
Mit kell tudnia egy 

építésznek a lakások 

szellőztetéséről?
Penészedés kialakulása
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Mi közünk építészként a szellőztetéshez 

(penészedéshez) családi házak esetében?
 Gondolhatnánk, hogy semmi, mert a

 gépész tervező feladata, hiszen ő tervezi a (gépi) szellőztetést -> vajon 
rendelkezésére áll-e minden tervezési alapadat?

 lakók szellőztetnek majd szükséges mennyiségben -> lehetséges vajon?

 Bejelentési tervek esetén mi Építészek vagyunk általában a Generál tervezők

 probléma esetén minket keresnek majd, nekünk kell vállalni a felelősséget

 Mit szeretnénk tervezőként (Építész, Gépész)

 Legyen kellően komfortos az épület

 Hőmérséklet 20-24 C

 CO2 tartalom 1500 ppm alatt

 Relatív páratartalom 40-60 (gyerek: max. 70) % között

 Ne penészedjen!!! -> veszélyes az egészségre

-> gyakori BÍRÓSÁGI ÜGY! -> Terv szerinti kivitelezés esetében Tervező a felelős! 
Kivitelezőtől nem elvárható szakmai gondosság a tervek épületfizikai felülvizsgálata!
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Meg kell vizsgáljuk, hogy milyen 

paraméterektől függ a penészedés kialakulása 

és ki tervezi ezeket a paramétereket.

 Penészedés kialakulásához szükséges elméleti relatív belső páratartalom – φkk (%)

 Belső páratartalom – Rhi (%)

 Belső levegő hőmérséklete – ti (oC)

 Külső páratartalom (szellőztetéssel beérkező) – Rhe (%)

 Külső levegő hőmérséklet (szellőztetéssel beérkező) – te (oC)

 Hőhíd belső hőmérséklete – th (oC)

 Szellőző levegő térfogatárama – L (m3/h)

 Belső nedvesség fejlődés – W (g/h)
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φkk (%) - Penészedés kialakulásához szükséges 

elméleti relatív belső páratartalom

75% !!!

 Nem 100%, miért ???

 Honnan tudjuk? -> pl. régi MSZ 04.140/2 szabvány, Épületfizika szakirodalom -> szabványból 
alapadat

 Szokásos építőanyag felületi rétegének kisebb átmérőjű kapillárisaiban 75 % -nál kezdődik a 
kapilláris kondenzáció, mert innentől a nedvesség a kapilláris járatok teljes keresztmetszetét 
kezdi kitölteni.

 Penészgomba spóra fonalai (hifái) segítségével ezekből a kapillárisokból nedvességhez jut

 Tehát kialakult a penészgomba megtelepedésének legfontosabb előfeltétele!!!

-> Olyan szerkezeteket kell tervezni, aminek a felületi hőmérsékletére lehűlő levegő relatív

páratartalma 75 % alatt marad !!!
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Külső, belső levegő hőmérséklet- és relatív 

páratartalom

 ti – Belső levegő hőmérséklet

 20-24 oC, Építtetői és Gépész döntés -> alapadat

 te – Külső levegő hőmérséklet

 -5 oC -> szabványból alapadat

 Miért ennyi? A spóra megtelepedéséhez 2,5; penészgomba kifejlődéséhez további 2,5 napra 

van szükség. Magyarországi időjárási adatok szerint öt egymásra következő leghidegebb nap 

átlaghőmérséklete szélsőséges esetben -5 oC

 Rhi – Belső relatív páratartalom (maximuma)

 75%, mert φkk = Rhi -> szabványból alapadat

 Rhe – Külső relatív páratartalom

 90% -> szabványból alapadat
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W (g/h) Nedvességfejlődés

 W – 120-250 g/h -> szabványból alapadat
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Hiányzó paraméterek

(tervezendő paraméterek)

 L (m3/h) – szellőző levegő térfogatárama -> gépész tervezi

 Mennyi legyen?

 Megszokásból 30-50 m3/h

 Mi alapján: fej adag alapján, lég m3 alapján, Co2 alapján, stb.

 Előzőeknek megfelel, de elég-e hogy ne legyen penész ???

 Mennyi a lakó (ablak nyitással történő) szellőztetési teljesítménye?

 Elég-e? Nem, mert csak 4-8 m3/h

 th (oC) – hőhíd belső hőmérséklete -> építész tervezi

 Mennyi legyen?

 Minél magasabb !!! 

 Honnan tudom mennyi?

 Csak szimulációval lehet meghatározni 

pl. FLIXO szoftverrel
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Kell még valami?
 Θ - Saját léptékben mért hőmérséklet (ÉPÍTÉSZ)

 Θ = (t-te) / (ti-te) minden adatot ismerünk!

 Azt fejezi ki, hogy a vizsgált pont és a környezet közötti hőmérsékletkülönbség hányad része a belső 
és külső hőmérséklet különbségnek

 kb. 0,5-0,95 közti érték (hőhíd: 0,5-0,85)

 0,75 felett jónak számít

 Δc – Levegő nedvességkoncentrációja

 Δc = W/L (g/m3) minden adatot ismerünk!

 Szabványból: W=250 g/h Legyen  L=50 m3/h Δc = 250/50 = 5 g/m3

 A) ti=20oC esetén Θ=0,68, azaz min. th=12oC felületi hőmérséklet szükséges, hogy ne legyen 
páralecsapódás

 B) ti=20oC és L=35 m3/h (Δc=7) esetén Θ=0,81, azaz min. th=15,25 oC felületi hőmérséklet szükséges, 
hogy ne legyen páralecsapódás

 Veszélyeztetett épületrészek

 Ablakbeépítés vonala, Nyílászárók csak külső tömítéssel, Fém nyílászárók tok/szárnya

 Redőny és zsalúzia tokok csomópontja

 Talpszelemen és átszellőztetett tető rétegrend miatt csökkenő hőszigetelő keresztmetszet

A

B
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 Forrás: Dr. Várfalvi János – Penészedés komplex



Mi a tanulság

 Csak a gépész nem oldja meg a problémát

 Csak az építész nem oldja meg a problémát

 Tervezés menete

 Építész szimulációval meghatározza a belső felületi hőmérsékletet és meghatározza a saját 

léptékben mért hőmérsékletet

 Gépész (vagy Építész) kiszámolja a penészedés elkerüléséhez szükséges szellőző levegő 

mennyiséget

 Gépész a mértékadó szellőzés meghatározásakor ezt is figyelembe veszi !!!

 MINDENKI NYUGODTAN ALUDHAT 

Köszönöm a figyelmet!

Gortva Péter

építész, energetikus szakmérnök
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