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Átszellőztetés élküli ho lokzatburkolatok saját síkjába
lejátszódó higroter ikus folya atok hatása a szerkezetek
teljesít é yére illetve tartósságára

A téma rövid leírása4:
A tö rétegű, tö héjú külső térelhatároló szerkezetek saját síkjá a lejátszódó fol a atok
ismerete éppúg ele gedhetetle , i t a szerkezetre erőleges irá ú külső- első tér közötti
fol a atok, ezek élkül a szerkezetek tartóssága e gara tálható. A íg az utó i té a alaposa
kutatott, az oktatás a és a sza ál ozás a is erőteljese
egjele ik, addig a ho lokzat saját
síkjá a aló űködése sokkal ke és é, pedig e ek izsgálata a ai épületszerkezetta eg ik
legérdekese területe.
A korszerű ho lokzati rétegre dek jelle zőe
e
ho ogé , e
is felületfol to os
szerkezetek. Hiba! A hivatkozási forrás e található.A felület eg es részeit érő eltérő hatások
miatt kialakuló külö ségek a rétegek e , réteghatároko kialakuló ára lásokhoz, illet e tö let
feszültségekhez ezet ek. A tö héjú, átszellőztetett ho lokzatok légrésé ek űködése elég jól
pu likált. Úja kutatások foglalkoz ak a zöldho lokzatok hátrésé e kialakuló ára lások ak a
hőszigetelő képességre, hűtési e ergaigé re g akorolt hatásá al is, illet e ár ékolási
teljesít é é el a első téri ko fort sze po tjá ól. A pu liká iók a tre dek ek egfelelőe az
e ergetikai sze po tokat hel ezik fókusz a.
A tö rétegű ho lokzatok e
i de eset e átszellőztettek. Még a zárt légrések e is
egi dul ak ára lások, el ek egítélése jelle zőe sak u erikus odellezése alapuló, á
kísérletekkel alidált eg szerűsítő-közelítő szá ításokkal lehetséges. A légrés
itásánakzárásá ak sza ál ozásá al "i tellige s" ho lokzatok alakíthatók ki, az eltérő téli ári igé ekre
álaszol a.
A e átszellőztetett szerkezetek tipikus példája a " urkolt tetők" jelle ző, tipikusa korlátozott
átszellőzésű légréses ag légrés élküli rétegre djei. A urkolt tetők fugare dszeré
ejutó
ed esség laterális ára lása, a ak gőz o áské t aló egjele ése, eltá ozása, st . ol a
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ko ple igé
e ételek, a el ek az eg es
egoldások tartóssága,
eter ezhetősége
sze po tjá ól dö tő ek izo ulhatnak.
A ai építészet ásik aktuális pro lé aköre a ragasztott ho lokzat urkolatok kérdése. Erőteljes
igé
utatkozik a akolt hőszigetelő re dszerek alter atí ájaké t, köz etele ül hőszigetelésre
ragasztott kerá ia ag kőlap urkolatok irá t. Mégis a eg alósult épületek szá a sekél ,
i el az il e rétegre dek ter ezési sza ál ai, fizikai tartal á ak kutatása, tö kre e etelé ek
okai ak feltárása,
egelőzése teré hiá ok tapasztalhatók. Kellő izsgálatok, irá el ek
hiá á a
e ige ter ezhető, a eg alósult sekél szá ú példa eseté e re dre súl os
pro lé ák adód ak urkolat le álás, kifag ás, ki irágzás .
A tö rétegű szerkezet e fellépő laterális á dorlások komplex, instacioner HAM (heat-, air, and
oisture
odelezéssel szá íthatók, a szükséges a agtulajdo ságok sokszor hiá oz ak a
g árt á ok adatszolgáltatásai ól. A fellelhető tudo á os ered é ek e elégségesek,
i se ek ég adaptál a a urkolt ho lokzatok él e rétegei e létrejö ő ára lásokra.
A kutatás ódszerta a, a jelölt feladatai a elléklet e a ak részletez e.
A téma meghatározó irodalma5:
[1] S. Hi urg: Kera is he Bekleidu ge auf Wär edä
er u ds ste e u d assi e
U tergrü de Forschungsvorhaben Nr. 336345, TU Berlin, 1998)
[2] A. )öll er et al.: E peri e tal studies of combined heat transfer in turbulent mixed
convection fluid flows in double-skin-façades I ter atio al Jour al of Heat a d Mass
Transfer, Volume 45, Issue 22, October 2002, Pages 4401–4408)
[3] F.P. López et al.: E peri e tal a al sis a d odel alidatio of an opaque ventilated
facade (Building and Environment, Volume 56, October 2012, Pages 265–275)
[4] I. Guillé et al: Ther al eha ior a al sis of differe t ultila er façade: Nu eri al odel
versus experimental prototype (Energy and Buildings, Volume 79, August 2014, Pages 184–
190)
[5] F. Kuz ik et al: Nu eri al odelli g of o i ed heat tra sfers i a dou le ski façade –
Full-scale laboratory experiment validation, (Applied Thermal Engineering, Volume 31,
Issues 14–15, October 2011, Pages 3043-3054)
[6] S. Himburg: Entwicklung eines mathematischen Modells zur Standsicherheit von
Wär edä
er u ds ste e
it kera is he Bekleidu ge so ie U tersu hu ge zur
La gzeit estä digkeit.
55. sz. kutatási jele tés, készült a Né et Ipari Mi isztériu
eg ízásá ól, a Né et Kerá ia szö etség szá ára,
[7] H. Kü zel et al.: Cal ulatio of heat a d oisture tra sfer i e posed uildi g o po e ts
(International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 40, Issue 1, October 1996, Pages
159–167)
[8] S. Gnoth et al.: Aero - hygrothermisches Verhalten von Umfassungskonstruktionen mit
Hohlräu e Bauph sik, . Jahrga g, Dez.
, Heft , S.
-388)

Minimum 5, maximum 10 cikket vagy monográfiát kérünk felsorolni, amik között feltétlenül
szerepelnie kell a legfrissebb, legismertebb eredményeknek.
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A téma hazai és nemzetközi folyóiratai6:
International Journal of Heat and Mass Transfer
Energy and Buildings
Building and Environment
Bauphysik
Építéste h ika
Applied Thermal Engineering
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye:
. Bako i Dá iel, Do sza Gergel : Si ulatio aided opti izatio of a histori
i do ’s
refurbishment, ENERGY AND BUILDINGS 126: pp. 51-69. (2016)
. Ta ási Ale a dra, Do sza Gergel : )öldho lokzatok Mag arországo - 2014, MAGYAR
ÉPÍTÉSTECHNIKA
: Paper B .
. Do sza Gergel , Bako i Dá iel: Véko akolatos hőszigetelő akolatre dszerek párate h ikai
iselkedése, Mag ar Építéste h ika,
. jú ius
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja:
- Bako i Dá iel, Do sza Gergel : Si ulatio aided opti izatio of a histori
i do ’s
refurbishment, ENERG BUILDINGS 126: 51-69, 2016,
- Bakonyi Daniel, Dobszay Gergely: A proposed methodology for the improvement of the simplified
calculation of thermal bridges for well typified facades, PERIOD POLYTECH CIV ENG 58: (4) 309318, 2014,
- Dobszay Gergely: Building construction problems for "covered roofs", PERIOD POLYTECH CIV ENG
53: (1) 43-52, 2009,
- Dobszay Gergely: BUILDING CONSTRUCTIONS OF STONE CLADDED ROOFS IN CONTEMPORARY
ARCHITECTURE, FACTA UNIV SER ARCHITECT CIV ENG 9: (1) 35-56, 2011
- Bako i Dá iel, Do sza Gergel : Ther al odels for o t pe i do s - Part 1, PERIOD
POLYTECH ARCHITECT 47: (1) 14-29, 2016
A témavezető eddigi doktoranduszai7:
(név/felvétel éve/abszolutórium megszerzésének éve/PhD fokozat éve)
- Ta ási Ale a dra, fol a at a
Melléklet: a téma bővebb leírása
Budapest, 2017 február 28.

Témavezető aláírása

Minimum 5, maximum 10 folyóirat megadását kérjük, melyek között feltétlenül szerepelnie
kell a PhD fokozatszerzés szempontjából elengedhetetlen (Scopus és/vagy Sci illetve Iconda
minősítésű idegen nyelvű folyóiratoknak is. Kérjük, ezeket a periodikákat a felsorolásban
jelöljék meg.
7
Kérjük, a témavezetési tevékenységre vonatkozó adatokat abban az esetben is adja meg, ha
témavezetőként a DI már korábban akkreditálta.
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Melléklet
az
"Átszellőztetés élküli ho lokzatburkolatok saját síkjába lejátszódó folya atok
hatása a szerkezetek teljesít é yére illetve tartósságára"
- í ű PhD té ahirdetéshez
A té a részletezése:
A tö rétegű (multilayer, mehrshalige), tö héjú (multi-skin, doppelfassade) külső
térelhatároló szerkezetek saját síkjá a lejátszódó fol a atok is erete ug a úg
ele gedhetetle feltétele a egfelelő ter ezés ek, i t a szerkezetre erőleges
irá ú külső- első tér közötti fol a atok. A íg az utó i té a alaposan kutatott, a
graduális oktatás a és a sza ál ozás a is erőteljese
egjele ik elsősor a a
hőte h ikai o atkozások a , addig a ho lokzat saját síkjá a aló űködése
sokkal ke és é, pedig e ek izsgálata és odellezése) az épületszerkezettan
pillanatnyilag egyik legérdekese területe.
A korszerű ho lokzati rétegre dek nem ho ogé
szerkezetek, nem is
felületfol to osak hézagok, rögzítések, ílászárók szakítják eg . Az eg es rétegek
a agtulajdo ságai
ellett ezek a "hi ák" határozzák meg a szerkezet
teljesít é ét, fig ele e ételük tehát kötelező [1]. Eze kí ül a felület eg es
részeit érő eltérő hatások sapóeső, ed esség ejutása a szerkezetbe, részleges
apsütés ag félár ék, st .
iatt kialakuló külö ségek a szerkezet síkjá a ,
po tosa a rétegei e , réteghatárai kialakuló általá a gátolt ára lásokhoz,
illet e tö let feszültségekhez ezet ek [2] [3]. Mi dezek is erete élkül a
szerkezetek tartóssága e gara tálható.
A tö héjú, átszellőztetett homlokzatok légrésé ek űködése elég jól pu likált.
Tö
ikk szól az opa ue urkolatok ögötti légára ot efol ásoló külö öző
té ezők szá ítás a ételéről légrés érete, agassága, e- és kiszellőző légrés, a
burkolat fugarendszere, a homlokzat tájolása, a apsugárzás és a szél hatása, a
fugare dszere átjutó íz e
isége, st . [4] [5] [6]. Haso lóa jól doku e tált a
tra szpare s tö héjú szerkezetek klí aho lokzatok iselkedése, teljesít é e.
Úja kutatások foglalkoznak a zöldho lokzatok hátrésé e kialakuló ára lásoknak
a hőszigetelő képességet, hűtési e ergaigé t efol ásoló hatásá al [7], illetve a
zöldho lokzat ár ékolási teljesít é é el a első téri ko fort sze po tjá ól.
Jelle ző, hog a pu liká iók a
ai tre dek ek
egfelelőe elsősor a az
energetikai szempontokat helyezik fókusz a.
A tö héjú ho lokzatok e
i de eset e átszellőztettek. Érdekes, hogy a
korlátozotta átszellőző légrés hőszigetelő hatásá ak fig ele e ételére ár a
korá i hazai MSZ sza ál ozás is lehetőséget adott. E ellett ég a teljese zárt
légrések e is egi dul ak ára lások, el ek
egítélésére jelle zőe
sak
numerikus odellezése alapuló, á kísérletekkel alidált eg szerűsítő-közelítő
szá ításokkal lehetséges [8].

A légrés itásá ak-zárásá ak sza ál ozásá al "i tellige s" ho lokzatok alakíthatók,
az eltérő téli ári igé ekre álaszol a [9].
A PhD értekezése e defi iált urkolt tetők jelle ző egoldásai a korlátozott
átszellőzésű légréses ag légrés élküli rétegre dek, melyeket " ásfélhéjú"
szerkezetké t aposztrofáltam, a hazai általá osa elfogadott ter i ológia szeri ti
eg héjú, elegtetők és kéthéjú hidegtetők kategóriái közötti át e etké t. A burkolt
tetők fugare dszeré ejutó ed esség laterális ára lása, a ak gőz o áské t
aló egjele ése, eltá ozása, st . ol a ko ple igé
e ételek, amelyek az egyes
egoldások tartóssága, eter ezhetősége sze po tjá ól dö tő ek izo ulhat ak.
Ide tartozó aktuális pro lé akör a
ai építészet e
a ragasztott
homlokzatburkolatok kérdése. Mi t is eretes, a kö
ű urkolatok kerá ia,
ag tá lás építőle ezek, st . elő ei ellett átszellőzés,
ári hő sillapítás,
sapóeső elle i "köpe ", st ezek tartó áza általá a alu í iu ol a is étlődő
hőhidat jele t, a el jele tőse ro tja le a ho lokzati szakasz átlagos hőát o sátási
képességét. E iatt, ala i t az eg szerű és ol só építés érdeké e erőteljes
igé
utatkozik a akolt hőszigetelő re dszerek VHR, ETICS alter atí ájaké t,
köz etele ül hőszigetelésre ragasztott urkolatok irá t. A szerelt burkolatok
rögzítési re dszeré ek és fugarendszeré ek geo etriai kötöttsége hel ett a
ragasztott burkolat és a zárt fugás egjele és építészetileg sokkal ag o
sza adságot újt. Mégis a eg alósult épületek szá a sekél , mivel az ilyen
rétegre dek ter ezési sza ál ai, fizikai tartal á ak kutatása, tö kre e etelé ek
okai ak feltárása, egelőzése teré hiá ok tapasztalhatók. Kellő izsgálatok,
sza á ok, irá el ek hiá á a miatt e ige ter ezhető, a szakemberek
ig ekez ek tá ol tarta i agukat ettől a szerkezeti ariá stól, és a eg alósult
( sekél szá ú) példa eseté e re dre súl os pro lé ák adód ak urkolat le álás,
kifag ás, ki irágzás [10]
A ragasztott urkolatok té aköré e
eg kell e líte i Himburg kutatási jele téseit
[11] [12], mely la or izsgálatokra alapoz a a tö kre e etel sze po tjá ól
legfo tosa
ak i ősülő té ezőknek a hátszerkezet rugal as alak áltozását
(kúszás, zsugorodás), a szélsőséges hői gadozást jele tős akár
°C külö séget
elérő hő érséklet
áltozás), és az időjárási hatásokat, elsősor a
a
ed ességtartalo
áltozásokat
sapóeső, fag kár tartja. Megállapította a
hőszigetelő aljzat hosszirá ú, lassú alak áltozásait és szilárdság esztését PS és
kőzetg apot aljzatok eseté e a ed esség áltozásá ak hatásá ak kö etkezté e .
Be izo ította, hog e a hátulról érkező páradiffúzió, ha e előlről, a burkolat
ízáteresztő képességé ek sökke ése a dö tő té ező. Utal arra, hogy a
felhal ozódótt ed esség a urkolat fel elegedésé ek hatására "elindul" de nem
ad eg rá sza ál okat, to á
e izsgálja.
A hazai szakirodalo a iszo lat a Kakas és Bako i foglalja össze az eddigi
ered é eket főképp Hi urg
u kájára hi atkoz a [13] [14]. A hátoldali
páradiffúziós terhelést WUFI szoft er segítségé el elle őrizték, de felhí ják a
fig el et a szükséges a ag-adat ázis hiá ára. A tö kre e etel okai a tájolástól is
függhet ek, a túlzott ed ességtartalo , ko de zá ió, kifag ás i ká az északi, a

hőtágulás okozta feszültséghal ozódás, gőz o ás i ká a déli oldalo árható.
Ne
izsgálták a agas ho lokzatok eseté e fellépő eg ásra tá aszkodás
jele ségét. A sta io er szá ítások e alkal asak a kérdés kezelésére. Mi t a tö i
szakirodalo , itt is kétdi e ziós izsgálatok törté tek, a szerkezet e ag eséll el
fellépő oldalirá ú lég- hő- és ed esség á dorlás ko ple D ele zéseket kí á a.
A urkolat aljzatá a jele tkező tra szportfol a atokkal foglalkozik W. Portal és
Devillers et al. is, de sak eltéri szerkezetek eseté e , íg ered é eik e
adaptálhatók a szó a forgó kérdéskörre [15] [16] .
A tö rétegű szerkezet e fellépő laterális á dorlások ko ple HAM heat-, air,
and moisture
odelezéssel szá íthatók. A ed ességtra szport fol a atok
fig ele e étele sze po tjá ól Kü zel u kásságát kell kiemelni [17][18].
A higrotermikus folyamatok izsgálatáho szükséges a agtulajdo ságok jelle zőe
hiá oz ak a g ártói adatszolgáltatások ól. P. Salagnac, P. Na arri, T. Co sta t, és C.
Moyne
u kái a porózus építőa agok a ko i ált hő-, ed esség- és
le egőtra szport fol a atokat izsgál ak, ko i ál a a szerkezete érő sugárzási
hatásokkal, ed esedési és száradási fol a atá a . Mi dezek az ered é ek
azonba
i se ek ég adaptál a a urkolt homlokzatok mél e
rétegei e
létrejö ő ára lásokra.
S. Rouchier et al. a sapóeső hatására ei duló ed ességára okat a
hajszálrepedések függ é é e
izsgálja [2]. Á
a ragasztott ag hézagos
burkolatok is étlődő fugái keresztül e él lé egese
ag o
e
iségű
ed esség hatolhat a szerkezetek e, íg ezek az ered é ek se adaptálhatók
köz etle ül a tárg eli kutatás a. Gaur et al. a szerkezetek ed ességtartal á ak
hatását izsgálja a hel iséghő érsékletre, a tájolástól függőe [19]. J.J. del Coz Di ́az
et al. egy
editerrá klí á épült tégla urkolat károsodását égesele
modellezéssel izsgálja, fig ele e é e a íztartalo tól függő térfogat ö ekedést
is. Azo a a urkolat ögötti rétegek e , réteghatároko lejátszódó ára lások
odellezésére e kerül sor.
A szerkezetek kap solt hő- ed esség és le egőtra szport fol a atai és a tö héjú
szerkezetek folytonos rései ek odellezése jelennek meg a "Drezdai épületfizikai
űhel " (Haupl, Gnoth, Fechner, Grü e ald u kásságá a [20][21], valamint a
szükséges u erikus eljárásokról [22][23][24]
Mi dezek ől jól kirajzolódik eg
alós épületszerkezeti-ter ezési pro lé a
hátteré e álló épületfizikai té akör. Megállapítható, hog az eddigi e zetközi
részered é ek e elégségesek a korlátozott átszellőzésű, elsősor a a ragasztott
homlokzatbrukolatok
űködésé ek
egértése, a szerkezet teljesít é é ek,
tartóssága feltéelei ek eghatározása sze po tjá ól. Ezért a kutatás sorá a jelölt
feladatai:
- a szó a jöhető urkolattípusok, rétegre di ariá iók, a agok, hel zetek, hatások
és igé
e ételek teljes körű katalogizálása
- a szerkezet e lejátszódó tra szportfol a atok
egértése, azok fizikai
tartal á ak leírása, a rele é s para éterek eghatározása

- a szerkezetek űködését leíró odell alkotása, az alkal as szi ulá iós szoft erek
elsajátítása, alkal azása, higroter ikus a agtulajdo ságok adat ázis létrehozása.
- i tafelületek építése , la oratóriu i a ag izsgálatok, és i -situ éréssorozatok
a u erikus odell alidálására
- jelle ző tö kre e eteli ódok és egelőzésük lehetséges ódjai, ter ezési
szempont- és sza ál re dszer kidolgozása.
- a izsgált szerkezet soport ta ulságai ak kiterjesztése, a tö héjú szerkezetek saját
síkjű a lejátszódó fol a atok jellegé ek általá osításá ak lehetősége.
A kérdéses szerkezet soport és űködés ód tudo á os igé ességű feldolgozása
hiá pótló, a előle le ezetett ter ezési el ek g akorlati hasz a gara tált.
Budapest,

fe ruár
Dobszay Gergely PhD.
egyetemi docens
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