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Az épületek kedvező (hő)szigetelő tulajdonságainak kialakításában jelentős szerepe van a nyílászáróknak, ugyanis a hőmenynyiség jelentős hányada az üvegfelületeken keresztül távozik az
épületből. Figyelembe véve, hogy manapság az üveg a második
legfontosabb anyag az építőiparban, egyre fontosabbá válik az
üvegtermékek folyamatos fejlesztése, ezáltal az üvegipari innovációnak az épületenergetikára gyakorolt hatása. A Guardian
Orosháza Kft.-nél vizsgált „float” síküveg-gyártási, illetve nanotechnológiai magnetron katódporlasztásos eljárással készülő
bevonatos üvegek fizikai, optikai és hőtechnikai tulajdonságai
meghatározzák az energetikai teljesítőképességet. A különböző
bevonattal ellátott monolitikus üvegek Perkin Elmer Spectrum
100, illetve Perkin Elmer Lamdba 950 spektrofotométerrel meghatározott jellemzőit felhasználva, az EN 410 és EN 673 szabványban leírt összefüggések alapján, illetve a Guardian Configurator
nevű program segítségével eltérő felépítésű üvegszerkezetek
komplex jellemzői is meghatározhatók. A vizsgálati eredmények
összehasonlítása és elemzése segítséget nyújt az adott épületenergetikai célokhoz leginkább illeszkedő és az épületenergetikai
követelményeket kielégítő üvegszerkezetek kiválasztásában.
*
The doors and windows especially affect the insulation properties of buildings, namely significant quantities of heat escapes
through the glass surfaces. However, considering that today, the
glass is the second most important in the building industry. So it
becomes increasingly important for the continual development
of the glass products, thus the effect of the glass industry innovation to building energy. At the Guardian Orosháza Ltd. there
was an opportunity to investigate the float technology and magnetron sputter deposition technology of coated glasses and their
physical, optical and thermal properties, they define the energy
efficiency, energetic performance. The parameters of different
coated monolithic glasses were measured with Perkin Elmer
Spectrum 100 and Perkin Elmer Lambda 950 spectrophotometers. The measurements and tests were performed according to
the EN 410 and EN 673 standards. The complex features of different glass structures can be determined by Guardian Configurator
program. Comparison and analysis of the test results will help in
the selection of glass structures that satisfy the building’s energy
requirements and meet the specific building energy purposes.
***
Napjaink egyik legnagyobb kihívása az energiafelhasználás csökkentése, a „pazarlás” elkerülése. A hagyományos energiahordozók hatékony felhasználása, a felhasználás csökkentése, illetőleg a megújuló
energiaforrások alkalmazása során azonban figyelemmel kell lennünk
egyéb természeti erőforrásaink (úgymint a talaj, a víz, a levegő, a klimatikus adottságok) megújuló képességeire is. E képesség megőrzésével az egészséges és elégséges élelmiszertermelés mellett hosszú
távon is fenntartható energiaforrásokat jelenthetnek környezeti ele-
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meink. Bár természeti erőforrásaink kiapadhatatlannak látszanak, de
átalakuló környezetünk vagy éppen a klímaváltozások világítanak rá
arra, hogy az energiakinyerés mellett új feladatot jelent a megtermelt
energia hatékony felhasználása, megőrzése is.
Egy ilyen fenntartható energetikai rendszer kialakítását szorgalmazva a Nemzeti Energiastratégia 2030 legfontosabb céljai között
is szerepel, hogy iránymutatást adjon az energiaszektor szereplői
számára [1]. Az energiafelhasználás és annak hatékonysága, valamint az ellátásbiztonság a nemzetek versenyképessége, a gazdasági
fejlődés fenntarthatósága szempontjából kulcskérdéssé vált. Ugyanis
az energiahatékonyság fokozása javítja az országok versenyképességét, segíti az energiabiztonság hosszú távú fenntartását. Ezt kiegészítendően a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában rögzített fő
irányvonalak (átfogó stratégiai célok, specifikus célkitűzések, épületenergetikai célértékek) mentén megvalósulhat a hazai épületállomány
korszerűsítése, ezáltal energiafelhasználásának csökkentése [1] [2].
Ezt elősegítve az épületenergetikai követelmények folyamatosan szigorodnak, teret engedve az innovációnak. Tekintettel arra, hogy az
épületek fűtésére/hűtésére fordított energia egy része az épülethatároló szerkezeteken keresztül vész el: hővel terheljük környezetünket.
Épületeink jelentős része nem felel meg a műszaki és hőtechnikai
követelményeknek, ezáltal a fűtésre-hűtésre fordított energia és költség jóval magasabb, mint amit a modern technológiákkal elérhetnénk.
Tehát fontos, hogy odafigyeljünk épületeink hőszigetelésének hatékonyságára, melynek egyik legfőbb eleme a jó szigetelő képességű
nyílászáró, vagyis a megfelelő üvegezés kiválasztása és beépítése.
A mai modern építészeti üvegeknek számos egyéb kritériumnak kell
még megfelelniük, úgymint előnyös esztétikai megjelenés, tartósság,
a lehető legtöbb természetes fény átbocsátás, tűz-, gáz- és szilánkbiztonság, fokozott hangszigetelés stb. E kritériumok közül valamenynyi teljesíthető a Guardian cégcsoport által gyártott ún. „bevonatos”
üvegekkel. A Guardian Orosháza Kft.-nél végzett „bevonatos” üvegek
vizsgálatának bemutatása előtt néhány mondatban említést kell tennünk a „bevonatos” üvegek készítésének technológiájáról is.

Üveggyártás
Az üveg gyártása évezredes múltra tekint vissza. Ez idő alatt rengeteg fejlődésen ment keresztül, mire lehetővé vált a sokoldalú felhasználása [4] [5]. Napjaink legmodernebb üveggyártási technológiája a
„float” vagy úsztatott eljárás. Az úsztatott üveg magas fényátéresztő
képességgel és kiváló optikai tulajdonságokkal rendelkezik. Különböző vastagságban, méretben és több színben is előállítható. A technológia végtermékét széles körben használják az építőiparban, de emellett az alapanyag számos más tulajdonságú és rendeltetésű termékké
alakítható, mint például tükörré vagy hőszigetelt, hőkezelt, ragasztott,
biztonsági, illetve hő- és fényvisszaverő üvegekké. A technológia főbb
lépéseit az 1. ábrán követhetjük nyomon. Az összekevert, szilárd
alapanyagok (homok, dolomit, szulfát, szóda, stb.) az ún. kereszttüzelésű regeneratív kemencében 1400-1500 °C hőmérsékleten üvegolvadékká alakul. Ez az olvadék az olvadt ón felületén szétterülve úszik.
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1. ábra. Float technológia [8]

Itt, az ónfürdőben alakítható ki az üvegszalag vastagsága, technikai
közbeavatkozás nélkül az olvadt üveg 4 mm vastagon terülne szét az
ónon. Az ónfürdőből kilépő szalagot feszültségmentesíteni kell, amit
szabályozott léghűtéssel valósítanak meg. A lehűlt üveg minőség-ellenőrzés és méretre vágás után kerül le a gyártósorról [6] [7].
A ma használt építészeti üvegek legfontosabb feladata, hogy minél több fényt engedjenek be a látható tartományból, miközben a káros sugarakat hordozó ultraviola és a hőt szállító infravörös sugarak
legnagyobb részét visszaverjék [6]. Ahhoz, hogy egy adott üvegfelület a felhasználás céljának megfelelő energetikai tulajdonságokkal
rendelkezzen a „float” technológiával készült termékeket bevonattal
kell ellátni. Az alapüvegekre felvitt bevonatok több, különböző anyagú vékonyrétegekből állhatnak, melyek vastagsága a nanométeres
tartományba esik. Napjainkban bevonatos üveget többféle módszerrel gyártanak. Jelen közleményben vizsgált termékek PVD (Physical
Vapor Deposition) magnetron katódporlasztásos technológiával készültek. A technológia legfontosabb és legtöbb figyelmet igénylő része
a bevonat felvitele az üvegfelületre. Azonban ahhoz, hogy a művelet
során megfelelő minőségű vékonyrétegeket kapjunk, az üvegnek teljes tisztaságúnak kell lennie. Ennek érdekében, az üveglapok a felhelyezés után egy mosóberendezésen haladnak át és csak ezután
kerülnek a bevonósor első kamrájába. A bevonási folyamat során a
termék több kamrán halad keresztül. Minden kamra 3-4 katódegységgel/katódhellyel rendelkezik. Ezekre a katódokra szerelik fel az ún.
„targeteket”, amelyekről a bevonat egyes vékonyrétegeinek anyaga
leválasztható. A bevonási folyamat egy fizikai eljárás, ami csak nagy
vákuumban zajlik le, ezért a kamrákban nagy teljesítményű szivattyúk

2. ábra. Bevonatréteg struktúra [9]
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tartják a 10-1 Pa közötti nyomásszintet. Maga a leválasztás folyamata
az elektromos térerősség hatására a „target” alatt kialakuló plazmában ionizálódó argon atomok segítségével történik. Az ionizálódott
argon a negatív töltésű „target” felületébe csapódik, így onnan fém
atomokat választ ki, melyek a „target” alatt haladó üveglapra hullnak,
így kialakítva a funkcionális bevonat egy rétegét. A bevonatrétegek
struktúrája a 2. ábrán figyelhető meg. A felületre elsőként egy ellenálló
alsó réteget visznek fel, mely hatással van az üveg transzmisszió és
reflexió értékére, valamint a „színére”. Erre a rétegre kerül a fémbevonat vagy más néven védőréteg, melynek feladata, hogy megvédje
a terméket a mechanikai és kémiai hatásoktól, illetve elnyeli és viszszaveri a rövid hullámhosszúságú sugarakat. A funkcionális bevonat
általában Ag és/vagy Cr, melyek visszaverik a rövid és hosszú hullámhosszú sugarakat is [7] [8] [9].

Üveg(szerkezet)ek vizsgálata

A mérések elvégzéséhez a Guardian termékek közül hat került kiválasztásra, minden terméktípusból öt mintát felhasználva:
● ClimaGuard Neutral (CG N)
● ClimaGuard Solar (CG S)
● SunGuard High Performance Neutral 60/40 (SG N60/40)
● SunGuard SuperNeutral 70/30 (SG SN70/30)
● SunGuard High Performance Neutral 41 (SG N41),
● SunGuard Solar Silver Grey 32 (SG SG32).
A mintavételezés az EN 1096:2004-es szabványban leírtak szerint történt. A vizsgálat célja a mintadarabokra jellemző két legfontosabb üvegtulajdonság – a hőátbocsátási tényező és a teljes napenergia átbocsátási tényező – meghatározása. A Perkin Elmer Lambda
950 és Spectrum 100 spektrofotométerekkel végzett mérések során
kapott adatok alapján a minták optikai és hőtechnikai paramétereinek átlagai az 1. táblázatban olvashatók. Itt megjegyzendő, hogy a
bevonatos üvegeket mindkét oldalról (bevonatos oldal felől és a bevonattal nem rendelkező oldal felől is) megvizsgáltuk. A mérési eredmények a fényvisszaverésnél mutattak eltéréseket, ennek megfelelően a táblázatban a fényvisszaverési paraméterek (ρv; ρe) értékeit két
sorban tüntettük fel (az első sor tartalmazza a bevonatos oldal felőli
mérési eredményeket). A bevonat nélküli üveg (float) esetében ilyen
módon megegyeznek a kétoldali mérési eredmények.
A korszerű üvegek leggyakrabban figyelembe vett tulajdonsága az „Ug”-val jelölt hőátbocsátási tényező. A hőátbocsátási tényező megadja azt a hőmennyiséget, amely 1 m2 felületű üveglapon
másodpercenként átáramlik, abban az esetben, ha az üveglap két
oldalán 1 K hőmérsékletkülönbséget tartunk fenn folyamatosan. Minél nagyobb az „Ug” értéke, vagyis minél több az időegység alatt
átáramló hőmennyiség, annál rosszabb a hőszigetelés. A mintada-
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rabok hőátbocsátási tényezője az 1. táblázatban feltüntetett emiszsziós tényező (εc) és az EN 637:1999 szabványban leírt összefüggések felhasználásával határozható meg [6].
1. táblázat. Monolitikus üvegek mérési eredményei [7]
Float

CG N

CG S

SG
SN70/41

SG
N41/33

SG
SG32

εc [%]

78,7

4,46

2,09

12,49

6,23

49,8

τv [%]

90,7

85,7

69,7

75,3

44

31,8

8,4

5

18,6

4

4,2

14,6

8,4

5,1

22,1

6,5

17,2

20,5

86,6

62

44,9

59,5

31,1

25,8

7,9

25,2

43,2

16,1

25,5

22,5

7,9

20,3

37,7

13,2

21,4

19

αe [%]

5,5

12,8

11,9

24,4

43,4

51,7

τUV [%]

74,5

51,8

26,7

53,2

29,4

28,8

g [%]

87,9

63,7

46,5

63,1

37,2

35,9

ρv [%]
τe [%]
ρe [%]

Jelmagyarázat:
εc: emisszivitás; τv: látható fényáteresztés; ρv: látható fényvisszaverés; τe: közvetlen napenergia áteresztés; ρe: közvetlen napenergia
reflexió; αe: közvetlen napenergia elnyelés; τUV: UV fényáteresztés; g:
teljes napenergia átbocsátási tényező

Bevonat nélküli üveg(szerkezet)ek vizsgálata
Elsőként a bevonat nélküli üvegszerkezetek „Ug” értékeit célszerű
meghatározni annak érdekében, hogy felépíthető legyen egy optimális üvegszerkezet, amely nem tartalmaz bevonatos üvegfelületeket.
A mérés során kapott adatokból megállapítható, hogy az üveglapok
vastagságát változtatva a hőátbocsátási tényező változása minimális. Vagyis az üveglapok vastagsága energetikai szempontból nem
befolyásolja jelentősen az „Ug” értékét. Ugyanakkor a többrétegű
szerkezetekben az üveglapok közötti gázréteg vastagságának módosításával már a hőátbocsátási tényező is érzékelhető változást
mutat. A gázréteg vastagságát növelve, az „Ug” értéke csökken,
azonban ez a csökkenés nem lineáris, hanem egy minimummal rendelkező függést mutat. Ez figyelhető meg a 3. és 4. ábrán.

4. ábra. Gázréteg vastagságának hatása háromrétegű
szerkezet esetében [7]

hogy a túl vastag üvegszerkezetek terhelik az ablakok vasalatát,
ezért háromrétegű szerkezetek esetén a levegő és az argon gáztöltés ajánlott vastagsága is 12 mm [7].
Az „Ug” értékét nem csak a gázréteg vastagsága befolyásolja,
hanem az is, hogy milyen gázt töltenek a két vagy három üveglap
közé. Az 5. ábrán látható a különböző hővezető képességű gázok
hatása a hőátbocsátási tényezőre, megfigyelhető, hogy hogyan változik a hőátbocsátási tényező értéke, ha a 4 mm vastag üveglapok
közé 16 mm, illetve 2×12 mm vastagságban levegőt, argon vagy
kriptont töltenek. A levegővel töltött rendszerekhez képest, argon
gázt alkalmazva 5%-kal, míg kripton gázt használva körülbelül
9-10%-kal csökkenthető az „Ug” értéke. Ez az argon és a kripton
jó hővezető tulajdonságának köszönhető. Azonban a kripton ára
aránytalanul magas az argonéhoz képest, és a csökkenés nem
olyan releváns, hogy gazdaságos legyen annak alkalmazása [7].

5. ábra. Különböző gáztöltésű szerkezetek „Ug” értéke [7]

Az adatok alapján meghatározható az optimális üvegszerkezet-felépítés (amely nem tartalmaz bevonatos üvegeket). A legjobb
hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező szerkezet minden esetben
4 mm-es üveglapokat tartalmaz. Ezenkívül az üveglapok közé
16 mm levegő vagy argon, esetleg 10 mm kripton gázréteg szükséges a megfelelő „Ug” eléréséhez. Háromrétegű szerkezetben ennek
a vastagságnak, mindhárom gáz esetén 2×12 mm-nek kell lennie [7].
3. ábra. Gázréteg vastagságának hatása kétrétegű
szerkezetek esetében [7]

A legalacsonyabb hőátbocsátáshoz tartozó gázvastagság kétrétegű szerkezetben: levegő és argon gáz esetén 15-16 mm, kripton gázzal töltve pedig 10 mm. Ugyanez az érték háromrétegű üvegek esetében 18 mm, illetve 12 mm. Azonban figyelembe kell venni,
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Bevonatos üveg(szerkezet)ek vizsgálata
Ezután olyan üvegszerkezetek hőátbocsátási tényezőjét vizsgáltuk,
melyekben az egyik üveglap – általában a külső üveglap gáztöltés
felé eső része – különböző bevonattal van ellátva. A hőszigetelő
üvegek jó hőszigetelő tulajdonságát, vagyis alacsony „Ug” értékét
a bevonattal ellátott üveg alacsony emissziós tényezője biztosítja.
A különböző bevonattal ellátott üveglapokat tartalmazó, optimális
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felépítésű szerkezetek „Ug” értékei jelentősen alacsonyabbak a
bevonat nélküli szerkezethez képest. A csökkenés elérheti akár a
70%-ot is (6. ábra) [7].

a szerkezet „g” értékének mérséklését eredményezi az üveglapok és
gáztöltések számának növelése is. A 8. ábra azt mutatja, mekkora a
teljes napenergia átbocsátási tényező értéke a különböző bevonatos
üveglapot tartalmazó kétrétegű és háromrétegű üvegszerkezetekben
(4 mm-es üveglapok és argon gáztöltés esetén). Az alacsony „g” értékkel rendelkező üvegek hátránya azonban, hogy az üvegfelület a
látható fény tartományba tartozó elektromágneses sugarakat is nagy
arányban visszaveri, ami alacsony fényáteresztést eredményez [7].

Következtetések

6. ábra. Különböző bevonatok hatása az „Ug” értékre [7 nyomán]

Háromrétegű szerkezetek esetében mind a hat, bevonatot tartalmazó termékre hasonlóak az eredmények. Tehát a három üveglapból és két gázrétegből álló rendszerek kapcsán megállapítható,
hogy az egyes szerkezetek hőátbocsátási tényezőjének csökkenése nem a bevonat emissziós képességéből, hanem a gázréteg
anyagának hővezetési képességéből adódik (7. ábra) [7].

7. ábra. Különböző bevonatok hatása az „Ug” értékre [7 nyomán]

Az üvegek vizsgálatánál a hőátbocsátási tényező mellett a másik
érték, ami döntően meghatározza egy adott üveglap teljesítményét, az
a teljes napenergia átbocsátási tényező, az ún. „g” érték. A teljes napenergia átbocsátási tényező azt adja meg, hogy a napenergia mekkora része jut át egy adott üvegfelületen, vagyis az adott üvegfelület az
érkező sugárzás hányad részét engedi át, illetve az elnyelt sugárzás
hanyad részét sugározza vissza a belső környezetbe. Egy üvegszerkezet „g” értékének meghatározására vonatkozó matematikai összefüggéseket az EN 410:2000 szabvány írja le. A számítások kimutatták,
hogy egy üvegszerkezet teljes napenergia átbocsátási tényezőjét nem
befolyásolja – jelentős mértékben – sem a gázréteg anyaga, sem annak vastagsága. A „g” érték csupán az elektromágneses sugarakat viszszaverő bevonatos üveglapok beépítésével csökkenthető. Ugyanakkor

A korszerű üveg kiválasztása és beépítése nagy odafigyelést
igényel. Az épületekkel kapcsolatos energetikai követelmények
folyamatosan szigorodnak, ezáltal a gyártók termékeiket és szolgáltatásaikat folyamatosan fejleszteni kényszerülnek. Az épületek
energiahatékonyságáról szóló Energy Performance of Buildings
Directive (EPBD) irányelv az Európai Unió tagállamaira a költségoptimalizált energiahatékonyság elérése érdekében minimumkövetelményeket ír elő. Ennek hatására az épületek energetikai jellemzőnek meghatározásáról szóló többször módosított 7/2006 (V. 26.)
TNM rendeletben leírtak szerint az üvegezés hőátbocsátási tényezőjének határértékére meghatározott érték Ug = 1,0 W/m2K. Ennek
a kritériumnak több üvegszerkezet is megfelel a vizsgáltak közül.
A kétrétegű üvegszerkezetek közül a CG S típusú üveget tartalmazó szerkezet argon és kripton gáztöltést tartalmazva is teljesíti az
előírt követelményeket. Emellett a direktívában előírt követelményeknél 20%-kal alacsonyabb „Ug” értékkel rendelkezik a kripton
gázzal töltött SG N 60/40, SG N 41/33 és CG N típusú szerkezet is.
A háromrétegű szerkezetek közül – a levegővel töltött SG SG 32 kivételével – mindegyik típus teljesíti az irányelvben rögzítetteket. Ha
költséghatékonyan és következetesen, a környezeti hatásokat és a
nyílászáró más szerkezeti elemeinek teljesítményét is figyelembe
véve kívánunk dönteni, akkor nem elegendő, ha csupán az üvegfelület alacsony hőátbocsátási tényezőjét szem előtt tartva választjuk
ki a termékeket. Adott épületek energetikai teljesítőképességének
javítása során fontos szempont az adott területre jellemző klíma és
a beruházási költségek figyelembe vétele is [7] [10].
Jelen közlemény az „International Conference on Science and
Technique based on Applied and Fundamental Research” c. rendezvényen bemutatott angol nyelvű poszter előadás alapján készült.
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