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IIUf'' értékCsökkentéSe

termikus merevítőVel

Az energíaintenzitás (a fogyasztás a GDP.
hez viszonyítva) Kelet. és Közép.Eurőpában

lényegesen magasabb, mínt az oEcD oÍszá.

gokban' UgyanakkoÍ az ipaÍ hatékonysága

és az épületekben biztosított hőkomfort
szintie sokkal alacsonyabb' Nem irreá|is az
a feltevés, hogy valamikor a közeliövóben
hazánkban az életszínvonal és íparíterme.
lés eléría nyugat.európai országok szintiét,

Ehhez nagyÍészt az eneÍg}aÍogyasztást kell
csökkenteni, másrészt víszont növelni kell
az eneÍg|ahatékonyságot annak érdekében,
hogy az energiae|Látő rendszer bővítése és

a

határolószerkezetek, nagyon magas szintű' szÍgetelés,
passzív napenergia hasznáIata stb,) akár évÍó0-80 kWh/mz,
passzív házaknáI pedíg mindössze 15 kWh/m2,
Az épitőipari ágazat- a lakó- és kereskedelmí célúépületeket egyaránt ideértve - az ETJ legnagyobb energiafo.
gyasztőja, illetve a legnagyobb Európai Unión belüli Co,.
kibocsátó, és ennek az ágazatnak tudható be az EU teljes

végfelhasználói energiafogyasztásának és Co'-kibocsátásának kb. 4OoÁ-a, Az ágazat a költséghatékony energÍamegtakarítást ílletóen jelentős mennyiségű, még kihasználatlan potenclillal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy
ennek kiaknázása esetén az El]-ban a végfelhasználóÍ
energíafogya sztás 2020 -ra

tésiágazat teszi kiaz összes energiafogyasz.
tás mintegy 40%.át, Az épnletek nagy tésze

az

alacsony építésimínőségmíatt ígen

%.kal csökkenhet,

Németországban.2009, október 1-tó1 érvényesúj energetikai előírásokat vezettek be, megelózve sok más euró-

pai államot' A tervek Szerint 17 m1IIó lakóépületet és
további ó millió közösségi épületet fognak felú;ítani.
Az új szabá|yozás |ényeges e|emei:

Épü|etszerkezet EnEV

2009 követe|ményei úi épü|etek esetén
Nem Iakóépületek

l.akóépü|etek

légszennyezettség további növekedése

elkerülhető Iegyen, MagyaroÍszágon az épí.

1 1

U

(Wm2K) g-érték*

Tetők
AbIakok, erké|yajtók

1,30

TetőabIak

1,40

1,40

1,80

1,80

Kü|ső

ajtik

0,60

*

A

g.érték*

1,30

0,60

1,40

Füqqonyfalak
,,9,, értékvagy más néven összenergia-átbocsátás

sugárzásbó|

tikaí célú)Íe|űiításra szorul.

átbocsátásbó| és a másodIagos átbocsátásból,

12

(Wmzr;

0,20

rossz állapotban van, és alapvető (nem sta-

Hazánkban a lakóépületek fűtésÍcélúenergiaÍogyasztása
gyakran két-háromszorosa a hasonló nyugat európai
értéknek'A fiítésicélúenergíafo gy asztás 250_400 kWh/m2
éves szinten mozog, 1Jgyanez az értékaz oECD országaíban I50_25O ftylftlmz/év. Skandináviában a jóI szígetelt
épületeknél ez a Íogyasztás 120-150 |1s1l\lmzlév, az űn.
alacsony energiafogyasztás(l házak esetén (nagyon jó

U

0,28

KÜ|ső fa|

megmutat1a. hogy a nap-

(300nm és 2500nm kozti tartományból) származő energia hány

száza|ékajut át az üvegfelÜ|eten' KéÍrészbő| tevódik Össze: a közvetlen energiaame|y az abszorpcii eredménye'

Ahazai hótechnikai követelménveket a 7/200ó TNM rendelet határozza meg'
A rendelet követelményre nd szere hár omszint(í l

. A határoló. és nyí|ászárő szerkezetek hóátbocsátási
tényezőir e vonatkozó követelmények

. A fajlagos hőveszteség.tényezőre vonatkozó követel'
mények
. Az összesített energetikaí jellemzőre vonatkozó követelménvek

aktuá|iS: profi|ok
A leglényegesebb és a nyilászárí szerkezetek hőátbocsátásÍ tényezőire vonatkozó követelmények a 7/2006
(v 24'\ TNM rendelet szerínt:
'
A hőátbocsátási tényező

Épü|ethatáro|ó szerkezet

követe|ményérték U [W/mzK]
KÜ|sŐ fa|

0,45

LapostetŐ

0,25

Pad|áíödém

0,30

FűtÖtt tetőtereÍ határo|ó szerkezetek

0,25

Hom|okzati Üvegezett nyí|ászáró (fa vagy PVC

keretszerkezette|)

1,60

HomIokzati Üvegezett nyílászár ó
(fém keretszerkezette|)

2,00

Hom|okzati üvegezett nyí|ászárŐ, ha név|eges fe|Ü|ete kisebb,
mrnT u,5 m1

2,50

MÍnt a táblázat adataÍbóllátható a jelenlegÍ hazai követelmények nem túl szígorúak,de a következő években az
,,U'' értékekjelentós csökkentése várható'
A PvC ablakok gyártása Európában az 5O-es évekvégén
kezdődött és gyors mű'szaki fejlődésének köszönhetően
gyorsan elterjedt, Mai szemmel vizsgáIva az akkorÍ egykamrás szerkezetek nem tűnnek energetíkai Szempont.
ból forradalminak, de voltak olyan tulajdonságaik, amelyek míndenképpen indokolták elterjedésüket, Mát az

első profilok Ís gumítömítéssel voltak ellátva,

amÍ

elentős en jav ította a sz erkez etek |é gzár ását és ezze\ ho zzájáru\t a légcsere okozta hőveszteségek csökkentéséhez,

j

valamint kedvezően befolyásolta
kedvezőtlen hőérzetet

a

szélhatás okozta

ProfiIvastagság

50-60

(2)

1,8-2,2

1,6-'i,8

58-60

(3)

68-70

(4-5)

1,3-1,4

70-80

(6-7)

1,2-1,3

A különbözó

rendszerek UF értékételsősorban a

növelésével a hőátbocsátási tényező értéketovább jelentósen nem csökkenthető, Abhoz,hogy az UF értékétegy
adott vastagság esetén tovább lehessen csökkenteni, specÍálÍs megoldások alkalma zásáravan szükség

Ilyenek lehetnek:
. hőszÍgeteló anyagok a|kalmazása
. kamraszám növelése és termikus merevítésalkalmazása
. sllgárzás-v isszaveró rétegek a7ka|mazása

Hagyományos eszközökkel

a hőát-

bocsátási tényező csökkenése 4-5
kamraszámig és kb' 70 mm-es
szerkezeti vastagságig jeIentős,
utána már csak kismértékú'Ezen

- ugyanis a je|en|évő 25-)0
gyártónak közel 100 különböző rendszere van forgalomban _ útvesztó,ben érezhetímagát a vásár\6,
Mílyen szerepe lehet
. a profÍlok teljes vastagságának
. a profÍlok falvastagságának
. a légkamrák számának
. a tömítés anyagának és helyzetének
. a merevítésminőségének stb,

profi

lok geometriai kialakítása és a merevítés mínősége, valamint elhelye zése hatát ozza meg,
Adott szerkezetÍ vastagság esetén a kamrák számának

A hatalmas választék miatt

jellemzó1ret'

Hőátbocsátási
tényező

UdWmzK)

MA A HAZAI PVC PROFILPIAC
IGEN szíNEs KÉPET MuTAT.

kérdezheti avásárlő, aki nem ísmería különbözó

Kamrák száma

(mm)

jellemzőkkel
U

t

:

7,)-I,4

nagyságrendileg

W l mzr'hőátbocsátásÍ

tényező értékérhető el,

A PVC profilok

mríszaki

A PVC ablakprofilok tekintetében megállapítható, hogy
Magyatországon leginkább az (ln, háromkamrás rendszereket alkalm azzák, me|yeknek a szerkezetÍ vastagsága
á|ta|ában 58.ó0 mm, Energetikai szempontból örvendetes
tény azonban, hogy ezek a rendszerek anyilászáró piacró|
kezdenek kiszorulni és egyre inkább jelennek meg a négy
és ötkamrás, valamint hat és hétkamrás rendszerek,
Ezeknek a profÍloknak - melyeknek vastagsága eléri
a T8-80 mm-t - a hőátbocsátásitényezője megközelíti a fa
profiloknál je7lemző hőátbocsátás i tényező értéket'

hőszigetelésének

további érdemíiavulásához, ahhoz
hogy U1 értéketovább csökkenjen,
a ltagy ományos profilkialakítástól
eltéró specíális beavatkozások szükségesek' Egy Ílyen
megoldás, hogy az acél merevító helyett PVC merevítést

alkalmaznak.

A profi hőátbocsátási tényezőjének értékei a ktilönboző
megoldások esetén az alábbiak Szerint változik'
Merevítés

Hőátbocsátási tényező

Acé|

MerevÍtés né|kül
Kamrás PVC

1,2
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M
A merevítésnélküli és a kamrás PVC profilhótépei és
ízotetmáí az a|ábbiak szerint alakulnak,

Az ábrán látható kialakítáSú és fent íSmerte.
tett hótechnikaÍ adatokkal rendelkező profiIokból készült ablakok egyéb a CE jelöléshez

Az MSZ EN i435172006 ,,Ablakok és

ajtók.
v

ány,

nélkülözhetetlen adataí vízsgálattal Ígazoltak'

Termékszabteljesító1répes-

ségi jellemzót''' meg-

nevezésúszabvány

2007, 02, 01-én harmonizálrt európaí term éksz abvá nyké n t

Az ablak
jele

Szerkezet mérete /
típusa

0/A

0/B

ltA

hatályba lépett.

Ezatényaszab-

vány hatáÍya a|á eső

ltB

termékek (tűzgát\ó és
l vagy Íistgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejá-

2tA

ratí ajtók) Íorgalmazásában az a|ábbt két jelentős váItozást
eredményezett:

Szárnyprofi|* /
merevítés

90 x 240 (cm)/

21087 I

22177 I

bukó nyí|i erké|yajtó

acé|

acé|

90 x 240 (cm)/

71087 I

22177 I

buki-nyÍ|i erké|yajti

muanya9

muanyag

l80

x 1 50 (cm) /

21087 I

22177 I

középen feInyí|ó abIak

muanyag

muanyag

180 x 1 50 (cm) /

21087 I

22177 I

középen fe|nyí|i ab|ak

muanya9

acé|

160x210(cm)/

21087 I

22027 I

középen feInyí|i

muanya9

acé|

160x210(cm)/

21087 I

22077 I

középen feInyÍ|i

muanyag

muanya9

erké|yajtó

],

20l0'02'01-ét követően a teÍmékmegfelelóségénekigazolása kizárő|ag a fentí szabvány alapján
történhet' Az átmeneti időszak végénaz Épitőtpart
Múszaki Engedélyeket vissza kell vonnÍ, és az MSZ EN
14357-1, 2006 szabványnak való megfelelés válik
o

Tokprofil* /
merevítés

2tB

erké|yajti

*Rop|aío 7001 típusÚ profiIrendszer;

kötelezővé,

.

2,

Amennyiben a termékgyártő / f.orga|mazó rendeIkezik az MSZ EN 14)51'-Il2006 szabvány szerÍnti köve.
telményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentummal és a szabványnak megfelelő üzemi gyártásellenőrzés rendszert működtet, a terméken elhelyezhetí

Vizsgá|ati eredmény l osztá|y
Az
.ht.t,

Légzárás VÍzzárás

Szé|.

OUION

(MSZ EN (N/SZ EN á|liság

1e|Ölése

12207)

1

2208)

Biztonsá-

lsméteIt nyitássaI

gosság

és zárássaI szem- után mért

(MSZ EN (MSZ EN

beni e|lená||ás ** |égzárás

12210)

1

(N/SZ EN 12400)

C2

Megfelel'

435 t-1 )

E N 1 43 5 l -I l 2006 szabv ánynak való megfelelős éget
ígazolő eliárás elsó része egy kijelolt vizsgáIó laboratórium

Az M SZ

által végreha;tott, a termékre vonatkozó ún. első típusvízsgáIat, Ennek során a kötelezően elvégzendő aIapvízsgálatok a következőek;
MSZ EN 1026:2001

Lé9zárás vizsgá|at

'

MSZ EN 12207:2001

Yízzárás uizsgá|a\

MSZ EN 1027;2001

Szélá||ósáq vizsqálat

MSZ EN

Hőszigete|és vizsgálat

MsZ EN lsO 10071-1'2001 $zámítás)

1

22

1

'1

:200

1

'

MSZ EN 12208:2001

-

MSZ EN

1

22

1

0:200

Hangszigete|és vizsgá|at:

3.o

0tB

4,o

1A

C2

Megtelel'

1tA

3,0.

8A

C2

Megfelel'

2. o.

3, o,

(10 000 ciklus)
1tB

7.0

7A

C]

ztA

2.o.

6A

C1

7tB

2.0.

]A

C1

60 s idŐtartalmÚ, 350 N nagyságÚ terhe|és esetén;

**

A vizsgá|atot a szerkezet károsodás né|kül vise|te

e|;

1

MSZ EN |s0 140-3:200] (mérés)

tehervise|ése; |VSZ EN 14609:2004.

Amennyiben a termék tervezett felhasználása egyéb,
speciális műszaki jellemzők tanúsítását is megköveteli,
a fentí a7apv izsgá|atok kibővíthetó,lt. Ezekró1 részletes
tájékoztatás az MSZ EN 14351.12006 szabványban
található,

Az első típusvÍzsgálat eredményei a|apján a terméket gyártó l forga|omba hoző cég kiállíthat1a az űn,
EC Megfelelőségi NyÍlatkozatot, illetve a terméken elhe.

lyezheti a CE-jelölést.

0/A

*

EN |s0 10077-2 (számitás proÍiIra)

14

(N/SZ EN

12207)

a Lb-relotest.

Biztonsáqi eszközök

Nyitogatás

A fentÍ adatokból |áthatő, hogy a vizsgá|t nagyméretíí
egy- és kétszárny(s, szerkezetek méretét figyelembe véve
megfeleló épületszerkezeti tulajdonságokkal rendelkeznek, A kamrás PVC merevítővelkészült szerkezetek biztonságosság Szempontjából hasonló eredményt értek el, mÍnt
az acéI merevítésúszerkezetek, A kétszárnyú ablak az ísmé.
telt nyitáSsal és zárással szembeni ellenállás tekintetében
is jó| vizsgázott, mely után az energetikaÍla g talán második
legfontosabb jel|emzője, a |égzárása sem romlott, A fenti

adatokat és osztályokat elemezve láthaquk, hogy az acélmerevítés termikus anyagga| történő helyettesítése nem
jelentett romlást az egyik je7lemző tekÍntetébensem, sőt,
néhány esetben a kamrás PVC merevítés a szabványos
laboratóriumi vizsgálatok során jobban v izsgázott,

