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HŐSZIGETELŐ ANYAGOK

Az általános gyakorlat szerint 
hőszigetelő anyagnak tekinthetők 
azok az anyagok és termékek, 
amelyeknek (+ 10 °C közép-
hőmérsékleten mért) hővezetési 
tényezője nem haladja meg a 
λ = 0,15 W/mK értéket.

Hatékony hőszigetelő anyagnak 
tekinthetők azok az anyagok, 
amelyeknek (+ 10 °C közép-
hőmérsékleten mért) hővezetési 
tényezője λ = 0,06 W/mK értéknél 
alacsonyabb.



A hőszigetelő anyagokra vonatkozó szabványok szerint külön kell feltüntetni 
néhány fontosabb paramétert:

- Meg kell adni a névleges méreteket, mint a vastagság, hosszúság és szélesség.

- A hővezetési tényezővel és hővezetési ellenállással kapcsolatban megállapítható, 
hogy a gyártónak mindig meg kell adnia egy un. közölt (deklarált) értéket, mint 
egy határértéket, ami a gyártás legalább 90 %-át reprezentálja.
λi - egyedi mintán mért hővezetési tényező
λi’ - vastagság hatásának figyelembe vételével
λátlag - átlagos hővezetési tényező
λbecs - becsült hővezetési tényező
λ90/90 - 90%-os szint
λD - közölt hővezetési tényező

- A gyártónak meg kell adnia az anyag tűzzel szembeni viselkedését az európai 
osztályzásnak megfelelően.













Hőcsillapítás

Az épületszerkezetek nyári állapotra utaló hőcsillapítási értékeivel sajnos 
még egyre kevéssé foglalkoznak. A könnyűbeton ezt a hőcsillapítást
általában kedvezően befolyásolja: növeli.

A hőelnyelési tényezők (s) ismerete alapján a könnyűbeton réteg
hőtehetetlenségi tényezője (D)  számítható: D = R · s, 
ahol „R” a könnyűbeton réteg hővezetési ellenállása.

Egy épületszerkezet hőcsillapítása akkor kedvező, ha az épületszerkezeti 
rétegek hőtehetetlenségi tényezőinek összege minél nagyobb.
Egy kis tedtsűrűségű hőszigeteléshez képest a könnyűbeton 
hőtehetetlenségi tényezője kb. 3-szoros értékű, így alkalmazásával javul az 
épületszerkezet hőcsillapítása.



Részletes számítási módszer alkalmazása esetén az épület fajlagos 
hőtároló tömegének számítását az MSZ EN ISO 13790 szerint lehet 
elvégezni.

Az épület hőtároló tömege az épület belső levegőjével közvetlen 
kapcsolatban lévő határoló szerkezetek hőtároló tömegének összege.

Az összegzést minden szerkezet minden rétegére el kell végezni a 
legnagyobb figyelembe vehető vastagságig, mely a belső felülettől 
mérve 10 cm, vagy a belső felület és az első hőszigetelő réteg, vagy a 
belső felület és az épületszerkezet középvonalának távolsága, attól 
függően, hogy melyik a legkisebb érték.
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0,500,50Talajon fekvTalajon fekvőő padlpadlóó a kera kerüület mentlet mentéén 1,5 m szn 1,5 m szééles sles sáávban (a lvban (a láábazaton bazaton 
elhelyezett azonos ellenelhelyezett azonos ellenáálllláássúú hhőőszigetelszigetelééssel helyettesssel helyettesííthetthetőő))

0,450,45Talajjal Talajjal éérintkezrintkezőő fal  0 fal  0 éés s --1 m k1 m köözzöötttt

1,50 1,50 SzomszSzomszéédos fdos fűűttöött tt ééppüületek kletek köözzöötti faltti fal

0,50  0,50  FFűűttöött tt éés fs fűűtetlen terek ktetlen terek köözzöötti faltti fal

1,80 1,80 Homlokzati, vagy fHomlokzati, vagy fűűttöött tt éés fs fűűtetlen terek ktetlen terek köözzöötti ajttti ajtóó

3,00 3,00 Homlokzati Homlokzati üüvegezetlen kapuvegezetlen kapu

1,701,70TetTetőőssíík ablakk ablak

2,50  2,50  TetTetőőfelfelüülvillviláággííttóó

1,501,50Homlokzati Homlokzati üüvegfalvegfal2)2)

2,502,50Homlokzati Homlokzati üüvegezett nyvegezett nyíílláászszáárróó, ha n, ha néévleges felvleges felüülete kisebb, mint 0,5 mlete kisebb, mint 0,5 m22

2,002,00Homlokzati Homlokzati üüvegezett nyvegezett nyíílláászszáárróó (f(féém keretszerkezettel)m keretszerkezettel)

1,601,60Homlokzati Homlokzati üüvegezett nyvegezett nyíílláászszáárróó (fa vagy PVC keretszerkezettel)(fa vagy PVC keretszerkezettel)

0,500,50AlsAlsóó zzáárróóffööddéém fm fűűtetlen pince feletttetlen pince felett

0,250,25AlsAlsóó zzáárróóffööddéém m áárkrkáád felettd felett

0,250,25FFűűttöött tettt tetőőteret hatteret hatáárolrolóó szerkezetekszerkezetek

0,300,30PadlPadláásfsfööddéémm

0,250,25LapostetLapostetőő

0,450,45KKüülslsőő falfal

A A hhőőáátbocstbocsááttáásisi
ttéényeznyezőő

kköövetelmvetelméénynyéértrtéékeke
UU [[W/mW/m22KK]]

ÉÉppüülethatlethatáárolrolóó szerkezetszerkezet



HHőőszigetelszigeteléés ks köövetelmvetelméényenye

ffűűttöött tettt tetőőteret hatteret hatáárolrolóó szerkezetek rszerkezetek réétegtervi tegtervi 
hhőőáátbocstbocsááttáásisi ttéényeznyezőője U je U ≤≤ 0,25 W/m0,25 W/m22KK

a szerkezetben la szerkezetben léévvőő hhőőhidakathidakat (pl. szarufa) is (pl. szarufa) is 
figyelembe kell venni az U szfigyelembe kell venni az U száámmííttáássáánnááll

PPááratechnikai/ratechnikai/áállagvllagvéédelmi kdelmi köövetelmvetelméényeknyek

a belsa belsőő felfelüületen pleten pááralecsapralecsapóóddáás nem megengedetts nem megengedett
a szerkezeten bela szerkezeten belüül a pl a pááralecsapralecsapóóddáás kers kerüülendlendőő



EGY FELEGY FELÚÚJJÍÍTANDTANDÓÓ TETTETŐŐ -- keresztmetszetkeresztmetszet



q = 7,22 W/m2

U = 0,36 W/m2K



q = 7,22 W/m2

U = 0,36 W/m2K

Páranyomás eloszlás
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SZARUFSZARUFÁÁK HK HŐŐHHÍÍDHATDHATÁÁSA infravSA infravöörröös ks kéépenpen



SZARUFSZARUFÁÁK HK HŐŐHHÍÍDHATDHATÁÁSA a behavazott tetSA a behavazott tetőőrere



q = 6,47 W/m2

U = 0,32 W/m2K



q = 6,47 W/m2

U = 0,32 W/m2K

Páranyomás eloszlás
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q = 6,47 W/m2

U = 0,32 W/m2K

Páranyomás eloszlás
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JELLEMZJELLEMZŐŐ CSOMCSOMÓÓPONTOKPONTOK



q = 4,26 W/m2

U = 0,21 W/m2K



Szimulációs vizsgálat
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KKööszszöönnööm a figyelmm a figyelmüüket!ket!
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