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janak, vagy sajátos vevői elvárásoknak megfelelően a vevő mintáira kell berendezéseiket
kalibrálni.
Ezekre a területekre a mérőeszközök validálási és verifikálási rendszerét kell kidolgozni.
A validálás mérési és statisztikai kiértékelési tevékenység annak vizsgálatára, hogy a
mérőeszköz ismert nagyságú jellemző (megismételhetőségi körülmények közötti) újbóli mérésekor a megfelelő értékeket szolgáltatja-e.
A verifikálás mérési és statisztikai kiértékelési tevékenység annak igazolására, hogy
egy adott mérőeszközzel végzett mérések (az
alkalmazott mérési eljárás, mód, a felhasznált
mérőkör és technikai körülmények függvényében) alkalmasak-e a vizsgált jellemző
kívánt pontosságú leképezésére.
A validálás keretében saját, a berendezés
igazolt karbantartásával és felügyeletével,
valamint minősítő minta készítésével, annak
megfelelő körülmények közötti tárolásával és
rendszeres időközönkénti újramérésével kell a
mérési megfelelőség változatlanságát igazolni.
A validálási rendszer alá vont mérőeszközökkel mért eredmények helyessége iránti
bizalmat a karbantartások és a szükséges
szerviztevékenységek a gyártó vagy elfogadott
(autorizált) képviselője általi elvégzésével — és
annak igazolásával — kell megerősíteni. A kar- .]

bantartás során elvégzendő tevékenységeket
dokumentálják és előírás szerinti megvalósulásukat a belső auditálás keretében felügyelik.
A megfelelő karbantartásban, műszaki felügyeletben részesült mérőeszközön rendszeresen, meghatározott időközönként, egy erre a
célra készített mintán (referencia anyagon)
vagy azzal, mint etalonnal végzett méréseket,
kalibrációt kell végezni. A referencia anyag
megőrzésére és kezelésére olyan előírásokat
kell készíteni, melyek megakadályozzák az
anyagminta mérendő jellemzőinek változását.
Az ismételt mérések (kalibrációk) eredményeit a statisztikai folyamatszabályzás eszköztárával (pl. SPC kártyák) kell kiértékelni és
rögzíteni. A kiértékelés alapjául egy a validálási
rendszer bevezetésekor, indításakor felvett
szolgál. A validálások során mért időközi értékek alapján azt kell ellenőrizni, hogy az aktuális értékek belül vannak-e a kezdeti bevizsgálás során vett mérési sorozat eloszlásának
9596-os statisztikai biztonsággal becsült x - g
megbízhatósági tartományán.
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Dr. Kováts László Dezső

a kezdeti mérési sorozat átlaga

termikus

Ma már mindenki által megszokott, közismert fogalom a minőségbiztosítás, és a hőszigetelés. A gazdasági feltételek alakulása miatt mindannyian egyre fontosabbnak tartjuk az energiával, többek között a hőenergiával való gazdálkodást, azaz a takarékoskodást. Ez sajnos nem
volt mindig Így. Az ipari berendezéseink, és a lakóépületeink egyaránt
kedvezőtlen termikus adottságúak voltak, és többnyire azok ma is.
Sokáig a viszonylag olcsó energiával pótolták a hűlési veszteségeket. A
tervteljesítések korszakában nem volt cél a jó minőségű, hosszú távon
gazdaságos épületek előalítása, ehelyett a lakáshiány enyhítésére fordítottak figyelmet, amely során egyedül az egyes népgazdasági ünnepek
alkalmából átadott lakások számát értékelték. Az átadás után a legtöbb
lakás garanciális hibáinak, hiányainak javítása ürügyén fejezték be a
korábban elmaradt munkákat. A minőség ekkor sem volt jobb.
Ma már a gazdasági kényszer miatt egyre inkább törődünk az épületeink hőtechnikai állapotával, és egyre nagyobb gondot fordítunk a fűtési költségek csökkentésére is. Egyre gyakrabban fordulnak tanácsért,
illetve igényelnek konkrét vizsgálatokat egy-egy épület problémáinak
azonosítására, ami tánpontokat ad a megoldás megtalálására. Vannak
rutinszerű jó megoldások, és vannak konkrétumok nélküli költséges, de
eredménytelen, és egyben nagy csalódásokat okozó , javítások" is.
Kedvező fordulatot jelentett az ügyben egy viszonylag új vizsgálati
lehetőség, az inírakamerák megjelenése. Ennek segítségével lehetővé vált az egyes épületek és berendezések hőtechnikai állapota, és a
hőveszteségeket okozó hibahelyek, az úgynevezett hőhidak azonosítása az infraképek alapján.
Az épületek hőszigetelés-vizsgálata első pillanatra nem tűnik
bonyolultnak. Egy alkalmas, lehetőleg téli időszakban, amikor a belső,
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a kezdeti mérési sorozat méré- seinek száma
t — a Student tényező (f - n szabadságfok és 959 valószínűségi
szint esetén)
A kezdeti mérési sorozat megbízhatósági
tartományán belüli eredményeket a kezdeti, a
(kalibrált) állapotnak megfelelő körülményeknek megfelelő állapotnak tekintik, ami a mérőeszköz elfogadható mérési státuszát jelenti.
Az időszakos validálások eredményeivel
szembeni bizalmat a berendezés gyártója (a
rendszeres műszaki felügyeletet ellátó feljogosított szerviz) vagy az azonos mérőeszközt
működtető felhasználók által szervezett körmérések formájában megvalósított verifikálás
keretében lehet fokozni. Ekkor a körmérésekben résztvevők egy közösen elfogadott anyagmintán végzett méréseik eredményét hasonlítják össze a reprodukálhatósági szórás
kiértékelésére.
A mérőeszköz felhasználója a berendezésről mérőeszköz-naplót vezet, amelyben meghatározzák és azonosítják a minősítő mintát,
feljegyzik a validálások eredményeit, a karbantartások és szervizek megtörténtét és az
esetleges körmérésekben való részvétel eredményeit.

állapotú épületek

fűtött állapot és a külső hideg környezet miatt előáll egy hőlépcső, akkor
a hővezetés miatt a külső felület felmelegszik, a belső pedig lehűl. Ahol

a külső felület a belső hőforrás, azaz fűtés miatt jobban felmelegszik, ott

rosszabb a hőszigetelés, azaz több hőenergiát vezet ki a héjszerkezet
adott része, és ahol a hőszigetelés jobb, ott a kivezetett kevesebb energia miatt a felület jobban le tud hűlni, vagyis alacsonyabb mértékű a
felmelegítő hatású hőkivezetés. Mindezek alapján könnyen belátható,
hogy külső felület felnelegedésének alakulása és a hőkivezetés, vagyis
az energiaveszteség között szoros összefüggés van.
A valóságban a hőenergia kijutása az épületszerkezetből egy másik
jellemzőtől is függ, ez pedig az emissziós tényező, vagy más néven
feketeségi fok. Alapvető fizikai törvény az, hogy a sugárzó hőenergia
mindkét paraméterrel arányos, tehát akár az emissziós tényezőt javítjuk,
akár a hőmérsékletet emeljük, egyaránt megnő a kisugárzott energiamennyiség. Külön kedvező a mérések szempontjából, hogy az infrakamerák nem hőmérsékletet, hanem infra tartományban történő energia

sugárzást érzékelnek és alakítanak úgynevezett hőképpé.

A hőképek olyan fekete-fehér képek, amelyeknél a világosabb területek az intenzívebben sugárzó, a sötétebbek a kevésbé sugárzó felületeknek felelnek meg. A könnyebb kiértékelhetőség érdekében gyakran
az iníraképeket mesterségesen kiszínezik, ahol az egyes fényerejű területeket sávonként színekkel helyettesítik.
Az infrakamerákkal készített színes felvételek, főképp az intenzívebben sugárzó területek világító fehér, sárga, és vörös foltjaival, jól
kiemelkednek a hűvösebb zöld és kék árnyalatú részekből. A szakemberek számára a lényegesebb információ ugyanakkor a foltok elhelyezkedése, nagysága, alakja mellett az egyes szerkezeti elemekkel való
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egyeztetés után adódik, azaz annak megállapítása, hogy egy adott
hőfolt mivel magyarázható, és indokolt vagy sem.
A hőképek értékelésekor gyakori, hogy az adott, vizsgált helyre
jellemző, egyedi jelenséget sikerül azonosítani, de legalább ugyanennyi
esetben a hőhídak tipikusak, és ismétlődőek. Szinte érthetetlen, hogy
miért követik el rendszeresen ugyanazokat a tervezési és kivitelesési
hibákat. Legtanulságosabbak talán a panelházakról készített
hőképek. (A felvételek tényleges vizsgálatok során készültek.)
Az 1. sz. képen egy ötszintes, és már javított technológiával készült,
korszerű panelház részlete látható. A kép mozaik felvételekből került
összeállításra. A kép alsó szélén az épület mellett elhelyezkedő
növényzet, pontosabban annak szabadban álló, hideg állapota
azonosítható. Az épület jobb szélén egy üvegezett fülke képe rajzolódik
ki, amelynek hideg állapota a belső fűtetlenség miatt állott elő. Az e feletti részen az épület jobb oldalán tisztán kirajzolódik az első két egymás
melletti panelsor. Ezeken egyszerre két jelenség azonosítható.
Az első, azonnal szembeszökő

rajzolat, a panelek határvonalával

megegyező eloszlású vonalháló, ami melegebb csíkokként jelentkezik.
Ennek a fizikai oka igen egyszerű. Az egyenként beemelt és rögzített
panelek közötti hézagokat kedvezőtlen hőtechnikai tulajdonságú anyaggal töltötték ki, ezért ott a belső légtérből a hőkivezetés intenzívebb. Ez
nem csak a függőleges éleknél, hanem a vízszintes csatlakozásoknál is
azonos mértékben jelentkezik. A hőveszteség mértéke viszonylag kicsi,
és ezt a jelenséget elsősorban nem is a közvetlen kivezetett energia
költsége miatt kell vizsgálnunk.
A szobákban, a belső helyiségekben a panelek csatlakozásánál
rendszerint válaszfal is van, azaz egy kevésbé szellőzött sarok alakul ki.
Gyakori, hogy ide bútorokat, pl. szekrényt is elhelyeznek. Amennyiben
ennek a saroknak a hőkivezetése a külső irányba ráadásul erősebb,

mint a nyílt és sík felületeken, akkor ott egy kismértékű, de valódi helyi
lehűlés alakul ki a helyiségben. Nem kell különösebben bizonyítani,
hogy a melegebb, és akár száraz levegőjű légtérben is a hidegpontokon
valamilyen mértékű páralecsapódás mindig van. Emiatt a sarkok, zugok
nyirkosodhatnak, és akkor, ott igen gyakran megjelenik a penészesedés
is.
A panelek rajzolatán egy másik ugyancsak szembetűnő, az előbbinél
nagyobb kiterjedésű, és tipikusan függőleges és vízszintes határvonalakkal azonosítható melegfolt halmaz figyelhető meg. Ezek tipikus szerkezeti hőszigetelési hibák.
A panelek szendvicsszerkezetűek, amelyek belsejében egy jellegzetes, eredetileg fehér műanyaghab tábla helyezkedik el, szorosan kitöltve
az üreget, Ez természetes, mivel a panel készítésekor kerül behelyezésre, és a beton teljesen körbefogja. Ez az anyag rendkívül jó hőszigetelő.
Sajnos ugyanakkor a tartósságát már nem szokták dicsérni. A betonban
lévő műanyaghab az öregedési folyamat előrehaladtával elkezd sárgulni, zsugorodni, és elválik a betonban levő belső üreg falától, aminek

eredményeképp előbb-utóbb akár teljesen körbeszellőzik. Ekkor alakul
ki egy olyan belső üreggel rendelkező betonfal, amiben van ugyan
hőszigetelő anyag is, de a réseken a belső termikus áramlások miatt a
hőenergia azt kikerülve jut el a külső felületre. Éppen ezen elválások
figyelhetőek meg az egyes panelek külső oldali hőképein.
Ugyanezen területen e két tipikus jelenség mellet még egy harmadik
megfigyelést is tehetünk. Ez pedig az, hogy a földszintről a legfelső
emeletig haladva, emeletenként növekedő intenzitású hőkivezetést
figyelhetünk meg. Súlyos tévedés lenne arra következtetni, hogy az
egyes egymás után beépített panelek minősége folyamatosan romlott
volna. Ilyen esetek inkább a fűtési rendszer hibájára utalnak, és az
ellenőrzéskor gyakran bebizonyosodik, hogy a földszinti lakások
hidegek, a legfelső emeleten pedig nem győznek szellőztetni a meleg
miatt. Ugyancsak tipikus, hogy a fűtési rendszer ilyenkor úgynevezett
soros, egycsöves kialakítású.
Az egycsöves fűtési rendszer olcsóbban kivitelezhető, mivel a függőleges vezetékek közül az egyik megtakarítható. E néhány méter vascső áráért azonban a fűtési komforttal fizetünk, ugyanis a beszabályozás
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a legtöbb esetben nem megoldható, és a felső szinteken a helyiségek túl
melegek, az alsó szinteken pedig fáznak benne a lakók.
A hőképen az általános érvényű megfigyelések mellett jól azonosíthatóak az esetenként kitárt ablakok is. A szellőztetés érdekében résnyire
megnyitott bukóablakok felső részén kialakult melegfolt jól kirajzolja a kiáramló meleg levegő miatt magasabb hőmérsékletű szerkezeti részeket.
A szellőztetés célja a legtöbb esetben nem a levegő frissítés, hanem
a túlmelegített lakrész visszahűtése. A túlzott szellőztetésnek azonban
vannak káros következményei is. A szabadban lévő, hideg levegő tartalmaz valamennyi párát, amit két adattal is azonosítunk. Az abszolút
páratartalom az az érték, amelyet g/m? dimenzióval adnak meg, és az
egy köbméter levegőben fizikailag pára formájában jelen lévő víz tényledes mennyisége. Hogy ez az érték egy adott hőmérsékletű a levegőben
a lehetséges maximálishoz képest sok vagy kevés, azt egy másik mérőszám, a relatív páratartalom mutatja meg, és azt 99-ban mérjük. A relatív
páratartalom
hőmérsékletfüggő. Magasabb hőmérsékleten nagyobb
mennyiségű víz képes pára formájában a levegőben megmaradni.
E fizikai jellemzőkből az következik, hogy amikor pl. télen a szabadban gyakran előforduló, néhány fokkal a fagypont alatti hőmérsékletű,
hideg, nyirkos levegőt beengedjük a lakásba, az felmelegszik ám
eközben a tényleges páratartalma nem változik, azaz ugyanannyi vízgőz
marad benne, de a szobahőmérsékletre való felmelegedéskor lényegesen megnő a tényleges befogadóképessége, és emiatt ugyanaz a levegő, ami a szabadban kimondottan nyirkos volt, felmelegedve
kellemetlenül szárazzá válik. Többek között ez magyarázza, hogy a
panellakásokban télen miért száradnak gyorsabban meg a kimosott
ruhák. A száraz levegőjű lakásokban jobban száll a por, jobban elszaporodhatnak a poratkák, és kellemetlenebb a közérzet. A komfortérzet

javítására párologtatókat, növényeket szoktak alkalmazni, amelyek
lakásonként akár napi több liternyi vizet is elpárologtatnak.
A szellőztetéssel kicserélt levegő hamar felveszi a környezetére jellemző páratartalom szintet, de az állandó, folyamatos kiszellőztetés mi-

att a falak, bútorok, és egyéb tárgyak is túlzottan kiszáradhatnak. A faanyagok ekkor kezdenek repedezni, deformálódni. A levegő kb. 50-7099os relatív páratartalmát érezzük kellemesnek.
Jóformán mindenki személyes tapasztalatából ismert az, hogy amikor nyáron, száraz, de meleg időben az asztalra teszünk egy pohárnyi
hideg italt, akkor az oldala bepárásodik, és hamarosan vízcseppek
gyöngyöznek rajta. Ez is bizonyítja, hogy az előzőekben leírt jelenség
fordított irányban is igaz. Egy szoba hideg sarkában a lokális hőszigetelési hiba miatt megindul a páralecsapódás, és a nedves helyen a penészedés.
A 2. sz. képen szintén egy panelházról készült infírakép van. Ez azonban már nem csak egy .épületrészletet mutat be, hanem egy tömb teljes
átnézeti képét ábrázolja.
Jól azonosítható az épület közepén, a tetején egy nagyobb hőveszteséget jelentő hely, az maga a kazánház. Ezen túlmenően a tetőtérben
kialakuló felmelegedés miatt megfigyelhető a teljes tetőburkolás kisebb
mértékű átmelegedése. Itt futnak végig a kazánházból kiinduló, különben hőszigetelt fűtéscsövek. Mindenki számára azonnal kézenfekvő volt
a magyarázat, hogy a csövek hőszigetelése nem megfelelő. Már többször javították, de a várt eredmény elmaradt.
A helyszíni inírakamerás mérés során percek alatt bebizonyosodott,
hogy a csövek hőszigetelése megfelelő, viszont a padlástérben a csövek
számára kialakított csatorna, és az alatta lévő födém között egyáltalán
nincs hőszigetelés. A csatornát nem a csövek, hanem a legfelső emeleti
lakás mennyezete melegíti fel. Az már részletkérdés, hogy ott úgyis túl
meleg van.
Az épület áttekintő iníraképén jól azonosítható a korábban leírt kedvezőtlen függőleges hőmérséklet-eloszlás, és a jó megfigyelő aztis azonosítani tudja, hogy a felső emeleteken több a nyitott ablak, mint az alsóbbakon. Mindez az egycsöves fűtési rendszer egyenes következménye.
Az épületen ezen kívül egy másik, sokkal szembetűnőbb aszimmet43
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ria is megfigyelhető. A középvonaltól kiindulva a bal oldali szárnyon a
lakások ténylegesen melegebbnek láthatóak, mint a jobb oldali szárnyon
lévők. Ez.a vizuálisan is láthatóvá tett eloszlás különben megegyezik a
befutott panaszokkal is.
A panelházak nagyszámú és jellemző hibája miatt sokan feltételezik,
hogy a felsorolt jelenségek csak ott fordulnak elő. Sajnos a kisebb, egyedi tervezésű és kivitelezésű épületek esetében csak azt mondhatjuk ki,
hogy ott is legalább akkora számban vannak hibák és hiányosságok,
csak sokkal többfélék,
A 3. sz. képen egy tipikus családi ház termikus állapota figyelhető
meg.
A hőképen szembeötlően kitűnik, hogy az épület két periódusban
épült, és ezek nem azonos termikus paraméterűek.
Az eredeti állapotot jól szemlélteti a sátortető szélén, az eredeti
ereszvonaltól beugró, vörös-zöld függőleges vonal, amely a régi és az
újabb fal találkozási, kapcsolódási vonala. Ez nem csak a bal szélső
ablaktól jobbra, hanem bizonyos mértékig az épület jobb oldalán is megfigyelhető.
A hozzáépítés során készült szoba teteje terasz kialakítású, ahol a
korláttartó oszlopok jól megfigyelhető, hideg (zöld) színűek. Hasonló az
épület falazata is. Ez az eredeti épületrészig megfelelő termikus jellemzőjű.
Az e szakaszba beépített ajtó, amely üvegezett, egy jellegzetes, a
beépítési hibára utaló vörös keretvonallal, ottani lokális hőkivezetést
mutat. Ez a termikus állapot különben azonos az eredeti falszerkezetnél
megfigyelhetővel.
A földszinten megfigyelt második ajtót a méréskor zsalugáter takarta.
Ennek rácsozottsága jól azonosítható. Az ajtó mögötti bemelegedés a
felső réseken intenzíven kiáramlik, ami a párkányszintig megfigyelhető
elterülő hőfoltot jelent. E szakaszon nem hőkivezetés, hanem az ajtó
miatti kiáramlás azonosítható.
A hőkiáramlás a jobb oldalon a ferde üvegtető alatti zugban felgyülemlett meleg eredményeképp is kialakul. A két jelenség boltívszerűen összeér.
Jól megfigyelhető a földszinti és az emeleti ablakok termikus
eltérése. A földszinti üvegezési állapotok kimondottan kedvezőek, az
emeleti átlagos, vagy annál gyengébb.
Az egész épületlábazat indokolatlan mértékű hőkivezetést mutat. Ez
a fűtött területek talaj irányú hőkivezetésére utal, amely felmelegszik, de
a hőenergiát nem tartja meg, hanem a lábazaton keresztül kivezeti. A
megfigyelt jelenség egy olyan tipikus hiba, amely szinte minden nem
alápincézett épületnél a nem megfelelően kialakított alsó hőszigetelés
miatt áll elő. A legtöbb esetben nem is gondolnak arra, hogy a
hőszigetelést a talaj irányába is el kell készíteni. (Erre a célra egy
salakréteg is a legtöbb esetben teljesen megfelelő.)
Az emeleti részen a falhőmérséklet alapján a hőszigetelés a földszintivel azonosnak ítélhető.
Az ablakok feletti hidegfolt, zöld terület a fűtetlen tetőtér miatt alakul

ki. Fokozottan figyelemre méltó a sátortető vonal alatti ismételten vörös,
sőt helyenként sárga színű hőfolt, ami a nem fűtött, és nem hőszigetelt
területen, azaz a felső tetőtérben alakul ki, és a földszinti falrészekkel

közel azonos hőkivezetést mutat. Ez pedig csak akkor állhat elő, ha a
mennyezeti födémen keresztül felszálló meleg levegő ott egyrészt
megreked, másrészt a réseken kiáramlik, és felfűti a területet.
A tfödémszerkezet hőszigetelése nem megfelelő. Ez a földszinti
szobák tetején is valószínűsíthető.
A hőszigetelési hibák mellett a hőkép egy belső légáramlástis sejtet,
ami miatt az épület belül teljesen átszellőzik, és a tetőszerkezet kéményhatása miatt az alul beszívott hideg levegő okozta folyamatos légcsere
egy további intenzív és általános lehűlést eredményez.
Az ismertetett tipikus hőszigetelési hibák, bár a legtöbb esetben a
takóépületek vizsgálata során kerülnek azonosításra, ez azonban nem
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azt jelenti, hogy más, pl. ipari berendezések esetében ilyen gondok ne
merülnének fel.
Az egyik vegyipari gyárban a téli időszakban a lehűlések miatt a termelési kapacitás jelentős visszaesésére panaszkodtak. A vizsgálat
során meglepően sok, és jelentős számú, egyenként kis energiaveszteséget eredményező szigeteléshiba volt azonosítható. A kijavítás
után nemcsak a téli, hanem a nyári termelési kapacitás is növekedett,
ugyanakkor a költségek is csökkentek.
A megbízások között olyan is akadt, amelynek az eredeti vizsgálati
célon túlmenően jelentős környezetvédelmi eredménye is lett.
A szennyvíztisztítás során a bioiszapot kezelőtornyokban gyűjtik,
ahol a baktériumok a szerves anyagokat lebontják. Ez a folyamat csak
megfelelő hőmérsékleten tud kellő intenzitással működni, és a téli, hideg

időszakokban a lehűlt toronyból nem kellően lebontott, megtisztult anyag
került ki. A torony oldalsó, hőszigetelő falazatának hibáit a javítások
előkészítésekor kezdtük azonosítani,

amikor kiderült,

hogy az alsó,

lábazati részen, illetve a talaj felé az alapozás irányába egyáltalán nincs
hőszigetelés, és e részek energiavesztesége több, mint az egész építményé összesen.

Más alkalommal a Távfűtő Művek egy délbudai raktárbázis felé
jelezte, hogy a mérései szerint az előremenő gerincvezetéken a mérthez képest a lehűlt visszatérő víz mennyisége lecsökkent, és emiatt a
területen komolyabb vízveszteség állott elő, valahol lyukadást feltételeznek. A csővezetékpár egy fedett közműalagútban volt. Ezt 50 méterenként megfigyelő aknákkal látták el, és emiatt könnyű volt azonosítani, hogy melyik két akna közötti 50 méteres szakaszon van a kérdéses kifújás. A kritikus szakasz éppen a raktárbázis folyamatos bejáró forgalmával terhelt 20 cm vastag betonnal fedett része alatt volt. A felbontás elkerülhetetlen, de a forgalmat is fenn kell tartani.
Az elképzelés szerint a nyomvonal fele környékén történő feltárás
után azonosítani szerették volna, hogy melyik irányból érkezik a kifuvás,
miáltal az egyik rész a hiba helyének lokalizálásából kizárhatóvá válik.
Nem volt vitás, hogy néhány célszerű kutatóaknával a hibahely előbb
utóbb megtalálható lesz.
A terület infrakamerával való megfigyelésekor a 20 cm-es betonréteg
alatt is jól azonosítható volt a közműcsatorna nyomvonala, mivel az a felszínen közel 2 9C-os túlmelegedést eredményezett. Ez a nyomvonal az
épület melletti bekötés egyik fordulójánál még további közel 1 "C-al
megemelkedett. Ekkor az egyik raktári segédmunkással krétával bejelöltettük a célszerű felbontási helyet. Amikor az megtörtént, még ki kellett
tágítani, hogy a javítást végző szerelő is beférjen.
Hasonló probléma merült fel az egyik néhány évvel ezelőtt épített

szállodánkban

is, amikor

azonosították

a padlófűtési

rendszerük

lyukadását. A kivitelező felbontotta a közel 200 m2 területű mettlachi
burkolatot, majd megtalálva kijavította a fűtéscső hibáját. A visszaburkolás és a fűtés újraindítása után a jelenség változatlanul fennállt. A
szárnlát nem fizették ki.
Első lépésben az elosztónál megbontva azonosítottuk, hogy melyik
az a csőszakasz, amelyik nyomás alá helyezve és kiszakaszolva azt
nem őrzi meg, azaz szivárog, leereszt, Ekkor az össze többi melegvízzel táplált szakaszt üzemben hagyva a kritikust átfolyó hideg vízzel
hűtöttük, amíg a hőképen hideg csíkként ki nem rajzolódott a keresett
nyomvonal, Egy jó fél óra elteltével, amikor beállt a termikus állapot, a
nyomvonalon egy nagyobb hidegfolt is azonosíthatóvá vált, azaz megtaláltuk a szivárgás helyét. Ekkor bejelöltük azt az egy darab lapot, amelyik alatt a lyuk volt, mindössze alig 10 cm-re az előző javítástól.
A felsorolt, és számos más, itt nem ismertetett példa azt bizonyítja,
hogy építményeink hőtechnikai szempontból nem éppen tökéletesek, de

a hibák illetve más műszaki problémák megfelelő, és rendelkezésre álló

eszközzel kizárólag optikai úton való megfigyeléssel rendszerint azonosíthatóak, és ezáltal lehetőség nyílik azok kijavítására, és ezzel egyidejűen a károk, a költségek csökkentésére.
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