
II"I/I'}to"it kilzér-leti !Izt'mpollt miatt kell eliírüteni. 
lu látjuk iill,lukd.J.'lIUlelllo!lztátjaink továM.i t-Iter, 
jt'1.!I'-m"!wk Il'IH'tiÍNI;~I;t. 

A It'\;(~íí ilt'dveI'litt:.rn.;nek enE'rgilt kiil~k tekin· 
tt'h:jl€'iI iN elíílly(m t~ így küvetemlii lit ja n.z tiditghrg. 
likuN Ir!lnf'dl'?~íMi<. így E'l1Il1'k ft'jl .... zh~ét tllnílolt
folvtutjuk, A.d his.'1:r.iik. Ill')!.\" It klillllltixált iroda· 
\"piilt·tt4dlt·1l a lé~l''''thí..",. Mz(·lI<í:r.h·tt~ igt~llye IIltog' 
marad. ill. niin'kt'1.lni fill!. 

fgy az i"dlll'r-ió,. klí'fI>tkmu'€k/om" ,., IId~:;n to' 
ní."hi ft'jli;,It"~j:r.· ,",ZIí.lll1tunk. rl.")I",.zl,;",:1 
juk, 

Nagy figyt·lt'mm(,! klm~rjiik II 11I\7..1Li ,;,.. nl·Ulz{·~.kii7.i 
Mgtt'Jl'hnilu~i "zltkt'mlwrek \'t>!f'ml~il~'ént'k. llZ olliik 

, vélmllénv~llt'k. líll/i.sfoghtlii.slí.nak 1Illllmlíl"lít, ll"!!,, 
Hnját t,lkép.wk,,,j·illket. I'rollllúzi>iunkat IIfi~zl·k l,: 
gyUnk cnllek t iikn:IICYI flllyt< IliUi'IIUI ft'liildz>iuúllli I~ 
ml(!l.IrIll&M.H niakitIIni. 

levegőbeszű rődés hatása a határoló szerkezetek 
hőszigetelő képességére* 
\" s, 1.1 () II () lill: L o V II II ilU J J 11', II () II L o 'If -" \" p, T Y J T o V (SllU'J~I .... I'" 

RéglJta iMllwrt jeleIlNég. h0l!~' II It'Hog.í II hatlírul«) 
Nzerkt'zt'tt'k tümítt·t!t'lI n~z{'in kl'n'''zliil ht"hatollu: 
épült'tllt'. Ennek oka lellI't II gr:n'itll"i,Í:4 erii. It "zél 
vl!.gy rt mestt·l':"t;ges "1.l'lliízh·h:". 

Termt.;"'zetesen ulvl\ll CNt't is \"Im. amikor t'Z II 

tlimítetlen"'l'1:geken 'Iit hatol,', ternll~z(·tt'N levegii
mOl':gás kli"lti. HokemE:'lE:'tes. IlItj,(yhlok!ull'l éptilE:'tek 
I!.I,,<'I emelE:'tei III1.gyoll E:'riisen lehiílhE:'tn{'k a helyiNt:
j!t'kllC Ilt'jlltlÍ küll'lÍÍ levegiitill. .E kiilH4; lev~íi fl[·l· 
mel~ib~re HZ(lI~ál{, hiiní.ftll-dítálonk ii:K.~ruwnnlít· 
tmt{,k It tnulSzmi~zilÍ:4 híi\·t'NZt_~gE:'l. A hideg It·· 
,'egli hmziní.rgrum lU épület kiHmi hatlÍroM mrerke· 
zetein Nliild:.enti 1\ ilClwi határol'" fE:'lül0ten " iui. 
ménw;ldetet. ami a helyim:g !"ilmmfnrt vimwnyait 
">utja. 

&..t"1l kíviil lU épiilt"then termMze~ Cfl'ii: hatÁ
!-IIi.m 1u.·letkeozli lioglÍ.mmok E:'lt~i'tik a II.WmrlYCZtj 

ally~ ~yik helyiséghi>la mál4ikh~, vall, tel'jed(~:t. 
A tii!.lmzillte!! él'metekllt'lI fi Mzt'r\·{"7.etlen Ie\'~ií 
átámmlás eliiidi"7.hl'ti la keliemt'U"11 MlI'.ngnk. mikro-

. terjt'1.]{~ét I~ ig.v!I, hE:'lyim:g lev~!ijé. 

Má.. .. r6!zníl Il.znnhan "ziikm:~ 1\ kiiim) hatlimll', 
faJak hi7 .. 0flyOK f .. kú íÍtermzti;képelfi~e. h'llKv ml!.
guk a határolcí H7..t"rkf>7RWk iH Klf.t·II(í:r.h~k. III' 
merete.M It helyim:gek III.mn Klf.eIIiÍY.tt·tI~i lIl'I'ídjlt iM 
( .. IK·lmx·M7.ell<iztet{~"I, l\miknr 1\ tuttárnl!) ~e:r.e
ten át l~ivlÍ.!){ü lel/~ií .. 'el tiill't~ilik. UyEmknr ft 

117.ellfmi' levegő fchnel~íh~ It? ala.phliv®ateség 
révén hiztrwtított. 

Az t-piHet Icvegií-háztartJWi ki-rdéMeit (1w1lZ~'Wl 
Mtmnljn. kiiMH a IIzéllt? épületet. I!. ~r'lAvitádl'm e"'ii: 
hntáml.. Il MZeTVlB'I.ett éi' It x7.t·rv{"utlen h~c .. ft1. leVI:." 
gfl€ll'mzlá14 l!. xzelltw.{írern.~~rerhen t~ lU egyen helyi
m:~ek.lClI. It levegő mtw.grum III bel.vi~ekboo, az 
éJli.ilethöl t4VfW.1Í H7.el'lllyt!".ltŐ IUl 

kiirnve-.fii teMHeten nth.) ft !ilf 
F.:flitA1mérnüki Egyetem (MIHZI) tltllulmiÍil'l~rOll:za, 

Ezen tanulmánya prohl.;mának lu'zul a IWllEi'·VP! 

foghtlkm:ik. e.mely II. jelcll!egi Uihll!lZilltm ®ptke:r.tm 
Il!&jáh~aihúl. vaJamint II. falpaneleldl€n aJbhua.-

.. A .. LF.oTF.CHN f KA '16" KOflI'PI't'I'l!'i4m bolkül<!öt! 
,·1<'1 .. <100,( Közl':"n'j·16kéf<zÍl.·tt<o: Dr. Mf>llyh"rl J~f,) 

zott nl\~' hut.lbír 1"1""7.11" hIÍl'lzilll·tt'lií liilY!l.uukh.-,1 
IUMdik. 

A le\'egl'j filtrli.dúját k íS'!:rI"t i liton ,'iz"uáljuk. 
Már !M'ím~ vizsuál/\ti IUly/Lj!; gyúlt iiKsz(>. ,.\ !t"j..,rtúl.I. 
(:pit,MLIl,\'lI.jllmn . .tIúrún rlf)!"fY.r.UM IlIíszi$.~d.íllt·ll. lll.
!aktiimítti Ilt.'tétllt.'lI. nz iIIet<zti'Nt'khl.'ll .;.".zlf·lh.·ti; 
hajsltlilrept'(ll~k'lt'n 1\ Dan'y-Wf'yén"Yf'1 It'írllltt,', 
laminá.riK heHZlif'l'xlf~ ,;.".zlellwtii, 

NILj!;YI'4IruMIÍ !l.nyn~ ... ukhan én n.~kl_l már tur
ImlenK levegl)!fInZlliu; taparur.t&lhll.til. Olyan t urim· 
icnl'ia kiváltó téllye? .. ík id.:Zik t'Zt (·lli. mint pl. IlZ 
elemi légámmok éle!! iní.nytün~i. hirtelen h<ívüll~ 
vagy Mz€íkiilén, valamint a viM7.onylag rlll.gy hCNzúr,i
déHi 116~:g. Ehll€f1 n.z EiIl®tllCn II l!Ziníilt:ú Ie\'~
áram a. nyomMküliillbsi-gtóJ OOgyYA!'ÍeJIif'n fil~. 

Legtübltll2'.ür il!j.,,:\'M7.erre fnnhd eM II IlI.mimím f~ II. 
turhulellJl íÍmmlál4. Ez lU ún. vegyes IlCI!Zúriwl(~ 
1f'ie000000re. 

A levegii·átámmlúnk - híÍrnlE'I~' határnIl', KlfRI'

kezeten kerooztiU - ki"álh; Il'l!om~~~ l_k iÍg\' 
határozhatjuk meg, ha. n.z éi)Üiet ~1'IE'k Ie\'~";
háztariáMt vi:agáljuk. IRmerni kell a 1'I~'ílWM* 
léghehato!úi ellená.IIWt. a qelliiFA"íe'I'IItturruik. 7$.!!.' 

lUH nU'Ntlk 8th. rrWl"eteit. Általáhall &.21 c~pi.iletE'n II('· 
lüli mri hll ndamrrm\'i 
helyi~~ " . rem",.t~n;t 
megoldjuk. Jelenleg efég ji;1 kidolgozott iE'\'~ííház· 
tartán-uámítám alJ~1 reooelk~i.lllk (gc>l'i 
sltIimftúi m~~, lWilllJtíg mI~. grafnanali· 
tikuK eljál'Ú). 

A 9Z(,Im.n f~ Cil.'íladtii.t. v~ !II. küWl hatlÚ"€ill) 
I'lll'Rrk~ tö~ 'th~6 Iev~mf'rmY_l! 
meghatáf<cmWooJt • _ 
6K,..~ithel;jük 
m~határo"'t. A mtö'vetlitl!!lJ!Ö ~~!&Új'll'i!Í!!!IM:~!!t r<·~rU.",k 
cl: lU aMak!,k I.~~ a I1IJv~!I11.OíIMU.m 
múkülönhotíg ~ 
hnmbl;.lIl$.to!t k~t U!OOOII!I @V'IM"'_~~i$t 
NeMit homW!;~i &MnkM; a 
t1IreK:ntéHi eflen4J~ 



illoozh:.wk tiim~Pl1ek i~átereJl%tést' eUaa61yagol. 
hnt/Ulm (,,*,ki;I\', 

.~ tuirum i~mert ilvClmiWmeghat;rrOM m!'dt6! 
(~'rilM!'. Kamenyev. &turil1 ml'wl"lwr1'i) ®IténM!'fI, 
mt'to4liluí,nk lA kiivetkt';ziílu·t tartaIIll1l7.?,ü. 

lJ) A l;,tilwi. ill. It hel!IÍí It"v~ő-térr. 'L!l\tlitH~tilUnh
~hiil ad(IIJ«'1 gmvitádtMl l1yOnuM: lIugyMpt egy 
1iah~tntt 1l1l1l1íhu7. villzonyítva III~tirozhatjllk 
IlU'g; eT. ti, nullpunt lU épületen kiviil. IL kü!1M> faJol'! 
rm:rhetií nvomáll. 

, b) A f>,~ "zélnynmállt u~yal1C'$1lk {'U" rmnlwmthm: 
Vl!lzoll,\'itVIl lu\hi.ro7-zuk me-g. éfllll'(lig II minimáli" 
lI%élnyonuíJolhoz (II. minimáiialll0l'odinl\lllikai Cj!ytitt
hnt{'jú pnntlmu umlkodlÍ n~·nmállb()!f.), 

r) A gn~vitá('iú" l~ dinamikni ('n'(leHi együUm 
nyumállt II /lrltvitlÍ('icMI t~ II !I7.élnynlluÍM i~iW
ml j.tltl'juk mCj!, 

ti) Az ~y helyillt1!l'n hehili 1101mi IIYOmM. Po ér
téke IIllyll.fmkkor álhulIhi. a ml~~ ~énvé
hen. t~ Ilwghatárm:andú 1\ helyÍlll1! It~v~\';.'n-
Ilúlyálmk Cj!yl'nlt't(;11(31. . 

Az ajli.nlntt lIuídHzer f'llill~'ei: !lzemléletel!ehh. A 

fl.\'Onuí..;áhmk e-gyllt~et«l'k hármil.\·en m~ú 
él'üll'tN'. (~ hérmel.\' aenl4lirlllmikni együUhat{)
értékek e!retéN'. Az említett f('lt(;tel~k fiJ?ve
lemllt'n;tt'lévd 1\ viz.'Igált I'éldálmn n nvomÁa ál;rái 
az épiilet külm3 oldll.lailll\ lúivetkez«i ,tbilu!u: a !IZél 
feliíli oldalon trapéz (a felwi alnpvoflal P., az &100: 
JlIQ!l+l',,). ~t IIT.élvédett oldalon hánJm~ (H.'fefJ 
niapú). ht H - az épület m~M!lága. Ae -a kii!m:) 
és 110100 levCj!íi liúrúHégének küliinlmége. 

t.z épiilet le\"egíj-házt~ra vonatkmtó jelen 
!47.ámítáJoli metndib n~háfly elemét (ipari épüle
tekre vonatknzh\tva) a Budapm1en 1975-ben ma
j.(yar nyelven ltiadou. .. Az ipari épiténet id&zeri 
IH;rd~i" dmii h\mdmánykdtet h\rtalmUllllt. 

A jelen példáhan II kef'e!tett ,;rték II. maximális 
nyOlmÍMkülül1lmég a határol(> lIZerkezet két oIdaJán. 
v!!.gyi>! a "zél felmi hllmlob.atról a f(,ldllZint magu-
~á"l\n: . 

_1Pl!áml~t=P.+ H.1(!g-Po (l) 

A P II értéket meghatárm;hatjuk & helyiség leve
giíhútartáll ~:rel1letéllŐl (az épület heilIt) térfogatA. 
láIId u elijzt) feltételeket): 

+L j e#r#~"l.IrlSdlI+.1G=O (2) 
o 

ahol Plt kivülről, /li, Kzélook kitett oldalon IC'IrI) 
nyomás. amely P.+ Ji l!lf,vl"l egyenll) ; 

P. !igyaM:»:. a szélvédett oldal ,,",1 -- H'If!t} ; 
il a levegi)hmw,m el<'ijclt't m«lghn.~) 

egyi.lttlllaMk: infiltl"áeití .. + ". 0xfiltri,{'i6 
". .. , 

JI lU ablak léglÍtlwW'Mwi f"lIenálJ~ jel
lemw.ője (kiMérIeti értt>k) ; 

!fO It IW'll<'iziirendmrerek ~ .. 't"nRúlvhiánn az 
eg~7. él'Liletll0n, figyelem lit' ,.Jve u·eWje
leket: .. + "- Il0ámmlM, ., __ rI -- kiámm
iá.14 ; 

[, a homiokT.at teljm wapmj:d hUMU. 

Ha .10"",0. It (2) képlet ~o!dható u 8-t ée a be· 
jutó levegő Mmérwékletét figyelmoo kívül hagyva: 

1'11",,0.5 (H. f€?f+P.) (I) 

K/)vetkM'~m.~épll0n kj~yenl§tett aeUiiz/%lrWl vagy 
,..á.rt IIMlluzllrenrwA'!rek M1eti-hcn (lj!. irfdtléptHetek
Il0n) 

.1Pl!ámI~t=O.5IlA!lf +0.5 P. (4) 
A meghatáJriIZlÍflmtk megfelellíen a P8, értékE-: 

PnS=(Kk- K.) g~I 
2 

(5) 

11.11111 K k (~ Kt Iwmlolu'.ati 't!~OH aenMiil1l1.miklÚ 
egyl.ittllaMk (rendwzeril'lt Klt-K. 
értéke 1.2 - 1.4) ; 
flzélil€jl~ (téli id&a.kra mérték
IUM) ; 

(plt ft; k ülm; i.evegíi lIt1rii~ : 
/1(! a ldl liM; éH & tlE'1m1lev~íi s(iI'ila~l10k 

a külül1lmége. 
~zíV{I-II7A'!IIii7.t.ll't'{í rel1t'!!l7.erii épületekhen (ipui- és 
IJriI(!aépiHetek). ahol ft. lev~liflek te~ men;
~~ van. 1\ !I7.ovjet F.:pitéHi.igyi ST.ahálymt ajá.nlw 
!I7.ermt: 

1Pl!ámIt!Iü= O.55(H'1a9' +P.l (6) 

Olyan épületekoon. ahol a rur.e1!<mteW rendszer 
mC<'banikuH. álh\láhan két mértékadó Wwmm<Í<i 
van. MunklÚd«1n IdvUI. amikor II. rur.eHlil&é .ill, a 
nvo~ mértékadó értéke a (4) rur.ennt IIJHuJ. 
(fzem köZoon. kiegyensúlyoutlan 00- és eimvM 
meIJeltt az épületben AP~=,(P •• AG). Ezt az 
ÖMzcfüggéHt dimenzió nélküli fOmlálJan kaptuk. 
Ez eoot,befl II. határoló szerk®:zet hőtedlnmai I'WÍmf
táM.it nagyohb AP~ énél!: f'~mbev~ 
vci végeuük. 

Az épület határoló szerk~in bea6n'íd«; küh'l 
levegő a. hely~ hlhl'~it ooveli. A uámf
toU bóigény elflŐ80rmn az ahhAkoJmn bejutó levegő 
melegitél!ét I'lmlgálja. :Mú határol6 wwrk~k (fa
IH, iliesztéook) l17.erepe ez eeetboo oom jelmt<m 
(5%-nál ki&ehb). De a határoló lIUlrlte:wetcn kenm:
t.ülhatoló. habár kis IMrtékti. beamih'Ődő levegő 
csükkenti a hőménékletet mind ft, lIUlrltiNietboo. 
mind a helyilJégben. A be~ felii1et 1'40 M~ic
tét u ~pítáliigyi Su,Mlyzat hja elő. ~rt. ha 
formáli a határoló gerk~oo át a beafuódéH. 
vwamivcl meg ken növelIli az eUemáUWt. Az ~pi
téI'Itlgyi Szahályzat szerint a hflátadúi ellemUIM u 
eli'íírt h(imérHékietkülim~, UIU At=1'a,-tk-tM. 
u R. Mátviteli oUonáUútói, valamint a 
és a küll!Ő bl>l'lWnrekiet kijlön~USI, 
függ. 
VM'~uk il0 az i értékelt. ami a határoló 1!IliI1!Irke:zet. 

heillŐ felilletén áthuJlildó. infilWdó nélküli - 'I .. -
éN infiltnidlÍII - 'to.« - h<'láramok villZOnya: 

i:=t.f,Jfb, I (7) 

Ha elhanyagoljuk WIt infiltrácil, hatúát u; R. óf'o 
tékére (nagyobb infiltníMós áremlatok ~n awn- • 
han Mt iH áltAlámn figyelembe kaU vooru). ukor a 
határolt) flzcrkezet kivánt hliátadúi eilernUláMxiak 
illfiltrát·il> melletti aJak ja: 

R == 4-tit JlO. 
• At;'.rW. (8) 



Az i l'!.(yütthltt.í ért,:két IL hií\"tJ7.tJtc~ t~yEmletéflek 
megoldáttából ka.putt eredmények feldnlgolWmknr 
ha.tározzuk meg: 

al a~t . al 
c y az =). a,,2 - (r)). a" (9) 

u a..Iábhi egyértelmííOOgi feltételekkel : 
t.-n . öt 

,,=0: ---= - 11.--; t,,=lwrmt. 
R.' a" 

'n-II, öl • Zn 
x= Jt.. ---= - A --' 'L='. 0- A • • n--

CI. R. a" ...... °i 120 

z=o, '.=/(",j) tlta.cioner üzemmód esetére (Uskov 
szerint). 
ahol 1 •• 0 élt A,,, 

Az 

a külső levegi; átlaghííménéklete 
és hőmérséklctváltozwnak amp
litúdója, 
h6leadási ellenállás a külOO felüle
ten 

l=/(R., ACY, (lj).) 

megoldást a Lukjanov által szerkesztett hidroin
tegrátor segíb!égével kaJ)tuk. Az i együttható ér
téke az l. táhlázatban szerepel. 

Mint a táblázatból kitűnik, a szigetelőképeaaég It 
levegőbeszúriidés növekec:lésével eJ'Őeen csökken. 
Ha tlzabályozni tudjuk a falpanelek h~jö 
anyagának légáteresztá képeaeégét, bánnilyen, a. 
körülményekhez alkalmazkodó anyagot választha
tunk. A MISZI HŐ8ZigetelŐ8.nyagok tanszékén via
gájják azon panelek elóáUítási eljáJ'ás&jt. amelyek 
adott tulajdonságú, nagyhatású hösziptel&keJ 
- wbbek között légátereutó hŐl!lzigetel&bl -
készültek. Kidolgozták a poli merek légáteresztő
képeMégét növeW módszereket. perlit-típ_ ada-

Könyvszemle 

l. t<ibl,í::,14 
AI I "!lY unható IorUokfOl.fO" tiltlbata 

A légáralll • A panel MátadMi olJenálJáM, 
MUroI6. lc,., kcal/mib (ok 
képeseégo c!(\"iltt- -

I I (,.j)~, ti:~t6 I 0,7 I 1,3 1,6 kcal/mih (ok 

0,1 I fl 0,975 0,94 0,93 0,91 
1i:l,5 0,117 O,94li 0,935 0,9\6 

125 0,97 0,95 0,114 0,112 
IN5 O,91i5 0,965 0,945 0,1121) 
2110 0,96 0,91\ 0,95 0,9:1 

0.2 O O,9:Uj 0,9 I O,H75 (',K45 
1i2,5 0,94 0,916 O,8R5 O,IIM) 

12'; O,94/j 0,92 O.M90 O,H65 
IN5 0,95 O,92á 0;R96 O,R7 
2UO O,1I6/j 0,965 0,90 O,M7ii 

O,:. O 0,91 O,R7 O,S3 0,7115 
62,6 0,916 O,RM 0,835 0,800 

126 0,92 0,886 0,845 0,1110 
1115 O,92á O,S9 0,855 0,820 
260 0,965 0,1196 0,1166 0,825 

0,4 O 0,811 0,11:1 O,7M -
62,5 0,90 0,1436 0,795 O,i5 

126 0,906 O,fil4ó 0,006 0,76 
Illó O,SU5 O,K66 0,1116 0,775 
260 0,92 0,1165 0,112 0,711 

0,5 O O,M75 0,110 0,76 -
82,6 0,886 O,MI 0,76 -

126 0,1190 0,826 0,77 -
Illó 0,1196 0,8:1 0,78 -
260 0,90 0,84 0,79 -

l 


