jövőbeni buda-

pesti klimatikus viszonyokkal. Az analóg területek közül Bukarest éghajlatát alsó, míg Taskent 

éghajlatát felső értéknek tekintettem a jövőbeni klimatikus viszonyok hatásának elemzésére. 

(12. ábra) 

Meg kell azonban jegyezni, hogy azon területek, amelyek klímája analógiába állítható ha-

zánk jövőbeni éghajlati viszonyival, a 44. szélességi fok alatt terülnek el. A hazaitól eltérő be-

napozás jelentősen torzítja az eredményeket (növeli a ténylegesen várható kellemetlen órák 

számát). 

A várható éghajlatváltozás hatását vizsgáló szimulációk során arra az eredményre jutottam, 

hogy a nyári átlaghőmérséklet 1,5-2 °C-os emelkedésével a jelenlegi éghajlati viszonyokra 

optimalizált épületek még megfelelnek, de 6 °C-os emelkedés esetén új stratégiákat, techni-

kákat kell kidolgozni. 

 

V. Tézis 

Bemutattam, hogy a vályog építőanyagot hőtároló és páragazdálkodást segítő képessége 

miatt érdemes használni az emberi tartózkodásra alkalmas terek épületszerkezeteiben. Táb-

lázatos formában összefoglaltam azokat az épületszerkezettani lehetőségeket, amelyekben 

a vályog hőtároló és páragazdálkodást segítő képessége  jól alkalmazható. 

 

A vályog és az "általánosan használt" építőanyagok vizsgálata során kimutattam, hogy a 

vizsgált műszaki tulajdonságok közül a vályog a hőtároló képesség, a szorpciós képesség és 

az alacsony kumulatív energiaigény tekintetében mondható a legjobb építőanyagnak. 

A számításba vehető funkciók áttekintése során különösen ki kell emelni a lakóépületekben 

és üdülőkben történő alkalmazás lehetőségét. Ezen terekben a klimatizálás igénye még nem 

általános, és megfelelő épület, és épületszerkezeti tervezéssel a belső hőkomfort gépészeti 

berendezések és jelentős energiafelhasználás nélkül biztosítható. 

A kereskedelmi-, iroda-, és középületekben a vályog kiváló hőtároló és páragazdálkodási 

képessége kevésbe tud érvényesülni, mivel manapság már általános igény a belső terek 
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klimatizálása. A nagyobb hőtároló képességgel rendelkező szerkezet ugyan csökkenti az épü-

letek fűtési és hűtési energiaigényét, de a jelentős belső hőterhelések miatt a hőtároló szerke-

zetek előnye csak fokozott energetikai igényeket kielégítő épületek esetén jelentős (alacsony 

energiaigényű, vagy passzívházak). 

Mezőgazdasági és ipari épületekben történő alkalmazásra a termelői funkciók sokrétűsége 

miatt nem tartom érdemesnek ajánlások megfogalmazását. 

A vályog építőanyag fent definiált, kiválónak értékelhető műszaki  tulajdonságai lakó-, és 
üdülőépületekben a következő szerkezetekben és szerkezeti rétegekben hasznosulnak:  

- külső falszerkeztekben - teherhordó, vagy belső oldal felől kitöltő jel-
legű falazóanyag, 

- belső oldali vakolat, 
- belső oldali szárazvakolat, 

- válaszfalak - teherhordó, vagy kitöltő jellegű falazóanyag, 
- vakolat, 
- szárazvakolat, 

- emeletközi, vagy zárófödém - kitöltés teherhordó rendszer közé, vagy fölé 
- belső oldali vakolat, 
- belső oldali szárazvakolat, 

- tetőtér beépítés ferde határoló szerke-
zete  

- kitöltés teherhordó rendszer közé, vagy fölé 
- belső oldali vakolat, 
- belső oldali szárazvakolat, 

  

10.5  Eredmények hasznosíthatósága 

1) Javasolt az építésökológiai LCA értékelés módszerének bevezetése a szerkezettervezés, 
további kutatások után akár az építésszabályozás szempontrendszerébe.  
Indoklás: Az építésökológiai indikátorok kidolgozottsága és tudományos elfogadottsága elég-

séges arra, hogy a szerkezetek környezetterhelése közötti  különbségeket kimutassa. A későb-

biekben van realitása annak is, hogy a használati energia felhasználásának szabályozása 

mellett (7/2006 TNM rendelet) a beépített energiára vonatkozólag is építési szabályozások 

lépjenek életbe.20 

2) Javasolt a hőkomfortra optimalizált tervezés továbbfejlesztett elméletét  alkalmazni az ok-

tatásban és a gyakorlatban. 

Indoklás: Az épületek hőtechnikai tervezése során manapság elsősorban a téli hőigény csök-

kentésére koncentrál az építész szakma. Az éghajlatváltozás hatására azonban érezhetően 

nő a nyári hőkomfort biztosításának igénye, szerepe. A dinamikus épületszimuláció segítségé-

vel olyan épülettervezési szabályokat lehet és kell kidolgozni különféle használati módok és 

                                                      
20 A Galgahévízen létesítendő ökofalu rendezési terve 2002 óta írja elő a családi házak építése során 
beépíthető primér energiatartalom maximális értékét. 
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geometriai formák esetére, amelyek segítenek csökkenteni a nyári gépi hűtési igényt, illetve 

az azzal járó energiahasználatot. 

3) A vályog építőanyagot a disszertációban definiált funkciójú épületek épületszerkezeteként 

javasolt alkalmazni. 

Indoklás: A vályog építőanyag hőtároló, páragazdálkodási képessége a definiált funkciójú 

épületek megjelölt épületszerkezeteiben jelentősen hozzájárul a szerkezet használati értéké-

nek növekedéséhez. A vályog egyéb szerkezetekben történő alkalmazása során vélhetőleg 

nem mint ideális építőanyag szerepel, ezért a létrehozott szerkezet sem lesz optimális. 

 


