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MIÉRT NE EGYRÉTEGŰ ÚJ ABLAKOT, HANEM 
KÉTRÉTEGŰ RÉGIT. 

 
Műemlékeink és értékes régi épületeink legnagyobb része olyan 
nyílászárókkal épült, amelyeket kiváló faanyagból készítettek, 
szerkezetük hosszú idő alatt szerzett tapasztalatok eredményeként 
fejlődött ki. Még szinte korlátlan ideig megőrizhetőek lennének. Száz-
százötven év elteltével sem indokolt a cseréjük. Többnyire mégis 
áldozatul esnek a felújításoknak, gyakran pusztán azért, mert az a téves 
képzet alakult ki, hogy nem feleltethetők meg a mai energetikai 
elvárásoknak, és hosszú távon olcsóbb a cseréjük, mint a felújításuk. Ez 
nem így van!  

 



A felújításnál figyelembeveendő fontos szempont ! 

• A természetes (hagyományos) szellőzésű tereknél a kémények szívó hatása 
biztosítja, hogy az ablakréseken át befelé áramoljon a levegő, így elkerülhető az 
ablak párásodása. (A gépi és túlnyomással szellőztetett térek ablakainál azonban 
ügyelni kell arra, hogy a két ablak közé ne juthasson be a belső tér páradús 
levegője. Ezért az elszívás levegőmennyiségének nagyobbnak kell lennie, mint a 
befúvásnak. A 2. megoldás mellett és túlnyomásos gépi szellőztetés esetében 
sokkal többször tapasztalható az üveg párásodása, ezért ezekben az esetekben 
inkább ajánlott a síküvegezés megtartása. Különösen fontos ez a vályog 
szerkezetes épületeknél! 

• Mindkét esetben a belső, és nem a külső (!) szárnyak filtráció elleni tömítése 
ajánlott. Ügyelni kell arra, hogy természetes szellőzésű épületeknél ne váljanak az 
ablakok túlságosan légzáróvá, csupán a vetemedésből adódó nagy hézagokat kell 
megszüntetni. 

 



A szerkezet 



Üvegszerkezet 
elhelyezése a belső 

szárnyban 
Az üveg kialakítása 4-10-4. A 
rátakarást a második üveglap 
„szoknyásításával” oldjuk meg 



Üvegszerkezet 
elhelyezése a külső 

és a belső 
szárnyban 



Különböző kétrétegű ablakok hőszigetelő üvegcseréjével elérhető kedvezőbb Uw értékek táblázata. 



Várható eredmények 3-a üveggel készült termoüvegekkel, amelyen 
nem lógnak ki a falc síkjából 

Megállapítható, hogy a vékony hőszigetelő üvegezések segítségével az EN ISO 
10077-1 szabvány szerinti numerikus számítási móddal számolt hőátbocsátási 
tényezők az eredeti állapothoz képest – az üveg-/keretfelület arányától, a 
kerettípustól, a hőszigetelő üvegezés fajtájától és az üvegezés kerületének hosszától 
függően – jelentős mértékben csökkenthetők. A Magyarországon legjellemzőbb, 
50-70%-os üveg- /keretfelület arányú, 45 mm-es luc vagy erdei fenyő keretű, 
kétrétegű, történelmi ablakok esetén, a teljes ablak transzmissziós hőátbocsátási 
tényezője 29,2 - 37,6%-kal javítható 3-4-3-as hőszigetelő üvegezéssel, míg 3-6-3-as 
esetén 32,4 - 43,5%-kal. Az előbbi esetben ezen ablakok Uw értéke 1,321 - 1,456 
W/m2K közötti értékre javítható, míg utóbbi esetben 1,234 – 1,324 W/m2K közötti 
értékre.  



ABONY város, KEOP-5.5./A 12-
2013-0003 azonosítási számú, 
pályázata során megvalósított, 
a Polgármesteri Hivatal, 
illetve a Szolnoki úti iskola 
ablakainak felújított 
szerkezetei. 

Az alkalmazott üvegszerkezet, amely 
csak a belső szárny üvegcseréjére 
lett felhasználva. Itt a falcból kilógó 
részt fatakarással láttuk el, mert az 
épületek helyi örökég védelmére 
hivatkozó mérnök kolléga ezt 
kívánta 



A képen a külsőszárnyra 
jellemző hőáramsűrűségek 
vannak megjelenítve. A 
szerkezet összetettségére utal 
a hőáramok jelentős függése 
a helytől, amely szintén a 
többdimenziós vizsgálatok 
szükségességét hangsúlyozza. 

A nyilak jól mutatják, hogy a 
hőáramoknak nem csak a 
nagysága, de az iránya is 
pontról-pontra változik. 



A képen a hőmérsékletek és 
az izotermák vannak 
megjelenítve a vízszintes 
osztó elem függőleges 
metszetében, a belső 
szárnyon. A megjelenített 
izotermák csak a 
csomóponttól távolabb, az 
üvegszerkezetben lesznek 
párhuzamosak, jelezvén, hogy 
a szerkezet többi részén 
hővezetési folyamat 
kétdimenziós. 



ABONY város, KEOP-5.5./A 12-2013-0003 azonosítási számú, 
pályázata során megvalósított, a Polgármesteri Hivatal, 

illetve a Szolnoki úti iskola ablakainak felújított szerkezetei. 

1. A fejújított ablakszerkezetek hőátbocsátási tényezőjének értékét. 

2. A vizsgált ablakszerkezete Az értékelés során két tényezőt célszerű kiemelni: 

•k hőátbocsátási tényezőinek szórását. 

•A felújított ablakszerkezetek hőátbocsátási tényezőinek számított értékeit (1,2-1,25W/m2K), abszolút módon 
megközelítve megállapítható, hogy hőszigetelési teljesítményük, napjaink korszerű nyílászáró szerkezeteinek 
hőszigetelési teljesítményével vehető gyakorlatilag azonosnak. 

•Az ablakszerkezetek relatív értékelésével kapcsolatosan az alábbiak emelhetők ki: 

 A meglévő, (felújítás előtti) ablakszerkezetek hőátbocsátási tényezője, - a numerikus szimulációk adatainak 
figyelembevételével -, 2,8W/m2K értékkel jellemezhetők. 

 A fenti adathoz viszonyítva, a felújítás közel 60%-os megtakarítást eredményezett a nyílászárók 
vonatkozásában, amely igen kedvezőnek ítélhető. 

•A vizsgált ablakszerkezetek hőátbocsátási tényezőinek kiesebb szórása, illetve az a tény, hogy a számított 
ablakszerkezetek a legjellemzőbb típusokat fogják át, azt jelenti, hogy a fenti megállapítások jó közelítéssel 
általánosan jellemzik a projektbe bevont ablakszerkezetek energetikai fejlesztésének eredményeit. 



Összetett, sok 
osztású gerébtokos 

ablak 
Kollégánk keresett meg minket, hogy 
HÉRA gáz fűtő betétes cserépkályhával 
ellátott lakásának használhatóságán 
segítsünk, mert az előző év nyarán vett 
lakásban teljes fűtőteljesítménynél jó, ha 
16, 17°C volt, de az épület és a fűtés 
jellege miatt nem szeretné kicserélni 
ezeket. 



Összetett 
sokosztású 

gerébtokos ablak és 
erkélyajtó 

A megrendelő kérésére csak az 
üvegezés cseréje készült, csak az 
elkerülhetetlen csekély javítással együtt. 

 



A belső és külső 
szárnyak 

üvegcseréje 
osztásonként 

Az üveg cserét követő évben alapjáraton 
biztosította a kellemes 22-23°c-t a 
cserépkályha, kiegészítő fűtésre nem volt 
szükség. 



Belső szárny 
A helyszíni méréseink tapasztalata, hogy 
az üveg belső felülete több helyen 
melegebb volt, mint a 38 cm-es 
kisméretű tégla fal felülete. 

 



A láthatóan meggyengült ablak 
szerkezetet az üvegezés erősítette meg, 
A légzárás csökkent, a filtráció 
szükséges mértékét viszont biztosította a 
szerkezet, a cserépkályha tovább 
üzemelhetett.  



Külső szárny 



Külsőszárny 
Ez a szerkezet 4 éve megbízhatóan 
működik. 

 



Külső szárnyak 
A kapcsolt gerébtokos és a következő 
ábrán látható pallótokos szerkezetnél 
ezen megoldással biztosítható az 
esztétika és az érték védelme, 
megtartása, valamint a szükséges 
energia megtakarítás is. 



A pallótokos 
szerkezet 

A korábbi építéseknél előforduló 
szerkezetbe is alkalmazható az előbb 
ismertetett üvegezés csere és 
korszerűsítés. Ezek a szerkezetek 
műemlék épületekben fordulnak elő, a 
kialakítás úgy végezhető, hogy a 
műemléki látvány, érték nem sérül, az 
energia takarékosság még is biztosítható 



Köszönöm a figyelmet 
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