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A lakások többségében a korábban be-
épített ablakok általában sokkal kevésbé jól
záródnak, mint a maiak. Akár tetszett a lakók-
nak, akár nem, ezekben az épületekben olyan
mértékű természetes szellőzés jött létre,
amelynek szintje elérte az óránként kb.
négyszeres légcserét. Így ugyan a szerkezetek
energia pazarlóak, de a legtöbb esetben, ha a
szellőzési rendszer is megfelelően üzemelt és
az egyéb külső szerkezeti elemek minősége is
megfelelő nem alakult ki kondenzációs ve-
szély, azaz penészedési probléma.

Manapság ritka azonban, hogy egy lakásban
óránként egyszeres a légcsere. Itt egy ellent-
mondás látszik. Egyrészt az energiaárak mára
felülmúlják az egyéb megélhetési költségeket,
másrészt kényelmi igényeink folyamatosan
emelkednek. Tudja mindenki, hogy amennyi-
ben nagyobb a szellőzés, több hő kell ahhoz,
hogy a szellőzéssel elveszett hőt pótoljuk.
Ebből következik, hogy a legtöbb háztartásban
gondosan tömítik a nyílászárókat. Teszik ezt
abban a hitben, hogy nemcsak pénzükkel
takarékoskodnak, hanem az energiata-
karékosság szempontjait is figyelembe véve
helyesen cselekszenek. Huzatmentessé teszik
az ablakokat és az ajtókat, lezárják a ventilá-
torokat. Ha mindez esetleg szegényes fűtéssel
párosul, kialakulnak a kondenzáció klasszikus
feltételei és ezt elsősorban a lassan megjelenő
penészfoltok árulják el.

A nyílászárók hőtechnikai tulajdonságainak
elemzésekor megkülönböztetjük a légát-
eresztésből származó és az un. transzmissziós
hőátbocsátást. Az ablakok beépítése és
működése nem képzelhető el illesztési rések
és ütközési hézagok kialakítása nélkül (pl. a
tok- és keretszerkezet csatlakozása). Az
épületen belüli légnyomás és a környezetben
uralkodó légnyomás különbségének követ-
keztében a levegő ezeken a réseken keresztül
ki- vagy beáramlik. Ezt a jelenséget nevezzük a
légáteresztésből származó hőátbocsátásnak. 

Az ablakszerkezetek transzmissziós hőát-
bocsátásáról akkor beszélünk, amikor a hőát-
adás hővezetés, vagy hősugárzás formájában
történik. Csak ezt a folyamatot jellemzi a jól
ismert hőátbocsátási tényező érték.

Az ablakszerkezetek transzmissziós hőát-
bocsátási tulajdonságait elsősorban az alábbi
tényezők határozzák meg:

- az ablak keret- és tokszerkezetek hőátbo-
csátási tényezője,

- az üvegszerkezet hőátbocsátási tényezője,
- ezen elemek felületaránya.

Azoknál az anyagoknál amelyek homogén-
nek tekinthetők (fa keretszerkezet) az energia-
transzport vezetéssel megy végbe. Az olyan
szerkezeteknél, ahol két lemez között légréteg
van (kamrás műanyag és alumínium keret-
szerkezet) a transzmisszió sugárzással,
vezetéssel és konvekcióval történik.

A keretszerkezet a nyílászáró szerkezet tel-
jes felületének kb. 20-30 %-a és anyagának
hőátbocsátási tényezője általában eltér az

Érdemes-e ablakot cserélni, vagy eléséges az
utólagos tömítése a meglévő szerkezeteknek?

Profilvastagság
(mm)

Hőátbocsátási
tényező Uf(W/m2K)

56 1,6–1,8

62 1,4–1,5

68 1,2–1,4

80 1,0–1,1
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üvegszerkezet hőátbocsátási tényezőjétől,
lehet annál kisebb, de nagyobb is. Fa vagy
műanyag keretezés Fa vagy műanyag
keretezés esetén hagyományos hőszigetelő
üvegezés alkalmazása mellett a keretszerkezet
felületarányának növelésével az ablak-
szerkezet hőátbocsátási tényezője csökken,
míg a fém keretszerkezetek esetében nő. Az új
speciális hőszigetelő üvegezések (alacsony
emissziós bevonat, speciális gáztöltés) alkal-
mazásakor a keretszerkezet felületarányának
csökkenésével az ablakszerkezet hőátbo-
csátási tényezője is csökken.

Láthatjuk tehát, hogy a légáteresztésből
származó hőveszteséget csökkenteni csak
egy bizonyos határig lehet, a transzmissziós
hőátbocsátás csökkentése pedig feltétlenül
szükséges és ez az igazi megoldás ener-
giamegtakarításra.

A cseréhez milyen ablakot és üvege-
zést érdemes választani?

A fa anyagú tok- és keretszerkezetek álta-
lában megfelelnek a mai hőtechnikai elvárá-
soknak és követelményeknek. A jelenleg
döntő mennyiségben gyártott profilokra azon-
ban az anyagtakarékosság a jellemző, a profil-
vastagság 62-68 mm közé esik. Pedig éppen
ebben a vastagsági tartományban a vastagság
csekély növelésének is döntő szerepe lehet a
keretszerkezetek hőátbocsátási tényezőjének
javításában.

A PVC profilok esetében a mai gyakorlat
leginkább az un. három kamrás rendszereket
alkalmazza, melyeknek a profilvastagsága
általában 58-60 mm. Örvendetes tény azon-
ban, hogy az un. kétkamrás rendszerek a
nyílászáró piacról kiszorulnak és egyre inkább
jelennek meg a négy és ötkamrás rendszerek.
Ezeknek a profiloknak - melyeknek vastagsága
eléri a 68-70 mm-t - a "U" értéke megközelíti a
vastagabb fa profiloknál jellemző hőátbo-
csátási tényező értéket. 

Az ablakok transzmissziós hőátbocsátási
tényezője javításának a legnagyobb lehe-
tősége azonban az üvegezésben rejlik. Ez
elsősorban a speciális gáztöltések és az ala-
csony emissziós bevonatok alkalmazásának

széleskörű elterjedésével érhető el. Ilyen
üvegezésekkel a hőveszteséget akár 50-60 %-
al is csökkenteni lehet.

A speciális bevonattal ellátott hőszigetelő
üvegezések szerkezeti felépítése egy olyan
kettős rétegű üvegszerkezet, ahol a belső
oldali üveg "légrés" felőli oldala egy alacsony
emisszió-képességű réteggel van bevonva. A
"U" érték tovább csökkenthető ha az üvegek
közti rés speciális gáz töltésű. 

A fenti megoldások együttes figyelem-
bevételével mára az üveggyártók kétrétegű

4-16-4 mm rétegfelépítésű, bevonatos és est-
leg argon töltésű üvegezés esetében
Ug=1,1-1,4 W/m2K, háromrétegű üvegezés
esetében Ug = 0,4 W/m2K transzmissziós
hőátbocsátási tényező értéket értek el. 

Kijelenthetjük, hogy a nyílászárók ma már
nem feltétlenül gyenge pontok az épületek
hővédelmében. A mai speciális hőszigetelő
üvegezésekkel a tömör határolószerkezetekkel
összemérhető, sőt velük akár egyenértékű
hőátbocsátási tényező értékek érhetők el. 

Sólyomi Péter
ÉMI Kht.

Épületszerkezeti és Energetikai Divízió

Profilvastagság
(mm)

Kamrák száma

Hőátbocsátási
tényező Uf(W/m2K)

50–60 (2) 1,8–2,0

58–60 (3) 1,5–1,8

68–75 (4–5) 1,1–1,4
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Ki nem találkozik naponta beltéri ajtókat kínáló
vállalkozások ajánlataival?
Akciók, kedvezmények, ingyenes felmérések
ajánlata lep el bennünket újsághirdetésekben,
szórólapokon nap mint nap. Miért is van az,
hogy az egyik termék, akár a másik több-
szörösébe kerül?
Milyen ajtót is válasszunk? Nézzük szép sor-
jában a főbb lépéseket, amit mindenképpen
javaslok átgondolni a választás előtt.

Tervezés:
Az ingatlanunk állapota határozza meg
az első lépéseket, attól függően, hogy új
építésű illetve felújításra szoruló épületről,
lakásról van-e szó.
A tervezések időszakában válasszuk ki a szá-
munkra legmegfelelőbb ajtót!  
Ennek az első lépésnek belsőépítészeti,
esztétikai, fizikai, mechanikai és méretbeli
jelentősége van.
Az építkezésekről általában elmondható, hogy
a befejező fázishoz közeledve a beruházó
pénze jelentősen csökken, ez növeli a
kompromisszum kötés szükségét, ami
egyaránt vonatkozik mind a magánerős, mind a
projektes (irodaház, lakópark) építkezésekre.
Érdemes meggondolni, vajon az ajtó hosszú
élettartamú, maradandó értéket képviselő
bútordarab legyen-e, amelyet jó választással
sokáig élvezhetünk, vagy olcsó ideiglenes
"járótérhatároló szerkezet", amely még
működtetésében is sok bosszúságot okoz

A forma és a felületválasztásnál is
fontosabb a méretrendszer kiválasztása:
Magyarországra a környező országok ajtó-
gyártóitól beérkező kínálatra jellemző, hogy
alig van két egyforma méretrendszerű beltéri
ajtó. Létezik cseh, lengyel, román, magyar
(MSZ), német (DIN), osztrák (ÖNORM), stb.
szabvány. 

A választás nem könnyű, de javaslom, hogy
elsősorban a német (DIN) vagy az osztrák
(ÖNORM) méretrendszert ismerjék meg.
Évtizedek óta a legnagyobb európai
ajtómárkák (FRIDOOR, JELD-WEN,
HÖRMANN), bevált méretrendszere. Az ajtók a
legkisebb csavarig egységesen méretezettek,
ezáltal a termékek - azonos szabványban-
egymással kompatibilisek. Ez egyszerűsíti,
ezáltal csökkenti az esetleges sérülések
javítási - valamint a pótrendelések költségeit. A
mai gazdasági valóságban ez az egyetlen sza-
vatossági szűrőfeltétel. A gyártók cserélődhet-
nek, de a bevált szabványok megmaradnak,
így az esetlegesen felmerülő problémák a DIN,
ÖNORM méretrendben könnyedén javít-
hatóak, egyéb más nem túl kötött méretrend
választása esetében utánjárásokat és töb-
bletköltséget okoz, mert ezen gyártók tech-
nológiájuk korlátai szerint értelmezhetik a
szabványok nem túl részletes méreteit.

Ésszerű gondolatok és tanácsok a fa
alapanyagú beltéri ajtók választásához:
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Pl.: Magyar szabvány csak a falnyílás
méreteket írja elő, így két különböző gyártó
azonos méretben előkészített terméke
mégsem pontosan egyforma. Ez utánren-
delésnél lehet probléma, főleg akkor, ha eset-
leg a gyártó már nem is létezik.

Az ajtótokok típusválasztása:
Az ezredfordulóra jellemző volt a megszámlál-
hatatlan mennyiségű új lakópark felépülése.
Ezzel óriási teret hódítottak
Magyarországon az utólag szerel-
hető tokos beltéri ajtók. 
Az innovatív tervezők, kivitelezők
ma már nem is gondolkodnak más-
ban csak az utólag szerelhető tokos beltéri
ajtókban. A tervezéskor történő minimális
szabályok és méretek alkalmazásával
rengeteg formát-,időt nyerhetünk és ezál-
tal beszerelési költséget spórolunk.
A beszerelés minden más szakipari munka
után, az építkezés utolsó lépéseként történjen.
Javaslom, hogy asztalos szakembert
válasszanak, de a beszerelési útmutatók
betartásával gyakorlott vásárlóink önállóan is
elvégezhetik a szerelést. 
A hagyományos tokszerkezetekkel (palló-
tokok, blokktokok, gerébtokok, stb.) szem-
ben további költségcsökkentő tényező,
hogy nem szükséges takaróléc valamint
festő- és kőműves mester. 
Az alapanyagok és a felületbevonat szerin-
ti választás, az utólag szerelhető tokos
ajtóknál:
• Sík ajtólapok (papírrácsbetéttel vagy külön-

böző faforgácslap betéttel) bevonata

o Dekorfólia, festék (minimális felületi
kopásállóság, max. lakossági fel-
használás))

o CPL (közepes igénybevételeknek ellenáll,
pl.: irodai igénybevételek)

o HPL (extra igénybevételek, pl.: sport-
csarnok)

o Furnér (valódi falemezbevonat natúr
lakkozva, design ajtók lakásokba, irodák-
ba, szállodákba)

• Tömörfa ajtólapok ( végtelen formaválaszték-
ban, készültségi fokban és minőségi osztály-
ban van jelen a piacon)

Természetesen
még számos
tényező befolyá-
solhatja a végső
döntés meg-
hozatalát, de a
fentiek végiggon-
dolása és alkal-
mazása nagy-
mértékben egy-
szerűsíti - és a
helyes irányba
tereli - az
ajtóválasztást.

Szabó Gábor
Faipari mérnök

JAFHOLZ
Ungarn Kft.

FRIDOOR ajtók méretei DIN 2125 szerint

Minimum falnyílás Ideális falnyílás Maximum falnyílás Ajtólap méret

750 x 2125 mm 770 x 2140 mm 845 x 2170 mm 735 x 2110 mm

875 x 2125 mm 900 x 2140 mm 970 x 2170 mm 860 x 2110 mm

1000 x 2125 mm 1020 x 2140 mm 1095 x 2170 mm 985 x 2110 mm

Fontos meghatározni a fal végleges vastagságát is.



AAhhooggyy  kkaabbáátthhoozz  aa  ggoommbb
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