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Tisztelt Beruházó, Tervező, Kivitelező, illetve 
egyszerűen a szakma új eredményei iránt érdeklődő Kolléga!

Új kezdeményezéssel jelentkezik a Wienerberger a magyar építés-szakmai területen. A Wiener-

berger K+F füzetekben időről időre közzé kívánjuk tenni kutatási-fejlesztési tevékenységünk ak-

tuális eredményeit. 

Ezek a füzetek tájékoztató jellegűek lesznek, részeredményeket ismertetnek, a kutató intézetek-

kel, felsőfokú oktatási intézményekkel közösen végzett munkánknak egy-egy lehatárolható sza-

kaszát kívánjuk összefoglalni, a munka állását ismertetni. 

Úgy tervezzük, hogy a kiadványok rendszeresen fognak megjelenni, egy-egy szakterület füzetei

kapcsolódni fognak egymáshoz, összegyűjthetőek, lefűzhetőek, tehát visszakereshetőek lesznek.

Az első füzet mi mással is foglalkozhatna, mint az egyre inkább aktuális energiatakarékossággal,

illetve az azzal összefüggő épületfizikával és annak legfontosabb alapfogalmaival. Megismerhet-

jük belőle az épületek hőveszteségeinek megoszlását a különböző épületszerkezeteken, és

szembesülhetünk azzal, hogy minél korszerűbb egy építési rendszer és minél jobb épületfizikai

tulajdonságokkal rendelkezik, annál nagyobb jelentőséget kapnak a részletmegoldások, a cso-

móponti kialakítások.

Forgassák haszonnal a Wienerberger K+F füzetek első kiadványát, mi is ezt fogjuk tenni, ter-

mék- és rendszerfejlesztési munkánkban szeretnénk hasznosítani már az első füzet figyelemre-

méltó tanulságait!

Tisztelettel

Tóth Balázs

termékfejlesztési vezető

Budapest, 2005. október
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Mintaház elrendezése
(Régi és új szerkezetű változat)

Bevezetés
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2005 nyarán Magyarországon az építőipar érdeklődésének középpontjában az új energe-
tikai szabályozás állt. A téma alapvetése mindenki előtt ismert, a feladatra azonban fel kell
készíteni a szakembereket. Ennek elősegítésére indult el az a kutató-fejlesztő tevékeny-
ség, melynek első lépéseiről ez a füzet beszámol.

A HŐTECHNIKAI VIZSGÁLAT CÉLJA

A vizsgálat célja az volt, hogy feltárja az alapvető épületszerkezetek és csomópontjaik hő-
technikai tulajdonságainak hatását az épület energiafogyasztására. Tanulmányunk a
komplex elemzés első fázisát jelenti, melyben a modell alkotói számos egyszerűsítéssel
éltek. Annak érdekében tették ezt, hogy a feladat nehézségeit misztifikáló előítéleteket el-
oszlassák, s a valóban bonyolult folyamatokat lépésről lépésre tárják fel a tanulmányozó
előtt. Céljuk az, hogy a – további füzetekbe foglalt – elemzések végeredményeként az ol-
vasót eljuttassák az épület egységes energetikai rendszerként való kezelésének szintjére.

A MODELLÉPÜLETEK BEMUTATÁSA

A vizsgálat egy modellépület két változatát hasonlította össze. A két épület nagysága –
alapterülete, lehűlő felületei és fűtött térfogata – megegyező, mindkettő alápincézetlen, te-
herhordó és térhatároló falakkal határolt, lapostetős, s egyetlen szobát foglal magába. Te-
kintettel kis alapterületére kedvezőtlen lehűlő-felület és fűtött-légtér arányokat mutat. A min-
taépületet valamint a két változat alaprajzát és metszetét a 4. oldal ábrasora mutatja be.
Az első ház az 1950-es évek, a második az ezredforduló szerkezeteivel épült meg. Az első
épület falai kisméretű téglából készültek, másfél tégla vastagok, födémje 15 cm-es vasbe-
ton lemez, klasszikus réteg-felépítésű preszkíz-tetővel fedett, hőszigeteletlen padlója lap-
burkolatos, áthidalói a koszorúval egyesítettek, nyílászárói egyesített szárnyú fakeretes
szerkezetek. A második épület valamennyi – fal, födém, áthidaló – szerkezetét a Poro-
therm építési rendszer elemei alkotják, falai 38-as nútféderes téglákból falazottak, csomó-
ponti részletei a 2005-ös katalógus szerint kialakítottak, lapostetője, padlója, lábazata jól
hőszigetelt, fakeretes nyílászárói hőszigetelő üvegezésűek. A két mintaépület csomóponti
részletei – 1. jellel a régi, 2. jellel az új épülethez tartozók - a 16–23. oldalak ábráin tanul-
mányozhatók, s itt olvashatók le a rétegrendek is.

A HŐTECHNIKAI VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

A modellvizsgálat az épület paraméterein túl is  egyszerűsítésekkel él. Figyelmét a fűtési
periódus transzmissziós hőveszteségére összpontosítja, a filtrációt csak a nyílászáróknál
veszi tekintetbe. Nem foglalkozik az épület tájolásának következményeivel, eltekint az
üvegezett felületeken bejutó sugárzásos hőnyereség hasznosulásától. A 6-11. oldalig, a
nyitott füzet bal oldalán a régi, jobb oldalán az új épület hőtechnikai jellemzői – a rétegren-
di hőátbocsátási tényezők, a hőveszteségek, a fűtési idény energiafogyasztásai – olvas-
hatók. 
Az értékelés megadja az érintett szerkezeteknek az épület hőveszteségében való %-os
részesedését, valamint az új épület oldalán, a szerkezetek javítása eredményeként meg-
mutatkozó hőveszteség-csökkenést szintén %-ban.
A részeredmények összesítése a 12–13. oldalpáron tanulmányozható. A 12. oldal tábláza-
ta a két épület hőveszteségeinek százalékos megoszlását tünteti fel. A 13. oldal két osz-
lopdiagramján jól látható a szerkezetfejlesztés eredményeként bekövetkezett hőveszte-
ség-csökkenés. 

Jellemző méretek

Padlófelület:  25 m2

Mennyezet:   25 m2

Fűtött térfogat: 66,3 m3

Nyílásfelület: 6,8 m2

Falfelület:    47,2 m2
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Hőveszteségek 
régi szerkezetű változat 
kisméretű tömör téglafallal

Hőveszteségek
új szerkezetű változat 
Porotherm téglafallal
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LAPOSTETŐ

Rétegrendi hőátbocsátási tényező:
Utető = 0,296 W/m2K

Hőveszteség:
Qo-tető = 259 W

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Etető = 2,0 GJ

A lapostető részaránya az épület hőveszteségében: 12,0%

Hőveszteség csökkenése: 63,0%

TALAJON FEKVŐ PADLÓ

Rétegrendi hőátbocsátási tényező:
Upadló = 0,804 W/m2K

Hőveszteség:
Qo-padló= 201 W

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Epadló = 3,4 GJ
(10°C állandó talajhőmérséklettel!)

A padlószerkezet részaránya az épület hőveszteségében: 9,3%

Hőveszteség csökkenése: 46,8%

OLDALFALAK

Rétegrendi hőátbocsátási tényező:
Ufal = 0,410 W/m2K

Hőveszteség:
Qo-fal = 677 W

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Efal = 5,1 GJ

A oldalfalak részaránya az épület  hőveszteségében: 31,2%

Hőveszteség csökkenése: 71,2%

LAPOSTETŐ

Rétegrendi hőátbocsátási tényező:
Utető = 0,800 W/m2K

Hőveszteség:
Qo-tető = 700 W

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Etető = 5,3 GJ

A lapostető részaránya az épület hőveszteségében: 14,1%

TALAJON FEKVŐ PADLÓ

Rétegrendi hőátbocsátási tényező:
Upadló = 1,510 W/m2K

Hőveszteség:
Qo-padló= 378 W

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Epadló = 6,3 GJ
(10°C állandó talajhőmérséklettel!)

A padlószerkezet részaránya az épület hőveszteségében: 7,6%

OLDALFALAK

Rétegrendi hőátbocsátási tényező:
Ufal = 1,422 W/m2K

Hőveszteség:
Qo-fal = 2347 W

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Efal = 17,8 GJ

A oldalfalak részaránya az épület hőveszteségében: 47,2%

Q0-tető 14,1%

Q0-padló 7,6%

Q0-fal 47,2%

Q0-tető 12,0%

Q0-padló 9,3%

Q0-fal 31,2%
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NYÍLÁSZÁRÓK (filtrációval együtt)

Rétegrendi hőátbocsátási tényező:
Unyílászáró = 2,500 W/m2K

Hőveszteség:
Qo-nyílászáró = 890 W (transzmisszió: 512; filtráció: 378)

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Enyílászáró = 6,7 GJ (transzmisszió: 3,9; filtráció: 2,8)

A nyílászáró részaránya az épület hőveszteségében: 17,9%

NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÉS (vonalmenti hőhíd)

Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
Ul-beépítés = 0,438 W/mK

Hőveszteség:
Qo-beépítés= 167 W

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Ebeépítés = 1,3 GJ

A nyílászáró beépítés részaránya az épület hőveszteségében: 3,4%

NYÍLÁSKIVÁLTÓ (vonalmenti hőhíd)

Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
Ul-kiváltó = 0,153 W/mK

Hőveszteség:
Qo-kiváltó = 16 W

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Ekiváltó = 0,1 GJ

A nyíláskiváltók részaránya az épület hőveszteségében: 0,3%

NYÍLÁSZÁRÓK (filtrációval együtt)

Rétegrendi hőátbocsátási tényező:
Unyílászáró = 2,500 W/m2K

Hőveszteség:
Qo-nyílászáró = 512 W

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Enyílászáró = 3,9 GJ

A nyílászáró részaránya az épület hőveszteségében: 26,5%

Hőveszteség csökkenése: 42,5%

NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÉS (vonalmenti hőhíd)

Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
Ul-beépítés = 0,339 W/mK

Hőveszteség:
Qo-beépítés = 129 W

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Ebeépítés = 1,0 GJ

A nyílászáró beépítés részaránya az épület hőveszteségében: 6,0%

Hőveszteség csökkenése: 22,8%

NYÍLÁSKIVÁLTÓ (vonalmenti hőhíd)

Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
Ul-kiváltó = 0,831 W/mK

Hőveszteség:
Qo-kiváltó = 87 W

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Ekiváltó = 0,7 GJ

A nyíláskiváltók részaránya az épület hőveszteségében: 4,0%

Hőveszteség növekedése: 443,8%

Q0-nyílászáró 17,9%

Ql-beépítés 3,4%

Ql-kiváltó 0,3%

Q0-nyílászáró 26,5%

Ql-beépítés 6,0%

Ql-kiváltó 4,0%
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FAL-FÖDÉM CSATLAKOZÁS (vonalmenti hőhíd)

Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
Ul-koszorú = 0,400 W/mK

Hőveszteség:
Qo-koszorú = 238 W

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Ekoszorú = 1,8 GJ

A koszorú részaránya az épület hőveszteségében: 4,8%

FALSAROK (vonalmenti hőhíd)

Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
Ul-falsarok = 0,213 W/mK

Hőveszteség:
Qo-falsarok= 79 W

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Efalsarok = 0,6 GJ

A falsarok részaránya az épület hőveszteségében: 1,6%

FAL-PADLÓ CSATLAKOZÁS (vonalmenti hőhíd)

Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
Ul-lábazat = 0,768 W/mK (falon: 0,062; padlón: 0,706)

Hőveszteség:
Qo-lábazat = 157 W (falon: 37; padlón: 120)

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Elábazat = 2,3 GJ (falon: 0,3; padlón: 2,0)

A lábazat részaránya az épület hőveszteségében: 3,1%

FAL-FÖDÉM CSATLAKOZÁS (vonalmenti hőhíd)

Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
Ul-koszorú = 0,275 W/mK

Hőveszteség:
Qo-koszorú = 164 W

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Ekoszorú = 1,2 GJ

A koszorú részaránya az épület  hőveszteségében: 7,6%

Hőveszteség csökkenése: 31,1%

FALSAROK (vonalmenti hőhíd)

Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
Ul-falsarok = 0,075 W/mK

Hőveszteség:
Qo-falsarok= 28 W

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Efalsarok = 0,2 GJ

A falsarok részaránya az épület hőveszteségében: 1,3%

Hőveszteség csökkenése: 64,6%

FAL-PADLÓ CSATLAKOZÁS (vonalmenti hőhíd)

Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
Ul-lábazat = 0,230 W/mK (falon: 0,016; padlón: 0,214)

Hőveszteség:
Qo-lábazat = 45 W (falon: 9; padlón: 36)

Energiafogyasztás a fűtési idényben:
Elábazat = 0,7 GJ (falon: 0,1; padlón: 0,6)

A lábazat részaránya az épület hőveszteségében: 2,1%

Hőveszteség csökkenése: 71,3%

Ql-koszorú 4,8%

Ql-falsarok 1,6%

Ql-lábazat 3,1%

Ql-koszorú 7,6%

Ql-falsarok 1,3%

Ql-lábazat 2,1%
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Hőveszteségek megoszlása

összehasonlítás

Hőveszteségek megoszlása

összehasonlítás
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Megállapítások:

A POROTHERM falazatú épület hővesztesége a hagyományos épület hőveszteségének a
felét sem éri el!
A felületek hőszigetelő képességének növelése a hőhidak jelentőségének növekedésével
jár!
A hőhidak hatásának elhanyagolása jól szigetelt korszerű épületek esetén közel 30%-os
hibát eredményezhet!
A hőszigetelő képesség növelésekor a nyíláskiváltások hőhíd-hatása egyre határozottab-
ban jelentkezik, a fejlesztési munka során e hatás kiküszöbölése elsődleges cél kell legyen.

ΣQ Hőveszteség Régi épületnél Új épületnél

LAPOSTETŐ
(felületi)

Q0-tető 14,10%

86,80%
(100%)

12,00%

79,00%
(100%)

OLDALFAL
(felületi)

Q0-fal 47,20% 31,20%

PADLÓ
(felületi)

Q0-padló 7,6% 9,30%

NYÍLÁSZÁRÓ
(felületi) filtrációval együtt

Q0-nyílászáró 17,90% 26,50%

AJTÓ-ABLAK BEÉPÍTÉS
(vonalmenti)

Ql-beépítés 3,40%

13,20%
(15,20%)

6,00%

21,00%
(26,60%)

NYÍLÁSKIVÁLTÁSOK
(vonalmenti)

Ql-kiváltó 0,30% 4,00%

KOSZORÚ
(vonalmenti)

Ql-koszorú 4,80% 7,60%

LÁBAZAT
(vonalmenti)

Ql-lábazat 3,10% 2,10%

FALSAROK
(vonalmenti)

Ql-falsarok 1,60% 1,30%

Összesen: 100% 100%
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Az épület

A hőhidakon
kiáramló hőmennyiség

a főmezők transzmissziós
energiaforgalmának 

%-ában

1 m2

padlófelületre eső
energiafogyasztás

1 m3

légtérfogatra eső 
energiafogyasztás

Régi épület km.
tégla fallal

17% 1,69 GJ/m2 0,64 GJ/m3

Új épület
Porotherm fallal

28% 0,74 GJ/m2 0,28 GJ/m3

Q0-tető

Ql-koszorú

Ql-falsarok

Q0-fal

Q0-nyílászáró

Ql-beépítés

Q0-padló

Ql-lábazat

Ql-kiváltó
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SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK

Hőmérséklet eloszlások és hőáramsűrűségek 
a fal-padló szerkezeti csomópont felületén

A hőmérséklet-eloszlások meghatározása számítógépes numerikus szimulációval történt.
A hőáramsűrűségek meghatározását a felületi hőmérséklet-eloszlás és a hőátadási ténye-
zők felhasználásával végeztük.

A hőáramok meghatározása a hőáramsűrűség-eloszlás integrálásával, a rétegrendi hőát-
bocsátási tényezők és a hőmérséklet különbségek alapján történt.

Hőhíd esetén:

Falon: QHfal= 10,65 W

Padlón: QHpadló= 10,18 W

Ha nem lenne hőhíd:
Falon: QOfal= 10,25 W

Padlón: QOpadló= 8,04 W

A többlet hőáramok a hőhidakon és a hőhídmentes felületeken kialakuló hőáramok
különbségeként számíthatók (QH – Q0)

Falon: QHfal= 0,40 W

Padlón: QHpadló= 2,14 W

A vonalmenti hőátbocsátási tényezők meghatározása a többlet hőáramoknak 
1 K hőmérsékletkülönbségre vonatkoztatott értékeként történik.

Falon: Ulfal= 0,016 W

Padlón: Ulpadló= 0,214W

Tégla. Nekünk készült.14

Hőhídkatalógus – példa
régi szerkezetű változat 
kisméretű tömör téglafallal

HŐÁRAMOK a hőhíd különböző szerkezetű felületein

Hőhíd esetén:

Falon: QHfal= 37,54 W

Padlón: QHpadló= 22,12 W

Ha nem lenne hőhíd:
Falon: QOfal= 36,00 W

Padlón: QOpadló= 15,06 W

TÖBBLET HŐÁRAMOK a hőhídas felületeken

Falon: QHfal= 1,54 W

Padlón: QHpadló= 7,06 W

A VONALMENTI hőátbocsátási tényezők számítása

Falon: Ulfal= 0,62 W

Padlón: Ulpadló= 0,706 W
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Fal-födém csatlakozás
régi szerkezetű változat 
kisméretű tömör téglafallal

Fal-födém csatlakozás
új szerkezetű változat 
Porotherm téglafallal

A1 A2

R0
2,5 cm homlokzati vakolat
25 cm kisméretű téglafal
simító vakolat

R1
2,5 cm homlokzati vakolat
38 cm kisméretű téglafal
1,5 cm belső vakolat

R5
3 rtg kavicsolt bit. lemezfedés
1,5 cm simító habarcs
6 cm kőszivacslap hőszigetelés
1,5 cm ragasztóhabarcs
5 cm betonréteg
5–20 cm salakfeltöltés
15 cm vb. lemezfödém
1,5 cm vakolat

R0*
2,5 cm hálóerősítésű homlokzati vakolat
4 cm PS hab hőszig.
15 cm vasbeton attikafal
csapadékszigetelő rtg.
1+4 cm cementkérgű extr. PS hab hőszig.

R1*
2,5 cm homlokzati vakolat
38 cm nútféderes Porotherm téglafal
1,5 cm belső vakolat

R5*
5 cm kavics leterhelő rtg. fátyol
12 cm extr. PS hab lépcsős toldással csapadék-szigetelés
2–12 cm lejtésadó könnyűbeton
4+17 cm vázkerámia födém felbetonnal
1,5 cm vakolat



Tégla. Nekünk készült. 19

Teraszcsatlakozás
új szerkezetű változat 
Porotherm téglafallal

B2

Tégla. Nekünk készült.18

Teraszcsatlakozás
régi szerkezetű változat 
kisméretű tömör téglafallal

B1

R2*
1 cm kerámialap+ragasztó
6 cm cement-esztrich rtg. technológiai
szigetelés
4 cm PS hab hőszigetelés
tn. elleni szigetelés
6 cm aljzatbeton
15 cm kavics feltöltés

R2
3 cm lapburkolat+ágyazó-réteg
6 cm védőbeton
1 cm homokterítés
tn. elleni bit. szigetelés
6 cm aljzatbeton
15 cm kavicsréteg
feltöltés

R4*
1 cm TERCA lap+ragasztó
4+1 cm cementkérgű extr. PS hab hőszig.
lábazati szigetelés
30 cm Porothem lábazati fal
1 cm kerámia lábazat ragasztva

R3
4 cm lapburkolat+ágyazó habarcs
2–5 cm lejtésadó beton
10 cm vasalt beton
5 cm szerelőbeton
15 cm kavicsréteg feltöltés

R4
2,5 cm lap+1 cm ragasztó habarcs
3,5 cm rabic-kéreg
tn. elleni lábazati szigetelés
felületkiegyenlítő simítás
31,5 cm km. téglafal (faragott téglák)
1,5 cm belső vakolat

R3*
1 cm fagyálló kerámialap ragasztva
6 cm padló aljzatbeton
2 cm kasírozott felületszivárgó lemez
2–5 cm lejtésadó beton
10 cm vasalt aljzatbeton szerelőbetont
helyettesítő fólia
15 cm kavics feltöltés
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Nyíláskiváltás
új szerkezetű változat 
Porotherm téglafallal

C2

R0*
2,5 cm hálóerősítésű homlokzati vakolat
4 cm PS hab hőszig.
15 cm vasbeton attikafal
csapadékszigetelő rtg.
1+4 cm cementkérgű extr. PS hab hőszig. 

Tégla. Nekünk készült.20

Nyíláskiváltás
régi szerkezetű változat 
kisméretű tömör téglafallal

C1

R0
2,5 cm homlokzati vakolat
25 cm kisméretű téglafal
simító vakolat

R5
3 rtg. kavicsolt bit. lemezfedés
1,5 cm simító habarcs
6 cm kőszivacslap hőszigetelés
1,5 cm ragasztóhabarcs
5 cm betonréteg
5–20 cm salakfeltöltés
15 cm vb. lemezfödém
1,5 cm vakolat

R5*
5 cm kavics leterhelő rtg.
Védő-elválasztó réteg geotextillal
12 cm extr. PS hab lépcsős toldással
csapadék-szigetelés
2–12 cm lejtésadó könnyűbeton
4+17 cm vázkerámia födém felbetonnal
1,5 cm vakolat
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Fal-padló csatlakozás
új szerkezetű változat 
Porotherm téglafallal

D2

R6*
1 cm TERCA lap+ragasztó
4+1 cm cementkérgű extr. PS
hab hőszig. lábazati szigetelés
30 cm Porothem lábazati fal
1 cm kerámia lábazat ragasztva

Tégla. Nekünk készült.22

Fal-padló csatlakozás
régi szerkezetű változat 
kisméretű tömör téglafallal

D1

R2
3 cm lapburkolat+ágyazó-réteg
6 cm védőbeton
1 cm homokterítés
tn. elleni bit. szigetelés
6 cm aljzatbeton
15 cm kavicsréteg feltöltés

R2*
1 cm kerámialap+ragasztó
6 cm cement-esztrich rtg. technológiai
szigetelés
4 cm PS hab hőszigetelés
tn. elleni szigetelés
6 cm aljzatbeton
15 cm kavics feltöltés



Zárszó
2005. szeptemberében a Wienerberger Téglaipari Rt. K+F megállapodást kötött a BME
Magasépítési Tanszékével. A három évre tervezett együttműködés kiterjed a Porotherm
építési rendszer energetikai és szerkezeti fejlesztésének valamennyi területére. A partne-
rek a munkáról folyamatosan tájékoztatni kívánják a szakmát. Az éppen csak elindult
munka első eredményét jelenti ez a füzet, melyet (terveink szerint) szabályos időközökben
megjelenő továbbiak követnek majd. 

Tégla. Nekünk készült.24

Összefoglalás

A jó hőszigetelésű új épületen mindenütt jelentős a hőveszteség-csökkenés, a nyílásáthi-
dalók azonban ezzel ellentétesen viselkednek. Ez a kiugró, és az előzőkkel szembemutató
jelenség rávilágít arra, hogy az áthidaló-fejlesztés nem tekinthető befejezettnek, s a jelen-
ség a továbbiakban még elemzésre szorul.
A felületeken kialakuló hőveszteség a régi épületnél az egész 86,8%-át, az újnál 79,0%-át
képviseli, a vonalmenti hőhidak részesedése a réginél 13,2%, az újnál 21,0%.
A következtetés: a hőhidak hővesztesége tetemes mértékű, az épület energiaszükségleté-
nek meghatározásakor nem hagyható figyelmen kívül. A felületjellegű szerkezetek, a fal-,
födém-, padlófelületek hőszigetelő-képességének fokozásával a hőhidak jelentősége fo-
kozódik. 
Az ötven évvel ezelőtt használt szerkezetekhez viszonyítva a Porotherm építési rendszer-
rel épített kis ház télen 56,5%-kal kisebb hőveszteséggel üzemeltethető, vagyis a kétsze-
rest meghaladóan jobb. A hőveszteség számításánál, a hőhidak hatásának elhanyagolása
csaknem 30%-os hibát jelentene. 
A hőhidak sajátos természetét jól világítja meg a nyílásáthidaló. Vasbeton keresztmetszet-
ét a teherhordó funkció által meghatározott alá csökkenteni nem lehet. A kerámiakérgű
elemek a hőszigetelő anyagú betéttel a ház hőtechnikailag gyenge pontját jelentik. Az át-
hidalót körülvevő szerkezetek hőáramokkal szembeni ellenállásának erőteljes növelése ar-
ra vezetett, hogy a relatív gyenge pont e környezetben – a régivel való összevetésben –
kiugróan rossz értéket mutat. Ez mutatkozik meg az egyöntetűen gyenge szerkezetekből
összeépítetthez viszonyított negatív előjelű változásban, a relatív hőveszteség növekedé-
sében, jóllehet önmagában paraméterei a régi nyílásáthidalóénál egyértelműen jobbak. Ez
a jelenség is jól példázza, hogy az épületet egységes energetikai rendszerként kell kezelni,
melynél az egyes elemek változtatásai a többire kihatással vannak.
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