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Cél: közel nulla energiafelhasználású épületek 
 

Az Európa Parlament és Tanács az Unió építési szektorában rejlő, 28 százalékra becsült energia-megtakarítási 

lehetőség kiaknázására, az Unió összes energiafogyasztásának 11 százalékos csökkentésére törekszik. Az ezzel 

kapcsolatban megfogalmazott direktívák egyik fontos eleme az a célkitűzés, mely szerint 2020. december 31-ig 

valamennyi új épületnek közel nulla energiaigényű épületnek kell lennie. 2018. december 31. után a hatóságok 

által használt vagy tulajdonukban levő új épületeknek teljesíteniük kell ugyanezeket a követelményeket.  

Éppen ezért a tagállamok kötelesek nemzeti vagy regionális szinten olyan, az épületek energiahatékonyságának 

kiszámítására vonatkozó módszertant elfogadni, amely figyelembe veszi többek között az épület hőtechnikai 

jellemzőit (hőkapacitás, hőszigetelés stb.).  

A magyar EPS szigetelő szakma is részt vesz a hazai szabályozás előkészítésében, melynek tapasztalatairól 

KRUCHINA SÁNDOR épületszigetelő szakmérnököt kérdeztük. 

- Az EU irányelveken túl miért került a közel nulla 

energiafelhasználású épületek témaköre a 

középpontba? Egyáltalán: miért változik folyamatosan 

az épületenergetikai szabályozás? 

- Az építész tervezők tapasztalhatták, hogy folyamatosan 

változnak az épületek energiafogyasztásával kapcsolatos 

elvárások, melyben a szigetelésnek egyre fontosabb 

szerep jut. Régen gyakorlatilag csak állagvédelmi okokból 

hőszigeteltünk – például azért, hogy ne fagyjanak szét az 

épületeink –, majd az egymást követő olajválságok miatt   

kezdtünk hatékonyabban szigetelni. Később környezetvédelmi szempontok miatt vált fontossá, hisz az a 

legtisztább energia, amit nem használunk fel. Manapság az ellátás biztonsága az új, és fontos szempont, hiszen 

Európa energiahordozóinak 60-70 százalékát importálja. A gázimport ennél is több, 80 % körül van. Nagyon fontos 

tehát, hogy ne legyünk kiszolgáltatva az energiát előállító, politikailag meglehetősen labilis országoknak. 

Ha számba vesszük, hogy miként alakultak a hőszigetelő anyagok és az energia árai, láthatjuk, hogy az energia ára 

harmincszorosa lett, míg a hőszigetelő anyagok árai kétszer-háromszor kerülnek többe, mint két évtizeddel 

korábban. Tehát ha csak az árakat nézzük, ma tízszer annyira megéri hőszigetelni, mint 20-25 évvel ezelőtt. A 

gazdaságos hőszigetelő anyag vastagságok növekednek, érdemes minél vastagabb hőszigetelést felrakni a házak 

falára. 20 évvel ezelőtt 4-5 cm-es szigetelésekkel megelégedtünk, ma a 15 cm egyáltalán nem ritka. 

A közel nulla energiaigényben az is közrejátszik, hogy az erőműi biztonság is fontos szempont lett. Ez elsősorban 

az atomerőművekkel szemben vetődött föl, bár véleményem szerint ez egy meglehetősen tiszta energia, viszont  



 
2 

AKTUÁLIS
 

 
óriási kockázatai vannak. Sokkal célszerűbb lenne megújuló energiaforrásokra átállni, és az egész ország 

energiaellátását megújuló energiából fedezni. Németországban vannak erőteljes törekvések erre, óriási napelem 

és szélerőmű farmokat telepítettek az elmúlt években. Ehhez azonban az kell, hogy az energiafelhasználásunk 

radikálisan csökkenjen nemzetgazdasági szinten. Egy családi ház esetében is csak akkor éri meg megújuló 

energiát használni, ha kicsi a fogyasztásunk. Energiapazarló épületre napkollektort telepíteni nem érdemes. De ha 

jól szigetelt a házunk, aminek nagyon kicsi az energiafogyasztása, ezt a kicsi energiafogyasztást már fedezni tudjuk 

megújuló energiával, vagyis nem szorulunk rá semmilyen külső energiaforrásra. Ez radikális változás ahhoz képest, 

mintha 15 %-kal csökkentenénk a gázfogyasztásunkat.  

 

 

A közel nulla energiafelhasználású épületek 

koncepciója nem áll messze a passzívház építés 

koncepciójától. Csak emlékeztetőül: a passzívház 

rendszer úgy jött létre, hogy Wolfgang Feist azt 

vizsgálta, mennyi az az energia igény, amit fedezni 

tudunk légfűtéssel, vagyis a levegő felmelegítésével 

úgy, hogy nem használunk hagyományos hőleadó, hő- 

termelő eszközöket – kazánt, radiátort, stb. Ezt a 15 

kWh/m2 éves fogyasztásban állapította meg. 

Ekkora energia mennyiséget tudunk pótolni ezzel a 

módszerrel, vagyis a mi éghajlati körülményeink között 

légfűtéssel meg tudjuk oldani az épület 

energiaveszteségének a pótlását. Más éghajlatokon 

más lehet ez a szám. 

Hasonló a koncepció itt is. A közel nulla energia 

felhasználású épület nem passzívház, mások a 

paraméterei, de nagyon hasonló energiafelhasználású 

épületeket fogunk ezáltal létrehozni. 

 

Amikor változtak az épületenergetikai elvárások, felmerült a kérdés, hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Hogyan 

fogja ezt a tervező megtervezni, a kivitelező ezt létrehozni, hogyan fognak ebben a lakók élni? Mint említettem, 

ezek nem passzívházak, csak ahhoz hasonlók, és passzívházak már szép számmal épültek az elmúlt években, 

különösen Ausztriában és Németországban, de Magyarországon is egyre több minősített és nem minősített 

passzívház épült. Ezek megvalósulása során sok tapasztalat szűrődött le a hogyanra. Nem ördöngösség. Az 

épületszerkezet tervezése, kivitelezése egy picivel több gondosságot igényel, különös tekintettel a légzárásra és a 

hőhidak elkerülésére. De az, hogy 5 cm helyett 25 cm vastag hőszigetelést tesz fel, nem jelent különösen sok 

plusz feladatot a kivitelezőnek, legfeljebb még nagyobb gondosságot. A 25 cm-es hőszigeteléssel elérjük a kívánt 

célt, a kivitelezés pedig ugyanaz, mint a vékonyabb szigetelés esetében: ragasztás, dübelezés, hálózás, vakolás… 

Nincs különbség ebben a tekintetben, koncepcionálisan azonban igen. Minden épületszerkezetet hőszigetelnünk 

kell, a talajon fekvő padlót is a hőszigetelendő szerkezetek körébe kell vonnunk, amit a korábbi magyar 

szabályozás még nem feltétlenül írt elő. A közel nulla energiafelhasználású épületeknél azonban nem lehet ezt a 

szerkezeti egységet sem kihagyni. Hogy ezt miként oldjuk meg, a hagyományos módon, az aljzatbetonra rakott  
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hőszigeteléssel, vagy az egész épületet rárakjuk egy hőszigetelő lemezre, ez a tervező döntése. Mindkét változat 

elfogadható megoldás, bár az utóbbi kicsit szokatlan ma még.  

A tetőben is hasonlóan változott a helyzet. Lassan el kell felejtenünk a szarufák közötti hőszigetelést, hiszen a 

szarufák vastagsága 10-14 cm, és ez a vastagság nem elég ahhoz, hogy hőszigetelő anyaggal kitöltve a teret 

elérjük a szükséges hőszigetelési teljesítményt. Tehát ki kell jönnünk a szarufák közül és vagy a szarufák alatt, vagy 

fölöttük kell hőszigetelni. Ennek azonban természetesen következményei vannak. Ha a szarufák alatt szigetelünk, 

akkor a lakótérből veszünk el helyet. (A tetőtér beépítéseknél pont a belmagasságból van kevés: a ferde síkok 

összenyomják a teret, csökken a hasznos lakóterület, csökken a lakóépület értéke a kisebb használható 

alapterület miatt.) Ha a szarufák fölött szigetelünk, akkor jobb minőségű, nagy szilárdságú anyagot kell 

használnunk, amire rá tud terhelni a teljes tetőszerkezetet, és ami a szél, illetve hó terhelést is el tudja viselni. Ez 

nyilvánvalóan költségesebb megoldás. Tehát a közel nulla energiafelhasználású épület létrehozásának vannak 

plusz költségei, de ezáltal egy jobb, energiatakarékosabb épületet, élhetőbb otthont lehet létrehozni. 

 

A szigetelőanyag szakma kínálata megfelel az 

elvárásoknak, a hőszigetelő-anyag vastagság csak 

egészen extrém esetben jelent gondot. Az extrudált 

habok alkalmazásakor a fordított rétegrendű tetők 

esetében van csak gond, mert a 20 cm-nél 

vastagabb extrudált hab előállítására a gyártósorok 

ma még nem alkalmasak. Ez a 20 cm azonban ma 

már kevés arra, hogy passzívházat, vagy passzívház 

jellegű épületet építsünk, ennél vastagabb 

hőszigetelés kell. Különféle megoldások születnek 

erre az esetre, például a kettős hőszigetelésű tető, 

vagy más hőszigetelő anyagokkal való kombinálás,   

vagy a dupla rétegű extrudált hab alkalmazása – ezekkel kiválóan megoldható a hőszigetelés. Nincs tehát 

elháríthatatlan akadálya Magyarországon a kívánt cél elérésének – sem a szerkezeti megoldásokban, sem a 

felhasznált anyagok tekintetében.  

Kérdés, várhatóak-e további szigorítások?  

Nem lehet kizárni. Figyelembe kellene venni azt, hogy az új szabályozás a közel nulla energiafelhasználású 

épületek építése során kötelezővé teszi a megújuló energiák használatát, vagyis az épület energiaellátásában 

minimum25 %-ban megújuló energiát kell használni. A megújuló energia ellenben bizonytalan energiaforrás az 

épület teljes élettartamát tekintve. Az épület 100 évig bizonyára fennmarad, de ugyanez nem mondható el 

például az épületre szerelt napkollektorról. Az évek során változik az épület környezete, ami befolyásolja a 

megújuló energia megtermelését. Túl sok a bizonytalanság egy, az épület energiaellátását 25 %-ban biztosító 

rendszer esetében. Az energiafogyasztásunkat kell tehát lejjebb szorítani, hogy meglévő eszközeink meg tudják 

termelni azt a bizonyos 25 %-ot. Éppen ezért a jelenlegi tervezetben szereplő hőátbocsátási tényező 

határértékeknél jobbakat tartunk célszerűnek, hogy a ház energiaigényét biztonságosan tudjuk fedezni. A kívánt 

hőátbocsátási tényező tekintetében vannak még viták, a szakma a véleményét eljuttattuk a döntéshozókhoz. 

Vegyük sorra hogyan változik a közel nulla energiafelhasználású épületek hőszigetelése!  

A homlokzatok hőszigetelése esetén 0,17 W/m2K lenne a hőszigetelő szakma szerint a jó hőátbocsátási tényező. 
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Ez még nem éri el a passzívházak szintjét, de ezzel már valóban energiatakarékos épületeket tudnánk létrehozni. A 

tetők esetében 0,12 W/m2K szerintünk az ideális. Itt kicsit erősebb változtatásra gondoltunk, hiszen ez egy olyan 

szerkezet, ahol egyszerűen lehet növelni a hőszigetelés vastagságát, mert nincsenek járulékos költségek. (Hogy 

22, vagy 25 cm-es hőszigetelést építek be, teljesen érdektelen, nem kapcsolódnak ehhez további szerkezetek.) 

Talajon fekvő padlók esetében 0,2 W/m2K-nél kisebb értéket nem szabad megadni, mert ez az épületszerkezet 

később nem módosítható, ellentétben a homlokzatokkal, tetőkkel, ahol az utólagos hőszigetelés megoldható. Az 

utólagos padló hőszigetelés olyan járulékos költségekkel jár, ami elveszi mindenkinek a kedvét attól, hogy ehhez 

hozzányúljon. Ezt a ház építése során kell megvalósítani, és ezt a 0,2-es érték mai ismereteink szerint teljesíti. 

 

2020. december 31-től tehát valamennyi új épületnek az Európai Unió területén, így Magyarországon is közel 

nulla energiaigényű épületnek kell lennie, 2018. december 31. után pedig a hatóságok által használt vagy 

tulajdonukban levő új épületeknek teljesíteniük kell ugyanezeket a követelményeket. Mindehhez az Európai Unió 

tagállamainak össze kell állítaniuk azoknak a már meglévő és lehetséges eszközöknek a listáját, amelyek célja, 

hogy előmozdítsák az épületek energiahatékonyságának javítását. Ez történik most. A listát háromévente frissíteni 

kell, várhatóak tehát további változások, és a változásokat előmozdító piaci ösztönzők és pénzügyi megoldások. 

 

*** 

Úszó naperőmű Japánban 

Japán bejelentette, hogy vízen úszó naperőmű parkot építettek Hyogo megyei Kato City-ben. Projekt fejlesztői, a 

Kyocera Corporation és a Century Tokió Leasing Corporation bejelentették, hogy a nagy horderejű fejlesztést a 

Nishihira Pond és Higashihira Pond érdeme. A vállalat vezetői megerősítették, hogy a létesítményt ez év 

márciusában hivatalosan is felavatták, a naperőmű park teljes kapacitással működik. 

 

A növényekkel kombinált erőmű 2.9MW kapacitású és a 

várakozások szerint 3,300MWh áramot termel évente, 

ami nagyjából 920 átlagos méretű otthon 

energiaellátását elégíti ki. Az úszó erőmű által 

megtermelt villamos energiát a Kansai Electric Power-en 

keresztül értékesítik a helyi közüzemek felé. Ez a japán 

beruházás az elmúlt évek egyik legnagyobbika a 

napenergia piacon. 

Az úszó napelemes rendszerek számos előnnyel 

rendelkeznek a hagyományos alkalmazásokhoz képest,  

például azzal is, hogy nem foglalnak el mezőgazdasági földterületet, ezáltal nincsenek hatással az élelmiszer-

termelésre. Az úszó turbinák csökkenthetik a víztározók párolgását és csökkentik az algák növekedését. A víz hűti 

a paneleket, ezzel növeli hatás hatásfokukat, ami növeli az energiatermelést. A brazil kormány is fontolgatja 

hasonló erőmű építését, 350MW teljesítményű naperőmű parkot tervez a Balbina vízerőműnél. Ugyancsak 

hasonló terveket fontolgat Kalifornia, az Egyesült Államokban, amely a víztározókra tervezi megépíteni az úszó 

naperőmű parkot.  
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Tényleg a tűz napjaink legnagyobb veszélyforrása? 

Kívülállók (de sokszor az építőipari szakma nagy része is) értetlenül szemlélik, miért pont a tűzesetekkel, az 

épületek tűzvédelmi előírásaival foglalkoznak legtöbbet Európa szerte a törvényhozók és döntéshozók az 

építőipar kapcsán. (Magyarországon – kis túlzással – évente születik új, egyre vaskosabb Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat.) Mint Bill Bryson találóan rámutat „Otthon – a magánélet rövid története” című könyvében „Rengeteg 

pénzt és papírmunkát fordítanak tűzmegelőzésre, tűzzel kapcsolatos kutatásokra, tűzvédelmi szabályzatokra és 

tűzbiztosításokra, de szinte semennyit az esések kutatására és megakadályozására.” Márpedig a világon sokkal, de 

sokkal több ember hal meg vagy sérül meg egy épületen belüli lépcsőről leesve, mint épülettüzek következtében. 

Az EPS-gyártókat azért is érinti érzékenyen ez a téma, mert (különböző érdekek mentén) sokan próbálják meg a 

polisztirol hőszigeteléseket kikiáltani a súlyos tűzesetek egyik fő okozójának. Ezt az érvelést azonban gyakorlatilag 

semmilyen statisztika nem támasztja alá. (Ehhez képest rendületlenül tartja magát még szakmai körökben is.)  

Különböző hangos érdekcsoportok követelik a tűzvédelmi előírások folyamatos szigorítását, arra hivatkozva, hogy 

az utóbbi évek hőszigetelési lázának következtében (és itt természetesen a nyugaton is elsősorban polisztirol 

hőszigetelésekkel végzett homlokzati hőszigetelésekre gondolnak) jelentősen megnőtt a nagyobb épülettüzek 

kockázata. 

A tények azonban teljesen mást mutatnak. 

Egy statisztikai összeállításban az elmúlt közel 30 év tűzeseteit vizsgálták meg. (Nagyjából ebben az időben, a 70-

es évek olajválságát követően kezdett egyre nagyobb szerephez jutni a hőszigetelés az építőiparban.) Ezen időszak 

alatt – miközben egyre több és egyre vastagabb, többségében polisztirol (EPS) hőszigetelés került fel a falakra – 

jelentősen csökkent az épülettüzek következtében bekövetkezett halálesetek száma! Néhány konkrét adat ezzel 

kapcsolatban: 

 Nyugat-Európa: -64% 

 Kelet-Európa: -66% 

 Skandinávia: -22% (az északi országokban 

arányaiban kevesebb EPS szigetelést használnak) 

 Dánia: +4% (a kevés kivétel egyike) 

 Németország: -53%  

 Svájc: -23%  

 Ausztria: -51% (ez utóbbi három ország 

számít az egyik legnagyobb EPS-felhasználónak). 

 

2007-ben 10,7 haláleset jutott 1.000.000 főre. Ez az EU nagyjából 500 millió polgárára vetítve 5000 halálesetet 

jelent – miközben a különböző konferenciákon rendre ennél sokkal nagyobb (esetenként 25.000 fős) 

veszteségeket propagálnak. Összehasonlításul (és hogy visszakanyarodjunk a kiinduló példánkhoz): csak az USA-

ban évente átlag 12.000 ember hal meg úgy, hogy leesik valahonnan (fáról, tetőről, lépcsőről), és egy 2002-ben 

elvégzett angliai felmérés szerint csak Nagy-Britanniában abban az évben 306.106 ember sérült meg úgy, hogy 

konkrétan egy épület lépcsőjéről esett le…  
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Égési gázok toxicitása 

A szakirodalom gyakran említi az égésből származó gázok toxicitását, és általános álláspont az, hogy a műanyagból 

készült építőanyagok a hagyományos építőanyagokkal összevetve nagyobb kockázatot jelentenek az égés során 

keletkező mérgező gázok miatt. 

Tüzesetek során a legtöbb sérülést a gáznemű égési termékek belégzése okozza. A legtöbb, halállal végződő 

baleset oka füstmérgezés, különösen akkor, amikor a lakók alszanak, és így nem áll módjukban kimenekülni az 

épületből. Az építőipari szakértők és szabályozó szervek egyetértenek abban, hogy az építőiparban a lakosakat 

fenyegető kockázat csökkenthető a tűz okának és terjedésének megakadályozásával, a menekülési útvonalak 

megfelelő kialakításával, ami a korszerű épülettervezés alapjául kell szolgáljon (pl. menekülési útvonalak és 

szakaszokra bontott épületi struktúra kialakítása.) 

További intézkedések, mint például füstérzékelő felszerelése, szintén fontos lépést jelentenek a kockázat 

menedzsment szempontjából. 

Időről-időre felvetődik a kérdés, hogy a műanyagok égése során felszabaduló gázok mérgezőbbek-e. Ennek 

nyomán született meg az a különböző szigetelő anyagokból származó égési gázokat összehasonlító mérési projekt, 

melynek célja tudományos alapokra helyezni a kérdést megválaszoló szakértői választ. 

Az EPS és XPS termékek füstgáz toxicitását vizsgáló összehasonlító adatok már a 80-as évektől rendelkezésre 

állnak. Az eredmények azt mutatják, hogy a PS polisztirol habok nem mérgezőbbek, mint a természetes parafa, fa, 

stb. termékek. 

A 80-as évek óta az égési gázok tesztelési és elemzési módszerei sokat fejlődtek. Szükségessé vált tehát egy a PS-

habokat és egyéb nem műanyag szigetelő anyagokat összevető tesztelési program, amelyet Svédországban, az SP 

Technical Research Institute of Sweden vizsgálati laboratóriumaiban végeztek el. 

 

Vizsgálati módszer 

Nincsen érvényes szabályozás és előírt teszt módszer az építőanyagokból és termékekből származó égési gázok 

toxicitásának megállapítására. Az ISO jelenleg is számos teszi módszert értékel azonban az építőanyagokból és  



 
7 

SZAKMA

 
 

vonatkozó termékekből származó égési termékek toxicitásának mérésére szolgáló, standardizált, kötelező jellegű 

és szabályozási céllal előirt módszer egyelőre a szállítás területén áll csak rendelkezésre. Ennek oka az, hogy tűz 

esetén a járművekből és egyéb szállító eszközökből való menekülés sokáig tarthat, vagy sokszor lehetetlennek 

bizonyul. Ezért a svédországi SP tűzvizsgálati laborokban az EN 45545-2 által meghatározott tesztelési módszert 

alkalmazták amelyet a vasúti szállításban résztvevő termékeknél írnak elő. Hasonló módszert ír elő az IMO 

(Nemzetközi Hajózási Szervezet) a hajón szállított termékek vizsgálatára. 

Ahogy az EN 45545-2:2013 leírja, a tesztben résztvevő anyagokat az EN ISO 5659-2 teszt kamrában fűtőtölcsér 

általi sugárzásnak vetették alá. Az anyagokat három teszt körülményben vizsgálták: 25 kW/m2, 25 kW/m2 őrláng 

nélkül, (további vizsgálat, az EN 45545-2 szerint nem kötelező) és végül az 50 kW/m2 őrláng nélkül. 

 

A teszt kezdetétől számított 241. és 480. másodpercben az EN 45545-2:2013 által meghatározott, FTIR technikával 

a következő mérgező égési gázok koncentrációját elemezték:  

• széndioxid (CO2) 

• szénmonoxid (CO) 

• hidrogén-cianid (HCN) 

• nitrogénoxidok (NOX) 

• kéndioxid (SO2) 

• hidrogén-klorid (HCI) 

• hidrogen-fluorid (HF) 

• hidrogén-bromid (HBr) 

 

Ahogyan a vasúti alkalmazásánál, itt is CIT-értékeket (Toxicitás Index, a mérgező komponensek mért 

koncentrációjának és megengedett határértékek hányadosának összege) számítottak. 

Az EN 45545-2 által jelölt gázok elemzésén és kiértékelésén túl további termékeket választottak ki izocianátokra 

való további tesztelés céljából. A kiválasztási kritérium alapja az volt, hogy a termék tartalmazzon nitrogént, ami 

az izocianát keletkezésének alapvető feltétele. Az EN 45545-2:2013 nem foglalja magában az izocianátok mérését, 

így kvantitatív toxicitás-számítás nem volt lehetséges, hiszen limitált azon speciális izocianátok száma, amelyekre 

már létezik referenciaként használható IDLH-érték. 

 

Vizsgált termékek 

Minden termeket a tipikus felhasználására jellemző sűrűséggel teszteltek. Az alábbi táblázat (l Táblázat) 

részletesen mutatja be a tesztelt termékek adatait.  
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I. ábra 240 másodpercnél mért CIT-értékek grafikonos 

összefoglalása

 

Eredmények 

Minden tesztet kétszer folytattunk le annak 

érdekében, hogy az eredmények megbízhatóak és 

ismételhetőek legyenek. Az első és második 

számadat az oszlopdiagramon a mért termékek átlag 

CIT-értékeit mutatják. Néhány minta az egyik 

tesztben meggyulladt, a másikban azonban nem, így 

bizonyos eredmények jelentősen eltérhetnek az 

egyéni teszt-értékéktől. 

Értékelés 

Bármely anyag égése során keletkező égési gázok 

mérgezőek, így az épületekben jelentkező tűz a tűz 

forrásánál és az annak közvetlen közelében lévő he- 

lyiségekben gyakran megfékezhetetlennek bizonyul, 

ami minden esetben megelőzi azt az állapotot, 

amikor az építésnél felhasznált anyagok 

hozzájárulnak a tűz terjedéséhez és elősegítik a 

mérgező gázok képződését. Ez a tény leginkább a 

hőszigetelő anyagokra igaz, amelyeket jellemzően 

nem éghető réteggel vonnak be. A legfontosabb 

megállapítás tehát, hogy az építőanyagok 

toxicitásának összehasonlítása, az építőanyagok 

összetételének köszönhetően, nem releváns, és 

lényegtelen kérdés a tűzoltók és lakosok számára. 

Ennek köszönhetően az építőügyi szabályozó szervek 

a tűz és füst megfékezésére, valamint a menekülési 

útvonalak és szakaszokra bontott épületstruktúra 

kialakítására helyezik a legnagyobb hangsúlyt. Az 

európai országok egyre inkább jogilag szabályozzák a 

füstjelző készülékek felszerelését a lakóépületekben. 

Természetesen a füstgázok, a természetes és/vagy a 

nem természetes építőanyagok, valamint a műanyag 

termékek toxicitását összehasonlító vizsgálatra 

alkalmanként szükség van, ezért készült el az a PS-

hőszigetelő habokkal kapcsolatos komparatív 

tanulmány, amelyet széles körben használnak az  

2. ábra 480 másodpercnél mért CIT-értékek grafikonos összefoglalása 
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épületszerkezetek kialakításánál, természetes és (részben) nem természetes építőanyagoknál.  

Összefoglalás 

 A CIT-értékek az EPS és XPS termékeknél 0 és 0.04 között találhatóak. 

 Az XPS-értékek kissé magasabb értéket mutatnak, mint az EPS termékek, hiszen az XPS termékek sűrűbbek, 

azonban még ilyen sűrűség mellett is mérvadóak a fenti CIT-ércékek. 

 Az összes tesztelt EPS és XPS termék esetében azonos nagyságúak az értékek a felhasznált FR (HBCD vagy 

polimerikus FR) típusától függetlenül. illetve a hőszigetelési érték növelése céljából hozzáadott anyagtól 

függetlenül (szürke EPS esetében).  

 A természetes építőanyagok CIT-értékei 0.05 és 0.23 között találhatóak. 

 Az EN 45545-2 által leírt tesztek azt mutatják, hogy a természetes termékek, például a fa, gyapjú, len, 

parafa égése során keletkező gázok sokkal mérgezőbbek. mint az EPS és XPS égési gázai. 

 A tesztelt ásványi gyapjú termek átlagos. 0.01 és 0.13 közé eső CIT-értéket mutatott, ami azt jelenti, hogy az 

ásványi gyapjú termékek magasabb érteket mutatnak, az EPS és XPS termékeknél. A teszt során az ásványi gyapot 

termékek jelentős mennyiségű izocianátot is tartalmaztak, ami nem képezte részér a CIT-számításoknak.  

(Kruchina Sándor, az Austrotherm Kft marketingvezetője tanulmánya a Florian Press 2015. áprilisi számában jelent meg) 

*** 

Fenntarthatóság 

A Würzburg Report megerősíti: az EPS HBCD nem veszélyes hulladék 

A vezető tudományos magazin "Hulladékgazdálkodás és kutatás" címmel 2015 februárjában tett közzé egy cikket, 

melyben a HBCD égetéssel való megsemmisítéséről számol be egy települési hulladék égetőműben. HBCD-t 

tartalmazó polisztirol habot, melyet az építőipar használ, a hulladékégetőben teljesen megsemmisül, és ez a 

művelet nincs hatással a növényzetre sem. A levegőben mért károsanyag kibocsátás, beleértve a dioxint és a 

brómot is, nem volt kimutatható, a levegő minősége nem változott, az égetés során visszamaradt szilárd 

hulladékban a HBCD koncentrációja csaknem azonos volt az égetés előtti állapottal, függetlenül a polisztirol hab 

mennyiségétől. Az égetés hatékonysága nagyobb volt 99,999%-nál, függetlenül a hozzáadott polisztirol hab 

mennyiségétől. Ez az eredmény azt jelzi, hogy gyakorlatilag teljes egészében megsemmisülés az EPS-ben is 

alkalmazott égéskésleltető, a hexabróm-ciklododekán. Ez a cikk is azt erősíti, hogy az EPS-ben alkalmazott HBCD 

nem veszélyes hulladék, el lehet égetni egy normál hulladékégetőben (sokkal alacsonyabb költségekkel és 

kevesebb adminisztrációsval). Egy közelmúltban megjelent német környezetvédelmi minisztériumi tanulmány 

(UBA) is megerősítette, hogy a HBCD-t tartalmazó EPS nem veszélyes hulladék.  

 

 

 



 
10 

SZAKMA –EUMEPS HÍREK

 
 

*** 

Video-n az EPS újrahasznosítása 

 

Nemrégiben az hulladékgazdálkodási 

programban egy videót tettek közzé, hogyan 

lehet újrahasznosítani az EPS-t. A YouTube-

videó remek áttekintést az a települési 

hulladékok újrahasznosítási folyamatáról, 

melynek immár az EPS is része. Tekintettel 

arra, hogy csomagoló anyagként és épületek 

szigetelésére egyre több EPS-t használunk 

fel, mind az újrahasznosításnak, mind a 

HBCD-t tartalmazó EPS környezetet nem 

szennyező elégetésének nagy a jelentősége. 

*** 

EUROSTAT becslés 

Csökken az energiafelhasználásból eredő széndioxid kibocsátás 

Az Eurostat szerint 2014-ben a fosszilis tüzelőanyagok égése során keletkező széndioxid (CO2) kibocsátás az előző 

évhez képest 5%-kal csökkent az Európai Unióban. A CO2 kibocsátás jelentősen hozzájárul a globális 

felmelegedéshez és 80%-át képviseli az egész EU üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának. Olyan tényezők 

befolyásolják ezt az értéket, mint az éghajlati feltételek, a gazdasági fejlődés, a népesség nagysága, a közlekedési- 

és ipari tevékenységek. Különféle EU energia hatékonysági kezdeményezések célozzák meg a CO2 és más 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését. Meg kell jegyezni, hogy az energiatermékek 

importjának és exportjának abban az országban van jelentős hatása van a CO2 kibocsátásra, amelyben a 

tüzelőanyagokat elégetik: például ha a szenet importálják, akkor ez a kibocsátás emelkedéséhez vezet, míg az 

elektromos áram importálása nem fejt ki a kibocsátásra közvetlen hatást az importáló országban, mivel ez a hatás 

az azt exportáló országban jelentkezik. 

A legjelentősebb széndioxid kibocsátás csökkenés Szlovákiában és Dániában volt: 

Az Eurostat becslései szerint 2014-ben a CO2 kibocsátás szinte minden EU tagállamban csökkenést mutatott, 

kivéve Bulgáriában, (+7,1%), Cipruson (+3,5%), Máltán (+2,5%), Litvániában (+0,7%) és Svédországban (+0,2%). A 

legjelentősebb csökkenés Szlovákiában (-14,1%) és Dániában (-10,7%) volt, melyet Szlovénia (-9,1%), az Egyesült  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UAYl8zrOQZo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UAYl8zrOQZo&feature=youtu.be
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Királyság (-8,7%), majd Franciaország (-8,2%) követett. Magyarországon 2,4 %-kal csökkent a széndioxid kibocsátás 

2014-ben. 

2014-es CO2 kibocsátás változása a 2013-as évhez viszonyítva (becslés) 

 

A táblázat az energiafelhasználásból eredő CO2 kibocsátásokat tartalmazza  
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  1000 tonna CO2 Változás 2014/2013 

  2013 
2014 becsült 

értékek 
abszolút értékben 
(1000 tonna CO2) 

%-ban 

EU  3 350 986 3 183 593 -167 392 -5.0%  

Belgium  90 508 89 580 -928 -1.0%  

Bulgária  40 720 43 610 2 890 7.1%  

Csehország  93 057 91 083 -1 974 -2.1%  

Dánia  38 166 34 073 -4 093 -10.7%  

Németország  768 408 744 419 -23 990 -3.1%  

Észtország  19 635 19 237 -397 -2.0%  

Írország **  35 087 34 736 -352 -1.0%  

Görögország 76 009 71 104 -4 905 -6.5%  

Spanyolország  229 666 224 915 -4 751 -2.1%  

Franciaország  337 788 310 109 -27 679 -8.2%  

Horvátország  16 004 14 996 -1 008 -6.3%  

Olaszország  353 643 329 171 -24 472 -6.9%  

Ciprus  5 204 5 387 184 3.5%  

Lettország  6 108 6 028 -79 -1.3%  

Litvánia  10 738 10 971 233 2.2%  

Luxemburg  9 582 8 992 -589 -6.2%  

Magyarország  39 173 38 233 -940 -2.4%  

Málta  2 419 2 479 60 2.5%  

Hollandia  152 423 141 896 -10 527 -6.9%  

Ausztria  51 765 49 976 -1 790 -3.5%  

Lengyelország  301 593 285 616 -15 978 -5.3%  

Portugália  44 671 42 121 -2 550 -5.7%  

Románia  63 745 62 893 -852 -1.3%  

Szlovénia  14 128 12 837 -1 291 -9.1%  

Szlovákia  27 564 23 666 -3 898 -14.1%  

Finnország  45 437 45 739 303 0.7%  

Svédország 41 155 41 236 80 0.2%  

Nagy-Britannia 436 589 398 489 -38 100 -8.7%  

 

*közvetlenül a tagállamok által megadott előzetes adatok  

** Eurostat becslés a nem megújuló hulladékok égéséből eredő CO2 kibocsátást nem tartalmazza. 

További információ elérhető a statisztikát elemző cikkből, az Eurostat weboldalán. 

Ezen korai becslés a havi energia statisztikákra támaszkodik. További információ a CO2 kibocsátás előzetes becslése 

során alkalmazott kalkuláció módszeréről szintén elérhető az Eurostat weboldalán. 
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