Épület külső falfelület szekcionálása a hőhidak környezetében
1. Bevezetés
Az épületek hőveszteségét nagymértékben határozzák meg a hőhídak és azok környezetében lévő
épület részek. A külső hőveszteség értelem szerűen nem tekinthető homogénnek, a geometriai és
anyag-, illetve rétegrend változások okozta hőhidak a hőmérséklet különbség függvényében a
felületet hőveszteség szempontjából szekcionálja. A teljes hőveszteség meghatározásához a felületet
szekciókra kell felbontani és szekciónként meghatározni a hőveszteség aktuális mértékét. Jelen
kutatás fő célja a szekciók kialakítása a külső fal, az ablak és a belső fal külső falhoz való csatlakozási
pontja területeken. A negyedig változat a pince fal csatlakozás, ami szintén jelentős hőhíd hatást
generál. A modellezést fa vázszerkezetű épületre végeztük el.

2. Anyagok és eszközök
2.1.

A vizsgált falszerkezetek modellezési körülményei

A kutatásunk során alkalmazandó hőtani monitorozó rendszer telepítése megfelelő előzetes
kalkulációt és mérlegelést követően történik. Az épület határoló szerkezeteken keresztül fellépő
hőáram mérése történhet hőárammérő szenzorokkal, illetve hőmérsékletmérő érzékelőkkel. A
telepítendő rendszer költségvonzatát figyelembe véve, valamint a technikai és hőterjedési
jellemzőket szem előtt tartva, célszerűnek tűnik a hőáram mérést megfelelően elhelyezett hőmérőpárokkal végezni. Mivel a célépületre jellemző, a korábbi vizsgálatok során kiválasztott külső határoló
falszerkezet homogén jellegét a különböző geometrikus (külső fal sarok-, nyílászáró-, födém-, közfal-)
csatlakozások megtörik, logikus megoldásnak tűnik, hogy az épület külső héjazatán egymástól jól
elhatárolt hőtechnikai zónákat hozzunk létre, és az egyes zónákon belül külön-külön végezzük el a
rendszer hőtani monitorozását. A zónahatárok megállapítása, valamint a monitorozott falszerkezet
külső és belső oldalán elhelyezett hőmérséklet érzékelők mérési adatai alapján az adott zónára
jellemző átlagos hőveszteség becsléséhez használt összefüggések meghatározása nem triviális
feladat. Azonban a napjainkban elérhető speciális célszoftverekkel számos fizikai jelenség
modellezhető, így lehetőség nyílik az előbb említett feladatok végrehajtására.
Kutatásunk során egy végeselem modellező szoftvert használva, a vizsgált falszerkezet és annak
bizonyos geometriai csatlakozásainak hőtani viselkedését modelleztük. A modellszimulációt stacioner
(egyensúlyi), majd tranziens (időben változó) állapotra is lefuttattuk. Előbbi esetben a külső levegő
hőmérséklete 0°C-ban volt rögzítve, utóbbi esetben pedig egy 2017. évi hőmérséklet adatsort
használtunk erre a célra, amit Budapest Ferihegyen rögzítettek. Az adatsor teljes naptári évre
vonatkozik, óránként megadva az értékeket (1. ábra). A vizsgált falszerkezetre vonatkozó, belső oldali
léghőmérséklet 20°C volt minden esetben. A szimulációk során a vizsgált határoló szerkezetek kültéri
oldalán 24 W/m2K, a beltéri oldalon 8 W/m2K felületi hőátadási tényező megadása történt.
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1. ábra: A tranziens modellezésben felhasznált, teljes naptári évre vonatkozó hőmérséklet adatsor,
óránkénti bontásban (2017, Ferihegy).

2.2.

A modellezett geometria

A szimulációban a vizsgált falszerkezetek metszetét képeztük, tehát kétdimenziós modellezésre
került sor, jelentősen csökkentve a számításigényt. A vizsgált esetek a következők:
-

M1 modell: külső falszerkezetek külső sarokcsatlakozása;
M2 modell: külső falszerkezet és közfal csatlakozása;
M3 modell: külső falszerkezet és ablak csatlakozása;
M4 modell: pinceszinti külső falszerkezetek külső sarokcsatlakozása.

A 2. ábrán látható a szimulációs modellekben megvalósított szerkezeti felépítés. Bizonyos rögzítő
elemeket, melyek az összesített hőáramot, s így a vizsgált szerkezetek hőtani viselkedését csak
csekély mértékben befolyásolják, kihagytunk a modellezésből. A végeselem számítás során további
egyszerűsítéseket is alkalmaztunk, mivel ennek köszönhetően nagy mértékben csökkenthető a
modellezés számításigénye, valamint a futásideje. Ilyen egyszerűsítés volt a hőterjedés három
formája közül a hősugárzás és a konvekció explicit módon történő modellezésének elhagyása, mivel e
folyamatok végeselem modellezése nagyságrendekkel megnöveli a modell komplexitását. Ez ugyanis
egyrészt bonyolítja a jelenségeket leíró, megoldandó parciális differenciál egyenletrendszert (mely
erősen nemlineárissá válik), másrészt pedig a megfelelő számítási pontosság eléréséhez a vizsgált
geometriai tartomány hálófelbontását is lényegesen növelni kell a tisztán hővezetéses esethez
képest. Az eredmény jelentősen nagyobb memóriaigény, sokkal hosszabb idejű modellfuttatás,
nehezebben elérhető konvergencia, stb., melynek köszönhetően ugyan bizonyos mértékben
pontosabb modellt kapunk, ugyanakkor számottevően nem változik az összkép. A hősugárzás és a
konvekció szerepét a részletes számítások helyett közelítő megoldásokkal próbáltuk bevonni a
modellezésbe. A szerkezetek felületén fellépő konvekciós és sugárzásos hőátadást a korábban
ismertetett, és az épületenergetikai számításokban is jellemző felületi hőátadási tényezők
megadásával jellemeztük. Az ablakfelületen keresztül fellépő intenzívebb hőcsere (sugárzás és
konvekció) hatását a szimulációs modellben az argon töltőgáz hővezetési tényezőjének megfelelő
megválasztásával vettük figyelembe, az épületenergetikai számítások során jellemzően megadott Uérték elérése érdekében. A vizsgált falszerkezetek zárt légréseiben a belső határoló felületek alacsony
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emissziós bevonattal való ellátása a sugárzásos hőátadást minimalizálja, illetve a vékony
légrétegekben a konvekció szintén csekély mértékű, e hatások szerepét tehát figyelmen kívül
hagytuk.

2. ábra: A négy vizsgált végeselem modell (kétdimenziós) geometriájának részlete. A különböző
szerkezeti elemeket külön-külön színnel jelöltük.

A végeselem modellezés adott geometriai tartományon történik, melynek határait a modellezés
lehetőségei és célja szerint választunk meg. A kiválasztott falszerkezeteken keresztül fellépő, közel
egydimenziós hőáramok a vizsgált geometriai csatlakozási pontok környezetében többdimenzióssá
válnak. A csatlakozási pontoktól távolodva ez a zavaró hatás csökken, majd egy elfogadható
küszöbérték alá kerül. A végeselem modellek maximális geometriai méretét célszerű úgy
megválasztani, hogy meghatározható legyen a sík falra jellemző átlagos hőveszteség, melyhez
viszonyítjuk a csatlakozás környezetében fellépő hőáramokat, vagy azok átlagos értékét, s ezek
alapján eldönthetővé váljon, hogy hol húzzuk meg a csatlakozási zóna határát. Ennek érdekében a
modellgeometriát minden esetben paraméteresen építettük fel, így egy stacioner modellezéssorozattal eldönthetővé válik, hogy hány pillérig vegyük figyelembe a sík falszerkezetet. Ennél
hosszabb geometria plusz érdemi információt nem szolgáltat, rövidebb geometria esetén viszont
nem tudjuk pontosan meghatározni a sík falra jellemző hőáram nagyságát.
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2.3.

A vizsgált falszerkezetek rétegrendje

A korábbi vizsgálatok eredményei alapján kiválasztott külső határoló falszerkezet rétegrendje az 1.
táblázatban megtekinthető. A végeselem számítás során az M1 modell ennek alapján készült, néhány
egyszerűsítést alkalmazva. A fa vázszerkezet külső oldalára kerülő szálas hőszigetelő rétegek
tartóléceit nem modelleztük, korábban már részletezett okok miatt. A párazáró fólia hőtani szerepe
elhanyagolható, a hőtükrös fóliák pedig a sugárzásos hőátadást csökkentik, e jelenség modellezése
így elhagyható, ahogy az előző bekezdésben említettük. A külső fa borítás melletti légrés a külvilág
felé nyitott, hőtechnikai szempontból minimális ellenállás jellemzi. A modellben e réteg geometriáját
megtartottuk, ugyanakkor e légréteg hővezetési tényezőjének megadása során arra törekedtünk,
hogy a hőfokesés minimális legyen. Ennek érdekében a szomszédos fa borítás hővezetési tényezőjét
vettük figyelembe e réteg esetében. Ennél lényegesen nagyobb érték választása, tehát a hőellenállás
további jelentős csökkentése a modellben azt eredményezi, hogy a légréteg oldalirányban elvezeti a
hőáram jelentős részét, ami nem lenne valós. Kisebb érték megadása szintén nem indokolt, mivel
ekkor a hőellenállás növekszik, és éppen ezt szeretnénk ennél a rétegnél minimalizálni.
1. táblázat. A külső fal rétegrendje kívülről befelé haladva.
Srsz.

d [mm]

Réteg neve

1

20

külső fa borítás

2

25

légréteg (minimális hőellenállás)

3

150

5

150

6

15

5

160

6

15

OSB lap

7

0,25

ÖKO-NATUR párazáró fólia

8

20

légréteg

9

0,1

hőtükrös fólia

10

10

légréteg

11

0,1

hőtükrös fólia

12

10

légréteg

13

15

OSB lap

14

12,5

RIGIPS RBI (H2) gipszlap

25mm x 150 mm fa vázszerkezet
köztes hőszigetelés 150 mm
25mm x 150 mm fa vázszerkezet
köztes hőszigetelés 150 mm
OSB lap
KVH 60 mm x 160 mm fa vázszerkezet
köztes hőszigetelés 160 mm

A külső falszerkezet és közfal esetében a fa vázszerkezet függőleges pilléreinek tengelytávolsága 675
mm. A közfal tartópilléreinek keresztmetszete 60 mm x 100 mm. Az ablakkeret és tok együttesen,
egyszerűsített geometriával került modellezésre, ennek dimenziói: 100 mm x 130 mm (vastagság x
szélesség). Az ablaktábla 3 rétegű, 4 mm vastag üveglapokkal, közöttük 18 mm vastag, argon gázzal
töltött légréssel. A vizsgált falszerkezetekben a fa vázszerkezet anyaga lucfenyő, hasonlóan az
ablakkerethez, illetve az ablakkeretet a fal vázeleméhez rögzítő 25 mm-es laphoz. A külső faborítás
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ettől eltérő tulajdonságokkal rendelkezik, ezért a modellben külön anyagként kezeltük. A pinceszinti
külső határoló falszerkezet (M4 modell) három rétegből áll. Belül 300 mm vastag betonréteg, majd
200 mm vastag PUR szigetelés, valamint kívül 30 mm vastag kőburkolat alkotja.

2.4.

Anyagjellemzők, kezdeti és peremfeltételek

A végeselem modellezés során megadott anyagjellemzők (hővezetési tényező, sűrűség, fajlagos
hőkapacitás) értékei a 2. táblázatban láthatók. A hőterjedéssel kapcsolatos anyagtulajdonságok közül
a stacioner modellezés során csak a hővezetési tényező kap szerepet, azonban a időben változó
modellezéskor a sűrűség és a fajlagos hőkapacitás alapvető befolyással bírnak a hőmérséklet- és
hőárammező alakulására. Bár a valóságban ezek a fizikai jellemzők bizonyos mértékben
hőmérsékletfüggők, azonban a vizsgált hőfok tartományban ez a hatás elhanyagolható, ami a
számítást jelentősen leegyszerűsíti. Ennek megfelelően a szimulációban konstans
anyagparamétereket használtunk.
2. táblázat. A modellezés során megadott anyagjellemzők.
Megnevezés
lucfenyő
fa borítás
szálas hőszigetelő anyag
OSB lap
gipszlap
levegőréteg
üveglap (ablak)
argon gáz (ablak)
beton
PUR
kőburkolat

𝜆 [W/mK]
0,12
0,6
0,042
0,22
0,24
0,025
0,96
0,022
1,5
0,025
2

ρ [kg/m3]
455
470
40
595
850
1,25
2500
1,61
2300
30
2000

Cp [J/kgK]
1500
1500
850
1500
850
1000
840
523
800
1400
800

A szimuláció futtatásához szükség volt a modellezett geometria (végeselem tartomány) határain
bizonyos peremfeltételek megadására. Ezek közül a vizsgált falszerkezetek belső és külső
környezettel határos felületein rögzített hőátadási tényezők és levegő hőmérsékletek értékeit
korábban már említettük. E feltételeken kívül, a tartomány többi határán úgynevezett hőtani
szimmetriát adtunk meg, mivel ezekben a pontokban már egydimenziós hőáramok lépnek fel, melyek
párhuzamosak a tartomány határvonalaival, vagyis a geometriai határvonalakra merőleges irányban
nulla nagyságú hőveszteség lép fel. Ezeket a geometriai határokat mindig két pillér között pontosan
félúton vontuk meg, ahol a fa vázszerkezeti elemek zavaró hatása nem érvényesül.
A modellezett geometriára jellemző kezdeti hőfokmező megadása stacioner modellezésnél egyetlen
konstans érték volt, mely a külső és belső oldali léghőmérséklet átlagaként került kiszámításra, ezzel
is gyorsítva a modell konvergenciát. Az időben változó (tranziens) modellezésnél azonban fontos a
hőfok eloszlás megfelelő kezdeti állapota, hiszen ilyenkor az algoritmus a korábbi lépés eredményeit
felhasználva számítja ki a következő időpontra érvényes állapotjellemzőket. Ennek érdekében, a
tranziens modellezés első lépéseként, a t = 0 h időpontban egyensúlyi modellezést végeztünk, mely a
kezdeti hőmérsékletmezőt felépítette a teljes modellezési tartományon, tehát létrehoztuk azt a
hőmérséklet profilt, mely a kezdeti időpontban megadott kül- és beltéri léghőmérsékletek esetén,
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megfelelően hosszú idő alatt kialakulna a falszerkezetben. Ez a hőfokeloszlás volt a tranziens
modellezés kiindulási állapota.

2.5.

A modell hálózása

A végeselem számítás során az eredeti geometriát kis elemi részekre osztjuk fel (pl. háromszögek,
négyszögek), s az algoritmus ezekre a hálóelemekre oldja meg a vizsgált folyamatot leíró differenciál
egyenletrendszert. A modellezés során természetesen az általunk használt szimulációs szoftver is
generált egy-egy végeselem hálót minden vizsgált esetben (3. ábra). A végeselem háló sűrítése növeli
a számítási pontosságot, de ugyanakkor emeli a szimuláció számítási igényét is, mivel növekszik a
megoldandó egyenletrendszer változóinak száma. Egy bizonyos pont után már nem éri meg növelni a
hálófelbontást, mert csak marginális javulást érünk el a számítási pontosságban. A vizsgált
geometriák esetén néhány tízezer háromszög elem elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy 0,001 W/m2K
pontossággal megkapjuk a hőáramokat.

3. ábra: Az M1 modellben generált végeselem háló részlete. A teljes modell 25 467 háromszög
elemből áll.

3. Eredmények és megvitatásuk
A modellek felállítása után először stacioner állapotban futtattuk le a szimulációt, előzetes kalkuláció
jelleggel, így nagy vonalakban megállapítható volt, milyen mértékben változtatja meg a geometriai
csatlakozási pont a sík falra jellemző hőárammezőt. A 4. ábrán az M1 modell stacioner
modellezésének eredményeképpen kapott hőfokmezőt és hőáramvonalakat mutatja. Bár a beállított
külső és belső oldali léghőmérséklet 0°C, illetve 20°C volt, a falfelületen fellépő hőátadási viszonyok
miatt ezeket a szélsőértékeket pontosan sehol sem éri el egyensúlyi állapotban a falszerkezet. A
beltéri oldalon 19,8°C, a kültérin közel 0°C lép fel a modellszámítás szerint. A kék színnel jelölt
hőáramvonalak vastagsága arányos a hőáram nagyságával. Látható, hogy a vázszerkezet merevítését
adó lucfenyő pillérek, és a sarokcsatlakozás módosítja a hőárammezőt, lokálisan nagyobb hőáramok
alakulnak ki.
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4. ábra: Az M1 modellt stacioner állapotban jellemző hőmérsékletmező (háttérszínezés), valamint a
vizsgált falszerkezetben kialakuló hőárammező (kék vonalak). A hőmérséklet °C-ban megadva, a
hőáramvonalak vastagsága arányos az adott pontbeli hőáram nagyságával.
A modellezett metszeti síkban, a külső falfelület mentén a sarokponttól távolodva fokozatosan
növekszik a hőveszteség, ahogy az az 5. ábrán látható. A grafikonon piros színnel a sarokponttól adott
távolságra fellépő, a felületre merőleges hőáramsűrűség értéke van ábrázolva (q). A szaggatott fekete
vonal a sarokcsatlakozás nélküli, sík falfelületre jellemző átlagos (szintén a felületre merőleges)
hőáramsűrűséget mutatja (q_1D). A vele párhuzamosan futó pontsor az ettől az értéktől való 2%-os
eltérést jelöli. A grafikonról leolvasható, hogy az adott pontbeli, felületre merőleges
hőáramsűrűségnek (q) a sík falfelületre jellemző átlagos hőáramsűrűség értéktől (q_1D) való eltérése
a külső sarokponttól mintegy 1,15 m távolságban már kisebb, mint ez a küszöb. Így ebben az konkrét
esetben kijelenthető, hogy a sarokcsatlakozás hatása (a 2%-os küszöböt elfogadva kritériumként) már
nem érvényesül, tehát a sarokcsatlakozáshoz rendelt hőtechnikai zóna 1,15 m széles. E zónán belül a
felületre merőleges hőáramsűrűség pontról pontra változik, azonban az egyszerűsített számítási
módszerhez célszerű a teljes zónát jellemző átlagértéket használni. A markerekkel ellátott, folytonos
zöld vonal a sarokponttól az adott geometriai pontig terjedő (külső oldali) falszakaszra vonatkozó
átlagos felületi hőáramsűrűséget mutatja (q_favg). Tehát például a sarokcsatlakozási zóna
szélességét 1,15 m-ben megállapítva, a grafikonról leolvasható, hogy a vizsgált stacioner állapotban a
zónára jellemző átlagos, felületre merőleges hőáramsűrűség nagysága mintegy 1 W/m2. Amennyiben
2,5 m magas falszerkezettel számolunk, ez azt jelenti, hogy a megadott zónában mintegy 2,5 m x 1,15
m x 1 W/m2, tehát 2,875 W hőveszteség lép fel, a modellezett egyensúlyi állapotban.
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5. ábra: A hőáramviszonyok térbeli változása a sarokponttól távolodva, a külső oldali falsíkban
(stacioner állapot, M1 modell). Részletes magyarázat a szövegben.

6. ábra: Az M2, M3 és M4 modellt stacioner állapotban jellemző hőmérsékletmező (háttérszínezés),
valamint a vizsgált falszerkezetben kialakuló hőárammező (kék vonalak). A hőmérséklet °C-ban
megadva, a hőáramvonalak vastagsága arányos az adott pontbeli hőáram nagyságával. Az M2 modell
geometria szimmetrikus, így elegendő volt a közfal felezősíkjától jobbra eső részt modellezni.
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A stacioner modellezést az M2, M3 és M4 modellekre lefolytatva, a 6. és 7. ábrákon látható
eredmények adódnak. A jelölések megegyeznek a 4. és 5. ábránál részletezettekkel. A 6. ábrán az
külső falszerkezet és ablak csatlakozása (M3 modell) esetében, az ablak metszetében (üveg +
tokozás) a hőáramvonalakat nem tüntettük fel, mivel a falban fellépő hőáramokhoz képest kiugró
értékek jellemzik, így a vonalvastagság túl nagy lett volna, ami miatt a hőfokeloszlás nem látszana. A
7. ábrán ugyancsak az M3 modellnél, a kezdőponttól mért távolság függvényében számolt átlagos
(felületre merőleges) hőáramsűrűség kétféle értelmezésen is feltüntetésre került. Az egyik esetben
(q_avg) csak a külső falsík mentén fellépő hőveszteség lett figyelembe véve. Azonban az ablakkeret
melletti, a fő geometriai irányra merőleges, külső oldali falrészlet felületén szintén jelentős hőáramok
lépnek fel, amit az épület hőveszteség számításánál figyelembe kell venni valamelyik hőtechnikai
zónában. Az ablakra (üveg + tokozás) vonatkozó hőveszteség egy származtatott U-értékkel
számolható. A tokozás szélét választva az ablak körül meghatározandó hőtechnikai zóna egyik
határának, logikusnak tűnik, hogy a hőáramra vonatkozó átlagszámítást is ettől a geometriai ponttól
végezzük. A 7. ábrán az M3 modellre vonatkozó grafikonon a q_favg jelenti azt a függvényt (felső
görbe), mely az ablak tokozásának szélétől az adott geometriai pontig terjedő szakaszon vett átlagos
hőáramsűrűséget adja meg. Fontos megemlíteni, hogy az ábra x tengelyén nem a tokozásnál lévő
sarokpont az origó, hanem a külső falsíkon elhelyezkedő sarokpont a távolságmérés kezdőpontja. A
továbbiakban is ez a pont jelenti a kezdőpontot a zónaszélesség megállapításakor.
A 7. ábrán az M2 modell esetében láthatjuk, hogy a vizsgált stacioner állapotban a csatlakozó közfal
okozta hőhíd hatás a külső falsíkban alig jelentkezik, a felületre merőleges legnagyobb hőáram csak
mintegy 3,8%-kal haladja meg a sík falfelületre jellemző átlagértéket.

7. ábra: A hőáramviszonyok térbeli változása a sarokponttól távolodva (M3 és M4 modell), illetve a
csatlakozó közfal szimmetriasíkja által meghatározott ponttól mérve (M2 modell), a külső oldali
falsíkban (stacioner állapot). Részletes magyarázat a szövegben.
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Az 5. és 7. ábrán a grafikonok vízszintes tengelyén piros színnel feltüntetett távolságértékek
(méterben megadva) azt a geometriai távolságot jelentik, ahol a hőáramsűrűség 2%-nál kisebb
mértékben tér el a sík falszerkezetre számolt átlagos hőáramsűrűség értéktől. Ez az adat azonban
csupán a megadott peremfeltételek mellett, stacioner állapotban jellemzi az egyes vizsgált eseteket.
Amennyiben változó peremfeltételekkel számolunk (változó időjárási körülmények a tranziens
modellezés során), ez a távolságérték folyamatosan módosul, tehát a kijelölt hőtechnikai zóna határa
tolódik egyik vagy a másik irányba, a hőmérséklet-, illetve a hőárammező alakulását követve. Így
elengedhetetlennek tűnt annak vizsgálata, hogy egy teljes naptári év alatt milyen mértékben
tolódhat el a kijelölt zónahatár a különféle hőmérsékleti viszonyok mellett.
Az 1. ábrán látható hőmérsékletfüggvénnyel jellemezve a környezet hőmérsékletét, minden vizsgált
esetben lefuttattuk a tranziens (időben változó) hőtani modellezést. Első körben azt vizsgáltuk, hogy
a külső falsíkon a kiválasztott kezdőponttól milyen távolságra van a zónahatár, tehát ahol a
hőáramsűrűség 2%-nál kisebb mértékben tér el a sík falszerkezetre számolt átlagos hőáramsűrűség
értéktől. További szempont volt, hogy a kapott távolságérték ne legyen kisebb, mint a csatlakozást
jellemző geometriai szélességérték. Így pl. az M1 modellben, ahol mindkét csatlakozó falszerkezet
vastagsága 60,25 cm, legalább ekkora zónaszélességet választottunk, akkor is, ha adott körülmények
mellett a 2%-os feltétel már kisebb távolságnál is teljesült. E döntés oka, hogy a geometria
hőárammezőt befolyásoló hatása legalább ekkora szélességben érvényesül, tehát a közel
egydimenziós hőárammező csak a saroktól ennél nagyobb távolságban alakulhat ki. A másik ok pedig
az volt, hogy a monitorozási célból telepítendő hőmérsékletmérő szenzorokat szerettük volna az
adott falszerkezet két átellenes oldalán elhelyezni, s e minimumtávolság-feltétellel biztosítottuk azt,
hogy a hőmérsékletmérők abba a zónába kerüljenek, amelynek a hőfokviszonyait mérik. Az M1
modellre vonatkozóan a 8. ábrán látható eredményt kaptuk. A vízszintes tengelyen a 2017. január 1.
0 óra 0 perctől eltelt órák száma került feltüntetésre. A grafikonon egyértelműen látszik a
minimumfeltétel alkalmazása (60,25 cm falvastagság). Mivel volt olyan időpont, ahol a sarokponttól
való távolság közel 2 méternek adódott, megvizsgáltuk a kiugró eseteket. Azt tapasztaltuk, hogy ezek
mind olyan időpontokhoz tartoznak, amikor a kültér és a falfelület hőmérsékletkülönbsége, így a
kialakuló felületi hőáram minimális. Ezért gyakorlati okokból ott vontuk meg a zónahatárt, ahol a sík
falra jellemző hőáramtól való eltérés kisebb, mint 0,05 W/m2, vagy a korábban már említett 2%, a két
feltétel közül a korábban teljesülőt választva. Az így kapott eredményt a 9. ábrán láthatjuk.

8. ábra: A számított zónaszélesség a vizsgált naptári év különböző időpontjaiban (M1 modell).
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9. ábra: A számított zónaszélesség a vizsgált naptári év különböző időpontjaiban, a 0,05 W/m2 és a
2%-os küszöbérték együttes figyelembevételével (M1 modell).
Látható, hogy a 0,05 W/m2 küszöbérték használatával 2 méterről kevesebb, mint 1,2 méterre sikerült
csökkenteni a legnagyobb zónaszélességet, egész pontosan ez az érték a megadott peremfeltételek
mellett 1,16 m volt. Feltételezve, hogy a használt hőmérsékleti adatsor jól tükrözi a helyi időjárás
viszonyokat, megállapíthatjuk, hogy a fűtési időszakban a legnagyobb a sarokcsatlakozás zónájának
kiterjedése. Mivel a tervezett hőveszteség monitorozó rendszer bonyolultságát növeli a bemenő
paraméterek számának emelése, ezért célszerű az egyes szerkezeti kialakításokhoz rendelt
hőtechnikai zónák szélességét rögzíteni, azok paraméteres megadása helyett. A jellemző
zónaszélesség meghatározása több módon is történhet, például a minta leggyakoribb értékének
kiválasztásával vagy statisztikai átlag képzésével. Azonban a hőtani viszonyokat figyelembe véve, jobb
választásnak tűnik az előforduló legnagyobb távolság megadása, mert így az adott (pl. sarok-)
csatlakozáshoz rendelt zónával határos sík falszerkezeti zónában nem jelentkezik a csatlakozás okozta
torzítás az egydimenziós hőáramot tekintve. A fentieket követve, minden vizsgált esetben a
legnagyobb zónaszélességet vettük alapul a további számítások során (3. táblázat).
3. táblázat. A tranziens modellezés eredményei alapján választott rögzített zónaszélesség.
Rögzített zónaszélesség [m]

M1 modell
1,16

M2 modell
0,26

M3 modell
0,50

M4 modell
0,81

A 10-12. ábrákon az M2-M4 modellekre kapott zónaszélesség értékek kerültek ábrázolásra, az idő
függvényében. Az M2 és az M4 modell esetében a kritériumként alkalmazott minimum távolság érték
0,62 m, illetve 0,53 m volt (ebben a sorrendben értve), a csatlakozó falszerkezetek vastagságának
megfelelően. Az M3 modellben (ablak és külső falszerkezet csatlakozása) ez az érték 0 m volt, hiszen
a választott kezdőpont az épülethatároló falszerkezet külső síkjának ablak felőli sarokpontja volt, ami
geometria értelemben már a sík falszerkezeti szakaszhoz sorolható.
Az M1, M2 és M4 modellek időben változó peremfeltételek mellett végzett szimulációja alapján, a
külső falsíkon vett hőáram sűrűség értékekből számolt zónaszélesség adatok (piros színű pontok)
ábrázolása azt mutatja, hogy a fűtési szezonban a legnagyobb a zóna kiterjedése, tehát a hőhíd hatás.
Ugyanakkor az M3 modell esetén ezt nem tapasztaljuk olyan markánsan, itt a nyári időszakban az
értékek szóródása nagyobb. Azonban mozgóátlagot képezve, ebben az esetben is nyilvánvalóvá válik,
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hogy a hőhíd hatás a téli időszakban erősebben jelentkezik. A mozgóátlagolást 500 adatra végeztük,
és a kapott értékeket a 9-12. ábrán fekete színű vonallal jelöltük. Az ablak és külső falszerkezet
csatlakozása esetén (M3 modell) tapasztalt nagyobb szóródás a távolság értékekben valószínűleg
annak köszönhető, hogy a választott falszerkezetnél egy nagyságrenddel kisebb hőellenállással bíró
nyílászáró szerkezet környezetében kialakuló hőhíd hatásra (a kisebb hőtehetetlenség miatt)
nagyobb kilengések jellemzők, amikor a nyári időszakban a hirtelen változó időjárási viszonyok
viszonylag gyakoriak, és ez a hatás a csatlakozástól nagyobb távolságban is megjelenik.

10. ábra: A számított zónaszélesség a vizsgált naptári év különböző időpontjaiban, a 0,05 W/m2 és a
2%-os küszöbérték együttes figyelembevételével (M2 modell).

11. ábra: A számított zónaszélesség a vizsgált naptári év különböző időpontjaiban, a 0,05 W/m2 és a
2%-os küszöbérték együttes figyelembevételével (M3 modell).

12. ábra: A számított zónaszélesség a vizsgált naptári év különböző időpontjaiban, a 0,05 W/m2 és a
2%-os küszöbérték együttes figyelembevételével (M4 modell).
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A 3. táblázatban feltüntetett, rögzített zónaszélesség értékeket figyelembe véve, minden
modellváltozat esetében kiszámoltuk az adott zónára vonatkozó, átlagos hőáramsűrűséget (q_eff), a
szimulációban megadott naptári év minden egyes órájára elvégezve a kalkulációt. A 13. ábrán egy
kiragadott időszak függvényében ábrázoltuk az említett átlagos (effektív) hőáramsűrűséget, az M1
modell esetében. A 14. ábrán ugyanezen időszakra azt ábrázoltuk, hogy mennyivel változott meg a
megelőző 1 óra alatt a külső határoló falszerkezeten keresztül számolt hőfok esés (T_delta), szintén
az M1 modell esetében. Mivel a lakótér felőli falsík hőmérséklete a megadott peremfeltétel miatt
csak alig változik, ezért az említett (időbeli) hőmérsékletváltozás közel azonos a külső falsíkon adott
ponton mért hőmérséklet 1 óra alatti megváltozásával. A 13. és 14. ábra közötti hasonlóság arra utal,
hogy szoros kapcsolat van a hőmérséklet időbeli változása és az aktuális hőáram nagysága között.

13. ábra: A sarokcsatlakozáshoz rendelt hőtechnikai zónára számolt átlagos (effektív) hőáramsűrűség
alakulása a vizsgált naptári év egy kiragadott szakaszában (M1 modell).

14. ábra: A sarokcsatlakozáshoz rendelt hőtechnikai zónában, a falszerkezeten keresztüli hőfokesés
változása 1 óra alatt (T_delta), a vizsgált naptári év egy kiragadott szakaszában (M1 modell).
A t időpontban fellépő dT(t) hőfokesés és az 1 órával korábbi időpontra számolt dT(t-1) hőfokesés
különbsége °C-ban megadva: T_delta = dT(t) - dT(t-1).
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A 15. ábrán a teljes éves adatsort felhasználva (8760 adat) ábrázoltuk a T_delta és a q_eff közötti
kapcsolatot. A grafikon minden pontja a modellezett naptári év egy időpontjához tartozik, x
koordinátája az adott időpontra számolt T_delta, y koordinátája pedig az ugyanezen időpontra
számolt q_eff értéke. Lineáris kapcsolatot feltételezve, az illesztett függvény képlete az ábrán látható.
Az illeszkedés szorosságát jellemző R2 értéket szintén feltüntettük. A többi modellváltozatra hasonló
elemzést végezve, a 16-18. ábrákon látható eredmények adódtak.

15. ábra: A falszerkezeti elemek csatlakozásához rendelt, rögzített szélességű hőtechnikai zónára
számolt effektív hőáramsűrűség (q_eff) és a falszerkezeten keresztüli hőfokesés időbeli változása
(T_delta) közötti kapcsolat (M1 modell).

16. ábra: A falszerkezeti elemek csatlakozásához rendelt, rögzített szélességű hőtechnikai zónára
számolt effektív hőáramsűrűség (q_eff) és a falszerkezeten keresztüli hőfokesés időbeli változása
(T_delta) közötti kapcsolat (M2 modell).
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17. ábra: A falszerkezeti elemek csatlakozásához rendelt, rögzített szélességű hőtechnikai zónára
számolt effektív hőáramsűrűség (q_eff) és a falszerkezeten keresztüli hőfokesés időbeli változása
(T_delta) közötti kapcsolat (M3 modell).

18. ábra: A falszerkezeti elemek csatlakozásához rendelt, rögzített szélességű hőtechnikai zónára
számolt effektív hőáramsűrűség (q_eff) és a falszerkezeten keresztüli hőfokesés időbeli változása
(T_delta) közötti kapcsolat (M4 modell).

Fent számításokban a falszerkezeten keresztüli hőfokesés meghatározásához a geometria adott
pontjaiban rögzíteni kellett a virtuális hőmérőket. Az M1, M2 és M4 modellek esetén a fűtött oldalon
a belső sarokban, a külső falsíkon pedig pontosan ezzel szemben történt ezek elhelyezése. Az M3
modellben a külső falsík ablak melletti sarokpontjától 5 cm távolságra, valamint a fűtött oldalon
pontosan ezzel szemben választottuk ki a mérési pontokat.
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