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A fokoat Névleges h6átb@sátási
tényezó (kn61')

w(mr.K)jele regnevezése

H] Kúlónleges h6szi.
getelésű 2,00

H2 Nagy hószigetelés|Í 2,01 - 3,00

H3 KözePes hószíge.
telés6

3,01 - 4,00

Kis hószigetelésí 4,01 - 6,00

1. táb|ázat _ A hőszigete|ési fokozatok az ab|akok,

erké|yajtók szabványában [5l

2'táb|ázaI_ Ahőszigetelési fokozatok ajtók esetén [6l

A termékszabvány szerint három |ehető-
ség van az ,,U', értékek meghatározására:
- táb|ázatbó| vett érték,
- számítás (eglszerű, rész|etes) vagl
- mérés.

A hőátbocsátásra vonatkozó szabványok.
ban az anyagfé|eségek és a szerkezet tí-
pusok függvényében ta|á|unk táb|ázatba
fog|a|t át|agosan fis/elembe vehető érté-
kekeket.
A szerkezeti kia|akítás' a keresztmetsze-
ti rajzok a|apján |ehetőség van a hőátbo-
csátási tényező számítássa| történő
meghatározására egyszerűsített módon,
mely azonban figyelembe veszi a profil-
kapcso|atok és az üvegezés tálrtartójá-
nak midosítT hatását. Egl rész|etesebb
számítási midszer mind a profiIokra,
mind a te|jes szerkezetre Vonatkozóan e|-

végezhető, me|y már a Va|óságot megkG
ze|ítő eredményt ad. Ennek e|végzését
több számítógépes program seg.rti. [8]
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t' ábra A számítás kép|ete és a figre|errb
vett tényezők az egyszerűsített módszer.
né|

2, ábra A rész|etes számÍtás ere<lmále
ként me$e|eníthetőek az aztxxls hffi
sék|etű izoterma Vona|ak is sárfiryts
pes programmal.

A hőszigete|és mérésse| üiÉ*Í metlp
|ározása |8] integralt tffi,
módszerre| töfténik' rnely h&nérsádet
érzéke|ők adatai és eg/ segédtaÍÍa
összenergia veszteségénd( rrÉrése Úts
ján ad eredményt.
A mérési adatok jobb összehasonI.lthdÍi
sága miatt a üzsgátt szeÍkezet nrérete
egyezményesen @zÍtetl Ab|akok esÉ
ben 723 x 148 crn tokki]|rnéretű' eFók
esetében 1oo x 2oo cÍT}€s.
A mért adatta| a vizsgátt felületű, azÜxn
kia|akÍtásÚ szerkezet je||emezhetó.

J{yílászárós fogalmak - Európai teliesítmény fokozatok . {
Mit is jelent a műszaki ie||emzó - hószi-
gete|ó képesség?
Az épÍtési cé|Ú termékek forga|omba ho.
zata|ának, megfe|e|őség igazo|ásának á|-

ta|ános szabá|yait az Európai Unióban
már régóta az Építési Termék |ránye|v

[1], Magyarországon az Építési Törvény

[2] és végrehajtási rende|ete [3j szabá-
|yozza. A termékkörre eddig a rende|et és
az Európai Bizottság határozata [4] álla-
pította meg a forga|omba hozata|hoz szük-
séges szabá|yokat és adott iránymuta-
tást konkrét e|járásokra. A|ape|v azonban,
hogl a termékek tuIajdonságait Vizsgála-
tokkal igazolni kell.

A nyí|ászárókra vonatkozó e|óírásokat ed-
dig ma6lar követe|ményszabványok [5]
[6] tarta|mazták. A kÜ|ső hom|okzati ab|a-
kok' erké|yajtik, tetóab|akok és bejárati
ajtTk megfe|e|őség igazo|ásának a|apja a
jövőben egy 2006.ban me$e|ent európai
termékszabvány |esz [7], me|y - egl átme-
neti időszak |ete|te után - 2010. január
31ét követően a termékek CE;ie|ö|ésének
a műszaki a|apját képezi' A megfe|e|ő-
ség igazo|ását ekkor a szá||ító megfe|e|ó.
ségi nyi|atkozata és a terméken e|he|ye-
zett CE-je|ö|és képezi.

A termékszabvány a hom|okzati szerke.
zeteket éró hatások a|apján 23 termék-
je||emzőt soro| fe|. Ezek közü| ne$/edik-
ként a napsugarak e||eni véde|emme|, a
hőszigete|ő képességge| összefüggésben
|évó, a szerkezeten átjutó hómennyiséget
je||emzó műszaki kategóriát tesszÜk vizs-
geJatLargává'

A HóSZ|GETELÉS foga|ma a maglar kö-
vete|ményszabvány szerint nincs is defi-
niá|va, mive| fizikai eglségrő| van szó,
csupán azérlék nagysága a|apján van fo.
kozatokba soro|va' A szabvány je|ö|ése
(kn6y1) a|apján ',k'' értékként szerepel a
köÍudatban.
A hóátbocsátási tényezó (e|e: U) egl
adott épü|etszerkeze\re je||emző érték.
Megmutatja' hogy a szerkezet egységnyi
fe|Ü|etén, időegység a|att mekkora hó.
menny|ség áram|ik át erységnyi hőmér-
sék|etkü|önbség esetén. A hőátbocsátási
tényező a hóátbocsátási e||ená||ás recip.
roka' Mértéke$/sége: W/m, K.
A foga|om ango| és német megfe|e|ője az
,,Therma| transmittance (U-Va|ue)'' és a

30 hírÍa 2oo9/9

A Íokozat

ie|e i elnevezése

Hóátbocsátási
tényezo

Wl{mz. K)

H1 KülÖnIegesen
hóSziqeteló

< 1,9

H2 Nagymértékben
hósziqe1eló

1,91 - 2,5

H2 Kóze0esen
hoszioetelo

2,sl - 3,0

H4 Kismértékben
hószioeteló

>3



A hőátbocsátási ténvezó értéke|ése a hó-

szigete|ési fokozat, és a számérték alap
ján történik. A termékszabvány az egyez-
ményes érték köz|ését kéri számon. A
számadatot a követe|ményértékhez ha.
son|ítva, mindig a kisebb érték je|enti a
megfeIe|ést'

van rá, i||etve a beépítés is nagymérték-
ben midosíthatja a kapott végered-
ményt. A tényező je|en|eg nem veszi fi.

ryelembe a szerkezet |égáteresáésébő|
adódi hőveszteséget.

ToVábbi információk / |rodaIomiegyzék/

t1] 89/7j6/EGK, Építési Termék |rányelv (cPD)

Í21 1997. éVi DfiV|||. törvény az épített környezet
a|akÍtásáró| és véde|mérő| - Építési Törvény
rÉwt

[31 3/2oo3. (|. 25') BM-GKM-KWM es/üttes ren-
de|et az építési termékek műszaki köVete|mí
nyeinek, megfeIe|őség igazo|ásának, VaIamint
forgaIomba hozata|ának és feIhaszná|ásának
rész|etes szabá|yairiI

t4] 1999/93/E|<Európai Közösségek Bizottsága
határozata (1999. január 25.)

t5] MsZ 9384-2:1989 Ablakok és erké|yajtók.
Műszaki Követelmények

|61 MsZ 9386:1993 Ajtók műszaki köVete|ményei

MSZ EN 74357-7:2006 ''Ab|akok és ajtók.
TermékszabVány, te|jesítóképességi je||emzők.

L' részi Tűze||ó éslvary füstgát|ó tu|ajdonság
né|kü|i ab|akok és kü|ső bejárati ajtók.,'

MSZ-o474o-2: Épü|etek és épü|ethatáro|ó
szerkezetek hótechnikai számításai. Hőtechni-
kai méretezés. EN |S0 1oo77-1:2ooo' Ajtók'
ab|akok és társított szerkezetek hótechnikai
ViseIkedése. A hőátbocsátási tényezó kiszámi
tása. 1. rész: Egyszerűsített módszer (|so
1o077-1:2000) EN |So 10077.2' Ajtók' abla-
kok és társított Szerkezetek hőtechnikai Visel-
kedése. A hőátbocsátási tényező kiszámítá-
sa' 2' rész: Numerikus módszer tok- és
száÍnyszerkezetekhez (|so 7oo7 7 -2i2oo3)

MSZ 938zl.6:1988 Ab|akok és erké|yajtók. A
hőszigete|és Vizsgá|atb. MsZ EN Iso
899o:2ooo Hőszigete|és. Hőátbocsátási tu-
|ajdonságok meghatározása á||andósu|t álla.
potban. KaIibrá|t kamra és segédkamra.
EN |so 12567-1' Ab|akok és ajtók hőtechnikai
ViseIkedése. A hőátbocsátási tényező megha.
teÍozása mérókamrás e|járássa|. 1. rész: Te|
jes ajtók és ab|akok (|so 12567-1:2000)

7/2006' (V. 24.) TN|\4 rende|et - az épü|etek
energetikai je||emzóinek meghatározásáró|'

3. táb|ázat-A hőátbocsátási tényező ko-

vete|ményértékei nyí|ászárikra a rende-
|et e|só me||ék|etében [10].

A hétköznapi szóhaszná|at a hőszigete|ó
képesség je|lemzésére a - már idejét
mú|t,_ k-tényezőuq a hőszigetelés, hőát-
bocsátási ellenállás foga|mat haszná|ja.
Az anyagokje||emzésére a hővezetési té-
nyező foga|om hasmá|atos' A műszaki
szihasználat ped.g a tulajdonság je||em-

zésére a hőátrcáés, hőátadási tényező,
hővezetési ellenáIlás, hőáram foga|ma.
kat haszná$a.

Összefüggésben van a hóátbocsátási té-
nyező az any4lvastagságga| és a tömíté-
sek számáva|' i|letve PVC profi|ok esetén
a |égkamrák számáva|. Az üVeg réteg-
rendje' távtaÍtó típusa vagy a betétszer.
kezetek je||emzóje igen na$/ befo|yássa|

A ÉVakor|ati je|entőségét az egre szigoro-
dó e|őírások és az energiaárak eme|kedé-
se eryüttesen adja. A toronyházakba, ta-
golt felü|etű épü|etekbe szigorúbb feltéte-
|eknek is megfe|e|ő szerkezeti mego|dá-
sok szükségesek, míg e$/ idényje||egge|

használt épü|etbe egyszerűbb kia|akítás
is elégséges |ehet. Azonban a cé|, hogy a
fűtési idényben miné| kevesebb fe|es|e
ges hőenergia távozzék az épü|etekbó|.

A je|en|egi e|várás a nyÍ|ászárőkra rende-
letben meghatározott. [1o] Értékeit |ásd
a 3. táb|ázatban. A jövőben a követe|mé-
nyek további szigorodása várható. A gya-

kor|atban miné| kisebb hőátbocsátási té-
nyezőve| rende|kező szerkezetek a|ka|-
mazása cé|szerű.

Papp lmre
vizsgá|ó mérnök _ ÉM| Nonprofit Kft.

nyÍ|ászáÍő szakértő (MMK-o14917)
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tel

Ép|]|ethatáro|ó szerkezet
A hőátbocsátási tényező

köVeteIményértéke
l |Íw /m2K1

Hom|okzati Weqezett Írví|ászári (Ía vaÉv PVc keretszerkezette|) 1.60
Hom|okzati We{ezett ÍTYí|ászáró (fém keretszerkezette|) 2.OO
lom|okzati üvesezett rryí|ászáró' ha néVleges fe|ü|ete kisebb, mint o,5 m, 2'5o
Homlokzati weffaP 1.50
IetÖfe|ü|ViIa{Ító 2.50
Tetősík ab|ak 7.70
Hom|okzati h,€gezetlen kaDu 3.00
Hom|okzati vry fiitön és fiítetlen terek közötti ajtó 1,80

Me€i€szés: 1) Az üvegezésre és a távtartókra eryú]ttesen érte|mezett át|ag'

t10l


