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Ablakok műszaki követel ményei:
hőszigetelő képesség
IV.
*rrt

A termékszabvány a hom|okzati szerkezeteket érő hatások a|apján 23 termékje|lemzőt sono| fe|. Ezek közÜ| negyedikként a napsugarak e|leni véde|emme|' a hőszigete|ő képességgeI
osszefÜggésben |évő, a szerkezeten átjutó hőmennyiséget je||emző műszaki kategóriát teszszÜk vizsgá|at tárgyává.

A hőszigete|ő képesség
A hőszigetelés fogalma a magyar köve-

telményszabvány szerint nincs is definiálva,
mive] fizikai egységről van sző, csupán az

értéknagysága alapján van fokozatokba
soro]va. A szabvány j elölése (k.u''J alapján
*k', értékkéntszerepel a köztudatban. Ldsd
az 1. és a 2' táblázatban'
A hétköznapi s zóhaszná|at ahőszigetelő
képesség jellemzésére a - már idejétmúlt,

KÜ|önleges hősZigeteléSű

H2

Nagy hószigete|ésű

t9

Közepes hőszigete|ésű

t3.01-4.00

Kis hószigete|ésű

:4.01-6.0o

H4
1

'

táb|ázat. A hószigete|ési Íokozatok az ab|akok' erké|yajtók szabványában [5]

- k-tényező Vagy a hőszigetelés , hőát-

bocsátási ellenállás fogalmat has zná|ja.

Áz anyagok jellemzésére a hővezetési
tényező fogalom használatos. A műszaki szóhasználat pedig a tulajdonság
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jellemzésére a hőátbocsátás, hőátadási
H3
Közepesen hószigete|ő
2,51_3'0
tényező, hővezetési ellenállás, hőáram
UA
fogalmakat használja.
A hőátbocsát ási tényező (jele: U) egy
adott épülets zerkezetr e jellemző érték. 2.táb|ázat - A hószigete|ési Íokozatok ajtók esetén [6]
Megmutatja, hogy a szerkezet egységnyi
feltiletén, időegység alatt mekkora hőmennyiség áramlik át egységnyi hőmérséklet-különbség esetén. A hőátbocsátási
S z ab áIyo zás,
tényező a hőátbocsátási ellenállás reciproka' Mértékegysége:w / m, K'
Az épÍtésicé|útermékek forgaIomba hozata|ának, megfe|e|őségigazo|ásának
A fogalom angol és német megfelelője
á|ta|ános szabá|yait azEurópai Unióban már régóta az ÉpítésiTermékIránye|v
a,,Thermal transmittance (U-Value)"
Ttrvény [2] és végrehajtási rende|ete [3] sza[1]' Magyarországon az Építési
és a,,Wármedurchgangskoeffizient,'
bá|yozza' A termékkörre eddig a rende|et és az Európai Bizottság határozata
kifeiezés.
[4] á||apította meg a forgalomba hozata|hoz szÜkséges szabá|yokat és adott
iránymutatást konkrét e|járásokra. A|ape|v azonban. hogy a termékek tulajdonságait vizsgá|atokkaI igazoIni ke||.
A nyí|ászárókra vonatkozó e|őírásokat edd g ma gyar követelménvszabvánvok
t5] t6] tarta|mazták' A kÜlső hom|okzati ab|akok' erké|yajtók, tetőab|akok és
bejárati ajtók megÍeIelóségigazo|ásának aIapja a jövőben egy 20O6-ban megje|ent európai termékszabvány |esz [7], me|y - egy átmeneti időszak |ete|te
után - 201o. január 31-ét követóen a termékek CE-je|ö|ésének a műszaki a|apját
képezi. A megfe|e|őség igazo|ását ekkor a szál|ító megfe|e|őségi nyi|atkozata
és a terméken eIhe|yezett CE-je|ö|és képezi.
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A hóátbocsátási tényező
meghatározása

A termékszabvány szerint három

lehetőség van az,,U', értékekmeghatározására:
l táb|ázatbő] vett érték,
l számítás (egyszerű, részletes] vagy
t mérés.
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1.60

Homlokzati ÜVegeZett nyí|ászáró (fém keretszerkezette|)

2.OO

Homlokzati üVegezett nyí|ászáró,
- ha név|eges fe|Ü|ete kicóhh m;ni

2,5O

u.c m
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Hom|okzati Üvegfa|
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Tető{e|Ülvi|ágító
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TetŐsík ablak
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Megjegyzés: 1) Az Üvegezésre és a távtartókra egyÜttesen érte|mezett át|ag.
3. táb|áZat

- A hóátbocsátási tényező követe|ményértékei nyílászárókra, a rende|et e|ső

mel|ékletében Ii 0]

hossza

U,
1. ábra: a számítás kép|ete és a figyelembe
vett tényezók az egyszerűsített módSZerné|

A hőátbocsátásra vonatko ző szabványokban az anyagféIeségek és a szer.
kezettípusok függvényében találunk
táblázatb a fo glalt, átla
vehető értékeket.
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A szerkezeti kialakítás. a keresztmetszeti
rajzok alapján lehetőségvan a hőátbocsátási
tényező számítással történő meghatár ozására egyszerűsített módon, mely azonban

figyelembe veszi

a

profilkapcsolatok

és az

üvegezés távtartójának módosító hatását.
Egy részletesebb számítási módszer mind

a profilokra, mind a teljes szerkezetre
vonatkozóan elvégezhető, mely már a valóságot megközelítő eredményt ad. Ennek

elvégzéséttöbb számítógépes program
segíti. [8] Lásd az 1_3. ábrákat'
A hőszigetelés mérésseltörténő meghatározása [8] integrált hőáramméréses

módszerrel történik, mely hőmérséklet-érzékelők adatai és egy segédkamra
összenergia.veszteségének méréseútján
ad eredményt.
A mérésiadatok jobb összehasonlíthatósága miatt a vizsgált szerkezet mérete
egyezményesen rögzített' Ablakok esetében 123x148 cm tokkülméretű, ajtók
esetében 100x200 cm-es.
A mért adattal a vizsgált felületű,

azonos kialakítású szerkezet iellemezhető.

+ .,,

trrTeKetes
A hőátbocsátási tényező értékelése

a hőszigetelési fokozat és a számérték

alapján történik' A termékszabvány az
egyezményes értékközlését kéri számon.

2, ábra: a részletes számitás eredmónye.
ként megje|eníthetőek az azonos hómér.
sékletű izoterma vonaIak is számítógépes

programmal
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3. ábra: a hómérsék|eti izoterma görbék a
beépítéstől is ÍÜggnek

24

.^^|Áli
u)otout

\AId4

A vörös

árnyalatok nagyobb hóáram|ást jelIemeznek

ÁA|-A^^
t tuNEp9.

2009. 09. I MAGYAR ASZTALOS ES FAIPAR

A számadatot a követelményértékhez hasonlítva, mindig a

kisebb értékjelenti a megfelelést.
Összefüggésben van a hőátbocsátási tényező az anyagvastagsággal és a tömítések számával, illetve PVC-profilok esetén
a légkamrák számával' Az üveg rétegrendje, távtartótípusa
vagy a betétszerkezetek jellemzője igen nagy befolyással van
rá, illetve a beépítésis nagymértékben módosíthatja a kapott
végeredményt'Atényező jelenleg nem veszi figyelembe a szerkezet légáteresztéséből adódó hőveszteséget.

GyakorIati jeIentóség
Gyakorlati jelentőségét az egyre szigorodó előírások és az
energiaárak emelkedése együttesen adja. A toronyházakba,
tagolt felüIetű épületekbe szigorúbb feltételeknek is megfelelő
szerkezeti megoldások szükségesek, míg egy idény jelleggel
használt épületbe egyszerűbb kialakítás is elégségeslehet.
Azonban

a cél, hogy a

fűtési idényben minél kevesebb felesleges

hőenergia távozzék az épületekből.

E|várások
anyí|ászárókra rendeletben meghat ározott'
a
3'
táblázatban' Ajövőben a követelmények
Értékeit
lásd
[10]
további szigorodása várható. A gyakorlatban minéI kisebb hőátbocsátási tényezővel rendelkező szerkezetek alkalmazása
célszerű.
A jelenlegi elv ár ás

Papp Imre

vizsgá|ómérn<ik
nyí|ászáró.szakértó (M M K-0 1.4917 )

Epítésügyi Minősége||enórző |nnovációs Nonprof it Kft.

További információk/ lroda|omjegyzék
t1] B9l1o6,/EGK ÉpítésiTermék Irányelv (CPD)

L2]

t3]

1997. évi LXXV|I|. törvény az építettkornyezet a|akításáró|

és vér]eIméról - ÉnítésiTörVény (ÉTV)

3/2oo3'(|.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeIet az építési
termékek műszaki köVeteIményeinek, megfeIe|óségigazolásának, valamint ÍorgaIomba hozata|ának és feIhasználásának
részIetes szabá|yairó|

L4] 1999/93/EK

t5]

('1

Európai Közösségek

999. január 25.)

lVSZ 93B4-2:19B9 Ab|akok és erké|yajtók. lr./űszaki követe|menyeK

16] MSZ 9386:1993

|7]

Bizottsága határozata

Ajtók műszaki követe|ményei

MsZ EN 14351-1:2006,.Ablakok és ajtók. Termékszabvány,

te|jesítóképességijelIemzók. 1 ' rész:rŰzá||ó és,/vagy f Üstgát|ó
tu|ajdonság nélkL]|i ab|akok és kÜ|sŐ bejárati ajtók.,'
tB] MsZ-o4-14o-2: ÉpÜlet'ek és épÜ|ethatároIó szerkezetek hőtechnikai számításai. Hótechnikai méretezés.EN |So 1o077.
1:2ooo, Ajtók. ab|akok és társított szerkezetek hótechnikai
vise|kedése. A hőátbocsátási ténvezó kiszámítása' ]. rész:
Egyszerűsített módszer (lSo 1oo77-1:2ooo| EN |So '1o077.2,
Ajtók' abIakok és társított szerkezetek hőtechnikai viseIkedése. A hőátbocsátási tényezó kiszámítása. 2. rész: Numerikus
módszer tok- és szárnyszerkezetekhez |So 1 oo7 7 -2:2oo3)
|VSZ 9384-6:1988 Ab|akok és erké|yajtók. A hószigete|és
vizsgá|ata. MSZ EN |So 899O:2oo0 Hószigete|és. Hőátbocsátási tulajdonságok meghatározása á|landósuIt á||apotban.
Ka|ibrá|t kamra és segédkamra. EN lso 12567.1, Ablakok
és ajtók hótechnikai vise|kedése' A hóátbocsátási tényező
meghatározása mérókamrás eljárássa|. 1' rész: Teljes ajtók és
ablakok (lSO 1 2567-1:2000)
Í1o] 1/2006. (v' 24') TNM rende|et - aZ épÜ|etek energetikai
jelIemzóinek meghatározásáró|.

t9]
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