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Gatlilea Galillei

MlT !s JELENT R ruÚszRrl leneuzŐ:
nőszlcerelŐ rÉpessÉcz
Az épitési célú termékek forgalomba hozatalának, megfele-
Iőség igazolásának általános szabályait az Eurípai Unióban
már régőta az Épités1Termék lrányelv [l ] , Magyaror szágon
az Epitési Törvény [2] és végrehajtási rendel ete L)] szabá-
lyozza, A termékkörre eddig a rendelet és az Európai Bízott-
sághatát ozata 14) áIlapitotta meg a forgalomba hozata|hoz
szükséges szabályokat és adott iránymutatást konkrét el-
játásokra' Alapelv azonban, hogy a termékek tulajdonságait
vÍzsgálatokkal igazolni kell'

Anyí|ászárókra vonatkozó elóírásokat eddíg magyar kö-
vetelményszabványok [5] [ó] tartalmazták' A külső hom.
lokzati ablakok, erkélyajtók, tetőablakok és bejárati ajtók
megfelelőség igazo|ásának alapja a jövőben egy 200ó-ban
megjelent európai termékszabvány lesz Í7], me|y - egy át-

meneti időszak letelte után - 2010, januát 3l-ét követóen a

termékek CE-jelölésének a mríszaki alapját képezÍ. A meg-
felelőség igazo|ását ekkor a szá||it6 megfelelőségi nyílatko-
zata és a terméken elhelyezett CE-jelölés képezi,

A termékszabvány a homlokzatí szerkezeteket éróhatások
alap1án 23 termékjellemzőt sorol fel' Bzek közül a napsuga-

rak elleni védelemmel, a hőszigetelő képességgel összefüg-
gésben |évő, a szerkezeten átiutőhőmennyíséget jellemző
m úszakÍ kategóriát tes szük v ízsgáIat tárgy áv á,

HŐszlGETELÉs
A hószigetelés fogalma a magyaÍ követelményszabvány
Szerint nincs iS deflniálva, mível fizikai egységró1 van sz6,

csupán az értéknagysága alapjánvan fokozatokba sorolva.
A szabvány jelölése (k"u') alapján k.értékként szerepel a
köztudatban'

HŐÁTBocsÁTÁs| TÉNYEZő
Ahőátbocsátási tényező (iele, u) egy adott épületszerkezetre
je||emző érték' Megmutatia, hogy a szerkezet egységnyi
felületén, időegység alatt mekkora hőmennyiség áramlik
át egységnyi hómérsékletkülönség esetén, A hőátbocsátási
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Hőszigete!ő képesség

tény ező a hőátbocsátásí ellenállás recíproka' Mértékegy.
sége: Wm,K. A fogalom angol és német megfeleló;e a

Thermal transmittance (U.Value) és a Wcirmedurchgangs-
koffizient kifejezés,

A fokozol Névleges hóitboaútisi

tényező (k,6)W/(m,K)Jele Megnevezése

HI KÜ|önIeoes hószioete|ésíí < 2,00

H2 Nogy hőszigete|ésŰ 2,01 - 3,00

H3 Kiizepes hőszigete|ésÍÍ 3,01 - 4,00

H4 Kis hószigete|ésŰ 4,0] - ó,00

1. táblózat: A hőszigetelésifokozatok az ablakok, erkélyajtók
szabvónyóban [5]

A Íokozot Hóótbocsitósi tényező

W/(m'K)Jele Megnevezése

H] KÜ|ön|egesen hőszigete|ő < 19

112 Nogymértékben hószigeteIi 1 ,91 - 2,5

l|3 Közepesen hővigete|ó 2,51 - 3,00

H4 Kismértékben hószigete|ő > 3,00

2. táblázat: A hőszigetelési.fokozatok ajtók esetén [6]

A termékszabvány szerínt három lehetóség va n az ÍJ.ét-

tékek megha tár ozásáral

- táblázatből vett érték,

- számítás (egyszerű, részletes) vagy

- mérés.
A hóátbocsátásra vonatkoző szabványokban az anyagfé-

leségek és a szerkezet típusok ftiggvényében taláiunk táb-

Iázatba foglalt átlagosan figyelembe vehetó értékeket.

Szá mítássa l történő meghatározás
A szerkezeti kialakítás, a keresztmetszeti rajzok a|apján Ie-
hetóség van ahőátbocsátási tényező számítással tórténő
meghatározására egyszerűsített módon, mely azonban figye.
lembe veszi a profilkapcsolatok és az üvegezés távtartójának
módosító hatását, Egy részletesebb számítási módszer mínd
a profilokra, mind a teljes szerkezetre vonatkozőan elvé-
gezhető, me|y már a valóságot megközelító eredményt ad,
Ennek elvégzését több számítógépes program segítí. [8]
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]. óbra
A szómítás képlete és

a figtelembe vett
tényezők az

eg,,szerűsített
módszernél

2, óbra
A részletes számítás

eredményeként
megjeleníthetőek az

azonos hőmérsékletű
izoterma vonalak is

a számítógépes
programmal.

Méréssel történő meghatá rozás
A hószigetelés méréssel töfténő meghatátozása [8] integ-
álthőáramméréses módszerrel történik, mely hőmérséklet
érzékelót adataÍ és egy segédkamra összenergía vesztesé-
gének mérése útján ad eredményt,

A mérési adatok jobb összehasonlíthatósága míatt a
v izs gáIt szerkezet mé rete e gy ezmény esen rögzített, Abla.
kok esetében I23 x 148 cm tokkülméretű, ajtók esetében
100 X 200 cm-es, A mért adattal avizsgáIt felületű, azo-
nos kialakítású szerkezet jellemezhető.

HŐátbocsátási tenyező értékelése
A hószígetelésÍ fokozat és a számérték alapján történík, A
termékszabvány az egyezményes érték közlését kéri szá.
mon' Mindig a kisebb érték jelentí a megfelelést,

Megiegpesl Áz üvegezésre és a táVtartókÍa együttesen éÍtelmezett át1ag

3' tóblázat: A hőótbocsótósi tényező követelményértékei
nt,ílaszáróh.a a rendelet első mellékletében [10J.

A hétköznapi szőhasznáIat a hőszigetelő képesség jellem-
zésére a _ már Ídejét múlt - k.tényező vagy a hószigetelés,
hőátbocsátási ellenállás fogalmat hasznáIja, Az anyagok
jellemzésére a hóvezetésÍ tényező fogalom használatos, A
műszaki szőhaszná|at pedig a tulajdonság jellemzésére a
hőátbocsátás' hőátadáSÍ tény ező, hővezetési ellenállás, hő-
át am f'o galmakat használ ja,

osszefüggésben van a hőátbocsátási tényező aZ anyag-
vastagsággalés a tömítésekszámával, íllewe PVC profilok
esetén a légkamrák számáva|. Az üveg rétegrendje, távtartő
típusa Vagy a betétszerkezetek jellemzóje igen nagy befo.
lyással van rá, illetve a beépítés Ís nagymértékben módo-
síthatja a kapott végeredményt' A tényezó jelenleg nem
veszi figyelembe a szerkezet légáteresztésébó1 adódó hő-
veszteséget,

Gya korl ati j el entősége
Az egyre szÍgorodó előírások és az energiaárak emelkedése
együttesen adja, A toronyházakba, tagolt felületű épületekbe
szígorúbb feltételeknek is megfelelő szerkezetí megoldások
szükségesek, míg egy idényjelleggel használt épületbe egy-
szetűbb kialakítás is elégséges lehet, Azonban a cél, hogy
a fiítési Ídényben mínélkevesebb felesleges hőenergia tá.
vozzékaz épületekből.

A jelenlegi elvárás a nyílászátőkra rendeletben megha-
tározott, [10] Értékeit |ásd a 3, táblázatban, A jövóten a
követelmények további szígorodása v árhatő,A gyakorlatban
minél kisebb hóátbocsátási tényezővel rendelkező szerke-
zetek alkalm azása cé|szeíí.
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11] sglloó/EcK Építési Termék Irányelv (CPD)

Í2l 1997 . évi LXXVIII' törvény az épített környezet aiakításáról és védel-
métő|_ Építési Törvény (ÉTV)

B] )/200)' (I, 25') BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termé'
kek múszaki követelményeinek, megfelelóség igazolásának, valamÍnt
forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabáIy aírőI

|4] 1999l9JnKBurópaí Közösségek Bizottsága hatá rczata (1999 ' január 25 .)

t5] MSZ 9)84-2:1989 Abiakok és erkélyajtók. Mríszaki Követelmények
[ó] MSz 9386:1991Ajtók műszaki követelményeí
|7] MsZ EN 14351-1:200ó Ablakok és ajtók' Termékszabvány, tel'esító-

képességi jellemzők. 7. ÍésT TűzáI1ó éslvagy füstgátló tulajdonság
nélkülÍ ablakok és külső beÍáratí aitók.

[8] MsZ-04-14o-2' Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai
számításai' Hőtechníkai méretezés, EN ISo 10077.1:2000, Ajtók, abla.

kok és társított szerkezetek hótechnikai viselkedése, A hóátbocsátási té-

nyező (oszámítása, 1. rész: Egyszerúsített módszer (ISo 1OO77-7 2oOO)

EN ISo 10077-2' Aitók, ablakok és társított szerkezetek hótechnikai
viselkedése' A hőátbocsátási tényező kíszámítása, 2. részl Numerikus
módszer tok- és szárnyszerkezetekhez (|So 10077.22003)

t9] MSz 9)84-6:1988 Ablakok és erkélyajtók. A hószigetelés vizsgáIata'
MSZ EN ISo 8990:2000 Hőszigetelés, Hóátbocsátási tulajdonságok
megttatározása állandósult állapotban. Kalíbrált kamra és segéd-
kamra' EN Iso 12567-l, Ablakok és ajtók hőtechnikai viselkedése. A
hóátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással' 1. rész;

Teljes ajtók és ablakok (Iso 12567-12000)

|10l7/2006. (V, 24') TNM rendelet _ az épületek energetikai jellemzóínek

mesl7atátozásáróI,

hossza

ÉpÜlethotiroIi szerkezet A hóitboaitisi tényezó

követe|ményértéke U [Vm'K]

Hom|okzoti Üvegezett nyílószóró

(Ío vogy PVC keretszerkezette|) l.ó0

HomIokzoti Üvegezett nyílószóró (Íém keretszerkezette|) 2,00

Hom|okzoti Úvegezef| nyÍIúsziró.

ho név|eges fe|Ü|ete kisebb, mint 0,5 m, 2,50

Homlokzoli üvegfol 1,50

Tel6fe|Ü|vi|ógító 2,50

l TeÍfut ob|ok 1,70

HfrIJd<zofl Üvegezeíen kopu 3,00

Hor{daoti vogy fÚtiitt és fÚtet|en terek közöÍli oitó t,B0
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