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A tetıfelületre került víz elvezetésérıl minden esetben megfelelı lejtés kialakí-
tásával kell gondoskodni. A tetı hajlásszögét a rendeltetéstıl, a választott anya-
goktól és rétegrendtıl függıen kell meghatározni.  

A csapadékvíz  külsı vagy belsı vízelvezetı rendszerrel távolítható el.  Egyhé-
jú melegtetınél általában belsı, kéthéjú hidegtetınél külsı vízelvezetést kell 
alkalmazni. A vízelvezetés lehetséges módja azonban függ a tetıfedés anyagá-
tól és a tetıfelület méretétıl is. Egyhajós csarnoképületek esetén a tervezı sza-
badon dönthet a külsı (függı ereszcsatornás), vagy belsı (attikacsatornás) víz-
elvezetési mód között. Többhajós csarnokok esetén azonban a belsı hajók tetı-
vizét általában csak vápacsatornával, belsı vízelvezetéssel lehet elvezetni. 

Külsı ereszcsatorna alkalmazása esetén annak lejtése minimum 0,5%.  
A vápák minimális lejtése 1%. 
Az ereszcsatorna javasolt mérete az MSZ 7936/1.szerint: 

A lefolyócsı ajánlott keresztmetszete a vízgyőjtı tetıfelület vízszintes vetületé-
nek függvényében az MSZ 7941/1. illetve MSZ 7942/1 szabványok szerint:  
 

 ELİNY HÁTRÁNY 

Külsı vízelvezetés Eljegesedés esetén az olvadék, illetve a 
hó átbukik a csatornán, kicsi az épület 
beázási esélye. 

.A lefolyócsı télen könnyen elfagy, a ki-
alakuló jégdugó miatt a csapadékvíz nem 
tud lefolyni. 
Az ereszcsatorna eljegesedése esetén jég-
csapok képzıdnek, melyek veszélyeztet-
hetik az épület körüli tevékenységet. 

Belsı vízelvezetés A lefolyócsı a meleg belsı térben vezet-
hetı, nincs elfagyás-veszély 

Hófelhalmozódás, eljegesedés  esetén ko-
moly épület-beázás veszély jelentkezik. 
Biztonságos kialakítás csak vápafütéssel 
érhetı el. 

A tetısík hajlásszöge Kör alakú lefolyócsı kereszt-
metszete (minimum) 

Négyszögletes lefolyócsı 
keresztmetszete (minimum) 

α ≤ 7º 0,7 cm2/m2 0,8 cm2/m2 

7º <  α < 45º 0,8 cm2/m2 0,9 cm2/m2 

45º <  α  0,9 cm2/m2 1,0 cm2/m2 
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300 m2-nél nagyobb vízszintes vetületi területő tetı csapadékvizét egy ejtıcsı-
vel elvezetni csak kivételes esetben szabad. Belsı vízelvezetés esetén egy önál-
ló tetıszakaszt legalább egy összefolyóval és egy túlfolyóval kell tervezni. Bel-
sı összefolyónál a biztonságos vízevezetés érdekében 1 m2 tetıfelületre 1 cm2 
lefolyó keresztmetszetet kell tervezni. 
Belsı vízelvezetés esetén vápacsatorna anyaga 3 mm vastagságú acéllemez, 
mely nagy teherbírása miatt hordja a szomszédos keretállások között fellépı 
terheket. Felületvédelme az igényeknek megfelelıen választható a következık-
bıl: 

– tüzihorgany 
– horganylemez bélés 
– alapmázolás + hegeszthetı bitumenes lemez 
– festés 2 réteg katepox bevonattal 

A helyszíni hegesztés illetve hosszú csarnok esetén a lejtés kialakítása miatti 
keresztmetszet-csökkenés elkerülése érdekében célszerő üzemileg a két végén 
befenekelt és lefolyócsonkkal ellátott elemeket készíteni. Az elem hossza meg-
egyezik az oszlopok távolságával, általában 6 m, melyet daruval az elıre elké-
szített támaszokra lehet emelni. 

Kis hajlásszögő tetınél a beázás elleni biztonság növelése érdekében a vápa 
mindkét oldalán egy-egy szelemensávban deszkázatot és azon síklemez fedést 
kell készíteni. 
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A vízhatlanság igénynek ellentmond, hogy a tetı átszellızésének biztosítása 
érdekében a vápához csatlakozó tetıtrapézlemezek bordáit nem szabad légmen-
tesen tömíteni. 
Téli üzemmódban a kondenzáció miatt a kéthéjú tetı átszellızése (főtött csar-
noknál) ugyanolyan fontos, mint nyáron. A trapézlemez bordák - mint a levegı 
bemeneti nyílásai - jéggel, hóval való eltömıdése gátolja a szendvicshéj átszel-
lızését, aminek komoly páralecsapódás lehet a következménye. Ennek elkerü-
lése érdekében ajánlott a következı módszerek egyikének, vagy kombinációjá-
nak az alkalmazása: 

− elektromos főtıkábel üzemeltetése 
− védıtetı készítése a vápa felett  
− kétoldali hófogósor felszerelése 
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A térhatároló szerkezeteken kialakuló energiaáramok 
A térhatároló szerkezetekkel lehatárolt térrészben és a környezetben uralkodó fizikai mennyisé-
gek különbözısége áramokat indukál. Így pl. légnyomáskülönbség esetén légáramlás, páranyo-
más-különbség esetén páraáramlás indul el a szerkezeteken keresztül. 

A hıtechnikai méretezés célja az energiaáram és a hımérséklet-eloszlás meghatározása. 

Az egydimenziós hıvezetés feltételei ritkán teljesülnek.  

A határoló szerkezet azon helyeit, ahol geometriai, anyag- vagy szerkezetváltási okokból két-, 
illetve háromdimenziós hıáramok alakulnak ki, hıhidaknak nevezik. A következmények: 

− a hıhidak belsı felületi hımérséklete kisebb, mint a hıhídmentes felületeké, e helyeken 
páralecsapódás, penészesedés alakulhat ki, 

− a hıhidakon áthaladó hıáramok nagyobbak, mint a határoló szerkezet általános felületén 
áthaladó, így a hıhidak a szerkezet hıveszteségét 50-100 %-kal megnövelik. 

A hıhidak lényegében elkerülhetetlenek, a feladat velük kapcsolatban az, hogy hatásuk az elfo-
gadható határon belül maradjon, és ne okozzanak károsodást. 

A többdimenziós energiaáramok az elemi mérlegegyenletek módszerével - számítógép segítsé-
gével - oldhatók meg. A vizsgált épületszerkezetet olyan elemi részekre bontják, melyek hı-
mérséklete egyetlen átlagértékkel adható meg, s a vizsgált rész határain a hıáramlás egydimen-
ziós. A részekre felírt mérlegegyenletek lineáris egyenletrendszert alkotnak, melyek megoldha-
tók szállítási feladatként, de a jelenség hasonlósága folytán elektromos analógia alkalmazásával 
is. Elektromos vezetık, ellenállások felhasználásával a csúcsbeli feszültségek meghatározhatók, 
a feszültség-eloszlás pedig a hımérséklet-eloszlásnak megfeleltethetı. Ezzel tehát rendelkezés-
re áll a szerkezeti csomóponton belüli hımérséklet-eloszlás, valamint a felületi hımérséklet ala-
kulása. 

A hıhidak szabatos számítása idı- és eszközigényes munka, ezért a gyakorlatban inkább hıhíd-
katalógusokat használnak. A hıhidak hatását ekkor egy - fizikai jelentéstartalmat nélkülözı, 
formális – vonalmenti hıátbocsátási tényezıvel veszik figyelembe.  
 
Az új épületenergetikai szabályozás 

Az új szabályozás (7/2006.(V.24.)TNM rendelet)  újszerősége abban áll, hogy még nagyobb 
hangsúlyt helyez arra, miszerint az épület - szerkezeteivel, épületgépészeti berendezéseivel - 
egységes energetikai rendszer. Az elıbbi hiányosságait az utóbbiak kell, hogy kiegyenlítsék.  

Amennyiben az épület energiatudatos, szerkezetei hatékonyak, az az épületgépészet takarékos 
üzemmódját teszi lehetıvé.  

Más oldalról, az energetikailag kedvezıtlen épület csúcstechnikát képviselı épületgépészeti 
rendszerek mőködtetésével még a követelményeknek megfelelı szintre hozható. 

Az épület energiafelhasználásának összetevıi az épület funkciójától függnek. A szabályozás a 
követelményértékeket a rendeltetés szerint állapítja meg. Az évi fajlagos (alapterületre vagy 
térfogatra vetített) fogyasztásban meghatározott követelmények magukban foglalják az épület 
mőködését lehetıvé tévı épületgépészeti rendszerek energiaigényét is. 
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A szabályozás tehát az épület „integrált” energiamérlegére vonatkozik, amely tartalmazza: 

− a főtési és 

− a szellızési energiaigényt, 

− a nyereségáramok hasznosított részét, 

− a használati melegvíz-termelés energiaszükségletét, beleértve a segédenergia-
igényeket is, 

− a világítás energiafogyasztását (lakóépületeknél ettıl eltekintenek), 

− az aktív szoláris rendszerekbıl, valamint 

− a kapcsolt energiatermelésbıl származó nyereséget. 

A számítás az épület valamennyi energetikai elemét primer energiára számítja át. 
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   HİTECHNIKAI MEGFONTOLÁSOK –03. 

A szabályozásnak három szintje van:  

Az I. követelményszint az egyes határoló- és nyílászáró szerkezetek hıátbocsátási tényezıjé-
nek követelményértékét írja elı. 

A II. követelményszint az épület fajlagos hıveszteség-tényezıjére szab meg határértéket a 
felület/térfogat viszony függvényében. 

A III. követelményszint az összesített energetikai mutatót korlátozza a rendeltetés és a felü-
let/térfogat viszony függvényében. 

Megjegyzés: az egyes követelményszintek teljesítésébıl nem feltétlenül következik a továb-
biak kielégülése. 
A szabályozás szerint lehetıség van egyszerősített és részletes számításra. A kettı nem külö-
nül el mereven egymástól, lehetséges a kettı kombinált alkalmazása is. 
 
A szabályozás szerinti egyszerősített számítás 

Alapadatok 

Geometriai adatok számítása belméretek alapján. 

A burkoló felületek és a főtött térfogat arányának megállapítása: 

A/V→[m2/m3] 

A fajlagos hıveszteség-tényezı határértéke: 

qm [W/m3K] 

Az egyes határoló szerkezetekre vonatkozó számítások 

Rétegtervi hıátbocsátási tényezık 

U [W/m2K] 

I. követelményszint ellenırzése: minden szerkezet hıátbocsátási tényezıje ki kell, hogy elé-
gítse az elıírást.. 

Padló-él vonalmenti hıátbocsátási tényezıje: 

Ψ [W/m K] 

Hıhidak hatását kifejezı, korrigált hıátbocsátási tényezık: 

UR [W/m2K] 

Az épület határolásának egészére vonatkozó számítások. 

Szerkezeti részek transzmissziós hıvesztesége: 

ΣA*UR+l*Ψ [W/K] 

Direkt sugárzási nyereség a főtési idényben: 

Qsd [W] (körben É tájolásra számolható, esetleg el is hagyható) 

Fajlagos hıveszteség-tényezı számítása: 

q [W/m3K] 

II. követelményszint ellenırzése: kielégül-e a q < qm követelmény? 
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   HİTECHNIKAI MEGFONTOLÁSOK –04. 

A főtés éves nettó hıenergia-igénye és ennek fajlagos értéke: 
QF [kWh/a] és 
qf  [kWh/m2a] 

 
Nyári sugárzási hıterhelés: 

Qsdnyár [W] 

A túlmelegedés kockázatának ellenırzése: 
∆tbnyár [K] 
 
Energetikai számítások. 

Fajlagos éves primer-energia igények: 
− főtésbıl:    EF [kWh/m2a] 
− használati melegvízbıl: EHMV [kWh/m2a], 
− egyéb energetikai összetevıkbıl. 

Összesített energetikai jellemzı: 
EP [kWh/m2a] 

III. követelményszint ellenırzése: az épület szerkezeteinek és gépészetének primerenergia-

igénye kisebb kell legyen, mint az A/V viszonyból megállapított energetikai jellemzı. 

Az épület energetikai minısítése 
Az ellenırzést a vizsgált épületnek a szabályozás szerinti minısítési osztályba való besorolá-
sa zárja. 

A szabályozás szerinti részletes számítás 

Az I. követelményszint teljesülésének ellenırzéséig a számítás menete az egyszerősítettnél 
bemutatottal megegyezı. 

A szerkezeti részekre vonatkozó számítások folytatása 
A vonalmenti veszteségeket okozó szerkezetek (talajon fekvı padló, lábazat, pincefal) adata-
inak összeállítása, hıhidak, csatlakozási élek vonalmenti hıátbocsátási tényezıinek megha-
tározása. 

Ψ [W/m K] 

Az épület határolásának egészére vonatkozó számítások. 

Transzparens szerkezetek benapozásának ellenırzése homlokzatonként. 
A benapozottság függvényében történik az alábbiak kiszámítása: 

Direkt sugárzási nyereség a főtési idényre:  Qsd [kWh/a] 
Direkt sugárzási nyereség novemberre, az egyensúlyi hımérsékletkülönbség megál-
lapításához:       Qsdnov   [W] 
Nyári sugárzási hıterhelés:     Qsdnyár  [W] 
Indirekt sugárzási nyereség kiszámítása, ha az épületnek van üvegháza, energiagyőjtı 
fala:        Qsid   [W] 

A sugárzási nyereség hasznosulásának mértéke a fajlagos tömegtıl függ:  m [kg/m2] 
Szerkezetek transzmissziós hıvesztesége: 

ΣA*U [W/K] 
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   HİTECHNIKAI MEGFONTOLÁSOK –05. 

Csatlakozási élek vonalmenti hıvesztesége: 

Σl*Ψ   [W/K] 

Fajlagos hıveszteség-tényezı számítása a veszteségek és nyereségek ismeretében: 

q     [W/m3K] 

A II. követelményszint ellenırzése: teljesül-e a q < qm feltétel? 

A túlmelegedés kockázatának ellenırzése a nyári sugárzási hıterhelés - Qsdnyár- ismeretében: 
∆tbnyár [K] 

Egyensúlyi hımérsékletkülönbség megállapítása a novemberi sugárzási nyereség - Qsdnov - 
ismeretében: 

 ∆tb [K] 
A főtési idény hossza és a hıfokhíd (a dimenziók átszámítása miatt a képletben ezek 1/1000 
részükkel szerepelnek) meghatározása, Dtb függvényében: 
 ZF [h/1000a] 
 H [hK/1000a] 
Az éves nettó főtési energiaigény és fajlagos értékének meghatározása: 

QF [kWh/a] és 
qf  [kWh/m2a] 

A továbbiakban a részletes számítás menete az egyszerősítettel megegyezı. 
 

Fémszerkezető térhatárolások sajátos hıtechnikai kérdései 

A LINDAB burkolati rendszerekkel kapcsolatos hıtechnikai megfontolások során ki kell 
emelni azokat, melyek e szerkezetek sajátos jellegébıl fakadnak. 

Vizsgált (helyszínen szerelt) burkolati rendszer-változatok: 
Falburkolat:  

Ecowall: falváz-gerendára szerelt trapézlemez külsı és belsı burkolat+ ásványgyapot 
kitöltés; 

Casetwall: hıszigetelı kitöltéső falkazettára szerelt külsı trapézlemez; 
Tetı: 

Ecoroof: Z szelemenre szerelt alsó és felsı trapézlemez + ásványgyapot kitöltés. 
 

Fémszerkezető térhatárolások hıhídjai 
Fémburkolatú, fémbordázatos, hıszigetelı kitöltéső térhatároló szerkezetek hıátbocsátási 
tényezıjének meghatározására, az eddig érvényes elıírások alapján, a következı összefüg-
gés volt használható: 
 

 [W/m2K] 
 
k: hıátbocsátási tényezı a bordamentes keresztmetszetre, 
K: a vizsgált mezıben a bordák hossza, 
A: a vizsgált mezı felülete, 
x: korrekciós tényezı (egyéb adat hiányában x=1,2), 
λf: a fém hıvezetési tényezıje, 
δf: a fémburkolat vastagsága. 

δλ ff
x

A

K
kk ⋅⋅+=
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Amennyiben a fémbordát a burkolattól hıszigetelı anyagú sáv választja el, a képlet átalakul: 
 

 [W/m2K] 
 
b: a hıszigetelı sáv homlokzati síkkal párhuzamos, szélességi mérete, 
x: táblázati érték, melyet a hıszigetelı sáv ellenállása: 
 
 függvényében adnak meg. 
 
a: a hıszigetelı sáv homlokzatra merıleges, vastagsági mérete, 
λm: a hıszigetelı sáv hıvezetési tényezıje. 

 
E szerkezetek számításának logikája mit sem változott, csupán az új betőjelekkel való átírá-
suk szükséges. 
 

Fémszerkezető térhatárolások eredı hıátbocsátási tényezıje 
Az eredı hıátbocsátási tényezı a külsı határoló szerkezet nagyobb összefüggı egységére 
vonatkozik, pl. tetıfelületre vagy falfelületre. Értékét úgy állapítják meg, hogy tudott, misze-
rint a felület egészén áthaladó transzmissziós energiaáram – Qö - a hıhídmentes és hıhidas 
felületeken áthaladó energiaáramok összegével megegyezı. 
A hıhidas sáv hıvesztesége: 
 

 [W] 
 
Ah: a hıhídas sáv területe kétszeres szélességgel számítva, 
k: a hıhídmenetes szakasz hıátbocsátási tényezıje, 
ti – te: a belsı és külsı hımérséklet különbsége, 
f: formatényezı. 

A hıhíd miatti többlet-hıveszteség: 

 
[W] 

 
A vizsgált felület hıvesztesége, az összes hıhid figyelembe vételével: 
 

[W] 
 
A: a lehőlı felület nagysága, 
k: a felületre vonatkozó rétegtervi hıátbocsátási tényezı. 

Az eredı hıátbocsátási tényezı ebbıl: 

 
[W/m2K] 

 
A táblázatokban, illetve diagramokban ezen elvek alapján számítógépes programmal szimu-
lált eredményeket láthatók. 
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A levegıben mindig van valamennyi pára, melynek mennyiségét általában g/m3 mértékegy-
ségben adják meg. A levegı által felvehetı pára mennyisége a hımérséklettıl függ: a hideg 
levegı kevesebb vízgızt tud felvenni, a meleg többet.  

A levegı által elnyelt pára mennyisége nem csak a térfogategységre jutó víz tömegével, ha-
nem a levegı páranyomásával is kifejezhetı, melynek mértékegysége a Pascal. 

Egy adott hımérséklető levegı által kicsapódás nélkül elnyelni képes maximális páratartal-
mat telítési páratartalomnak nevezik, melyhez az adott levegı telítési páranyomás (jele: ps) 
értéke rendelhetı hozzá. 

A telítési páratartalomnál kevesebb vízgız jelenléte esetén a levegı páranyomása is kisebb 
lesz a telítési páranyomásnál. E csökkentett páratartalomhoz tartozó fizikai jellemzı a parci-
ális páranyomás (jele: pi)  

Az adott hımérséklető levegıben lévı pára mennyiségét (azaz a levegı parciális páranyomá-
sát) addig növelhetjük, míg az el nem éri a telítési páranyomás értékét. Ekkor ugyanis a leve-
gıbe jutó további pára víz formájában kicsapódik, mert a vízgız parciális nyomása termé-
szetesen nem lépheti túl a telítési értéket. Az adott levegıben lévı vízgız tényleges mennyi-
ségét ezért legtöbbször nem g/m3 egységben, hanem az  épületfizikai folyamatokat sokkal 
jobban kifejezı %-os értékben, relatív páratartalomként adják meg: 

  

 

 

A páradiffúziós folyamat (a pára vándorlása) egy-egy helyiséget körülvevı olyan külsı, 
vagy belsı határoló falakon, illetve födémeken, vagy padlókon keresztül indul meg, melyek-
nek két oldalán eltérı léghımérséklet és/vagy eltérı relatív páratartalom, tehát eltérı nagysá-
gú páranyomás alakul ki.  

A meginduló páravándorlás bonyolult, sok tényezıtıl függı térbeli folyamat, melyet a terve-
zés során sorozatos egyszerősítésekkel tesznek számításokkal modellezhetıvé. 

Az alkalmazandó egyszerősített számítási módszert építésügyi ágazati szabvány rögzíti. A 
páratechnikai ellenırzı számításokat az  

 MSZ-04-140-2:1991. „Épületek és épülethatároló szerkezetek hıtechnikai számításai. 
      Hıtechnikai méretezés.”  
szabvány szerint kell elvégezni, függetlenül attól, hogy a szabvány hıtechnikára vonatkozó 
számítási elıírásait „felülírta” a 7/2006.(V.24.)TNM rendelet „az épületek energetikai jel-
lemzıinek meghatározásáról”. 

A határoló szerkezetek mőködése során a pára kétféle megjelenési formája okozhat kelle-
metlenséget: 

(a) A védendı helyiség levegıjével közvetlenül érintkezı határfelületeken kicsapódó, 
jól látható  gyöngyözı nedvesség formájában, mely lecsordulva, vagy lecseppenve a 
helyiség funkcionális használatát gátolja, esetleg ellehetetleníti, illetve 

(b) A határoló szerkezet rétegfelépítésén belül, nem látható módon kicsapódó nedvesség 
formájában, mely a szerkezeti rétegeket áztatja, a rétegszerkezet hıszigetelı képessé-
gét erıteljesen lerontja. 

[ ]%100*)(
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A páravándorlás mindig a melegebb térbıl a hidegebb tér felé indul meg. A számításhoz a 
külsı légállapot jellemzıket a szabványos vizsgálathoz a következık szerint kell felvenni: 

− főtött helyiségek határoló szerkezeteinek vizsgálatakor (jellemzı téli szituáció): 

− a külsı levegı hımérséklete    te  = -2 ºC 
− a külsı levegı relatív páratartalma  ffffe  =  90% 

− tartósan (több héten keresztül) +10 ºC alá hőtött helyiségek külsı térrel, vagy hőtés 
nélküli helyiséggel érintkezı határoló szerkezeteinek vizsgálatakor (jellemzı nyári szi-
tuáció): 

− a külsı levegı hımérséklete    te  = +22 ºC 
− a külsı levegı relatív páratartalma  ffffe  =   60% 

A többrétegő határoló szerkezetek szabványos páradiffúziós ellenırzése során meg kell vizs-
gálni, hogy miként alakul a szerkezetben, illetve határfelületén a hımérséklet lefutása, és 
annak függvényében  hogyan viszonyul a szerkezetben, illetve határfelületén kialakuló parci-
ális vízgıznyomás az adott hımérséklethez tartozó telítési nyomáshoz. 

A hıfokesési diagram a „HİTECHNIKAI MEGFONTOLÁSOK” címő fejezetben leírtak 
alapján szerkeszthetı, illetve számítható, azzal a különbséggel, hogy a te külsı hımérséklet 
itt nem –15 ºC, hanem a fentiek szerint főtött helyiség esetén te=-2 ºC, hőtött helyiség esetén 
te=+22 ºC. 

A réteghatár-hımérsékletek meghatározása után a telítési páranyomás diagram vonatkozó 
értékei az MSZ-04-140-2:1991. szabvány táblázatos adatainak felhasználásával (lásd a PÁ-
RA/2. TÁBLÁZAT-ot) egyértelmően meghatározhatók. 

 

A felületi párakicsapódás veszélyének ellenırzése: 
A határoló szerkezetnek a helyiség levegıjével érintkezı felületén kialakuló párakicsapódás 
veszélyének vizsgálata során azt kell ellenırizni, hogy a határoló felület hımérséklete nem 
hől-e le olyan mértékig, hogy a vele közvetlenül érintkezı levegı rétegben lévı vízgız par-
ciális nyomása elérje a telítési nyomás értékét. Ennek eldöntése tehát alapvetıen hıtechnikai 
vizsgálatot igényel egy kis páratechnikai többlet megfontolással. 

A vizsgált LINDAB rétegfelépítések mintájára megépített határoló szerkezetek felülete fém-
lemez, ezért a határfelület szorpciós (kapilláris) nedvesség felvevı képessége nem csökkenti 
a párakicsapódás veszélyét. Így a veszélyhelyzet akkor alakul ki, ha a határoló szerkezet fe-
lületi hımérséklete alacsonyabb lesz, mint a helyiség levegıjének ts harmatponti hımérsék-
lete. 

A harmatponti hımérséklet a helyiség légállapotától, azaz  

− ti hımérsékletétıl és  
− ffffi relatív páratartalmától  

függ.  

A harmatponti hımérsékletek értékeit a hatályos MSZ-04-140-2:1991. nem tartalmazza, 
egyszerősített ellenırzésekhez azonban átvehetık azok a korábbi MSZ-04.140/2-79. szab-
vány táblázatából  (ld. a PÁRA/1. TÁBLÁZAT-ot) 
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 PÁRA/1.  TÁBLÁZAT  -  ts harmatponti hımérséklet (ºC)    

RELATÍV NEDVESSÉGTARTALOM 

40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 

-5 -15,4 -14,1 -13,0 -11,8 -10,9 -10,0 -9,2 -8,3 -7,6 -6,9 -6,2 -5,6 

0 -10,6 -9,4 -8,2 -7,0 -6,0 -5,1 -4,2 -3,4 -2,7 -2,0 -1,3 -0,6 

5 -6,7 -5,3 -4,0 -3,0 -1,9 -1,0 0 0,9 1,8 2,6 3,5 4,2 

10 -2,6 -1,2 -0,1 1,4 2,6 3,7 4,8 5,8 6,7 7,6 8,5 9,2 

15 1,5 3,1 4,7 6,0 7,4 8,5 9,6 10,6 11,6 12,5 13,4 14,2 

18 4,2 5,9 7,5 8,9 10,2 11,3 12,5 13,5 14,5 15,4 16,4 17,2 

20 6,1 7,7 9,3 10,7 12,0 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4 18,3 19,2 

22 7,8 9,5 11,1 12,6 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,5 20,3 21,2 

24  9,6 11,4 13,0 14,4 15,7 17,0 18,2 19,3 20,3 21,3 22,2 23,0 

t 
levegı 

Például: ha a helyiség levegıjének hımérséklete ti=18ºC, relatív páratartalma ffff i=55%, akkor a határoló szer-

kezet fém felületén abban az esetben várható páralecsapódás, ha annak felületi hımérséklete alacsonyabb, 

mint a vonatkozó harmatponti hımérséklet: tffff<8,9ºC. 

A határoló szerkezeten belüli párakicsapódás veszélyének ellenırzése: 

Az ellenırzés végrehajtása során azt kell megvizsgálni, hogy a szerkezeten belül elıfordul-
hat-e olyan elvi szituáció, hogy a számított parciális páranyomás valamelyik réteghatáron 
meghaladja a telítési páranyomás értékét. A gyakorlatban ugyanis ez a szituáció nem jöhet 
létre, mert a levegıben lévı többlet pára ilyenkor kicsapódik a szerkezetben. 

A határoló szerkezet hıfokesési diagramjának megszerkesztése után a PÁRA/2. TÁBLÁ-
ZAT értékeinek felhasználásával megszerkeszthetı a telítési páranyomás diagram—mely a 
hıfokesési diagramhoz hasonló geometriai forma lesz. 

A részletes vizsgálathoz szükség van a határoló szerkezet parciális páranyomás diagramjá-
nak megszerkesztésére is. 

A külsı és belsı tér parciális páranyomás (pe és pi) értékei a külsı és belsı tér levegıjének 
telítési páranyomás (pse és psi) értékei, és a levegı relatív páratartalma (ffffe és ffffi) alapján 
meghatározhatók: 

 

 

A határoló szerkezet két oldalán kialakuló parciális vízgıznyomás különbség hatására meg-
induló, diffundáló gızáramsőrőség: 

                    ahol Rv a határoló szerkezet 

                               páradiffúziós ellenállása 

A parciális páranyomásesés a j-edik rétegben: 
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   PÁRA/2. TÁBLÁZAT  -   TELÍTÉSI PÁRANYOMÁS  (ps) ÉRTÉKEK {Pascal}   

t 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 
+24 2984 3020 3056 3093 3130 
+23 2809 2842 2877 2913 2948 
+22 2644 2676 2709 2742 2776 
+21 2486 2517 2548 2580 2612 
+20 2338 2366 2396 2426 2456 
+19 2197 2225 2252 2281 2309 
+18 2064 2089 2116 2142 2169 
+17 1937 1962 1986 2012 2037 
+16 1817 1841 1865 1889 1913 
+15 1705 1727 1749 1772 1795 
+14 1589 1618 1640 1661 1683 
+13 1500 1517 1537 1577 1557 
+12 1403 1421 1440 1458 1478 
+11 1312 1330 1348 1365 1384 
+10 1228 1244 1261 1278 1295 
+9 1150 1165 1180 1198 1209 
+8 1074 1088 1104 1120 1134 
+7 1003 1016 1030 1046 1060 
+6 935 947 963 977 990 
+5 872 885 898 911 924 
+4 812 822 836 848 860 
+3 760 769 780 790 801 
+2 705 715 726 740 750 
+1 658 667 675 686 696 
+0 610 620 630 639 648 
-0 610 601 592 582 572 
-1 562 553 543 533 524 
-2 516 508 500 492 484 
-3 476 468 460 452 445 
-4 438 430 422 415 408 
-5 401 395 388 381 375 
-6 367 362 356 350 345 
-7 337 332 326 321 315 
-8 309 305 298 293 289 
-9 285 279 272 268 264 
-10 260 255 250 245 241 
-11 237 233 229 225 221 
-12 217 213 209 206 203 
-13 199 195 191 188 184 

-14 181 178 176 172 168 

-15 165 163 159 156 153 
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   PÁRATECHNIKAI MEGFONTOLÁSOK –04 

Párafékezés, páravándorlás, páraáteresztés 
A trapézlemez belsı oldali burkolattal szerelt fal– és tetı rétegszerkezeteknél a belsı trapéz-
lemeznek van ugyan némi párafékezı hatása, az illesztéseknél, csatlakozásoknál azonban 
csak nagyon gondos kivitelezıi munkával, az illeszkedı trapézlemez felületek tartósan rugal-
mas tömítésével tehetı párazáróvá. Mindez a gyakorlatban megengedhetetlenné teszi, hogy a 
belsı trapézlemezt párafékezı rétegként vegyük figyelembe a számításoknál, ezért ilyen ese-
tekben mindig szükség van egy párafékezı (párazáró) fólia beépítésére! 

A kazettaprofillal, illetıleg elıregyártott szendvicselemekkel szerelt fal– és tetıszerkezetek 
esetén a belsı oldali (sérülésmentes!) fémlemez vértezet párazáró rétegként figyelembe vehe-
tı. Ezeknél a rétegrendeknél az elemek illesztési hézagainak, fugáinak lég– és párazáró tömí-
tése az elsıdleges páratechnikai feladat. 

A páradiffúzió (páravándorlás) folyamata 
A páradiffúziós folyamat során a melegebb, nagyobb abszolút páratartalmú és így nagyobb 
páranyomású térbıl az alacsonyabb hımérséklető, kisebb abszolút páratartalmú, kisebb pára-
nyomású tér felé indul meg a pára áramlása. Ez meglehetısen lassú folyamat, a levegıben 
például általános körülmények között a diffúzió sebessége kb. 2 mm/óra. 

Általános páratechnikai alapelv, hogy a jól megtervezett rétegfelépítésnél az egyes rétegek 
páradiffúziós ellenállása a meleg oldal felıl  a hideg felé haladva egyre csökken. Ezt az elvet 
a fémlemez vértezető szerelt fal– és tetıszerkezetek esetén sajnálatos módon nem lehet betar-
tani. A hideg oldali fémlemez vértezet ugyanis erıteljes párazáró rétegnek számít, ami azt 
jelenti, hogy a fémlemeznek a rétegszerkezet felıli oldalán a feldúsuló pára az erısen lehőlı 
fém felülettel érintkezve gyöngyözı víz formájában kicsapódik. A szerkezeten belül megjele-
nı víz:  
− egyrészt korróziós veszélyt jelent a beépített fémszerkezetekre nézve  
− másrészt csökkenti, sıt meg is szőntetheti a szálas anyagok hıszigetelı képességét, 
− egyúttal kellemetlen, megengedhetetlen beázást, csepegést eredményezhet. 

A káros hatások csökkentése érdekében: 

⇒ meg kell növelni a meleg oldali rétegek páradiffúziós ellenállását (erre a célra szolgál a 
beépített párazáró/párafékezı fólia) 

A helytelen kivitelezıi gyakorlatban sok eset-
ben egyszerő (mezıgazdasági) PE fóliát építe-
nek be párazáró rétegként, ráadásul azzal a 
szelement vagy távtartót lazán „körülcso-
magolják”.  
Ilyenkor a belsı trapézlemez illesztésein beju-
tó pára kitölti a PE fólia és a szelemen közötti 
teret és a hıszigetelés feletti hideg szakaszon 
állandó párakicsapódást, nedvesedést okoz.  
Ez a szelemen gyors korróziójához vezet, il-
letve a fólia esetleges sérülésein átjutva átáz-
tatja a szálas anyagú hıszigetelést. 
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⇒ intenzív szellıztetéssel csökkenteni kell a szellızı légrétegben feldúsuló pára mennyi-
ségét, hogy a kialakuló légáram eltávolítsa a levegıben diffúzióval elırehaladó víz-
gızt, mielıtt még az elérné a hideg fémlemez felületét 
A szellızı légréteg vastagságára, valamint a szellızı nyílások keresztmetszetére vo-
natkozóan a számítási módszerek bonyolultsága miatt általában egyszerő konstrukciós 
ajánlásokat adnak az egyes gyártók. A hazai gyakorlat sok esetben a német DIN 4108. 
elıírásait veszi át. Három kritériumnak kell egymástól függetlenül megfelelni: 

 A fenti szellızı keresztmetszetek 45º körüli tetıhajlás esetén ajánlottak. A kisebb haj-
lású és nagyobb párazáró képességő fémlemez tetık esetén célszerőbb a bitumenes 
zsindelyfedések ajánlásainak megfelelı szellızı keresztmetszeteket választani.  
Az eresz és gerinc megkívánt szabad szellızı keresztmetszeteinek szerkesztési szabá-
lyai megegyeznek a DIN 4108 fenti ajánlásaival, az általános felületen azonban a 
minimális szellızı légréteg vastagsága  meghaladja a DIN által javasolt 2 cm-t: 

 
 
 
 

Tájékoztatásul: az LTP 45 jelő trapézlemez szabad légrés keresztmetszete, ha csak a 
trapézbordákon keresztül szellıztetünk: kb. 175 cm2.  
Páratechnikailag igényesebb tetık esetén ezért mindenképpen a szellızı keresztmet-
szet növelésére van szükség (pl. perforált gerincő távtartó, vagy kiegészítı trapézlemez 
csíkok: 

Szabad szellızı keresztmetszet: kb. 600 cm2/fm 

⇒ az óhatatlanul megjelenı párakicsapódást, illetve a kicsapódó pára visszacsepegésének 
veszélyét egyszerőbb esetben a külsı trapézlemez alsó oldalára integrált nedvszívó és 
nedvesség megtartó tulajdonságú felületi bevonattal (NonDrip), összetettebb rétegfel-
építésnél páraáteresztı alátétfólia beépítésével kell minimálisra csökkenteni. Figyelni 
kell arra, hogy a beépített fólia valóban páraáteresztı legyen, akármilyen tetıfólia erre 
a célra nem alkalmas. 

Szabad szellızı keresztmetszet az eresz vo-
nalán 

A szellıztetett tetıfelület 2%o-e, illetve  
min. 200 cm2/eresz fm 

Szabad szellızı keresztmetszet a gerincnél  A szellıztetett tetıfelület 0,5%o-e 

Szabad szellızı keresztmetszet bárhol a te-
tıben 

Min. 200 cm2/fm, min. 2 cm légrés ma-
gassági mérettel 

10º tetıhajlás esetén 5-7 m  
szarufahossznál 

8-9 m  
szarufahossznál 

10-25 m  
szarufahossznál 

Szabad légréteg magasság a tetı-
ben 

min. 6 cm min. 8 cm min. 10 cm 
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   PÁRATECHNIKAI MEGFONTOLÁSOK –06 

A páraáteresztı alátétfólia sd értéke kisebb legyen, mint a meleg oldali párafékezı réteg sd 
értékének 1/6-a. (sd = diffúzióegyenértékő légréteg vastagság {m}, azt jelenti, hogy milyen 
vastagságú levegırétegen diffundálna át a pára ugyanannyi idı alatt, mint amennyi idı alatt 
a beépített fólián áthatol) 

Az alkalmazandó páraáteresztı fólia kiválasztását a beépített szálas anyagú hıszigetelés vas-
tagsága is befolyásolja. 

⇒ Ha a hıszigetelés nem tölti ki teljes magasságig a szelemen vagy távtartó által megha-
tározott konstrukciós magasságot, azaz a páraáteresztı fólia és a hıszigetelés között 
légréteg van, akkor fenn áll annak a veszélye, hogy a hıszigetelésbıl kilépı, és a légré-
tegen átdiffundáló pára annyira lehül, mire eléri a tetıfólia alsó felületét, hogy részben 
kicsapódik, és nedvesség formájában jelenik meg. Ilyen esetben nedvszívó, nedvesség 
megtartó képességgel rendelkezı fólia alkalmazandó (pl. LAF) 

⇒ Ha a hıszigetelés teljesen kitölti a szelemen vagy távtartó által meghatározott konst-
rukciós magasságot, azaz a páraáteresztı fólia és a hıszigetelés között nincs légréteg, 
akkor a fenti veszély kockázata nem áll fenn, egyszerő páraáteresztı fólia alkalmazha-
tó (pl. LTF) 

 

Szellıztetett légréteg nélküli fal– vagy tetı-rétegszerkezetet csak rövid idejő, ideiglenes 
használat, és alárendelt funkció esetén szabad kialakítani. 
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   IPARI LÉTESÍTMÉNYEK JELLEMZİ TERVEZÉSI LÉGÁLLAPOTAI 

A HELYISÉG FUNKCIÓJA A  LEVEGİ  
HİMÉRSÉKLETE 

A  LEVEGİ RELATÍV  
PÁRATARTALMA 

Asztalosmőhely 20 ºC 50 % 

Dohányüzem 18 ºC 75-90 % 

Erımő gépterme 18 ºC 50 % 

Étkezı helyiség 18 ºC 50 % 

Festıde 25 ºC 50-65 % 

Fonóda 20-22 ºC 75-90 % 

Gyapjúszövı 20 ºC 75-90 % 

Üzemi iroda 20 ºC 50 % 

Kovácsmőhely 10 ºC 60-75 % 

Laboratórium 20 ºC 50 % 

Üzemi mosdó 20 ºC 65 % 

Mőhelycsarnok 15 ºC 50-65 % 

Pamut-selyem-lenszövı 20-22 ºC 75-90 % 

Öntıde 10 ºC 65-75 % 

Raktár 15 ºC 50-65 % 

Szerelıcsarnok 15 ºC 50-65 % 

Textilfestı 15-20 ºC 75-90 % 

Zuhanyzó, öltözı 20-25 ºC 75-90 % 
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   EcoRoof  - 01 

Megnevezés: trapézlemezes héjazat Z szelemennel 
Jellemzı típusaik:   - szigeteletlen, 1 rétegő trapézlemez (acél és alumínium) 
    - hıszigetelt, 2 rtg. trapézlemez + ásványgyapot 

Hıszigetelés nélküli 1 rétegő trapézlemez tetı 

Csak főtési, illetve hőtési igény nélküli, alárendelt funkciójú építmény esetén alkalmazható.  

Nyári idıszakban a fedett tér erıteljes túlmelegedése várható. 

İsztıl tavaszig a védett tér erıs lehőlésére, és a trapézlemez felületén lecsapódó pára vissza-
csepegésére kell számítani. 

A nyári túlmelegedés káros hatását a védett tér intenzív szellıztetésével (pl. egy– vagy két 
oldalról nyitott szín) lehet csökkenteni. 

A trapézlemez alsó felületén kicsapódó pára ellen a hideg idıszak nagy részén elegendı vé-
delmet nyújthat a trapézlemezek belsı oldalán kialakított nedvszívó bevonat. 

Hıszigetelt 2 rétegő trapézlemez tetı + ásványgyapot hıszigetelés. 

A vizsgált szelemen méretek: Z.200; Z.250; Z.300 

Vizsgált szelemen lemezvastagságok: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 mm 

A vizsgált szelementávolságok: 1000-1250-1500-2000-2500 mm 

Valamennyi vizsgált esetben a teljes szelemenmagasságot ásványgyapot hıszigetelés tölti ki. 

A hıtechnikai vizsgálatok BLOCON HEAT 3.0. szimulációs programmal készültek. 

      

Számítási alapadatok:     

 külsı-belsı légállapot: Te = -5 ºC Ti = +20 ºC 

 felületi hıátadási tényezık: he = 24 hi = 10 

a hıszigetelés hıvezetési tényezıje: λ = 0,045 W/mK  

Z300 = a "Z" profilok magassága (mm)   

t1-t2-t3 = a "Z" profilok lemezvastagsága (mm)  

L500-L3000 = támaszköz, a "Z" profilok távolsága (mm)  

Számítási eredmények:     

 q = a modell felületén átáramló hıáram (W) A = modell felülete (m2) 

tmin = a belsı felület legalacsonyabb hımérséklete (hıhíd) 

tmax = a belsı felület legmagasabb hımérséklete  

UR = számított átlagos hıátbocsátási tényezı  (W/m2K) 

Az EcoRoof  tetık hıtechnikai elemzése során alkalmazott jelölések és alapadatok  
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   EcoRoof  - 02/A 

EcoRoof típusa q (W) A (m2) UR (W/m2K) tmin (ºC) tmax (ºC) 

Z300-L1000-t1 0,0665 0,01 0,266 17,8 19,63 

Z300-L1250-t1 0,0756 0,0125 0,242 17,8 19,64 

Z300-L1500-t1 0,0846 0,015 0,226 17,8 19,64 

Z300-L2000-t1 0,1027 0,02 0,205 17,8 19,64 

Z300-L2500-t1 0,1207 0,025 0,193 17,8 19,64 

      

EcoRoof típusa q (W) A (m2) UR (W/m2K) tmin (ºC) tmax (ºC) 

Z300-L1000-t2 0,0876 0,01 0,350 16,8 19,63 

Z300-L1250-t2 0,0966 0,0125 0,309 16,8 19,64 

Z300-L1500-t2 0,1056 0,015 0,282 16,8 19,64 

Z300-L2000-t2 0,1235 0,02 0,247 16,8 19,64 

Z300-L2500-t2 0,1416 0,025 0,227 16,8 19,64 

      

EcoRoof típusa q (W) A (m2) UR (W/m2K) tmin (ºC) tmax (ºC) 

Z300-L1000-t3 0,1036 0,01 0,414 16 19,63 

Z300-L1250-t3 0,1125 0,0125 0,360 16 19,64 

Z300-L1500-t3 0,1215 0,015 0,324 16 19,64 

Z300-L2000-t3 0,1394 0,02 0,279 16 19,64 

Z300-L2500-t3 0,1573 0,025 0,252 16 19,64 
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   EcoRoof  - 02/B 

Alkalmazási példa: 

A grafikonról leolvasható, hogy L=1,5 m bordatávolságnál, t=2,0 mm bor-

da lemezvastagság esetén a teljes szerkezet eredı hıátbocsátási tényezıje  
UR=0,302 W/m2K  -  ez nem elégíti ki a 2006.09.01-tıl kötelezı UR=0,250  

W/m2K   követelményértéket! 

Ugyanez a konstrukció  L=2,25 m-re növelve a bordatávolságot, már éppen 

megfelel a követelménynek. 
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   EcoRoof  - 03/A 

EcoRoof típusa q (W) A (m2) UR (W/m2K) tmin (ºC) tmax (ºC) 

Z250-L1000-t1 0,0769 0,01 0,308 17,5 19,56 

Z250-L1250-t1 0,0876 0,0125 0,280 17,5 19,57 

Z250-L1500-t1 0,0984 0,015 0,262 17,5 19,57 

Z250-L2000-t1 0,12 0,02 0,240 17,5 19,57 

Z250-L2500-t1 0,1415 0,025 0,226 17,5 19,57 

      

EcoRoof típusa q (W) A (m2) UR (W/m2K) tmin (ºC) tmax (ºC) 

Z250-L1000-t2 0,0983 0,01 0,393 16,4 19,56 

Z250-L1250-t2 0,1091 0,0125 0,349 16,4 19,57 

Z250-L1500-t2 0,1198 0,015 0,319 16,4 19,57 

Z250-L2000-t2 0,1413 0,02 0,283 16,4 19,57 

Z250-L2500-t2 0,1627 0,025 0,260 16,4 19,57 

      

EcoRoof típusa q (W) A (m2) UR (W/m2K) tmin (ºC) tmax (ºC) 

Z250-L1000-t3 0,1136 0,01 0,454 15,7 19,56 

Z250-L1250-t3 0,1243 0,0125 0,398 15,7 19,57 

Z250-L1500-t3 0,1351 0,015 0,360 15,7 19,57 

Z250-L2000-t3 0,1564 0,02 0,313 15,7 19,57 

Z250-L2500-t3 0,1779 0,025 0,285 15,7 19,57 
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   EcoRoof  - 03/B 

Alkalmazási példa: 

A grafikonról leolvasható, hogy L=1,5 m bordatávolságnál, t=1,5 mm bor-

da lemezvastagság esetén a teljes szerkezet eredı hıátbocsátási tényezıje  
UR=0,290 W/m2K  -  ez nem elégíti ki a 2006.09.01-tıl kötelezı UR=0,250  

W/m2K   követelményértéket!  Ugyanez a konstrukció  L=2,25 m-re növelve 

a bordatávolságot, már éppen megfelel a követelménynek. 
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   EcoRoof  - 04/A 

EcoRoof típusa q (W) A (m2) UR (W/m2K) tmin (ºC) tmax (ºC) 

Z200-L1000-t1 0,0921 0,01 0,368 17,1 19,46 

Z200-L1250-t1 0,1055 0,0125 0,338 17,1 19,46 

Z200-L1500-t1 0,1188 0,015 0,317 17,1 19,46 

Z200-L2000-t1 0,1455 0,02 0,291 17,1 19,46 

Z200-L2500-t1 0,1721 0,025 0,275 17,1 19,46 

      

EcoRoof típusa q (W) A (m2) UR (W/m2K) tmin (ºC) tmax (ºC) 

Z200-L1000-t2 0,1149 0,01 0,460 15,9 19,46 

Z200-L1250-t2 0,1282 0,0125 0,410 15,9 19,46 

Z200-L1500-t2 0,1415 0,015 0,377 15,9 19,46 

Z200-L2000-t2 0,168 0,02 0,336 15,9 19,46 

Z200-L2500-t2 0,1947 0,025 0,312 15,9 19,46 

      

EcoRoof típusa q (W) A (m2) UR (W/m2K) tmin (ºC) tmax (ºC) 

Z200-L1000-t3 0,1303 0,01 0,521 15,2 19,46 

Z200-L1250-t3 0,1436 0,0125 0,460 15,2 19,46 

Z200-L1500-t3 0,1568 0,015 0,418 15,2 19,46 

Z200-L2000-t3 0,1833 0,02 0,367 15,2 19,46 

Z200-L2500-t3 0,2099 0,025 0,336 15,2 19,46 
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   EcoRoof  - 04/B 

Alkalmazási példa: 

A grafikonról leolvasható, hogy L=1,5 m bordatávolságnál, t=1,0 mm borda 

lemezvastagság esetén a teljes szerkezet eredı hıátbocsátási tényezıje  
UR=0,318 W/m2K  -  ez nem elégíti ki a 2006.09.01-tıl kötelezı UR=0,250  W/

m2K   követelményértéket! 

Ezzel a bordamagassággal nincs olyan konstrukció, amely megfelelne a köve-

telménynek. Kiegészítı hıszigetelés szükséges! 

? 
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   EcoRoof  - 05 
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   EcoRoof  - 06 

Alkalmazási példa: 

A grafikonról leolvasható, hogy L=1,5 m bordatávolságnál, t=1,5 mm  lemez-

vastagságú Z250-es borda esetén a teljes szerkezet eredı hıátbocsátási ténye-
zıje  UR=0,254 W/m2K  -  ez nem elégíti ki a 2006.09.01-tıl kötelezı UR=0,250  

W/m2K   követelményértéket! 

Z300-as bordát választva, vagy Z250-es bordával 2,25 méterre növelve a bor-

dakiosztás távolságát - a követelményérték éppen kielégíthetı! 
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   EcoRoof  - 07 

Alkalmazási példa: 

A grafikonról leolvasható, hogy L=1,25 m bordatávolságnál, t=2,5 mm  lemez-

vastagságú Z300-as borda esetén a teljes szerkezet eredı hıátbocsátási ténye-
zıje  UR=0,310 W/m2K  -  ez nem elégíti ki a 2006.09.01-tıl kötelezı UR=0,250  

W/m2K   követelményértéket! 

Ugyanolyan szerkezeti kialakítással, de 2,00 méterre növelve a bordakiosztás 

távolságát - a követelményérték éppen kielégíthetı! 
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   EcoRoof  - 08 

Alkalmazási példa: 

A grafikonról leolvasható, hogy, t=2,5 mm  lemezvastagságú bordák esetén a 

Z300-as borda L=2,25 m bordatávolságnál a  szerkezet eredı hıátbocsátási 
tényezıje  UR=0,250 W/m2K  -  ez éppen elégíti ki a 2006.09.01-tıl kötelezı 

követelményértéket! 

Más szerkezeti konstrukció gyakorlatilag nem alkalmazható. 
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   EcoRoof  - 09 
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   EcoRoof  - 10 

Alkalmazási példa: 

A grafikonról leolvasható, hogy t=1,5 mm lemezvastag-

ságú Z200-as borda esetén a hıhíd felületi hımérséklete 

16,45 ºC-ra várható. Párakicsapódásra akkor kell szá-

mítani, ha a belsı levegı relatív páratartalma 80%. 
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   SandRoof  - 01 

LINDAB SZENDVICS TETİPANELOK 

 

Lindab Glamet 

 

 

Lindab Hipertec Roof 

100 mm vastagságú Lindab Hipertec Roof Sound akusztikus tetıpanel  
mért hangelnyelési tényezıjének grafikonja 
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   SandRoof  - 01 

Alkalmazási példa: 

A grafikonról leolvasható, hogy v=60 mm panelvastagság esetén a  
szerkezet eredı hıátbocsátási tényezıje  UR=0,380 W/m2K  -  ez nem 

elégíti ki a 2006.09.01-tıl kötelezı UR=0,250  W/m2K   követelményér-

téket! 

Hıtechnikailag igényes épületeknél csak a minimum 100 mm vastagsá-

gú panelszerkezetek alkalmazhatók! 
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   FlatRoof  - 01/B 

A javasolt minimális hıszigetelés vastagság: 20 cm!!! 
A hıhidasság értelmezése a 7/2006.(V.24.)TNM rendelet alapján a következık szerint történik: 

⇒ Kiszámítandó a hıhidak hossza az alábbi szerkezetekbıl: attikafalak, felülvilágító lábazatok, felépít-
ményszegélyek, falszegélyek (fm), majd az így kapott értéket el kell osztani a tetı felületével (fm/m2): 
ez lesz a hıhidak fajlagos hossza 

⇒ Az eredı hıátbocsátási tényezı (UR)  a rétegtervi hıátbocsátási tényezıbıl (U) számítható UR=U*(1+χ), 
ahol: 
 

0,10  ha a hıhidak fajlagos hossza  < 0,2 fm/m2 „gyengén hıhidas” 

0,15 ha 0,2 fm/m2 < a hıhidak fajlagos hossza  < 0,3 fm/m2 „közepesen hıhidas” 

0,20 ha a hıhidak fajlagos hossza  > 0,3 fm/m2 „erısen hıhidas” 

 
χ=  
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   FlatRoof  - 01/A 

A FlatRoof  tetık hıtechnikai elemzése során alkalmazott jelölések és alapadatok  
Számítási alapadatok:         

külsı-belsı légállapot: Te = -5 ºC Ti = +20 ºC     

felületi hıátadási tényezık: he = 24 hi = 10     

a hıszigetelés hıvezetési tényezıje: λ = 0,040 W/mK  

UR = számított átlagos hıátbocsátási tényezı számítása  (W/m2K) 

Eredmények: 
 

A HİSZIGETELÉS VASTAGSÁGA (cm) 
(minimum 2 réteg, eltolt hézaggal fektetve) 

a hıhidak hossza χ korrekciós 
tényezı 

10 12 14 16 18 20 22 24 

< 0,2 fm/m2       0,1 0,416 0,350 0,302 0,266 0,237 0,214 0,195 0,179 

0,2—0,3 fm/m2       0,15 0,435 0,366 0,316 0,278 0,248 0,224 0,204 0,187 

> 0,3 fm/m2       0,2 0,454 0,382 0,330 0,290 0,259 0,233 0,213 0,195 

Megnevezés: hıszigetelt, lágyfedéső héjazat magasprofilú trapézlemez alátámasztással 

A szerkezet hı- és páratechnikai méretezése a lapostetıs szerkezetek általános méretezési 
elvei alapján történik. A rétegszerkezeten belüli párakicsapódást a beépített anyagok helyes 
megválasztásával, a hıszigetelés alatt párazáró fólia beépítésével, felette szükség szerint 
gıznyomás levezetı réteg alkalmazásával.  
A csapadékszigetelés mechanikus rögzítése esetén a pontszerő hıhidak elkerülésére célszerő 
mőanyag, vagy hıhídmegszakító betétes fém tárcsás dőbeleket alkalmazni. 
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EcoWall  - 01 

Megnevezés: trapézlemez falburkolat Z/C falvázgerendával 
Jellemzı típusaik:   - szigeteletlen, 1 rétegő trapézlemez  
    - hıszigetelt, 2 rtg. trapézlemez + ásványgyapot 

      

Számítási alapadatok:     

külsı-belsı légállapot: Te = -5 ºC Ti = +20 ºC 

felületi hıátadási tényezık: he = 24 hi = 8 

a hıszigetelés hıvezetési tényezıje: λ = 0,045 W/mK   

Z100-Z350 = a "Z" profilok magassága (mm)   

t1-t2-t3 = a "Z" profilok lemezvastagsága (mm)  

L500-L3000 = támaszköz, a "Z" profilok távolsága (mm)  

Az EcoWall  falak hıtechnikai elemzése során alkalmazott jelölések és alapadatok   

Hıszigetelés nélküli 1 rétegő trapézlemez oldalfal 

Csak főtési, illetve hőtési igény nélküli, alárendelt funkciójú építmény esetén alkalmazható.  

Nyári idıszakban a tér erıteljes túlmelegedése várható. 

İsztıl tavaszig a védett tér erıs lehőlésére, és a trapézlemez felületén a lecsapódó pára miatt 
vízlecsorgásra kell számítani. 

A nyári túlmelegedés káros hatását a védett tér intenzív szellıztetésével (pl. egy– vagy két 
oldalról nyitott szín) lehet csökkenteni. 

A trapézlemez belsı felületén kicsapódó pára ellen a hideg idıszak nagy részén elegendı 
védelmet nyújthat a trapézlemezek belsı oldalán kialakított nedvszívó bevonat. 

Hıszigetelt 2 rétegő trapézlemez oldalfal + ásványgyapot hıszigetelés. 

A vizsgált falvázgerendák: Z.120; Z.150 

Vizsgált falvázgerenda lemezvastagságok: 1,0-1,5-2,0-2,5 mm 

A vizsgált falvázgerenda tengelytávolságok: 1000-1250-1500-2000 mm 

Valamennyi vizsgált esetben a teljes falváz vastagságot ásványgyapot hıszigetelés tölti ki. 

A hıtechnikai vizsgálatok BLOCON HEAT 3.0. szimulációs programmal készültek. 
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EcoWall  - 02/A 

EcoRoof típusa q (W) A (m2) UR (W/m2K) tmin (ºC) tmax (ºC) 

Z150-L1000-t1 0,1109 0,01 0,444 16,1 19,1 

Z150-L1250-t1 0,1301 0,0125 0,416 16,6 19,3 

Z150-L1500-t1 0,1475 0,015 0,393 16,6 19,3 

Z150-L2000-t1 0,1824 0,02 0,365 16,6 19,3 

      

EcoRoof típusa q (W) A (m2) UR (W/m2K) tmin (ºC) tmax (ºC) 

Z150-L1000-t2 0,1293 0,01 0,517 14,9 19,1 

Z150-L1250-t2 0,1492 0,0125 0,477 15,5 19,3 

Z150-L1500-t2 0,1666 0,015 0,444 15,5 19,3 

Z150-L2000-t2 0,2013 0,02 0,403 15,5 19,3 

EcoWall Z150 
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EcoWall  - 02/B 
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EcoWall  - 03/A 

EcoWall Z120 

EcoRoof típusa q (W) A (m2) UR (W/m2K) tmin (ºC) tmax (ºC) 

Z120-L1000-t1 0,1307 0,01 0,523 15,6 18,9 

Z120-L1250-t1 0,1544 0,0125 0,494 16,1 19,1 

Z120-L1500-t1 0,1759 0,015 0,469 16,1 19,1 

Z120-L2000-t1 0,2188 0,02 0,438 16,1 19,1 

      

EcoRoof típusa q (W) A (m2) UR (W/m2K) tmin (ºC) tmax (ºC) 

Z120-L1000-t2 0,1518 0,01 0,607 15,1 19,13 

Z120-L1250-t2 0,1732 0,0125 0,554 15,1 19,13 

Z120-L1500-t2 0,1946 0,015 0,519 15,1 19,13 

Z120-L2000-t2 0,2373 0,02 0,475 15,1 19,14 
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EcoWall  - 03/B 

Alkalmazási példa: 

A grafikonról leolvasható, hogy T=1,0 mm lemezvastagságú  Z120-as 

falvázgerendával, 1,0 m-es gerendaköz esetén teljes keresztmetszetben 

kitöltı hıszigeteléssel a  szerkezet eredı hıátbocsátási tényezıje  
UR=0,520 W/m2K  -  ez nem elégíti ki a 2006.09.01-tıl kötelezı 

UR=0,450  W/m2K   követelményértéket! 

A falvázgerendák távolságát 1,65 m-re növelve a követelményérték 

éppen teljesíthetı. Vigyázat! A bordatávolság csak statikai ellenırzés 

alapján növelhetı meg! 
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EcoWall  - 04 



„Vasbeton fıtartó—LINDAB burkolat” FEJLESZTÉSI PROGRAM  -  Burkolati rendszerek   —  X42. oldal 

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Magasépítési Tanszék 
1111 Budapest,  Mőegyetem rkp. 3. K. ép. I. em. 29. 

FALBURKOLATI RENDSZEREK                                                                                  07. 

EcoWall  - 05 
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EcoWall  -06 
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SandWall  - 01 

LINDAB SZENDVICS FALBURKOLATOK 

2. FALPANELOK 

 

Lindab Monowall 

 

Lindab Superwall 

 

Lindab Hipertec Wall 

1. Vasbeton pillér 
2. „Z” szelemen 
3. Szendvics falpanel 

100 mm vastagságú Lindab Hipertec Wall Sound akusztikus falpanel  
mért hangelnyelési tényezıjének grafikonja 
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Megnevezés: hıszigetelt szendvicspanel burkolat 
Jellemzı típusaik:   - Z/C falvázgerenda + függıleges szendvicspanel  
    - függıleges falváz  + vízszintes szendvicspanel 

FALBURKOLATI RENDSZEREK                                                                                  09. 

SandWall  - 02 
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Megnevezés: hıszigetelt falkazetta + trapézlemez burkolat 

Kazetta  Átlagérték Legjobb érték 

profil UR U 

Lv=0,75;  SZ=100 0,753 0,365 

Lv=0,75;  SZ=120 0,714 0,308 

Lv=0,75;  SZ=130 0,696 0,286 

Lv=0,88;  SZ=100 0,794 0,365 

Lv=0,88;  SZ=120 0,747 0,308 

Lv=0,88;  SZ=130 0,730 0,286 

Lv=1,00;  SZ=100 0,814 0,365 

Lv=1,00;  SZ=120 0,775 0,308 

Lv=1,00;  SZ=130 0,759 0,286 

Lv=1,25;  SZ=100 0,859 0,365 

Lv=1,25;  SZ=120 0,824 0,308 

Lv=1,25;  SZ=130 0,808 0,286 

Lv=1,50;  SZ=100 0,896 0,365 

Lv=1,50;  SZ=120 0,863 0,308 

Lv=1,50;  SZ=130 0,848 0,286 

SZ = kazettaprofil és hıszigetelés vastagsága:  (100—120—130 mm) 
V = hıhídmentesítı POLIFOAM habcsík vastagsága (3—5 mm) 
Lv = kazettaprofil falvastagsága (0,75-0,88-1,00-1,25-1,5 mm) 

ELRENDEZÉSI VÁZLAT 

FALBURKOLATI RENDSZEREK                                                                                  10. 

CasetWall  - 01 
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AZ ÁTLAGOS HİÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZİ SZÁMÍTOTT ÉRTÉKEI 
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CasetWall  - 02 

Alkalmazási példa: 

A grafikonról leolvasható, hogy Lv=1,0 mm lemezvastagságú  120-as 

kazettaprofillal, 3 mm vastag hıhídmentesítı szalag esetén teljes ke-

resztmetszetben kitöltı hıszigeteléssel a  szerkezet eredı hıátbocsátá-
si tényezıje  UR=0,775W/m2K  -  ez nem elégíti ki a 2006.09.01-tıl kö-

telezı UR=0,450  W/m2K   követelményértéket! 

Hıtechnikailag igényes épületek esetén kiegészítı hıszigetelést kell 

beépíteni. 
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CasetWall  - 03 
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CasetWall  - 04 
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ahol:  R  = léghanggátlási szám 
  ∆R = léghanggátlási szám változása (javulás, csökkenés) 
  Ln = szabványos lépéshangnyomásszint 
  ∆Ln = szabványos lépéshangnyomásszint változás (csökkentés) 
  α = hangelnyelési tényezı  

 

ÉPÜLETSZERKEZET R ∆R Ln ∆Ln α  

Falak (teherhordó fal, válaszfal, homlokzati fal, belsı 
fal, falazott vagy szerelt falak)      

Falburkolatok      

Födémek (épületen belül)      

Álmennyezet      

Padlóburkolatok (lágy, kemény, hajlékony, úszó)      

Ablakok, ajtók (belsı, erkély, bejárati)      

AKUSZTIKAI JELLEMZİK 

A LÉGHANGGÁTLÁSI SZÁM ÉRTELMEZÉSE A HANGELNYELÉSI TÉNYEZİ 

Az épületszerkezetek tervezése, kivitelezése esetén az alábbi 
fontosabb akusztikai fogalmak értelmezésére lehet szükség: 

− A hangelnyelési tényezı (α) mely ugyanabban a helyi-
ségben lévı zajforrás esetén a falburkolat, padlóburko-
lat, vagy álmennyezet  felületére érkezı hanghullámok 
elnyelésének mértékét adja meg. 

− A léghanggátlási szám (R), mely két különbözı tér 
közötti fal, födém, vagy nyílászáró önállóan, vagy ki-
egészítı szerkezetekkel (burkolat, álmennyezet, stb..) 
együtt mérhetı léghanggátló képességét jellemzi  

− A lépéshangnyomásszint (Ln), mely két, egymás fölött 
elhelyezkedı helyiségnél a felsı helyiségben mőködı 
kopogó zajforrás hatására az alsó szinten a födém által 
önállóan, vagy a kiegészítı padlóburkolattal és ál-
mennyezettel együttesen biztosított lépéshanggátló ké-
pességet jellemzi  

A LÉPÉSHANGNYOMÁSSZINT ÉRTELMEZÉSE 

   AKUSZTIKA                                                                                                                   01. 
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A gyakorlatban a lépéshangnyomásszint, illetve a léghanggátlás mértékét egyszerősített mó-
don, egyetlen mérıszámmal adják meg. Mindkét esetben egy meghatározott alakú „vonat-
koztatási görbét” mozgatnak a függıleges tengely mentén mindaddíg, amig az a legjobban 
illeszkedik a ténylegesen mért, vagy számított akusztikai görbére. Ebben a helyzetben az 500 
Hz-es középfrekvenciához tartozó oordináta lesz a súlyozott akusztikai érték, melyet az alsó 
indexben szereplı „w” jelzéssel különböztetnek meg a tercsávonkénti értékektıl. 
A padló- és falburkolatok, illetve álmennyezetek akusztikai javító hatását hasonló módon a 
ténylegesen mért vagy számított értékekre illesztett vonatkoztatási görbe 500 Hz-es ferek-
venciához tartozó oordinátájának, tehát a súlyozott akusztikai értékek változásával adják 
meg.  Jele: ∆Ln,w, illetve ∆Rw. 
Az épületszerkezetek súlyozott akusztikai teljesítmény-értékeit az épületek (általában szab-
ványokban megadott) hangszigetelési követelményértékeivel kell összehasonlítani. E köve-
telményértékek többlakásos lakóépületek, szállás jellegő épületek és oktatási intézmények 
esetére részletesen kidolgozottak. 

A SÚLYOZOTT LÉPÉSHANGNYOMÁSSZINT  
ÉRTELMEZÉSE 

A SÚLYOZOTT LÉGHANGGÁTLÁS  
ÉRTELMEZÉSE 
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A SÚLYOZOTT LÉPÉSHANGNYOMÁSSZINT ÉS    
A SÚLYOZOTT LÉGHANGGÁTLÁS FOGALMA 



„Vasbeton fıtartó—LINDAB burkolat” FEJLESZTÉSI PROGRAM  -  Burkolati rendszerek   —  X52. oldal 

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Magasépítési Tanszék 
1111 Budapest,  Mőegyetem rkp. 3. K. ép. I. em. 29. 

   AKUSZTIKA                                                                                                                   03. 

Szomszédos 
helyiségek 

Egymás alatti helyiségek 

R’w, dB R’w, dB L’nw, dB 

Oktatási intézmények azonosan hangos tantermei között 47 55 55 

Oktatási intézmények eltérıen hangos tantermei között 55 55 46 

Kórház, diákotthon beteg-, illetve lakószobái között 42 52 55 

Kétcsillagos, vagy gyengébb szállodák vendégszobái  45 52 55 

Háromcsillagos, vagy  jobb szállodák vendégszobái  48 52 55 

Lakások lakószobáinak határoló szerkezeteinél 52 52 55 

Néhány jellegzetes funkciójú épület két helyiséget elvá-
lasztó határoló szerkezeteinek szabványos akusztikai 
követelményértéke: 

HANGELNYELÉS LÉGHANGGÁTLÁS 

∆Lα  

hangelnyelı         
ásványgyapottal 

tőzgátló              
ásványgyapottal 

Rw Rw 

Lindab Hipertec Roof 12-19 dB 33,5-35 dB 29-30 dB 
Lindab Hipertec Wall 10-11 dB 31,5-33 dB 30-30,5 dB 

Akusztikai tulajdonságú LINDAB 
Szendvicspanelek hangelnyelési és 
hanggátlási értékei: 

HELYISÉGEK MEGENGEDETT ZAJSZINTJE (zajhatárérték) LAM dB 

Kórtermek, betegszobák, szanatóriumok, lakószobák éjszaka 30 

Kórtermek, betegszobák, szanatóriumok nappal 35 

Tantermek, elıadótermek, tárgyalótermek, olvasótermek, lakószobák 40 

Éttermek, eszpresszók, igényes irodai munkahelyek gépi zajforrásokkal 55 

Üzletek, szolgáltató létesítmények, rajztermek, közepes igényő irodák 60 

Kevésbé igényes irodák, laboratóriumok, mővezetıi helyiség, zajvédı fülke 65 

Fokozottan igényes irodai munkahelyek (fokozott szellemi munkavégzés) 50 

Igényes fizikai munkahely, ügyfélforgalom, leíróiroda, laboratórium gépekkel 70 

Számítógépterem, konyhaüzem 75 

Bármely munkahelyen a halláskárosodás elkerülésére 85 

Szabványos épületszerkezeti követelményértékek hiányában az adott funkciójú helyiségben 
megengedett zajszint, és a helyiség, vagy a szomszéd helyiségek üzemi zajszintjei, illetve a 
környezeti zajterhelés arányából határozható meg a szerkezetek szükséges hangelnyelési, 
vagy hanggátlási értéke. 
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LINDAB ZAJVÉDİ FALAK AKUSZTIKAI TULAJDONSÁGAI 
A szerelt LINDAB fal– és tetıszerkezetek akusztikai méretezése általában egyedi igények 
alapján történik. Tájékoztatásul a közlekedési zajok elleni védelemmel kapcsolatos vizsgála-
tok eredményeit a következı táblázat ismerteti (LVP 20/0,5 jelő, perforált, illetve LV 20/0,5 
jelő perforáció nélküli felületképzı trapézlemez, Z 100-as távtartó borda és 100 mm NF 10 
THERWOOLIN hı/hangszigetelés esetén): 

 

Az MSZ-13-121-1:1992 szabvány szerint közlekedési zaj elleni védelem esetén a szerkeze-
tek 

 - léghanggátlás alapján megfelelıek, ha   Rkö > 25 dB  
 - hangelnyelésük alapján visszaverıek,ha  Lαkö  < 4 dB  

 A TRAPÉZLEMEZ TÍPUSA 

LÉGHANGGÁTLÁS LV 20/0,5 perforálatlan LVP 20/0,5 perforált 

közlekedési zaj elleni védelem Rkö = 27,3 dB Rkö = 25,5 dB 

egyéb zaj ellen védelem Rkö = 33,0 dB Rkö = 29,0 dB 

HANGELNYELÉS LV 20/0,5 perforálatlan LVP 20/0,5 perforált 

közlekedési zaj elleni védelem Lαkö = 0,3 dB Lαkö = 2,8 dB 

egyéb zaj ellen védelem Lαkö = 0,8 dB Lαkö = 6,86 dB 

ZAJÁRNYÉKOLÓ FALKÉNT  

léghanggátlás Rkö  > 25 dB (megfelelı) 

hangelnyelés Lαkö  < 4 dB (visszaverı) 
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CasetWall  - 05 
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Ipari épületek tőzvédelmi tervezésekor a 35/1996(XII.29.)BM rendelet (országos Tőzvédel-
mi Szabályzat), és az azt módosító 26/2005.(V.28.) BM rendelet, a 2/2002.(I.23.) BM rende-
let 5. sz. mellékletét (Tőzvédelmi Mőszaki Követelmények. Építmények Tőzvédelmi Köve-
telményei), és a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) elıírásait figyelembe kell venni. 
Tőzveszélyességi osztályba sorolás 
Az épület tőzveszélyességi osztályba sorolásánál az alapterületeket az "A" osztályból az "E" 
osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a tőzveszélyességi osztályt kell választani, ame-
lyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot. 
Példa: egy üzemcsarnok összes területének 25%-a "A", 13%-a "B", 4%-a "C", és 58%-a "D" tőzveszélyességi 
osztályú. Az üzemcsarnok tőzveszélyességi osztálya ezek alapján "C"! ("A"+"B"=38%; de 
"A"+"B"+"C"=42%, tehát a "C" besorolású helyiségekkel lépi át az összesített terület a 40%-ot!) 

Tőzállósági fokozatok 
Az építményt vagy annak tőzszakaszát - a tőzveszélyességi osztályba sorolástól függıen - az 
alábbi I-V. tőzállósági fokozatnak megfelelıen kell kialakítani: 
a) "A" és "B" tőzveszélyességi osztály esetén I-II.; 
b) "C" tőzveszélyességi osztály esetén I-III.; 
c) "D" tőzveszélyességi osztály esetén I-IV.; 
d) "E" tőzveszélyességi osztály esetén I-V. 

 De: Az egyszintes "A" és "B" tőzveszélyességi osztályú függıleges térelhatároló nélküli 
fedett terek tetıszerkezetét tartó pilléreket, oszlopokat legalább nem éghetı 0,2 óra tőzálló-
sági határértékő szerkezetbıl kell építeni; 

A "C" tőzveszélyességi osztályú függıleges térelhatároló nélküli fedett terek épületszerkeze-
teit legalább IV. tőzállósági fokozatúra kell építeni; 

(a) a tetıfödémek tartószerkezetei III. tőzállósági fokozatban védelem nélküli (TH=0,2 óra) 
acélszerkezetbıl is készülhetnek, ha tönkremenetelük nem veszélyezteti a függıleges szerke-
zetek állapotát, és a födém tömege nem haladja meg a 60 kg/m2-t 

Csarnokszerkezetek éghetıségi és tőzállósági követelményei T-1. Táblázat 
 Tőzállósági fokozat    I.  II.  III.  IV.  V. 

 Teherhordó falak  éghetıség  
TH (óra) 

 nem é.  
1 

 nem. é.  
0,5 

 neh. é.  
0,5 

 köz. é.  
0,2 

 köz. é.  
0,2 

 - pillérek, oszlopok, keretszerkezetek  
- tetıfödémek tartószerkezetei 

 éghetıség  
TH (óra) 

 nem é.  
0,5 

 köz. é.  
0,5(a) 

 köz. é.  
0,2 

 tőzgátló falak  éghetıség  
TH (óra) 

 nem é.  
1 

 nem. é.  
0,5 

 tőzszakaszok elválasz-
tására tőzfal készítendı 

 tőzfalak  éghetıség  
TH (óra) 

 nem é.  
3 

 nem é.  
1 

 - nem teherhordó külsı térelhatároló 
falak (önhordó, vázkitöltı, függönyfa-
lak) - válaszfalak (nem teherhordók) 

 éghetıség  
TH (óra) 

 nem é.  
0,2 

 neh. é.  
0,2 

 köz. é.  
0,2 

 köz. é. nincs 
TH követel-

mény 

 tetıfödémek térelhatároló szerkezetei 
(60 kg/m2 fajlagos tömeg alatt) 

 éghetıség  
TH (óra) 

 nem é.  
0,2 

 köz. é.  
0,2 

 köz. é.  
- 

 osztószintre, galériára vezetı lépcsı  éghetıség  
TH (óra) 

 nem é.  
0,2 

 neh. é.  
0,2 

 osztószint nem  
építhetı 

 pincébe vezetı lépcsı  éghetıség  
TH (óra) 

 nem é.  
0,5 

 nem é.  
0,2 

 köz. é.  
0,2 
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Tőzvédelmi szempontból a T-1. táblázat elıírásait kell alkalmazni azoknál a nagy légterő, 
egyszintes épületeknél (a továbbiakban: csarnoképületeknél), amelyek: 

- átlagos belmagassága legalább 3,60 m, 
- tetıtérrel nem rendelkeznek, 
- az alapterület, ill. a tőzszakasz méretének legfeljebb 25%-a kétszintes (osztószint, 
galéria). 

Az egyszintes csarnoképület teherhordó acélszerkezetei  védelem nélkül készíthetık a követ-
kezı esetekben: 
− "A" és "B" tőzveszélyesség célját szolgáló ipari épületekben, 
− III-V. tőzállósági fokozatú ipari, mezıgazdasági és tárolási épületekben 500 MJ/m2 

tőzterhelésig, 
− iskolai tornatermekben, illetve azokban a testnevelési célokat szolgáló helyiségekben, 

ahol "éghetı" anyagú lelátó nem kerül kialakításra és a befogadóképesség legfeljebb 
500 fı, 

− a rendeltetéstıl függetlenül akkor, amikor a tetıhéjalás hıszigetelés nélküli (hidegtetı) 
és az olyan anyagból készül, amelyekben a tőzzel szemben nincs számottevı ellenállá-
sa (jelenleg: azbesztcement és alumínium hullámlemez) , továbbá az épületben ál-
mennyezet vagy a teret felülrıl lezáró egyéb szerkezet nem kerül beépítésre. 

− a tetıfödémek tartószerkezetei III. tőzállósági fokozatban védelem nélküli (TH=0,2 
óra)  hidegen hajlított acélszerkezetbıl  készülhetnek, ha tönkremenetelük nem veszé-
lyezteti a függıleges szerkezetek állapotát (nem keretszerkezet, hanem oszlop-gerenda 
rendszer) és a födém tömege nem haladja meg a 60 kg/m2-t 

Acélpillérek 
A szerkezet tőzállósági határértékeit a T-2. táblázat tartalmazza. Méretezése a vonatkozó 
mőszaki követelmények szerint történik. A táblázatban közölt értékek nyitott (I, U, Z. stb.) 
vagy zárt, de belül üresen hagyott acélszerelvényekre vonatkoznak, ha az acél melegen hen-
gerelt és falvastagsága legalább 5 mm. Ez esetben a védelem nélküli szerkezet tőzállósági 
határértéke 0,25 óra. Hidegen alakított, vagy 5 mm-nél vékonyabb falú szelvények esetében 
a tőzállósági határérték 20%-kal csökkentendı, vagy az adott tőzállóság elérésére alkalma-
zott védelem vastagsága 20%-kal növelendı. 
Beton és vasbeton pillérek 
A szerkezetek tőzállósági határértékeit a T-3. táblázat tartalmazza.  
Hasadó-nyíló felülettel kell ellátni 
• minden A-B tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiséget, továbbá 
• minden olyan helyiséget, melyben a tevékenység során robbanás fordulhat elı, valamint 
• a kazánhelyiséget 
A hasadó-nyíló felületet úgy kell kialakítani, hogy a legfeljebb 3 kN/m2 robbanási túlnyomás 
hatására nyíljon meg. 

A szerkezet önsúlya max. 10kg/m2, a méretezésnél a szélnyomás és a hóteher figyelmen kí-
vül hagyható (MSZ 595/9) 

A hasadó-nyíló felület nagysága F = f · V (m2) 
 V – a helyiség térfogata (m3)  f –  0,20 ha 0<V<200 m3 
         0,15 ha     V>200m3 
ha V>2000 m3, akkor a hasadó-nyíló felület a térelhatároló szerkezetek 30%-nál kisebb nem 
lehet. 
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Megjegyzések: 

1) Az értékek az acélszerkezet saját tőzállóságát is (0,25 óra) tartalmazzák. 

2) Az oszlopok burkolási vastagságát a burkolt elemek legkiállóbb részétıl kell számítani. 

3) Tájékoztató értékek, laboratóriumi vizsgálat nélkül nem alkalmazhatók. 

ACÉL PILLÉREK  TŐZÁLLÓSÁGA   T-2. Táblázat 

 Tőzállósági határérték, óra  0,50  1,00  1,50  2,00  2,50  3,00 
 Védelem megnevezése  A védelem vastagsága, mm 

 Körülfalazás: normál klinker vagy egyéb 
tömör égetett agyag téglával 

 -  -  -  65  100  120 

 Körülbetonozás vagy cementrabic védelem  25  30  40  50  60  70 

 Perlitbeton BP 400; BP 500  25  30  40  50  60  - 

 Gipszkarton szerelve3)  20  30  30  40  -  - 

 Keramzitbeton burkolat  30  40  50  70  80  - 

 Égéskésleltetı szerrel telített falapok3)  25  50  -  -  -  - 

 TGE gipszperlit burkolólap  -  -  -  -  40  60 

 Cementkötéső faforgácslap (BETONYP)3)  10  22  28  -  -  - 

 Kemény ásványgyapot lemez (TAVANIT)
3) 

 -  20  40  -  -  - 

 Lágy ásványgyapot (ISOLYTH)3) acélle-
mez burkolattal 

 -  40  60  100  -  - 

 SZIPERNIT lemez3)  20  30  40  -  -  - 

 SZIKETERM /testsőrőség 240-270 kg/m2  15  30  45  55  65  75 

BETON ÉS VASBETON PILLÉREK  TŐZÁLLÓSÁGA   T-3 Táblázat 

 Pillér szélesség (V), cm 20 25 30 35 40 50 

A szerkezet megnevezése Tőzállósági határérték, óra 

   Beton pillér (vasalás nélkül) 2,0 2,5 3,0 4,0 -- -- 

   Vasbeton pillér, ha Fvny ≤ 0,02 Fb 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 

  Vasbeton pillér, ha Fvny > 0,02 Fb 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

Megjegyzések: 

1)    Fvny = a nyomott vasbetétek keresztmetszete 

2)    Fb = a pillér (oszlop) keresztmetszete 

3)   1,5 cm vakolt alkalmazása esetén a tőzállósági határérték 0,5 órával növelhetı! 
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Villámvédelmi besorolás 

A vonatkozó szabvány jele:   MSZ 274/2-81. 

Címe:  „Villámvédelem. Épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosítása” 

Az épületeket és egyéb építményeket villámvédelmi szempontból a villámhárító berendezés 
szükséges fokozatának és mőszaki követelményeinek (MSZ 274/3) meghatározásához 

− a rendeltetése 
− a magassága és környezete 
− a tetı szerkezete és anyaga 
− a körítıfalak anyaga, valamint 
− a környezı levegı szennyezettsége 

alapján az MSZ  274/2-81. szabvány elıírásai szerint kell csoportokba sorolni. 

Az alkalmazandó betőjel a csoportosítás alapját képezı szempontra,  

az azt követı, 1-tıl kezdıdı, növekvı számjel pedig a csoport veszélyességének, érzékeny-
ségének fokozódására utal. 

A villámvédelmi besorolás szempontjai: 

− a rendeltetés szerinti csoportok (R1….R5) 
− a magasság szerinti csoportok (M1….M4) 
− a tetı anyaga és szerkezete szerinti csoportok  (T1….T5) 
− a körítıfalak anyaga szerinti csoportok (K1….K3), és végül 
− a környezı levegı szennyezettsége szerinti csoportok (S1….S4) 

A  rendeltetés szerinti csoportosítás (R1-……R5) 

JEL MEGNEVEZÉS CSOPORT JELLEMZİJE 

R1 Közönséges épület Minden olyan épület és építmény, amely nem tartozik az alábbi 
R2-R5 csoportokba. 

R2 Kiemelt épület Az OTSZ szerint  nem az ott elıállított, feldolgozott, használt 
anyag miatt „C” tőzveszélyességi osztályúnak minısített épület 
és építmény, a nagyforgalmú épület, a talajszint feletti, 50 fı-
nél nagyobb befogadóképességő helyiséget tartalmazó épület, a 
földfeletti közmőépítmény, a tudományos, történelmi és mővé-
szeti értékő épület és építmény, illetve a nagyüzemi állattartási 
épület 

R3 Tőzveszélyes épület Az OTSZ szerint  az ott elıállított, feldolgozott, használt anyag 
miatt „C” tőzveszélyességi osztályúnak minısített épület és 
építmény, illetve a „C” tőzveszélyességő anyagot tartalmazó 
fémtartály . 

R4 Tőz– és robbanásveszé-
lyes épület 

Az OTSZ szerint „B” tőzveszélyességi osztályú épület és épít-
mény, az „B” tőzveszélyességő anyagot tartalmazó fémtartály , 
illetve az „B” tőzveszélyességő gázt szállító kémény, kürtı 

R5 Fokozottan tőz– és rob-
banásveszélyes épület 

Az OTSZ szerint „A” tőzveszélyességi osztályú épület és épít-
mény, az „A” tőzveszélyességő anyagot tartalmazó fémtartály , 
illetve az „A” tőzveszélyességő gázt szállító kémény, kürtı 
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A  magasság szerinti csoportosítás (M1-……M5) 

A magassági besorolásnál figyelembe kell venni: 

− Az épület vagy építmény saját magasságát 

− A környezetben lévı épületek, építmények, mőtárgyak és tereptárgyak magasságát, és 

− A környezetnek a villámcsapási veszélyt növelı hatását 

A besorolást a következı táblázat szerint kell elvégezni: 

A magasság szerinti besoroláskor külön épületnek lehet tekinteni azokat az egyébként egy 
épülethez tartozó épületrészeket, melyeknek magassága legalább 5 m-rel különbözik egy-
mástól.  

Másképp viszont: ha az épületen a tetıfelület magasságát legfeljebb 5 méterrel meghaladó 
kiemelkedı tárgyak, kémény, torony, stb.. vannak, akkor a tetıfelület magasságát kell az 
épület magasságának tekinteni. 

A magas környezet becsapódási veszélyt csökkentı hatásával akkor lehet számolni, ha az 
épület 20 m-es körzetében, legalább két ellentétes oldalon: 

− olyan épületek, építmények, tárgyak vannak, melyek magassága legfeljebb 2 m-rel ki-
sebb, vagy 

− a terepszint e távolságon belül az épület, illetve egyéb építmény legmagasabb pontjá-
val azonos szintre emelkedik 

Magas környezetnek tekinthetı az épületet körülvevı erdıt, ha nincs az épülethez 10 m-nél 
közelebb környezetébıl kiemelkedı fa. 

A becsapási veszélyt fokozó környezeti hatással kell számolni, ha az épület vagy épít-
mény: 

− hegytetın, önmagában áll, 

− síkságon 100 m-es körzeten belül magában áll, és magassága legalább 10 m, 

− száraz, sík területen vízfolyástól 10 m-nél kisebb távolságban áll, és magassága leg-
alább 10 m, 

− nedves, mocsaras területen áll, és magassága legalább 10 m. 

Ha a magas környezet és a becsapási veszélyt fokozó környezet hatása együttesen érvénye-
sül, akkor a becsapódási veszélyt fokozó környezeti hatást nem kell figyelembe venni! 

M ≤ 20 m 20 m <M≤ 30 m M > 30 m 

magasságú épület, illetve építmény magasság szerin-
ti besorolása 

Magas környezet becsapási veszélyt 
csökkentı hatásával lehet számolni M1 M2 M3 

Nincs környezeti hatás M2 M3 M4 

Becsapási veszélyt növelı környezet 
hatásával kell számolni M3 M4 M4 

A környezeti hatás jellege 
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A  tetı szerkezete és anyaga szerinti csoportosítás (T1-……T5) 

A besorolásnál a tetı anyagait az MSZ 595/2 szerinti éghetıségi csoportjuk, illetve alcso-
portjuk szerint kell figyelembe venni. 

Az MSZ 595/2 szerint jelenleg: az építıanyagok éghetıség tekintetében két csoportba:  
− a nem éghetı vagy  
− az éghetı csoportba tartoznak.  

Az éghetı építıanyagok –éghetıségi jellemzıiktıl függıen- nehezen éghetı, közepesen ég-
hetı, vagy könnyen éghetı alcsoportba sorolhatók. 

Villámvédelmi szempontból  
− a nehezen éghetı anyagok a nem éghetı anyagokkal, illetve  
− a közepesen éghetı anyagok a könnyen éghetı anyagokkal  

azonos veszélyességőnek tekinthetık. 

A tetıfödém vagy a tetıszerkezet anyaga szerinti csoportosítás szerint lehet: 
A. nem éghetı anyag, vagy nehezen éghetı anyag fém alkatrészek nélkül 
B. bármilyen anyag fém alkatrészekkel 
C. könnyen éghetı anyag, vagy közepesen éghetı anyag fém alkatrészek nélkül 

A héjazat anyaga és szerkezete szerint lehet: 

I. nem éghetı anyag, vagy nehezen éghetı anyag fém alkatrészek nélkül 

II. fém egyedül, vagy 

       fém nem éghetı vagy nehezen éghetı anyaggal 

       fémlemezzel borított éghetı, vagy közepesen éghetı anyag, ha 
− a fémlemez vastagsága legalább 0,5 mm és olvadáspontja legalább 800 ºC 
− a fémlemez vastagsága legalább 1,0 mm és olvadáspontja legalább 500 ºC 
− a fémlemez vastagsága legalább 3,0 mm és olvadáspontja 500 ºC alatti 

III. könnyen éghetı, vagy közepesen éghetı anyag fém alkatrészek nélkül 

IV. könnyen éghetı, vagy közepesen éghetı anyag 
− fém alkatrészekkel, amelyek nem alkotnak zárt burkolatot, illetve 
− fémlemezzel borítva, de az nem felel meg a II) szakasz szerinti követelmé-
nyeknek 

Villámvédelmi besorolás a tetı anyaga és szerkezete szerinti csoportokba: 

 
A tetıfödém, ill. 
a tetıszerkezet 
anyagát leíró 
szakasz száma 

I) II) III) IV) 

A T1 T2 T4 T5 

B T2 T2 T5 T5 

C T3 T2 T4 T5 

szakasz szerinti héjazatú tetı besorolása 



„Vasbeton fıtartó—LINDAB burkolat” FEJLESZTÉSI PROGRAM  -  Burkolati rendszerek   —  X61. oldal 

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Magasépítési Tanszék 
1111 Budapest,  Mőegyetem rkp. 3. K. ép. I. em. 29. 

   VILLÁMVÉDELEM                                                                                                      04. 

A körítıfalak anyaga szerinti csoportosítás (K1-……K3) 

 

Ide tartozik az MSZ 595/2 szerinti könnyen, közepesen, vagy nehezen éghetı anyagokból 
készült, vagy ilyen anyagokkal burkolt körítıfal, ha nem sorolható be a K2 csoportba. 

 

Ide tartozik 
− az összefüggı fémszerkezetet tartalmazó körítıfal, vagy 
− az összefüggıen legalább 0,5 mm vastag fémlemezzel burkolt körítıfal, 

amely a fém alkatrészek mellett esetleg más éghetı, vagy nem éghetı építıanyagokból is áll, 
továbbá 

− a fémesen összefüggı acélbetétekkel készült vasbeton fal. 

Ide tartozik az olyan fal is, amelyben a magasságuknál kisebb távolságban függıleges acél 
oszlopok, pillérek vagy összefüggı acélbetéttel ellátott betonpillérek futnak végig, és ezek a 
fémszerkezetek legalább fölül fémesen össze vannak kötve egymással. 

 

Ide tartozik a nem éghetı anyagokból készült körítı fal, ha nem tartozik a K2 csoportba 

 

A környezı levegı szennyezettsége szerinti csoportosítás (S1-……S4) 

 
Ide tartozik a fémek korróziója szempontjából nem szennyezett levegıben lévı építmény (pl. 
kertes település, mezıgazdasági terület). 

 

Ide tartozik a főtési égéstermékkel szennyezett levegıben lévı építmény (pl. ipartelepen 
vagy annak közelében,  továbbá főtıház, kazán közelében). 

 

Ide tartozik a fémek korrózióját gyorsító vegyi anyagokkal szennyezett levegıben lévı épít-
mény (pl. vegyi üzemek területén, vagy annak közelében). 

 

Ide tartozik a fémek erıs korrózióját okozó, maró gázokkal, vagy gızökkel szennyezett lég-
körben lévı építmény (pl. kénsav, nitrogénvegyületek jelenléte). 

K3 csoport. Éghetı fal. 

K2 csoport. Fémszerkezető fal 

K1 csoport. Nem éghetı fal 

S1 csoport 

S2 csoport 

S3 csoport 

S4 csoport 
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A villámhárító berendezés mőszaki követelményei. A berendezés fokozatá-
nak  

(A vonatkozó szabványok: MSZ 274/3-81 és az azt kiegészítı MSZ 274/3-81M /1985/) 

A villámhárító berendezés 3 fı része általános kialakításának, és az épülethez viszonyított 
helyzetének függvényében a berendezések betőkbıl és számokból álló jelcsoportokkal jelle-
mezhetık. A 3 fı elem a következı: felfogó (jele: V); levezetı (jele: L) és földelés (jele: F). 

A jelölésben a fenti betőjelek utáni szám a villámhárító berendezés elrendezésére (típusára), 
a kisbető pedig a berendezés elemeinek az épülethez viszonyított helyzetére, illetve földelés 
esetén a /jel után a földelési ellenállásra utal. 

Ennek megfelelıen a villámhárító berendezés nélküli, földelés nélküli állapot „fokozat”jele: 

V0o-L0o-F0/x 

A természetes felfogóból és levezetıbıl álló rendszer fokozatjele, ahol a természetes földe-
lés földelési ellenállása legfeljebb 15 Ohm lehet: 

V1o-L1o-F1/15 

Acélszerkezető épületek esetén értelemszerően célszerő törekedni a fém épületrészek (tetı, 
oldalfal, vázszerkezet) természetes villámhárító berendezés elemeiként történı figyelembe 
vételére. 

A felfogó fokozatának meghatározása az épület rendeltetése, magassága, valamint a tetı 
anyaga és szerkezete alapján történik (ld. V/1. Táblázatot) 

Természetes felfogó (V1o fokozat) lehet az épület vagy építmény fémbıl készült teteje, illet-
ve a tetıfödém vagy tetıszerkezet fém alkatrészeinek, vagy a tetıfelületen lévı egyéb fémré-
szeknek egymással összekötött rendszere, amelytıl a tetı egyik pontja sincs 5 méternél távo-
labb. Ezen kívül a természetes felfogó mérete ki kell elégítse a V/3. Táblázat szerint a fém-
tárgyak legkisebb méretére vonatkozó elıírásokat. 

A legalább 0,5 mm vastag LINDAB lemezek természetes felfogóként felhasználhatók! 

A levezetı fokozatának meghatározása az épület rendeltetése, magassága, valamint a  kö-
rítı falak anyaga alapján történik (ld. V/2. Táblázatot) 

Természetes levezetı (L1 fokozat) lehet  

− az épület vagy építmény fémbıl készült, vagy fémmel burkolt fala, vagy 

− olyan fémbıl készült összefüggı épületszerkezet (oszlopok, pillérek, függıleges váz-
elemek), amelynek függılegesen végigfutó vázelemei között a magasságuknál kisebb 
távolság van, továbbá 

− vasbeton épületszerkezet fémesen összefüggı acélbetétje 

ha kielégíti a V/3. Táblázat szerint a fémtárgyak legkisebb méretére vonatkozó elıírásokat. 

Azokat a fém szerkezeteket,  amelyeknek méretei nem érik el a táblázatban a szalagokra elı-
írt legkisebb vastagságot vagy szélességet, csak kisegítı természetes levezetıként lehet fi-
gyelembe venni. 

A földelés fokozatának meghatározása az épület rendeltetése, magassága, valamint a  le-

vezetı fokozata alapján történik (ld. V/2. Táblázatot) 
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A tetı anyaga és szerkezete 
szerinti csoportbeosztás T1 T2 T3 T4 T5 

Rendeltetés  
szerinti cso-
portbeosztás 

A magasság 
szerinti cso-
portbeosztás 

A villámvédelmi felfogó fokozata 

R1 

M1 V0o V0o V0o V0o V0o 

M2 V0o V1o V0o V0o V2c 

M3 V2a V1o V2b V2c V2c 

M4 V3a V1o V3b V3c V3c 

R2 

M1 V0o V1o V0o V2c V2c 

M2 V2a V1o V2b V2c V3c 

M3 V3a V1o V3b V3c V3c 

M4 V3a V1o V3b V3c V3c 

R3 

M1 V3a V1o V3b V3c V3c 

M2 V3a V1o V3b V3c V4c 

M3 V3a V1o V4b V4c V4c 

M4 V4a V1o V4b V4c V4c 

R4 

M1 V4b V1o V4c V4c V4c 

M2 V4b V1o V4c V5c V5c 

M3 V5b V1o V5c V5c V5c 

M4 V5b V1o V5c V5c V6c 

M1 V4b V1o V4c V5c V5c 

M2 V4b V1o V5c V5c V6c 

M3 V5b V1o V5c V6c V6c 

M4 V5b V1o V5c V6c V6c 

R5 

V/1. TÁBLÁZAT.  A villámvédelmi felfogó fokozatának meghatározása 

A felfogó elrendezés szerinti, és az épülethez viszonyított helyzete szerinti fokozatának nö-
velése a védendı felületet érı közvetlen villám-becsapás valószínőségének a csökkenését 
jelenti, ezért a táblázat olyan esetben ír elı magasabb fokozatot, ahol a tetın tőz keletkezésé-
vel lehet számolni. Megfelelıen méretezett fém tetı mindig felhasználható természetes felfo-
góként (ld. még „Villámvédelem—03” lapot). 
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Az alkalmazandó felfogók kiválasztásánál elınyben kell részesíteni a felfogó csúcsokat, me-
lyeket célszerő közvetlenül a lemezre fektetett és ahhoz rögzített bekötı vezetékekkel csatla-
koztatni a levezetıkhöz. A megfelelı kötıelemek alkalmazása itt még fontosabb. A fémbur-
kolatot természetesen itt is be kell kötni a rendszerbe. 

A tetıfedı lemezek villámvédelmi bekötéséhez alkalmazott szerelvények anyaga tüzihor-
ganyzott acélprofil. A szerelvények vastagsága 3 mm. 

Kétféle rögzítési módnak megfelelı furatozással készülnek a szerelvények: 

– csavarrögzítés esetén a furatátmérı: Ø 6 mm 

– szegecseléssel történı rögzítés esetén: Ø 4,1 mm 

A bekötéshez szükséges csavarrögzítési furatai mindkét esetben: Ø 9 mm 

A villámhárító építése minden esetben alulról kezdıdik, azaz a földelık telepítésével indul. 

A tetıhéjon végzett munkálatoknál két alapvetı szempontnak kell megfelelni. Egyrészt gon-
dosan kell ügyelni a rendkívül vékony mőanyag védıfólia épségére, el kell kerülni a súrló-
dással járó anyagmozgatást. 

Másrészt a szegecskötések, az átmenı csavaros rögzítések elkészítésekor gondoskodni kell a 

megfelelı vízzárásról. 

Szerkezeti anyagként célszerő a horganyzott acél vezetık használata (kör és laposacél eset-
leg sodrony). A kötıelemek szintén horganyzott kivitelőek legyenek. 
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A bekötı elemek javasolt hosszméretei a különféle tetıfedı trapézlemezekhez és hullámle-
mezekhez: 



„Vasbeton fıtartó—LINDAB burkolat” FEJLESZTÉSI PROGRAM  -  Burkolati rendszerek   —  X66. oldal 

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Magasépítési Tanszék 
1111 Budapest,  Mőegyetem rkp. 3. K. ép. I. em. 29. 

   VILLÁMVÉDELEM                                                                                                      09. 

A körítı falak anyaga szerinti 
csoportbeosztás K1 K2 K3 

A földelés fokozata Rendeltetés  
szerinti cso-
portbeosztás 

A magasság 
szerinti cso-
portbeosztás 

A villámvédelmi levezetı fokozata  

R1  

M1 L0o L0o L0o F0/x  

M2  

L0o L0o L0o F0/x  

L2a —- L2b F2/x F1/x 

L3a L1o L3b F3/x F1/x 

M3 
L2a — L2b F2/x F1/x 

L3a L1o L3b F3/x F1/x 

M4 L4a L1o L4b F3/r F1/x 

R2  

M1  

L0o L0o L0o F0/x  

L2a — L2b F2/x F1/x 

L3a L1o L3b F3/x F1/x 

M2 
L2a — L2b F2/x F1/x 

L3a L1o L3b F3/r F1/r 

M3 L4a L1o L4b F3/r F1/r 

M4 L5a L1o L5b F3/r F1/r 

R3 

M1 L3a L1o L3b F3/r F1/r 

M2 L3a L1o L4b F3/r F1/r 

M3 L4a L1o L5b F4/r F1/r 

M4 L5a L1o L5b F4/r F1/r 

R4 

M1 L4b L1o L4b F4/r 

 
M2 L4b L1o L4b F4/r 

M3 L5b L1o L5b F4/r 

M4 L5b L1o L5b F4/r 

R5 

M1 L4b L1o L4c F4/r 

M2 L4b L1o L4c F4/r 

M3 L5b L1o L5c F4/r 

M4 L5b L1o L5c F4/r 

 

V/2. TÁBLÁZAT.  A villámvédelmi levezetı és földelés fokozatának meghatározása 

A megfelelıen kialakított fémszerkezető körítı fal minden esetben felhasználható természe-
tes levezetıként (ld. még „Villámvédelem—04” lapot). 



„Vasbeton fıtartó—LINDAB burkolat” FEJLESZTÉSI PROGRAM  -  Burkolati rendszerek   —  X67. oldal 

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Magasépítési Tanszék 
1111 Budapest,  Mőegyetem rkp. 3. K. ép. I. em. 29. 

   VILLÁMVÉDELEM                                                                                                      10. 

AZ ALKATRÉSZ MÉRETFOKOZATA 
„n” 

normál 
„k”  

közepes 
„e”  
erıs 

„ek” kü-
lönleges 

Acél  

huzal átmérı (mm) 6 8 10 10 

sodronykötél  
névleges kötélátmérı (mm) 8 10 12 16 

névleges huzalátmérı (mm) 1,6 2 2,4 3,2 

szalag szélesség*vastagság (mm*mm) 10*3 20*3 
20*5 
25*4 

20*5 

idomacél,rúd keresztmetszet (mm2) 30 60 100 100 

csı vastagság (mm) 3 3 4 5 

Alumínium 

huzal átmérı (mm) 8 10 — — 

vezeték-
sodrony  

névleges keresztmetszet (mm2) 50 70 — — 

huzalátmérı (mm) 2,1 2,1 — — 

szalag szélesség*vastagság (mm*mm) 20*4 
20*5 
25*4 

— — 

Alumínium vezetéksodrony 
acél erısítéssel 

névleges keresztmetszet 
(alumínium/acél;  mm2/mm2) 

50/8 70/12 95/15 120/20 

Réz 

huzal átmérı (mm) 6 8 8 8 

vezeték-
sodrony 

névleges keresztmetszet (mm2) 35 50 40 95 

huzalátmérı (mm) 2,1 2,1 2,1 2,5 

szalag szélesség*vastagság (mm*mm) 10*3 20*3 20*4 20*4 

Természetes 
felfogó és 
kisegítı  

természetes 
levezetı  
fémtárgy 

olvadáspont 
800 ºC felett 

keresztmetszet (mm2) 100 100 150 150 

vastagság (mm) 0,5 0,5 0,8 0,8 

olvadáspont 
500-800 ºC   

keresztmetszet (mm2) 100 100 150 150 

vastagság (mm) 1 1 2 2 

olvadáspont 
500 ºC alatt  

keresztmetszet (mm2) 200 200 200 200 

vastagság (mm) 2 2 3 3 

V/3. TÁBLÁZAT.  A villámhárító alkatrészeinek legkisebb méretének meghatározása 

Ha a levezetı elıírt fokozata: L3a, L3b, L4a vagy L4b, akkor a levezetıknek legfeljebb a 
fele lehet kisegítı természetes levezetı. 

Ha a levezetı elıírt fokozata: L2a, L2b vagy L5b, akkor kisegítı természetes levezetı nem 
vehetı figyelembe. 

Ha a levezetı fokozata: L4c vagy L5c, akkor természetes levezetı nem vehetı figyelembe.  

(Ez esetben a természetes levezetık csak kiegészítik a szükséges számú mesterséges leveze-
tıkbıl álló rendszert.) 

V1o fokozatú felfogó rendszer esetén ha a természetes felfogó zárt fémlemez, akkor a leg-
kedvezıtlenebb becsapási pontot a levezetıkkel összekötı egyenesek tekinthetık áramútnak. 

 


