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Előszó
Konferenciánk
a
2002-re
visszanyúló
Brassó-Sopron
diáktalálkozók jegyében szerveződött. A találkozók létrejöttében a nyelvi
közösségen kívül lényeges szerepe volt annak is, hogy a két intézmény Transzilvánia Egyetem és Nyugat-magyarországi Egyetem - faipari
mérnöki kara és faipari mérnök képzése valamikor hasonló minta szerint
alakult ki. Hasonló a két intézmény hallgatóinak szakma iránti
elkötelezettsége is. Ez a közös érdeklődés a váltakozó helyszínű
találkozókon túl egymás szakmai és tudományos tevékenységének,
eredményeinek megismerésére is irányul. Képet kapnak a vendégek a
vendéglátó kar kutatásairól, de maguk is bemutathatják, hogy szigorúan
vett tanulmányaikon túlmenően tudományos diákköri munkák keretében
milyen problémák megoldásán tevékenykednek. Nem véletlen tehát, hogy
felvetődött egy formális konferencia megszervezésének az igénye is,
melynek során tágabb nyilvánosság elé léphetnek a két intézmény
hallgatói.
A találkozó-sorozat egykori kezdeményezői, akik azóta is
folyamatosan szervezői annak, ma már felnőttek, szakmai, tudományos
karrierjükkel túl vannak a diákköri korszakon. Ennek ellenére mégis
magukénak vallják a találkozók szellemét, kiterjesztve azt
doktoranduszokra, fiatal oktatókra is.
Változatos témákkal szerepelnek az ez évi faipari tudományos és
diákköri konferencia résztvevői, ezek a témák szakmánkhoz
kapcsolódóan felölelik azokat a fontos kérdéseket, amelyek napjainkban a
mérnök
társadalmat
foglalkoztatják:
energiatakarékosság,
környezetkímélés, fenntarthatóság, minőség, hatékonyság, biztonság,
komfort…
Bízunk abban, hogy ez a kezdeményezésünk az eljövendő évek
során kiteljesedik, és újabb színt visz a diáktalálkozók eseményeinek
sorába.
Sopron, 2013. július 19.
Prof. Dr. Kovács Zsolt CSc.
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A Brassó-Sopron Faiparos Diáktalálkozó története
dióhéjban
Éjjel negyed 4 van… Azt veszem észre, hogy már 5 órája az
emlékeimbe merülve kergetem fejemben a gondolatokat. Minden emlék
újabbakat idéz fel, történetek elevenednek meg, ismerős arcok, hangok,
rengeteg nevetés… sok fénykép, egymásnak emlékül megírt értékes
címeket, elérhetőségeket tartalmazó söralátétek, papír fecnire vetett,
közösen megtanult magyar, székely és selmeci nóták, szakestélyes
invitáló cédulák, melyeken a következő felirat szerepel: Brassó-Sopron
Faiparos Diáktalálkozó. Néhány, üzemben készült, „ipari” titkokat is
tartalmazó felvétel, múzeumbelépő, lejárt útlevél pecsétekkel, egy darab
kősó, a Hargitán, Békás-szorosban, vagy épp a Fogarasi havasokban
szedett négylevelű lóhere…soproni ászokos söröskupak. Szép
emlékek…nagyon nehéz válogatni, hiszen mindegyik emlék,
emléktöredék, ami a diáktalálkozónk emlékfonalából szövődik, sűrű
szövete a barátságoknak, szakmaszeretetnek, a tenni akarásnak, faiparos
lelkületnek. Bizonyára nem is gondolja a kedves olvasó, milyen nehéz
dolog kiragadni belőle olyan gondolatokat, melyek méltóképpen
összefoglalják közel 10 esztendő évenként megrendezésre kerülő
diáktalálkozóinak történetét. Erre a megtisztelő feladatra azokkal a
brassói és soproni magyar faiparos barátaim segítségével vállalkozom,
akikkel együtt, közös erőfeszítések árán a nyolc diáktalálkozót
megszerveztük.
Az
ő
segítségükkel
és
visszaemlékezéseik
felhasználásával könnyebben fonhatom egymagam a néha már-már a
feledés homályába merült találkozók emlékfonalát.
A Brassó-Sopron Faiparos Diáktalálkozó ötlete Bartalis István
„alias” Kukac, Brassóban végzett faipari mérnök fejéből pattant ki. A már
akkoriban jól működő erdész diáktalálkozók szolgáltatták az alapot. „Az
egész ötlet tőlem származik, vagyis az erdészek mintájára szerettem
volna kialakítani egy baráti kapcsolatot és létrehozni egy ilyesfajta
találkozót, ami messzemenően jobb, mint az erdészeké…” „…Továbbá
nem csak diák-diák kapcsolat volt a cél, hanem tanáraitokkal,
vezetőitekkel való kapcsolatok kiépítése is, ami szerintem többé-kevésbe
sikerült is, mivel bármikor kimegyek, kimegyünk, szívesen fogadnak és
szívesen segítenek bármiben. Tehát ez az egész cserekapcsolat erre a két
pillérre épült és épül - gondolom a mai napig is.”
Az egész történet Brassóban kezdődött. 2001 őszén brassói magyar
egyetemisták a Brassói Magyar Diákszövetség keretein belül
megalapították a “FAKÖR” nevezetű faipari szakosztályt, mely azóta e
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diákszövetség keretein belül tevékenykedik. A 2001 őszi EMT (Erdélyi
Magyar Műszaki Tudományos Társaság) gyűlésén résztvevő
egyetemisták biztató ígéreteket kaptak Száva János professzor úrtól,
aminek következtében sikerült felvenni a kapcsolatot a soproni faiparos
hallgatókkal.
“Az első próbálkozásom ez irányba az volt, hogy az akkori
dékánnak (aki Dr. Boronkai László volt a soproni FMK honlap szerint)
kikerestem az e-mail címét és arra írtam, hogy kik vagyunk, mit
szeretnénk és szerettük volna megtudni, hogy mi a véleménye minderről.
Utólag, mint kiderült, pont akkor volt dékánváltás és Dr. Molnár Sándor
lett akkorra már az új dékán. Emiatt levelemre semmilyen választ nem
kaptam, és már azon kezdtem gondolkodni, hogy hol lehetne még
próbálkozni, vagy mit lehet tenni az ügy előmozdításának érdekében. A
fejemben megfordult az is, hogy csak úgy, semmi előkészület nélkül és
bejelentkezés nélkül kimegyek Sopronba és elmondom, milyen
szándékkal jöttem. Na, de nem így alakult, hála az Istennek. Egy
találkozón vehettem részt, melyet a Brassóban élő magyar, műszaki
tudományterületeken oktató professzorok tartottak. Sok mindenről esett
szó, többek között elmondhattam, hogy mit szeretnénk a Fakörrel elérni,
megvalósítani és kértem őket, hogy aki tud, segítsen nekünk (többen is
elmondták, hogy vannak kapcsolataik külföldi egyetemeken és ekkor
kérdeztem rá, hogy a soproni egyetemmel van-e valakinek
összeköttetése). Az egyik professzor, név szerint Dr. Száva János mondta,
hogy van és a dékánt is nagyon jól ismeri és felajánlotta, hogy levelet ír
neki, melyben leírja célunkat. Dr. Molnár Sándor dékán válasza pozitív
volt és ki is mentünk Sopronba. Bartos Attila „alias” Székely barátom
azelőtt kb. 2-3 héttel utazott Sopronba, és ez idő alatt úgymond
egyengette az utunkat, beszámolt a dékáni hivatalban elképzeléseinkről,
terveinkről). Sopronba érkezvén a dékáni hivatalba mentünk, ott fogadott
„Sanyi bácsi” és a két dékánhelyettes. Megbeszéltük személyesen is a
dolgokat. A beszélgetés végén a faiparos HÖK elnökével ismerkedtünk
meg Markó Gábor személyében, aki pozitívan állt hozzá az egész
dologhoz. Másnap Markesz mondta, hogy van egy faiparos szakestély, és
ott is mondjuk el, kik vagyunk és mit akarunk, mert pont az a korosztály
van ott jelen, akikre nekünk szükségünk van.”
És így is történt, a sors úgy akarta, hogy mi is ott ülhettünk ezen a
szakestélyen. Az erdélyi küldöttség által megszólíttatott az a soproni
faiparos csapat, melyből megalakult a későbbi soproni diáktalálkozós
mag. Nevek helyett inkább három selmeci baráti társaságot említenék,
melyek a későbbiekben aktívan részt vettek e találkozók létrejöttében,
szervezésében, és továbbadásában. Meg kell említeni név szerint
Fröccsöntő Sasok, a Sörfűrészek és a Szálab Baráti Társaságokat, kiknek
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tagjaiból alakult a 2002-ben Erdélybe látogató első soproni csapat.
Később több fás-üzemes baráti társaság csatlakozott hozzánk.
Az első találkozóra alig egy évet kellett csak várni. A Sopronból
hazautazó brassói faiparosok nagy lendülettel vágtak bele a 2002 nyarán
megrendezésre kerülő Brassó - Sopron Faiparos Diáktalálkozó
megszervezésének. Mivel a társaság jó része Székelyudvarhely és
környékéhez kötődik, az első alkalommal kézenfekvő volt, hogy ott
legyen ez a rendezvény.
“A szervezés nagyon nehéz volt, hiszen három ember fogta össze
az egészet, összegyűjtötte rá a megfelelő pénzösszeget. Sajnos el kell
mondjam azt is, hogy az elején társaink nem igen hittek az ilyesfajta
találkozóban, nem látták azt a sok minden jót, hasznosat, amiktől aztán az
első diáktalálkozó végén megváltozott a véleményük és aktív, lelkes
résztvevőkké váltak a további találkozókon.” – írta Bartalis István.
Sopronban 2002 tavaszán nagy elánnal, örömmel szerveztük meg
mi soproni diákok a kijutásunkat, hiszen jó híreket kaptunk Brassóból és
láttuk a székelyek által tervezett programot, s tudtuk, hogy sok élmény és
barátság vár minket a Hargita lábánál. Mi sem tétlenkedtünk tovább,
nekiláttunk megteremteni a kijutás feltételeit. Elkészült a Diáktalálkozó
címere és elkészültek az első pólók is, melyeket azóta is évről évre
készítünk, készítenek a hallgatók. Ugyancsak az első találkozóra
készítettek Korondon szakestélyes kupákat is, mely aztán tradícióvá vált
az évek folyamán.

A székelyudvarhelyi találkozó olyan jól sikerült, hogy
egyikünkben sem merült fel, hogy ne legyen folytatása. A megszervezett
szakmai programok, kulturális élmények, kirándulások, szakestélyek,
köttetett barátságok összehozták a két egyetem faiparos hallgatóit,
szakmai és baráti kötelékek szövődtek.
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A lelkesedés nem lankadt akkor sem, amikor 2003-ban Sopronban
tartottuk a találkozót. 25 erdélyi faipari hallgatót láthattunk vendégül.
Álljon most itt a találkozóról egy riport, amelyet az akkori faiparos HÖK
elnök, Horváth Balázs adott a találkozó kapcsán egy soproni helyi
magazinnak:
„A Brassói Faipari Egyetem 25 hallgatója részvételével 2003. július 2125 között zajlik a II. Brassó-Sopron Faiparos Diáktalálkozó Sopronban.
Az erdélyi magyar hallgatók kezdeményezésére, hagyományteremtő
szándékkal útjára indított találkozót tavaly tíz soproni résztvevővel
Székelyudvarhelyen tartották.

Horváth Balázs, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar
Hallgatói Önkormányzatának elnöke a találkozó céljáról szólva elmondta:
a brassói egyetemen román nyelven folyik a mérnökképzés, ezért a
szakmai tapasztalatcsere az erdélyi magyar diákoknak a faiparos szakma
gyakorlati problémái és azok megoldásai, valamint új technológiái mellett
az anyanyelvi szakkifejezésekkel való ismerkedés jó alkalma is.
Természetesen a kölcsönös szakmai tapasztalatszerzés mellett személyes,
baráti kötődések is kialakulnak, és a rendezvényt a szervezők a későbbi
nemzetközi kapcsolatok kiépítése szempontjából is fontosnak tartják.
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A határon túli magyarsággal való szorosabb kapcsolat kialakítását
és ápolását is szolgálja a diáktalálkozó, amelynek nyitó rendezvényén a
II., III., IV. évfolyamos ill. végzős erdélyi vendégeket a soproni
Polgármesteri Hivatalban is köszöntötték. Sopron és a diákság
kapcsolatáról Németh Éva irodavezető beszélt a vendégeknek, akik a
négy napos programjukon a szakmai előadásokon kívül a ,,fások”
hagyományaihoz és szakmájához kötődő múzeumokat, helyeket
látogatnak meg, kirándulnak majd a Taródi várhoz és Károlykilátóhoz, nótaestet tartanak az Egyetem Botanikus Kertjében, Tapolcán
a parkettagyárat, valamint a Falco forgácslapgyárat és Ake
szerszámgépgyárat is megtekintik, és természetesen megkóstolják majd a
soproni borokat is. A faipari mérnökhallgatók soproni találkozóját a
Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Dékáni Hivatal, a soproni
Polgármesteri Hivatal, valamint több cég, köztük a Swedwood Kft. és az
Ake szerszámgépgyár is támogatta.(Cyberpress, 2003)
A találkozók központi gondolata, a programok gerince mindig a szakmai
kapcsolatok építése, fejlesztése, a szakmai nyelv gyakorlása, egy-egy
speciális faiparos szakma, szakmai terület megismerése. Erdélyben és
Sopron környékén is vannak olyan cégek, akik állandó támogatói és
megszokott helyszínei a találkozóknak. Ezek a gyárak már az első
találkozók alkalmával is jó kapcsolati lehetőségek voltak, sőt szakmai
gyakorlati helyet biztosítottak több brassói magyar faiparosnak.
2004-ben ismét erdélyországi rendezésű volt a találkozó, melynek
Marosvásárhely adott otthont. A faipari líceumban kaptunk szállást és a
találkozó nagyon eredményesre sikerült. Ebben ez évben egy időben,
egymás mellett működött az erdész és faiparos diáktalálkozó, melyről a
Népújság cikkében olvashatunk:
„A
Brassói
Magyar
Diákszövetség
szervezésében
tegnap
Marosvásárhelyen elkezdődött a III. Erdészeti és Faipari Nyári Egyetem.
A Faiparos Diáktalálkozó (Sopron-Brassó) résztvevői között nem csak
romániai és magyarországi, hanem újvidéki, zólyomi, zágrábi
erdőmérnök és faiparos hallgatók is vannak. E találkozó célja, hogy egy
olyan magyar erdészeti és faipari értelmiség kialakulásához járuljon
hozzá, amely szoros kapcsolatban áll a Kárpát-medence más régióinak
szakmai képviselőivel. Fontos, hogy a résztvevők megismerkedjenek a
különböző régiók kulturális örökségével, továbbá, hogy a kisebbségben
élő magyar diákok anyanyelvükön képezhessék magukat, s aktívan részt
tudjanak venni a magyar nyelvű tudományos életben. A hat napig tartó
rendezvényen több bútorgyár meglátogatására is sor kerül (Mark Prod
Holz és Mobex - Marosvásárhely, Hangszergyár - Szászrégen, Romwood
- Gyergyószentmiklós). A szakmai előadásokon, megbeszéléseken kívül a
szórakozásra és a kirándulásra is jut egy kis idő: Marosvásárhely
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történelmi
nevezetességeivel
és
a
parajdi
sóbányával
is
megismerkedhetnek a résztvevők.” (Népújság, 2004).
A most következő bekezdést nem szívesen írom, mert arról kell
szólnia, hogy 2005-ben és 2006-ban elmaradtak ezek a találkozók. Az
okait lehet hosszú sorokon keresztül fejtegetni, de nem teszem. Inkább
mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy a generációváltásokra jobban
oda kell figyelni. Gondosan kell keresni, megszólítani, kinevelni azokat
az embereket, akik továbbvihetik e nemes szándékot, gondolatot. Az első
generáció 2004-2005-ben elballagott, ki-ki a saját alma materéből. Noha
a baráti kapcsolatok megmaradtak, de munkás emberekként más dolgok
is akadtak a kezdeti mérnöki és családos szárnypróbálgatások nagyszerű
örömében. Megszakadt – legalábbis 2 nyár erejéig – a találkozók
sorozata. Azonban Isten a jó dolgokat nem hagyja veszni, a lerakott
szerszám újra dolgozni kezd, más kezek penderítik a forgácsot, ifjabb
utódok járják az elődök által közösen kitaposott ösvényt.
Nevezhetjük a sors kezének is, az biztos, hogy egy harmadik
országba, méghozzá Szlovéniába kellett mennünk ahhoz, hogy ezt a
szerszámot közösen újra felvegyük, megfenjük és munkába állítsuk.
Történt pedig 2007 őszén, hogy a nemzetközi erdész-faiparos
szakmai konferenciát és diáktalálkozót, az INTERFOB-ot a szlovéniai
Bledben rendezték meg, ahol a soproni Faipari Mérnöki Kart 12
egyetemista képviselte, s jómagam, akkor már doktoranduszként voltam a
„kísérőtanár”. Már a regisztráció alkalmával észrevettük a brassói
faiparosokat, hiszen a nevek közül kiszúrtuk a magyar kollégák neveit,
többek közt Gyarmati Mátyásét is. Ekkor még nem is sejtettük, hogy
micsoda nagyszerű találkozás lesz ebből. Este, a csapatvetélkedők után
egy nemzetközi chestnut-party keretén belül megismerkedtünk a
brassóiakkal, akiket ugyanazzal a plusz feladattal bízott meg Kukac
(Bartalis István) barátunk, amivel én titkon összeszedtem itthon a soproni
csapat nagy részét. Ez pedig nem volt más, mint hogy hosszas baráti
sörözgetések mellett, újra megkeressük közösen a diáktalálkozó
továbbfolytatásának lehetőségeit. Jó pár elfogyasztott szlovén folyékony
kenyér után a soproni cimborákat (előre eltervezett szándékkal,
illumináltságuk kihasználása miatt kissé aljas módon) megkérdeztem,
hogy nem szervezünk-e jövőre Sopronban diáktalálkozót. A válasz igen
volt. 100% igen. Másnap elmondtuk erdélyi faiparos barátainknak az
ötletet, és már sínen is volt a dolog, melyet gesztenyesütögetés nélkül, ám
annál több sörrel meg is ünnepeltünk.
A bledi konferencia végeztével emelkedett hangulatban búcsúztunk a
brassóiaktól, s mire hazaértünk, a mikrobuszon már meg is volt a
találkozó ideje, programja, felelősei.
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2007-ben aztán megszervezésre került a 4. diáktalálkozó
Sopronban…Újra köttettek barátságok, amik a régiekkel együtt azóta is
minden évben összehozzák ezt a társaságot. Új emberek jöttek, akik
fontosnak érezték mindkét részről ezt a kapcsolatot, mind szakmai, mind
kulturális, mind baráti oldalról. És ez jó. A diáktalálkozók sorában 2008ban Brassóban és Marosvásárhelyen már az ötödik, 2009-ben Sopronban
a hatodik, 2010-ben újra Brassóban és Székelyudvarhelyen, 2011-ben a
nyolcadik Sopronban volt. S hogy miért is írom mindegyiket így egybe,
részletek nélkül, az azért van, mert oldalakat, fejezeteket lehetne írni
mindegyikről. Arra talán majd egy későbbi kiadványban kerítünk sort.
Két gondolatot azért még hozzáfűznék. Az egyik a 2010-es
diáktalálkozó, melyben összetartozásunk tárgyi emléket is öltött… A
Terméktervezési
és
Gyártástechnológiai
Intézet
műhelyében
többedmagammal alkottuk meg azt a kopjafát, amely ma is hirdeti a
találkozóinkba vetett hitet, barátságot és összetartást, és amely Sopronból
indult útnak és ma már a Madarasi Hargita csúcsán faiparos emlékhellyé
avanzsálta magát. A 2011-es diáktalálkozó alkalmával megérkezett
Székelyföldről a madarasi kopjafának a testvére is, amelyet fel is
avatunk, brassói és soproni magyar faiparos hallgatók, doktoranduszok,
oktatók, hagyományos selmeci szakestély keretében.
Úgy gondolom, hogy ez a találkozó-sorozat, mely szinte minden
évben megszervezésre került, méltó példa arra, hogy a selmeci-soproni
hagyományok mellett már soproni-brassói faiparos hagyományokról
beszéljünk, hiszen az alapítók által megfogalmazott célok rendre mind
megvalósultak, s a barátságon kívül a szakmaszeretet, hazaszeretet, a
kölcsönös szakmai, valamint emberi megbecsülés és öröm mellett, tovább
tudtunk lépni egy szintet, melyet ez a kis kötet is bizonyít. A kezdeti
ismerkedésből mára már tudományos diákköri és doktori konferenciává
nőtte ki magát a találkozó, és a legfontosabb, hogy mindemellett
megmaradtak a találkozó kezdeti és egyben a legfontosabb céljai,
programjai: az adott környék faiparos kultúrájával, működő faiparával,
népművészetével való ismerkedés, a gyárlátogatások, kulturális
kirándulások, közösségi megmozdulások tapasztalataival és felejthetetlen
élményeivel.
Minden találkozót másképp él meg az ember, minden találkozó telis-tele
van olyan élményekkel, amiket objektíven nem lehet értékelni. Éppen
ezért éreztem úgy, mikor ennek a kis összefoglalónak a megírásához
hozzáláttam, hogy több embernek kérem a segítségét. Most éppen Vas
Zsigmond alias Tüdő brassói faipari mérnök, soproni doktorandusz
szavaival mondva:
„Sosem felejtem el, mikor a negyedik diáktalálkozón (számomra az
elsőn) 2007-ben Sopronban voltam. Bár a várost ismertem már, hisz
előtte dolgoztam is ott, nem ismertem senkit, de ez hamar megváltozott.
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A barátságos soproni diákokat hamar a szívünkbe zártunk, hiszen
vendégszeretetük révén sikerült hamar igazi barátságokat kötnünk.
Számomra a legnagyobb élmény az volt, hogy testvérekként tekintettek
ránk, nem hallottam egyszer sem tőlük hogy „lerománoznak”, ami azelőtt
sajnos megtörtént már velem Magyarország más részein.
A Brassó-Sopron Faiparos Diáktalálkozók által számtalan barátra
tettem szert, és azt hiszem, ezzel nem vagyok egyedül, ugyanis ezekre a
barátságokra épült későbbi „karrierem” egy része, amiben most is benne
vagyok, a soproni doktori munkám részeként. Most bátran mondhatom,
hogy a Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézetben családban
érzem magam, hisz nem csak a munkában találok mindig segítőkész
kollégákat, de együtt szervezünk kirándulásokat is szabadidőnkben… bár
fizikailag a távolság elég nagy Brassó és Sopron között, az igaz
barátságok fennmaradnak hosszú éveken keresztül. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint hogy a tavalyi diáktalálkozón részt vettek a brassói és
soproni diákok részéről az egykori alapító tagok, akik már 7 éve kinőttek
az egyetemi padokból. Mégis együtt nótázták velünk a Szakesten a
Faiparos himnuszt, már-már könnyeikkel küszködve…”
Továbbfűzve a gondolatot, Sütő Béla vargyasi faiparos cimboránk
gondolatai következnek:
„…nagyon jól esett, amikor Zsiga és Levi engem kért meg a találkozó
magyarországi kopjafájának kifaragására. Megtiszteltetésnek éreztem és
ugyanakkor felelősségnek is ezt a munkát, mivelhogy több Brassóban és
Sopronban végzett generációnak a találkozó iránti elkötelezettségét,
tiszteletét, belefektetett rengeteg munkáját, verítékét és még ki tudja mit
kellett belefaragnom abba a darab cserfába. Ilyenformán tisztelettel és
alázattal állottam a munkához. Azt szerettem volna elérni, hogy azt a
kopjafát mindenki magáénak érezze, és valahol a saját munkáját is lássa
benne, mert a Faiparos Diáktalálkozó mindenikünké. Azé is, aki éjjeleket
nem aludt a szervezés súlya miatt, azé is, aki részt vett rajta, azé is, aki a
TDK-t szervezte és azé is, aki a sört beszerezte, és mindenki másé, aki
egy kis szelet munkát odatett a többié mellé. Szóval álljon tisztelgésül ez
a kopjafa mindannyiuk/mindannyiotok előtt, akik részt vettek/vettetek
ebben a munkában: a kezdeti kapcsolatfelvételtől a jövőbeni találkozók
megszervezéséig.”
Folytathatnám a sort tovább számtalan beérkezett levéllel…de
felesleges, szívesen megosztom bárkivel a beérkező emlékezéseket,
azonban ez a kiadvány nem erről szól. Befejezésül engedje meg a kedves
olvasó, hogy a jövőre/jövőnkre is gondoljunk. Azt szeretném bemutatni
Szép István alias Sztár Tamás (Széppista) barátunk gondolataival, hogy
miként álljunk neki egy diáktalálkozó megszervezésének. Fiatalok, íme a
recept:

12

„Hogyan fűszerezzünk egy Brassó-Sopron Faiparos Diáktalálkozót, hogy
az mindenki ízlésének megfeleljen?
Hozzávalók:
- egy megfelelő időpont
- brassói és soproni hallgatók
- szállás a résztvevőknek
- étkezés a résztvevőknek
- utazás a résztvevőknek
- szakmai programok
- szabadidős programok
- szakestély
- ajándékcsomagok
- támogatók
Elkészítés:
Kezdésnek keressünk egy időpontot, amely alkalmas a találkozó
lebonyolításához. Ezután keressük fel a brassói és a soproni hallgatókat.
A mennyiséget ízlés szerint magunk döntsük el, de ha meg szeretnénk
bolondítani, meghívhatunk néhány „korosabb” egyedet is. A résztvevők
minél jobb megelégedése érdekében célszerű tetővel és nyílászárókkal
felszerelt szállást szervezni, valamint a tapasztalatok szerint a meleg víz
is nagy megbecsülést tud elérni.
Az étkezés terén magunk dönthetünk az éttermi vagy a magunk
készítette ételek közt. Mindkettőnek megvan a maga varázsa, előnye és
hátránya is. Amit fontos megjegyeznem, hogy az erdélyi résztvevők
esetében a kenyérfogyasztást 5-tel meg kell szorozni minden étel
esetében. Sőt hangsúlyozandó, hogy még a bundás kenyeret is kenyérrel
eszik megbecsült vendégeink. Utazás terén, amit legelőször a
legfontosabb tudnunk, hogy milyen közlekedési eszközzel érkeznek a
delikvensek, és az képes-e az ő személyüket a találkozó ideje alatt
egymástól távol eső pontok közt mozgatni, vagy nekünk kell biztosítani
az ő utazásukat is. Előfordulhat olyan szemtelen eset is, amikor az erdélyi
masina még erején felül soproni egyéneket is képes mozgatni.
A szakmai programok terén olyan gyárakat, cégeket érdemes
felkeresni, akik a technika mai állásához képest fejlettnek mondhatóak,
példaszerűen végzik a feladatukat. A sorsnak hála Sopron környékén
akad szép számmal ennek megfelelő helyszín, ahol mindig szívesen
fogadják a látogatókat, de van úgy, hogy csak távolabbi városokban
tudjuk bemutatni a szakma csínját. Ilyen esetekben célszerű pár napot
távol tölteni Soprontól a temérdek utazás megspórolása végett és
belekóstolni más borvidékek átlagon felüli produktumaiba is. Idén
sikerült ezeket a szakmai programokat megfejelni a már sok hírt hallatott
TDK, ill. doktoranduszi konferenciával.
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Talán a szabadidős programok kiötlésével és megszervezésével van a
legkevesebb vesződség. Évről évre beigazolódik, hogy a társaság
egyszerűen képtelen rosszul érezni magát. Ennek megfelelően
szabadkezünk van, de nem árt egy bográcsozás, vagy alkalomadtán egy
nagyobb túra (miként az volt 2010-ben a buffogólápnál), és olyankor nem
érdeklődnek estefelé serényen a vendégek, hogy merre találnak még
nyitva vendéglátóipari objektumot.

A szakestély minden évben szerves része a programsorozatnak.
Egyfajta záró rendezvénye az egy hétnek. Élménybeszámolók,
tapasztalatok, viccesebb történetek, valamint ajándékok kerülnek itt
átadásra. Még sosem fejeződött be éjfél előtt, ugyanis ilyenkor van
mindig az a szituáció, amikor akasztják a hóhért. Értem ezt arra, hogy
szégyenszemre jelen vannak olyan magyar emberek, akik a soproni
fásoknál is jobban ismerik a magyar nótákat. Ha a receptúrát idáig
követtük, akkor már az állaga az összetevőknek kezd hasonlítani egy
diáktalálkozóra. A találkozó elkészülte előtt néhány nappal még adjunk
hozzá megfelelő mennyiségű anyagi támogatást. E nélkül bármeddig is
főzhetjük levesünket, meg fog buggyanni.
Jó szerencsét az elkészítéshez!
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Az itt látható leves felkeveréséhez egy kopjafát használtunk.
Végezetül köszönetemet/köszönetünket szeretném kifejezni
mindenkinek, akik e találkozó létrejöttében részt vettek, illetve
támogattak minket! Hozzájárultak anyagilag, szakmailag, emberileg,
barátilag időt, pénzt, energiát nem kímélve. Mint már mondottam: Isten a
jó dolgokat nem hagyja veszni, a lerakott szerszám újra dolgozni kezd,
más kezek penderítik a forgácsot, ifjabb utódok járják az elődök által
közösen kitaposott ösvényt. Zárásként ajánlom mindenkinek Vas Zsiga
szavait.
„…Reménnyel teli szívvel tekintek a jövő felé, gondolva, hogy még sok
fiatal diáknak okozhat felejthetetlen perceket a Faiparos Diáktalálkozó.
Kívánom, hogy a lelkesedés ne hagyjon alább sosem, hanem egymást
erősítve és támogatva mindig biztosítani tudjuk a rendezvény
megszervezését és megtöltsük tartalmas programmal, és sok tanulni,
ismerkedni, barátkozni vágyó fiatal faipari karon tanuló diákkal!”
Jó szerencsét! Pénzt a Fásnak!
Sopron, 2013. július 19.
Papp Tibor
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A KONFERENCIA PROGRAMJA
09.00 - 09.10
09.10 - 09.30

Konferencia megnyitása, Dr. Alpár Tibor, dékán
Plenáris előadás: Prof. Dr. Divós Ferenc:
Mikrohullám alkalmazása a faiparban

DOKTORANDUSZOK TUDOMÁNYOS
KONFERENCIÁJA
A bizottság elnöke: Prof. Dr. Kovács Zsolt CSs.
Helyszín: D-épület 11-es tanterem
09.30 - 09.50

Takács Noémi: Székek kényelmi fokozatának mérése
testtömeg eloszlás vizsgálattal

09.50 - 10.10

Elek László: Műemlék nyílászárók hőtechnikai
problémái

10.10 - 10.30

Bencsik Balázs: Tok és szárny távolságának hatása a
nyílászáró légzárási teljesítményére

10.30 - 10.50

Dávid Viktória Katalin: Az Európai Unió éghajlatváltozási és energiapolitikájának bemutatása és
hatásuk a magyar készház piacra

10.50 - 11.10

Ott Ágota: Nemesnyár hibridek
különböző szárítási hőmérsékleteken

11.10 - 11.30

SZÜNET

11.30 - 11.50

Szövérfi Tibor: Beépített nyílászárók helyszíni
légzárási vizsgálata

11.50 - 12.10

Utassy Viktor: Méhsejtrácsos lapok mechanikai
tulajdonságainak
modellezése
végeselemes
módszerrel

12.10 - 12.30

Vas Zsigmond: A rétegrendezés során fellépő
anyagváltozások
hatásának
kiküszöbölése
szálerősítésű
rétegelt-ragasztott
tartógerendák
esetében (a cikk végül nem került be a kiadványba)

12.30 - 12.50

Vidovics Balázs: Az újtermék-tervezés aktuális
kutatási kérdései

12.50 - 13.50

Kutatási szeminárium: Innovatív megoldások a
terméktervezésben, a szemináriumot vezeti: Vidovics
Balázs
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zsugorodása

Faipari Tudományos Konferencia előadások
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TAKÁCS NOÉMI, DÉNES LEVENTE

Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar,
Faalapú Termékek és Technológiák Intézet, Sopron
takacsnono@fmk.nyme.hu, dali@fmk.nyme.hu

Székek kényelmi fokozatának mérése testtömeg
eloszlás vizsgálattal
Kivonat
Elsődleges célunk a nyomásjellemzők értékelése, munkaszékek esetében,
a nemek, a széktípusok és a testtartás függvényében. Részletesen
vizsgáltuk a székek állíthatóságának hatásait különböző testhelyzetekben.
4 alanyt vizsgáltunk 3 alapvető ülőpozícióban, több széktípuson a
kényelmi tényezőket figyelembe véve. A felépítés és a szék jelentős hatását
jól mutatják a nyomás értékei és eloszlásuk. Az eddigi eredmények
alapján további mérések elvégzését tűztük ki célként, ezek között van a
habok típusainak, a rugalmasságuk a nyomás eloszlásra gyakorolt
hatásának vizsgálata és az ártalmas tényezők kiszűrése.
Kulcsszavak: nyomásmérés, székek, kényelem, egészség,
munkaszékek
The primary objective of this paper was to evaluate the pressure
distribution characteristics of working chairs in function of gender, body
posture, chairtypes. More specifically the study reveals the following
aspects: evaluation of differences associated with chair dimensions,
adjust ability features and analysis of body pressure distribution in
different seating postures. Postures, movements, chairparts inclination
and comfort rating data were collected from 4 subjects. Considerable
effects of tasks built and chairtype on pressure distribution and pressure
changes were demonstrated. The results indicate an additional research
to further explore the effect of other factors, i.e. foamtype, elasticity, etc.
on pressure distribution and discomfort measures.

Bevezetés
A jó irodai székek a kényelmen felül, segítik a felhasználókat a
jobb munkavégzésben ergonómiai kialakításukkal és állíthatóságukkal. A
helyes ergonómiai kialakítás segít megelőzni a szervezet számára káros
hatásokat, melyek hosszabb időtartamú ülés során együttesen
jelentkeznek, pl. hátfájás, nyakfájás, vállfájás, zsibbadás, szövetek
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pangása… (CTDs-Cummulative trauma Disorders), ennek leggyakoribb
kiváltó oka az egész napos számítógép előtti munkavégzés (MIN-YONG,
2000). Összegezve a munkaszéknek megfelelő megtámasztás mellett,
kellő szabad mozgásteret kell biztosítania a felhasználónak, így
megőrizve egészségét és kényelmét (TREASTER and MARRAS, 1987). A
különböző feladatok változatosabbá teszik a munkavégzést és különböző
testhelyzetekbe kényszerítik a dolgozókat (ADAMS, 1986; BABSKIREEVES, 2005; COMMISSARIS and REIJNEVELD, 2005; DOWELL, 2001;
ELLEGAST, 2007; VAN DIEËN, 2001). Pozícióváltás közben változik az
ülőfelületre és a háttámaszra gyakorolt nyomás, így a kényelmi fok is az
egyes testhelyzetekben. Az emberek különböző testtömeggel és
különböző testfelépítéssel rendelkeznek, azonban a széket ugyanazon
testrészükkel, ugyanazon területen nyomják, az eltérés személyenként a
nyomás területének nagyságában és intenzitásában látható. Az egészséges
nyomásképnél az ülőgumók alatti terület, valamint a hátnál a lumbális
szakasz, és a lapockák környékén a legnagyobb a terhelés. A jó
nyomáseloszlás, elengedhetetlen feltétele az egészséges és kényelmes
ülésnek (GRANDJEAN, 1973).

Mérési metódus, mérőrendszer
A nyomáseloszlás mérése segítséget nyújt a tervezőknek egy
egészséges és emberközeli szék létrehozásához. A nyomáseloszlás mérést
nyomásérzékelő fóliák segítségével végeztük. Elsődleges eredményként
nyomástérképeket kaptunk, melyekről kalibrációs fájl hozzárendelésével
nyomásértékeket olvastunk le, így információt kapva a szöveteket érő
erőhatások nagyságáról.
A méréshez a Tekscan Body Pressure Measurement SystemTM
(továbbiakban BPMSTM) műszereit használtuk. Az ismertetésre kerülő
méréssorozathoz 2 db nyomásérzékelő fóliát használtunk (mérete:
488×427 mm), melyen 2016 nyomás érzékeny pont található. Mérési
tartománya 0-350 Hgmm, pontossága +/- 3,5 Hgmm.
A BPMSTM rendszer nyomás érzékelő fóliáit vákuumszivattyú
segítségével kalibráltuk, majd a mérendő székre helyezve USB porton
keresztül számítógéphez csatlakoztattuk. A BPMS Research 7.20
programmal nyomástérképeket grafikusan is láthatóvá vált az információ
nyomástérképet formájában. A programban képként (.fsx, vagy .jpg
kiterjesztéssel), vagy 0-200 s között videóként rögzítettük az adatokat. A
nyomástérképekhez ezután a kalibrációs fájlt hozzárendelve, kiemelt
területekről, két pont közötti nyomáskülönbségekről kaptunk
információkat, melyeket gráfokkal tudtunk a programon belül ábrázolni.
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1. ábra: Nyomástérképek a főbb mérési pontokkal
A következő táblázatban láthatjuk a mérési alanyok számunkra fontos
adatait:
1. táblázat: Mérési alanyok adatai

A kapott értékeket táblázatba rendeztük, ahol diagrammok segítségével
szemléletesebbé tettük a különbséget a székek, testalkatok, testtartások és
nemek között.

21

A mérési eredmények értékelése
A mérések közül kiemelném Herman Miller Sayl székéről készült
sorozatot. A szék állíthatósága kiváló: az ülésmagasság, az ülőlap
mélysége, a kartámasz magassága, a dőlésmechanika rugójának ereje,
mind egyszerűen a felhasználóhoz igazítható.
A tervező, Yves Béharto a széket a Golden Gate híd szerkezeti
megoldásai alapján tervezte, ezzel közelebb kerülve egy olyan
háttámlához, melynek nincsen kerete, így szabadabban engedi mozogni a
felhasználót. Intelligens 3D technológiája egyedülálló az irodaszékek
terén, háttámlája,amit 3D-s intelligens tartórendszerként tűntetnek fel,
rugalmas műanyagból készül.
A mérési alanyokat, vegyes válogattuk össze, eltérő testtömegű és
testfelépítésű emberekből, a célunk, hogy minél szélesebb látókörű
mérést végezzünk. Ennek eredményeként, kerültek a mérési sorozatba
sovány, normál testalkatú és túlsúlyos egyének is. A testtartások a
munkavégzés közben legjellemzőbbek közül kerültek ki. Így a monitor
előtt, vagy akár az iratok előtt görnyedő ember, előrehajol a széken, míg
aki telefonál, keres valamit az asztalon, nyúl valamiért, az teljes
aszimmetriában valamelyik oldalra kihajol. Harmadik pozíciónak egy
kényelmes nyugalmi állapotot választottunk, mivel a munkánk során
sokszor tartunk pihenőt és ilyenkor bizony kényelmesen hátradőlünk
munkaszékünkben.
A mérések során kapott értékek egyértelműen megmutatják, hogy
minden mérései alany aszimmetrikusan ül, tehát nem egyformán terheli a
két oldalt. Ez sajnos mindkét nem esetében megfigyelhető, mindegyik
testhelyzetben.

2. ábra: Hermann Miller: Sayl
forrás:http://www.designboom.com/design/yves-beharfuseproject-sayl-chairs-for-herman-miller/
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2. táblázat: Mérési eredmények
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Már a 2-es táblázat értékei alapján is megfigyelhetjük a különbségeket a
nemek és az eltérő testtartások között. Jelentős eltéréseket figyelhetünk
meg abban, hogy melyik nem melyik kritikus területet terheli jobban ülés
közben. Például hátra dőlt testhelyzetben a férfiak közel 10%-kal
nagyobb erővel terhelik a térdhajlatot, mint a nők. Ez jól megfigyelhető
az 3. ábra diagramján. Azonban azt is jól láthatjuk, hogy hátra dőlt
pozícióban egyenletesen változik a terhelés mindkét nem esetében.
Meglepődve tapasztaltuk, hogy a legkisebb terhelés a derekat éri ebben a
pozícióban. Az 3. ábra egyértelműen bizonyítja, hogy a nők
testtömegének jelentős részét ülés közben főleg az ülőgumókra, míg a
férfiak jobban kihasználják a háttámla funkcióját, ami csökkenti az
ülőgumókra és a combra ható erők nagyságát. A „B” alany esetén nagyon
jól láthatjuk, hogy a deréktámasz mellőzése mellett is a legnagyobb
terhelés a háttámaszra, a lapockákra hárul.

3. ábra: Nők és férfiak hátra dőlt pozícióban a Sayl széken
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Előre hajoló testhelyzetben, melyben a legtöbb időt tölti a monitor előtt
dolgozó ember, már eltűnnek a nyugalmi helyzetben megfigyelhető
párhuzamok a nemek nyomásértékei között. ezt szemlélteti a 4. ábra.
A nők 32,2%-kal nagyobb terhelésnek teszik ki a térdhajlatukat, mint a
férfiak, ezzel szembe jól látható, hogy a háttámaszt kevésbé használva a
férfiak az ülőgumókra helyezik testtömegük jelentős részét és 45,3%-kal
nagyobb terhelést fejtenek ki ezek a részen, mint a nők. Láthatjuk, hogy
míg a nők közül, csupán az egyik alany használja a háttámaszt ebben a
pozícióban is, addig a férfiak közül egy kivétellel mindegyik alanya
deréktámaszt használ a monitor előtt ülve.

4. ábra: Nők és férfiak előre dőlt pozícióban a Sayl széken
A harmadik vizsgált testhelyzet az oldalra nyúló pozíció volt, melyet
szintén elég gyakran vesz fel az ember irodai munkavégzés során. A
nyomásértékek itt nem mutatnak jelentős eltéréseket nemenként, ez alól
az egyetlen kivétel a lapockák terhelése, mely a férfiak esetében 53,9%kal nagyobb, mint a nőknél. A háttámasz használat ebben a pozícióban is
a férfiakra jellemzőbb. Ezt szemléletesen mutatja az 5. ábra.
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5. ábra: Nők és férfiak oldalra dőlt pozícióban a Sayl széken
A diagramokat egyben vizsgálva (3., 4., 5. ábra), láthatjuk, hogy pozíciók
közötti nyomáseloszlások jelentős eltéréseket mutatnak. Meglepő
eredmény, hogy a többi pozícióhoz képest kiugró nyomásértékeket az
azonos mérési pontokon az előre dőlt testhelyzetnél figyelhettünk meg.
Ez férfiak esetén térdhajlatnál több 16,23%, nőknél, pedig 52,8% a
nyugalmi helyzethez képest, míg oldalra dőlve ez az érték csupán 6,86%
a férfiaknál és 10% a nőknél.
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Összefoglalás
Összegezve elmondhatjuk, hogy az ülő munkavégzés nem
egészséges az ember számára. A szöveteket nagy nyomás éri, mely
zsibbadást eredményez, az erek összenyomódnak, így kevesebb vér jut az
érintett területekre. Hosszú távon ennek negatív egészségügyi
következményei lehetnek. Az odafigyelés és egy helyesen tervezet
irodaszék sokat segíthet az asztal mellé kényszerülőknek.
A mérések egyértelműen megmutatták, hogy nem mindegy milyen
széket választunk. Fontos, hogy testtömegünknek, testalkatunknak,
korunknak, megfelelő legyen a kiválasztott munkaszék.
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Műemlék nyílászárók hőtechnikai problémái
Kivonat
A műemlék épületek ablakai az épület homlokzatát, külső képét
alapvetően meghatározzák. Az épület felújítása alkalmával törekedni kell
az eredeti jelleg megőrzésére, ugyanakkor korunk korszerű épületfizikai
igényeinek is meg kell felelni, egyebek mellett az energetikai
elvárásoknak is. A történeti ablakok légzárása és hőszigetelő képessége
az esetek többségében nem kielégítő, ezért felvetődik a korszerű
ablakszerkezetek alkalmazásának igénye. A korszerű ablakok speciális
üvegezésüknek köszönhetően kis szerkezeti vastagsággal biztosítanak
fokozott hőszigetelést, egyben jó légzárásuk a filtrációs hőveszteséget is
minimalizálja. Problémát jelenthet azonban ezeknek a szerkezeteknek
műemlék épületek homogén, nagy vastagságú falazatába való beépítése.
A szerkezet közvetlen csatlakoztatásával ugyanis a befogadó falazaton a
harmatponti hőmérséklet síkja, a kis szerkezeti vastagság miatt az ablak
belső oldalára kerül. A felújítás tervezésénél a kettős követelmény –
jellegmegtartás és épületfizikai megfelelés optimumára kell törekedni.
Kulcsszavak: műemlék ablakszerkezet, hőszigetelés, ablakfelújítás.
Windows of a historic building determine the architectural character of
the facade to a great extent. When renewing the building, one must strive
to preserve this character as much as possible, while meeting current
expectations on the windows’ performance characteristics, including
those related to energy consumption. Air permeability and thermal
insulation of historical windows is, in most cases, unacceptable;
therefore, replacing them with up-to-date products is coming into the fore.
Today’s windows, due to the special glazings they contain, can provide
increased thermal insulation in spite of their reduced depth; at the same
time, heat loss due to in- and exfiltration is minimised by their excellent
air tightness. However, installing these up-to-date structural units into
the thick and homogeneous walls of old buildings may result problems.
When joining the window frame to the opening in the wall, the plane of
dew-point temperature falls inward from the window’s inside surface,
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leading to condensation on the inside wall surfaces. With thorough
planning of renewal, an optimum of the double requirement, window
performance and preservation of the architectural character has to be
sought.
Key words: historic window; renewal, thermal insulation

Bevezetés
A korábbi történelmi időszakokban a nyílászárók alapvető
funkciója lényegesen egyszerűbb volt, mint napjainkban: egyrészt a
közlekedést, másrészt a természetes fény és friss levegő bejutását
szolgálták. Lezáró szerkezeteik szerepe a bejutás megakadályozása és a
belső tér széltől, esőtől, hidegtől való védelme volt; emellett az ablakok
és ajtók a ház díszét is jelentették. Az említett funkciókkal kapcsolatosan
részletes igénymegfogalmazás a 20. század első harmadáig nem is
létezett. Az elvárások konkrét, mérhető jellemzőkhöz való kötése
szabványokban csak a múlt század második felétől jelent meg. A mérhető
jellemzők az energetika, helyiség-komfort, tartósság, valamint
biztonságosság igényeihez kapcsolódnak. Az elvárások szigorodása ma is
folyamatosan tart, miközben épületállományunk nagy része homlokzati
szerkezeteivel együtt közel 100 évesek, vagy még annál is idősebb.
Az idők folyamán az ablakok szerkezetét folyamatosan
módosították a jobb technikai jellemzők elérése érdekében, valamint a
kor építészeti stílusának és az építészeti megoldásoknak megfelelően.
Napjainkban az esztétikus megjelenés mellett a használhatóság, de
leginkább a jó hang-, hő- és légszigetelés áll a tervezők, valamint a
felhasználók igényeinek középpontjában. A történeti épületek ablakaiban,
a szárny és tok között nem alkalmaztak tömítést, emiatt lényegesen
nagyobb légáteresztés jellemzi azokat, mint a mai ablakokat.
Az ajtók és ablakok használati jellemzőivel kapcsolatos elvárások a
vonatkozó szabványokban főként szilárdsági és épületfizikai
követelményekként fogalmazódnak meg, amelyek természetesen
érvényesek a műemlék jellegű épületek (felújított) ablakaira is.
Mindenekelőtt az egyre növekvő energiaárak, és az egyre
szigorodó energetikai direktívák miatt mind több figyelmet fordítunk
épületeink energiafelhasználására. Az európai épületenergetikai direktíva
(91/2002/EK) megköveteli minden európai uniós tagországtól az épületek
energiahatékonyságát igazoló tanúsító rendszer létrehozását, valamint az
új, illetve meglévő épületek energetikai jellemzőire vonatkozó minimum
követelmények alkalmazását is. Ez a gyártókat egyre kisebb
hőátbocsátási tényezővel rendelkező (Uw) és jobb légzárási teljesítményű
ablak kifejlesztésére sarkalja. Az épületek energetikai jellemzőinek
megállapítására vonatkozó jogszabály, a 40/2012. (VIII.13.)
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Kormányrendelet közvetlenül szabályozza az épületekkel szemben
támasztott hőtechnikai és energetikai követelményeket. Jelenleg a
homlokzaton elhelyezett fa keretszerkezetű üvegezett nyílászáróknál a
hőátbocsátási tényező (U-érték) felső határértéke 1,60 W/m2K,
Épületenergetikai szempontból kézenfekvő megoldást jelentene, ha
a szellőző levegő mennyiségét – ami műemlék épületek ablakainak
légáteresztését tekintve szükségtelenül magas lehet – csökkentenénk, pl. a
légzárás egyoldalú fokozásával, vagy más esetekben a gépi szellőzés
mérséklésével. Azonban egy lakóépületben a felszabaduló páratartalom,
széndioxid és szaghatás eltávolítása csak a megfelelő légcserével
biztosítható. A légcsere „költség elvű” szabályozásából adódó
szellőzőlevegő csökkentés és annak járulékos elemei a beteg épület
szindrómához (SBS) vezetnek. Legjellemzőbb tünetei a következők:
huzatérzet, szárazságérzet, fáradtság, fejfájás, zajosság, reumatikus
panaszok, levegő minőségével kapcsolatos panaszok.

Elméleti megfontolások
A műemlék jellegű épületek kapcsolt gerébtokos ablakai úgy
illeszkednek a vastag falazathoz, hogy nem tapasztalható számottevő
épületfizikai probléma. Az ilyen épületek falnyílásaiba a korszerű,
hőszigetelt üvegezésű ablak beépítése (a hagyományoshoz képest jóval
kisebb szerkezeti vastagság miatt) az eredeti szerkezetnél tapasztalhatónál
lényegesen komolyabb hőhídhatás kialakulását eredményezi, ugyanis
ezek a nyílászáró szerkezetek a kisebb vastagságú, korszerű rétegrendű
falazatokhoz lettek kialakítva. A jó légzárással rendelkező ablakok
esetében ennek következménye az ablak pereme környezetében kialakuló
intenzív páralecsapódás kialakulása, amely tartós fennállása esetén a fal
penészesedését okozhatja. Az ablak beépítését, majd tartós használatát
követően a filtrációt fokozza, hogy a környezeti és egyéb hatásoknak
köszönhetően a tömítés rideggé válik, elhasználódik, ezáltal funkcióját
nem, vagy csak részben tudja teljesíteni.3
A nyílászárók eredő hőátbocsátási tényezőjének számításokkal
való meghatározásának módjáról az ISO 15099-2003. szabvány
rendelkezik. Ebben a szabványban leírtak gyakorlati implementálására az
Európai Unióban az EN ISO 10077. 1-2006., valamint az EN ISO 10077.
2-2004. ír le egy lehetséges eljárást. Az egyszerűsített módszer szerint a
szerkezetében egyrétegű ablak eredő hőátbocsátási tényezőjének
meghatározására megadott általános összefüggés az alábbi:

3

Bencsik, 2011:
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Uw 

A g  U g  A f  U f  l g  g
Ag  A f
ahol:
Uw - az ablak hőátbocsátási tényezője [W/m2·K]
- az üvegezett felület nagysága [m2]
Ag
Ug
- az üvegezés hőátbocsátási tényezője [W/m2·K]
(EN ISO 10077 szerint)
Af
- a tok és szárnykeret vetületi felülete [m2]
Uf
- a tok és szárnykeret átlagos hőátbocsátási tényezője
[W/m2·K], (EN ISO 10077 szerint)
lg
- az üvegezett keretkitöltés szegélyének hossza [m]
ψg
- az üvegezett keretkitöltés vonalmenti hőátbocsátási
tényezője [W/m·K], (EN ISO 10077 szerint)

[1]

Kapcsolt gerébtokos ablakok esetében a fenti összefüggés a
következőképpen módosul:

Uw 

1
1 / U W 1  RSi  RS  RSe  1 / U W 2

ahol:
Uw
UW1
UW2
RSi
RS
RSe

[2]

- az ablak hőátbocsátási tényezője [W/m2·K]
- a külső ablak hőátbocsátási tényezője [W/m2·K]
- a belső ablak hőátbocsátási tényezője [W/m2·K]
- belső oldali hőátadási ellenállás [m2 K / W],
(EN ISO 10077 szerint)
- a köztes légrétreg egyenértékű hőátbocsátási ellenállása
[m2·K /W], (EN ISO 10077 szerint)
- belső oldali hőátadási ellenállás [m2 K / W],
(EN ISO 10077 szerint)

Az egyszerűsített módszer szerint a keret hőátbocsátási tényezője
az egydimenziós hőáramok modellje alapján, a keret anyagának
hővezetési tényezőjéből és vastagságából számítható. Az üvegezés
hőátbocsátási tényezője az üvegrétegek közti nem lezárt légréteg esetén a
szabványban megadott, „légréteg egyenértékű hővezetési ellenállása”
táblázati értékek használatával határozható meg. Hőszigetelő üvegezések
esetén a gyártó által megadott értékek, ennek hiányában a szabványban
megadott irányértékek használhatók. Az üvegtáblák peremén jelentkező
hőhídhatások figyelembevétele ugyancsak a szabványban megadott,
lineáris hőátbocsátási értékekkel történhet. Fontos, hogy az ablak így
meghatározott eredő hőátbocsátási tényező értéke termékjellemző, és
nem foglalja magában a beépítés hatását az ablakon keresztüli
hőveszteségre. Az egyszerűsített módszer a tapasztalatok szerint
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konzervatív becslést ad, azaz a méréssel konkrétan meghatározható
hőátbocsátási tényezőnél nagyobb értéket eredményez.
A keretek numerikus számítása kapcsán az EU-ban használatos
szabványos eljárás helyett Észak-Amerikában az ISO 15099-2003.
alapszabványban vázolt másik megközelítés az elterjedt, ezt alkalmazza a
National Fenestration Rating Council (Nemzeti Ablak Minősítő Tanács)
szabványa.
Az európai módszer lényege, hogy a csomóponti metszet
elemzéséből a keretre meghatározott egyenértékű hőátbocsátási érték az
üvegezéstől és osztástól független; az üvegperem valamint az üveg és
keret csatlakozás hőhídhatását a numerikus eljárással meghatározott
vonalmenti hőátbocsátási érték veszi együttesen figyelembe. Az üvegezés
teljes látható felületére az üvegtábla centrális területén érvényes
hőátbocsátási tényezőt használja ez a módszer.
Az NFRC módszer szerint a konkrét ablak metszetei alapján a
keretre meghatározott, vetületi felületre fajlagosított hőátbocsátás
ugyanazon profil esetén is változó lehet az üvegezés típusától és
beépítésétől függően. Az üvegezés peremhatását és kerettel való
kölcsönhatását a peremet követő 63,5 mm-es üvegezés-sáv
hőátbocsátásával számszerűsíti a számítási modell, az üvegezés
fennmaradó részére alkalmazza a peremhatásoktól mentes, központi
részre érvényes hőátbocsátási tényezőt. További különbségeket a két
számítási módban a peremfeltételek eltérő megadása jelent – az NFRC
szabvány részletesebb megkülönböztetéseket tesz a belső felületeken, a
szerkezeti anyagok befolyásoló hatásának érvényesítésére. Továbbá, a
keretek, valamint az üvegezések üregeiben a konvekció számításba vétele
történik eltérő módon – az EN szabvány egyszerűbb módon adja meg az
egyenértékű vezetési tényező meghatározását.
Az egyszerűsített módszer kézi számítással is kivitelezhető.
Léteznek azonban számítógéppel támogatott lehetőségek. Ilyen a 6.
Európai Kutatási Keretprogram támogatásával 2006. és 2010. között az
ECWINS (A European CE-based assessment tool for flexible and
innovative window systems) projekt részeként a Nyugat-magyarországi
Egyetem Faipari Mérnöki Kara közreműködésével kidolgozott modell és
számítógépes program. Ez az „ECWINS Software Tool” Az ablak
szerkezeti és méreti jellemzőinek, anyagainak, üvegezési típusának
megadásával szimulálja az eredő hőátbocsátátási tényezőt, az ablak
hanggátlási mutatóinak értékét, A vízzárás várható megszűnésének
nyomásfokozatát, valamint légzárási osztályának fokozatát.
Az ablak hőtechnikai viselkedésének részletes, a keret numerikus
számításán alapuló eljárása szoftveres úton végezhető. A kereskedelmi
forgalomban is kapható ilyen célú szoftverek egy része a véges
differenciák módszerén alapul. Ilyen a HEAT2, HEAT3. Más részük
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végeselemes modellező és számító program, mint a THERM. A hozzá
csatlakozó Window szoftver üvegszerkezetek összeállítását és hővalamint optikai jellemzőinek meghatározását végzi, előbbit az
áramlástani numerikus szimuláció (CDF) módszerrel (Therm© and
Window© Lawrence Berkeley National Laboratory).
A THERM szoftver számítási modelljét a nyílászáró metszetének
rajza, anyagainak, üregjellemzőinek, és a peremfeltételeknek a megadása
jelenti. Az anyagok anyagkönyvtárból jelölhetők ki, de új anyagok is
definiálhatók tulajdonságaik megadásával. A metszetrajz kerületi vonalán
definiálandó peremfeltételek (érintkező közeg hőmérséklete, konvekciós
és sugárzási hőátadási viszonyok) könyvtárból választhatóak, vagy akár
új peremfeltételként is definiálhatók. A szoftver alkalmas kétdimenziós
hőmérsékleteloszlás, valamint hőáramkép megjelenítésére izotermákkal,
színsáv-ábrákkal, illetve hőáram vektorokkal. Kiszámítja a metszet, vagy
elhatárolt része eredő hőátbocsátási tényezőjét. A szerkezetbe közrezárt
légüregekre, vagy nemesgázzal kitöltött üregekre egyenértékű hővezetési
tényezőt határoz meg. A zárt üregek helyett enyhén szellőztetett
üregekkel is képes számolni. Üvegezések esetén azok a WINDOW
programban előre elkészíthetők és kiszámított tulajdonságaikkal együtt
importálhatók a THERM-be az ablakszerkezet együttes vizsgálata
céljából.

Anyag és módszer
A következőkben bemutatjuk az általunk vizsgált kapcsolt
gerébtokos ablakszerkezet és ennek egy lehetséges felújítási változatának
THERM és WINDOW szoftverrel végzett elemzését. Az alkalmazás
hátránya, hogy a pontszerű hőhidakat nem tudja figyelembe venni és csak
az időben állandósult folyamatok vizsgálatát teszi lehetővé, így a
vizsgálatoknál azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a külső és belső
peremfeltételek időben állandóak. A szükséges csomópontok metszeteit
AutoCad programmal készítettük el. 4 Az elemzés során alkalmazott
peremfeltételeket az 1. sz. táblázat tartalmazza.
1. sz. táblázat: Peremfeltételek az EN ISO 10077:1 és EN ISO
10077:2 szerint
Belső léghőmérséklet: Θi
Külső léghőmérséklet: Θe
Belső hőátadási ellenállás: Rsi
Külső hőátadási ellenállás: Rse
Vonalmenti hőhídveszteségi tényező: ψg
4

Elek, 2011:
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20°C
-5°C
0,13 m2·K/W
0,04 m2·K/W
0,06 W/m·K

Számítási modellként az egyes változatokhoz tartozó beépítési módokkal
a teljes függőleges, valamint teljes vízszintes metszetet is felvettük. A cél
nem az ablak, mint termék minősítése, hanem a beépítési mód esetén való
hőtechnikai jellemzése, kiemelten a belső felületi hőmérsékletek
értékelésével. Ezek a páralecsapódás kockázatának megítélése
szempontjából fontosak. Az elemzési eredményekből előállítható a
beépített állapotú ablakot jellemző U-érték is, ez azonban nem célja jelen
elemzéseinknek. A feltüntettet U-értékek a szerkezet metszeteinek teljes
vetületére vonatkoznak, mintha a metszetek 1 m hosszúságra kihúzott
szerkezeteket jelentenének, így értékük csak tájékoztató jellegű, azonban
egymás közti összehasonlításra alkalmasak. A modellezett felújítási
változatok ablakszerkezeteinek épületfizikai jellemzőit az „ECWINS
Software Tool”-lal is szimuláltuk. Ezzel meghatároztuk a hőszigetelési és
légzárási eredményeket.
A erdei fenyőből (Pinus sylvestris) készült kapcsolt gerébtokos
ablak külső tokjának befoglaló mérete: 2560×1272 mm, míg a belső tok
befoglaló mérete: 2666×1390 mm. A felületet nagyjából 2/3:1/3 arányban
osztja fel a vízszintes tokosztó, amely kívül 127×44 mm, belül 58×44
mm keresztmetszetű. Az alsó, nagyobb szárnyak középen felnyílóak és
három ponton diópánttal kapcsolódnak a tokhoz, míg a felső, kisebb
szárnyak két ponton pántoltak. A középen felnyíló szárnyakban középen
egy-egy vízszintes üvegosztó is található. Az üvegfelület bevilágítási
százalékát a falnyíláshoz (3,157 m²) képest az üvegek felülete adja meg,
amely 68,1 % (2,151 m²).
A vizsgált szerkezet további fontos méretei:
 tok keresztmetszeti mérete: 69×44 mm,
 bélésdeszka: 168 mm széles, belső mérete: 2504×1228 mm,
 szárny keresztmetszeti mérete: 45×44 mm,
 üvegtábla: 4 mm-es float üveg, melyet gitt tart.
A fentebb ismertetett hagyományos szerkezet mellett azt az esetet is
megvizsgáltuk, amikor a belső szárnyak eltávolítását követően egy
szintén erdei fenyőből (Pinus sylvestris) készült korszerű hőszigetelt
ablakszerkezetet a belső gerébtokra építünk rá (1. sz. ábra). Eredményül,
egy kétrétegű szerkezetet kaptunk, melynél a megtartott külső gerébtokos
szárny minden tekintetben megegyezik a korábban bemutatottal. A belső
hőszigetelt ablak tokkülmérete pedig: 2654×1378 mm. Nyitásmód
tekintetében a szárnyak csak nyílóak. Kivételt képez a belső, jobb oldali
alsó szárny, mert az bukó-nyíló. A tok és szárny kapcsolatát, valamint a
működtetést ROTO NT E 12/18-9 vasalatrendszer biztosítja. A
hőszigetelő üvegszerkezet 18 mm mélységű üvegfalcba kerül beépítésre,
a nyitásiránynak megfelelő ékeléssel. Az üvegtáblákat a belső oldalról
(szeggel) rögzített üvegbeszegző lécek tartják, közöttük szilikoncsíkkal
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kiegészítve. A megfelelő légzárást és a tokra történő rugalmas felütközést
a belső ablakszárnyban körbefutó rugalmas gumitömítés biztosítja.
A korszerű szerkezet további fontos jellemzői:
 tok és a szárny tömbmérete: 68×78 mm,
 hőszigetelő üvegszerkezet: 24 mm vastagságú (4-16-4 mm-es),
belső oldalon lágybevonatos síküveggel, argon gázöltéssel,
 rugalmas gumitömítés: sarkai kicsípve, befordítva kerülnek a
keretbe.

1. sz. ábra: A felújított kétrétegű ablak elölnézete és teljes függőleges
metszete
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Eredmények
A vizsgált szerkezetek beépítését, falcsatlakozását az eredeti
elhelyezésnek megfelelően korszerű módszerekkel és anyagokkal vettük
fel. A külső-belső szárnyak által közrezárt légteret mindkét típus esetében
egyaránt megvizsgáltuk nem szellőztetett és gyengén szellőztetett
állapotokat szimulálva is.
A kapcsolt gerébtokos ablak esetében az alábbi eredmények
adódtak. Az ablak légzárása a viszonylag ritkán elhelyezett, nem jól
beszabályozható rögzítési pontokból, valamint a rúdzárral járó rögzítési
bizonytalanságokból adódóan a közepesnél gyengébb szintet ér el, a
szárnyak méretéből adódóan megnövekedett deformációk lehetőségét is
figyelembe véve. A vízzárás tekintetében közepes, vagy gyenge
teljesítőképesség várható, a víz bélésdeszkára való bejutásával számolni
kell. A felnyíló tokosztás miatt az egymásra ütköző külső szárnyak és a
tok találkozása itt is kritikus szerkezeti rész. A hőszigetelési jellemzőt a
külső és belső ablak közti légréteg vastagsága és zártsága határozza meg.
A vastagság kedvező, mert 50 mm felett van, de 100 mm-nél kisebb. A
légréteg zártsága alapvetően a vasalatok rögzítési számától,
szabályozhatóságától, valamint a tok és keretek anyagának deformációs
hajlamától függ és a gyakorlat azt igazolja, hogy széles határok között
változhat, ami nagy hatással van a közrezárt légréteg hőszigetelő
képességére. A léghang-gátlást alapvetően a két üvegréteg távolsága
határozza meg, ami ebben az esetben igen kedvező. Az elérhető értéket
azonban jelentősen befolyásolja a szárnyak záródásának tömítettsége.
A külső üvegezés belső felületi hőmérséklete télen alacsony, a
közrezárt levegő páratartalmától függően nagy a lecsapódás
valószínűsége. A párásodás veszélye illetve mértéke a belső ablak jobb
zárásának megvalósításával mérsékelhető. A külső ablak zárásának
fokozása a hőszigetelés javítása illetve a huzathatás csökkentése
érdekében viszont ellentétes hatású, fokozza a páralecsapódás intenzitását
a külső ablak belső felületén. A belső ablak belső felületén való
páralecsapódás veszélyét az egész ablak hőszigetelő képessége határozza
meg, ami egyedül a légréteg zártabbá tételével javítható.
Következésképpen a belső ablak légzárását a lehető legnagyobb
mértékben fokozni kell, a külső ablakét pedig ehhez képest valamelyest
gyengébbé kell tenni. A fenti épületfizikai jellemzők érvényesülését a
beépítés módozata jelentősen befolyásolhatja.
A felsorolt jellemzők műszaki-szakmai becslésen alapulnak,
megerősítésükre, finomításukra élünk a modellezési lehetőségekkel. Az
EU 7. Keretprogramjában részvételünkkel kifejlesztett számítógépes
programot (ECWINS Software Tool) használjuk az ablakok
teljesítményjellemzőinek becslésére, valamint az LBNL Therm6 és
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Window6 szabad felhasználású szoftvercsomaggal modellezzük a
szerkezetek hőtechnikai viselkedését.
Az ECWINS Software Tool a szóban forgó ablakszerkezetre az alábbi
eredményeket szolgáltatta normál kiképzésű kapcsolt gerébtokos ablak
esetén:
 hőátbocsátási tényező UW =2,23 W/m2K,
 légzárás: 3. osztály.
A THERM szoftverrel végzett hőtechnikai modellezéssel a 2. sz. ábrán
látható hőfokeloszlást kaptuk eredményül.

2. sz. ábra: hőmérsékleti izotermák a kapcsolt gerébtokos ablak
felső csomópontjában.
A fenti ábrából megállapítható, hogy a belső felületek legalacsonyabb
hőmérsékletei:
 tok-fal kapcsolatnál: 15,6 ºC,
 tok-szárny kapcsolatnál: 16,5 ºC,
 belső üvegfelületen: 12,0 ºC.

38

3. sz. ábra: kapcsolt gerébtokos ablak fluxus színtérképe
A belső oldalon korszerű ablakszerkezettel kiegészített kapcsolt
gerébtokos ablak esetében a THERM szoftverrel végzett hőtechnikai
modellezés eredményéül a 4. számú ábrán látható hőfokeloszlást kaptuk.
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4. sz. ábra: hőmérsékleti izotermák a hőszigetelt ablakkal kiegészített
változat felső csomópontjában
A fenti ábrákból megállapítható, hogy a legalacsonyabb hőmérsékletek:
 tok-fal kapcsolatnál: 17,1 ºC;
 tok-szárny kapcsolatnál: 17,0 ºC;
 belső üvegfelületen: 11,4 ºC.
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5. sz. ábra: hőszigetelt ablakkal kiegészített kapcsolt gerébtokos ablak
fluxus színtérképe
Az alábbi táblázatokban összefoglaltuk a két változat THERM szoftverrel
végzett hőtechnikai elemzése során kapott eredményeket.
2. táblázat: 53,5 cm-es téglafalazat egyszeres kávával. CEN szabvány
szerint, a függőleges felső egységében, nem szellőztetett légtér esetén
hagyományos
korszerű ablakkal
ablakszerkezet kiegészített ablakszerkezet
U-érték
Tbelső üvegfelület
Ttok-fal kapcsolat
Ttok-szárny kapcsolat

[W/m2K]
[°C]
[°C]
[°C]

2,5085
12,0
15,6
15,5
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1,1838
11,4
17,1
17,0

3. táblázat: 53,5 cm-es téglafalazat egyszeres kávával. CEN szabvány
szerint, a függőleges felső egységében, gyengén szellőztetett légtér esetén
hagyományos
korszerű ablakkal
ablakszerkezet kiegészített ablakszerkezet
U-érték
Tbelső üvegfelület
Ttok-fal kapcsolat
Ttok-szárny kapcsolat

[W/m2K]
[°C]
[°C]
[°C]

3,3211
9,5
15,4
15,8

1,3586
9,6
16,9
16,6

Minél alacsonyabb felületi hőmérsékletek jelentkeznek a hőhidas
szerkezeti csatlakozásoknál, annál nagyobb légcsereszám szükséges. A
felújítatlan műemléki ablakok – gyengébb légzárásuknak köszönhetően –
a legalább 0,5-szörös légcsereszám többszörösét biztosítják. Általános
tapasztalat, hogy a korszerű, jól záró ablakok a 0,5-ös légcserét csukott
állapotban nem tudják biztosítani. E mellet – a hagyományos falazatú
épületekbe beépítve – csatlakoztatásuknál alacsonyabb belső felületi
hőmérsékletek alakulnak ki, mint a hagyományos nyílászáróknál.

Következtetések
Egy műemléki védelem alatt álló épülethez megfelelő ablakot
választani gyakran jelent problémát, de a modern nyílászárók
alkalmazása ilyen esetekben sem elképzelhetetlen. Egyrészről figyelembe
kell venni a műemlékvédelmi előírásokat, hogy az épület történelmi
jellege megmaradjon, másrészről magában kell foglalnia a modern
technológiát, leginkább a hő- és hangszigetelés tekintetében. A
különleges elvárások az ablakokat magas követelmények elé állítják.
Műemlék középületeknél, mint pl. egy iskolánál a fűtési költség is igen
jelentős, ezért ezeknél az épületeknél a hőszigetelést különösen szem
előtt kell tartani.
Kétrétegű nyílászáró légzárásának fokozása a belső szárnyak
záródásának tömítetté tételével érhető el. Ez mind a hőveszteség
csökkentéséhez, mind a hanggátlás fokozásához hatékonyan hozzájárul,
de elhelyezését úgy kell megválasztani, hogy a belső felülethez minél
közelebb essen, hogy meggátoljuk a belső (párás) levegő résekbe jutását.
Az ablak peremén fellépő hőhídhatás a falnyílás belső peremének
hőszigetelő bélésezésével mérsékelhető. Ugyanakkor a bélésdeszka belső
oldala és a fal közötti rés habosodó hőszigetelő anyaggal való kitöltése
növeli a takart falfelületen való lecsapódás esélyét. Műemlék épületek
homlokzatain épületfizikai szempontból kedvezőbb megoldás, ha a régi
nyílászáró szerkezet tokját a béléssel együtt meghagyjuk, majd ebbe
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építjük bele a korszerű ablakot. Ennél a megoldásnál a bevilágító felület
csökken. Korszerű ablak beépítésének legkedvezőbb változata a belső
ablakszárny cseréje.
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A tok és a szárny távolság változásának hatása
a nyílászárók légzárási teljesítőképességére
Kivonat
Az épületek nyílászáróinak élettartam tervezése során a légzárási
teljesítőképesség
megbízhatóságágnak
fokozását
magával
a
konstrukcióval, a termékekbe beépített anyagok megválasztásával,
valamint a működési paraméterek pontos beállításával lehet elérni. A
jelen cikkünkben a nyílászáró szárnyában elhelyezett rugalmas
elasztomer tömítésre gyakorolt alakváltoztató kényszer mértékének
hatását vizsgáltuk a légzárási teljesítmény alakulására. Korábbi
kutatásainkból kiderült, hogy a tartósan deformált állapotban tartott
tömítések degradációjának következében a légzárási teljesítmény
csökkenése volt tapasztalható, amit az alakváltoztató kényszer
növelésével lehetett kismértékben korrigálni. Új tömítőprofilokkal
végzett kísérleteink alapján elmondható, hogy a kezdeti deformációs
kényszer mértékének változása nem volt hatással a légzárási
teljesítményre.
During the life cycle design of doors and windows the reliability of air
tightness performance can be assured by the selection of embedded raw
materials, proper structure and construction design and by setting the
operating factors at their prescribed or recommended values. In this
article the effect of deformations and pressures acting on the flexible
elastomer sealing was investigated. These phenomena appear mainly in
the closed state of a window, however in course of its life cycle the
pressures and deformations have a cyclic nature. Former investigations
revealed that the seals kept permanently deformed result in the
degradation of air tightness performance and the recovery can be
obtained by pressure increase. These new series of experiments using
completely new sealing revealed that the initial deformation constraints
did not affect the air tightness performance significantly.
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Bevezetés
Új építésű és alacsony energiafelhasználású épületek esetében
kiemelten fontos feladat, hogy az alacsony hővezetésű anyagok
felhasználása mellett, az épület szerkezeti elemeinek illesztése légtömör
zárást biztosítson. Egy épület légtömörségének fokozásával csökkenthető
a szabályozatlan légcsere és az abból fakadó filtrációs energiaveszteség
mértéke is. A nyílászárók tok és a szárny csatlakozásának lég-, víz- és
hangszigetelésének fokozása érdekében olyan szigetelőanyagot helyeznek
el, amely a rugalmas deformálódási tulajdonságából adódóan egy
folytonos anyagi kapcsolatot biztosít a két csatlakozó elem között. Az
utóbbi években a tömítésgyártók egyre inkább áttérnek a költségesebb
ritkán térhálós elasztomerek helyett, a jóval egyszerűbben gyártható, hőre
lágyuló elasztomerek (TPE) alkalmazására (Markarian, 2008). A
termoplasztikus elasztomer tömítőanyagokban az időben közel állandó
alakváltoztató kényszer hatására megindul a kezdeti feszültségek
feloldódása és a kezdeti rugalmas alakváltozás egyre nagyobb része
alakul át késleltetett, valamint maradó alakváltozássá. Az állandó
alakváltoztató kényszer hatására végbemenő feszültségfeloldódási
folyamatot szemlélteti az 1. ábra.

1. ábra. Amorf termoplasztikus polimer (a) és gyengén térhálós
elasztomer (b) tipikus feszültségrelaxációs diagramja (Bodor, 2005)
Az (a,) ábrarészlet a termoplasztikus anyagok feszültségrelaxációs
folyamatát mutatja, míg a (b,) részlet a térhálós elasztomerekre jellemző
feszültségfeloldódási folyamatot szemlélteti. A polimer molekulaláncok
között kialakított kovalens elsődleges kötések miatt a térhálós
elasztomerből készült tömítőprofilnál a tehermentesítést követően nem
jelentkezik maradó alakváltozás εm.
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A viszkoelasztikus anyagok mechanikai viselkedésének leírására
több klasszikus modell is létezik. A kétparaméteres Maxwell modell az
amorf termoplasztok feszültség relaxációjának minőségi leírásához jól
használható (Bodig, 1982). A Maxwell modell és egy rugó párhuzamos
kapcsolásával kapott Standard- Solid modell a gyengén térhálós
elasztomerek relaxációjának minőségi leírásához alkalmazható
összefüggést biztosít. A Maxwell modell részletes ismertetésétől
eltekintve az 1. ábrán látható termoplasztikus polimerekre érvényes
feszültségrelaxációs függvény:

 t

 (t )  E   0  exp   
 

(1)

ahol:
ε0
- relatív alakváltozás a t=0 időpillanatban
E
- a t=0 időpillanathoz tartozó rugalmassági modulus
τ
- a Maxwell modell időállandója (τ =η/E)
Az ε0 relatív alakváltozáshoz tartozó σ(t) válaszból meghatározható az
un. relaxációs modulus:

E R (t ) 

 (t )
0

(2)

A reális termoplasztikus polimerek feszültségrelaxációs görbéje eltér a
Maxwell és a Standard- Solid modell görbéjétől, mivel a Maxwell modell
időállandója τ nem konstans érték, hanem egy értéktartományban eloszló
időállandó halmazzal jellemezhető. Ez azzal magyarázható, hogy a
polimerek esetében a relaxációs idők minden különböző tömegű
részecskéknél, szegmenseknél, molekulaláncoknál eltérnek. Ezért
feszültségrelaxáció mennyiségi leírásához az összetett Maxwell modell
feszültségválasza a következőképpen alakul:
n



t 
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(3)

Az időállandó sztochasztikus jellege miatt nagyon nehéz a reális
polimerek feszültségrelaxációjának pontos mennyiségi – pontosságileírása.
Az ablak nyitását követően a rugótagban maradt feszültség hatására a
pillanatnyi rugalmas alakváltozási komponens megszűnik, és
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megkezdődik a késleltetett rugalmas deformáció csökkenése is. A
rugalmas deformációk visszaalakulása után beszélhetünk maradó
deformáció értékéről.
Adott időpillanatban az amorf termoplasztikus polimerben kialakuló
maradó deformáció értéke kiszámítható az alábbi összefüggéssel.



 t 

 (t )  e0  1  exp    
  


(4)

A fából készült nyílászáró szerkezeteknél a profilvastagság
függvényében és a szárnyprofilok tagoltságának növelésével több síkban
is elhelyezhető rugalmas tömítőelem, amelyekkel elméletben fokozható a
résrendszer szigeteltsége. A tömítettség úgy jön létre, hogy a tömítőprofilra külső kényszert gyakorolva az eredeti alakját megváltoztatva kompresszált állapotában - kitölti a csatlakozó elemek közötti hézagot. A
külső kényszer hatására az elasztomerben feszültség ébred. Mivel a
tömítőprofil geometriája, illetve anyagi minőségében gyártónként és
típusonként is eltérés lehet, így az adott mértékű deformáció az
elasztomerben különböző feszültségszinteket eredményez. A deformáció
mértékét (ε0) alapvetően a tok és a szárny hézagrendszere, a vasalat
beállítása és a tömítőprofil eredeti geometriája határozza meg. Mivel az
ablak kerülete mentén csak bizonyos pontokban működik csatlakozó
elem, ezért a tok és a szárny között kialakuló hézagrendszer nem biztosít
azonos deformációt. A deformáció a csatlakozó elemek közötti szabad
szakaszokon növekedhet a szárnyra ható szélnyomás következtében. A
nyílászáró becsukását követően a tömítésben ébredő feszültség tehát
egyrészt függ a tömítés anyagi és geometriai tulajdonságaitól, másrészt
függ a nyílászáró becsukásának pillanatában a tömítés deformációjának
mértékétől. Mivel a tömítések mechanikai szempontból viszkoelasztikus
tulajdonságúak, ezért nem elhanyagolható a tartósan deformált
tömítésben végbemenő feszültség csökkenés, vagy más néven
feszültségrelaxáció. A relaxációs folyamatot alapvetően a tömítés anyagi
minősége és a rákényszerített állandó deformáció értéke határozza meg
(Bodor, 2005). A nyílászáró tömített résein a nyomáskülönbség hatására
két esetben indulhat meg nemkívánatos légáramlás.
 Első esetben a tömítés anyagában valamilyen mechanikai sérülés
következtésben folytonossági szakadás következik be
 A másik esetben pedig akkor, ha a tartósan deformált tömítésben
lezajlódó feszültségrelaxáció következtében a tömítés olyan
mértékű maradó alakváltozást szenved, hogy már nem képes a
tok-és a szárny közi hézag kitöltésére.
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Tervszerű karbantartással mindkét esetet kell kezelni. Megfigyeléseim
alapján a folytonossági szakadás bekövetkezésének oka rendszerint
mechanikai sérülésekre, vagy a tömítés kimozdulására vezethető vissza
(Kovács, 1989). Ezen események bekövetkezésekor légzárás tekintetében
azonnali meghibásodásról kell beszélni és a tömítés azonnali cseréjével
kell a hibát elhárítani. A tömítésben ébredő feszültség csökkenése egy
degradációs tönkremeneteli folyamat során következik be, amely egyrészt
a feszültségrelaxációból, másrészt az alakváltoztató kényszer
megváltozásából tevődhet össze. Az 2. ábra egy egyszárnyú ablak
feltételezett feszültség eloszlását mutatja a kerület mentén. Megjegyzés,
mivel a legtöbb tömítőprofil bonyolult geometriájú elem, ezért a terhelés
hatására a különböző keresztmetszetekben különböző feszültségállapot
alakul ki. Ezért a továbbiakban a feszültség értéke alatt a tok és a
tömítőprofil találkozási élén kialakuló érintkezési feszültséget kell érteni.

2. ábra Adott időpillanatban a tömítőprofilban ébredő elméleti feszültség
a záródási szakasz mentén
A különböző színű görbék a különböző degradáló hatásokra a rugalmas
tömítésben ébredő feszültség várható értékét mutatják. A görbék által
szemléltetett feszültség értékek és a megjelölt határérték nem
determinisztikus értékek, hanem valószínűségi változók. A 2. ábra
bemutatja a fugahossz mentén a záródási pontok helyzetének és kezdeti
beállításának függvényében, a tömítésben kialakuló feszültség várható
értékét (kék színnel jelzett vonal). A használat során számolni kell a
vasalatkopásból adódó résnövekedéssel (zöld vonal), valamint a szélteher
deformáló hatásával (fekete vonal), ami az alakváltoztató kényszer
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csökkenését és ebből adódóan a feszültség csökkenését eredményezi. Az
ábrán ibolyaszínű szaggatott vonal egy adott időpillanathoz tartozó, a
rugalmas tömítésben végbemenő feszültség relaxáció következtében
kialakuló feszültség
értékét
mutatja.
Mivel
a
relaxációs
feszültségcsökkenés függ a t0 időpillanatban ébredő kezdeti feszültségtől,
az időtől, a hőmérséklettől, a kémiai vagy UV-degradáció mértékétől,
ezért az ábrán szemléltetett állapot, mindig csak egy adott időpillanatra
érvényes. Ugyanez igaz a vasalatkopás és a szélterhelés várható értékére
is. A szélteher hatására kialakuló szárny deformáció a tömítésre gyakorolt
kényszer csökkenését eredményezi, így csökken a kialakuló feszültség is.
Abban az esetben, ha a tömítésben ébredő feszültség értéke lecsökken
egy kritikus érték alá, akkor az adott szakaszon megindul a
szabályozatlan légszivárgás. Abban az esetben, ha a tömítés már nem
érintkezik a tok felületével a tömítésben megszűnik a feszültség és
tényleges rés alakul ki. A tömítés relaxációjának, degradációjának,
valamint a vasalatkopásnak köszönhetően a kritikus szakaszok hossza
időben folyamatosan nő. Adott időpontban a vizsgált próbatesten
keresztül megvalósuló tényleges légáramot az adott szakaszokon mért
lokális légáteresztések vonal menti integrálásával számítható.
L

V (t )   Vt dL

(5)

0

A jelen cikkünkben a tok-és a szárny távolságának szerepét kívánjuk
vizsgálni egy új tömítőprofillal szerelt nyílászáró próbatesten. A
nyílászáró beépítését követő vasalatbeállítás során kialakított rés mérete
légzárási teljesítőképesség szempontjából azért kiemelt jelentőségű, mert
minél nagyobb a kezdeti alakváltoztató kényszer, annál nagyobb
feszültség fog indukálódni a tömítésben. A növekvő feszültséggel,
növekedni fog az un. feszültségkorrózió mértéke, valamint a relaxációs
folyamat sebessége. Ennek eredményeként a légzárási teljesítőképesség
korábban fogja elérni a kritikus értéket, ami korábbi karbantartási
beavatkozást igényel. Abban az esetben, ha a kezdeti vasalatállítással a
tok-és szárny távolságát a tömítés magasságához képest nagyra
választjuk, már kismértékű relaxációt követő magasságcsökkenés is
légzárási teljesítőképesség csökkenést eredményezhet. Mindezek
ismeretében fontos feladat, hogy a tömítés anyagminőségéhez és
magasságához képest a vasalatbeállítás során megtaláljuk az optimális
tok-szárny távolságot.
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Anyag és módszer
A vizsgálataink célja annak kimutatása volt, hogy az új állapotú
rugalmas tömítések fokozódó deformációja milyen mértékű légzárási
teljesítményváltozást eredményez. Korábbi vizsgálataink eredménye
alapján elmondható, hogy a használt nyílászárók lecsökkent légzárási
teljesítménye a vasalatok záródási csapjainak állításával kismértékben
javíthatóak (Bencsik, 2012)
A vizsgálatokat kettő, azonos 1500x1500 mm tokméretű, azonos
gyártó által készített egyszárnyú MACO gyártmányú bukó-nyíló
vasalattal szerelt nyílászárón végeztük el. A két nyílászáró csak a profil
vastagságokban tért el egymástól. Az 1. számú próbatest 68 mm profil
vastagsággal, míg a 2. számú próbatest 78 mm profil vastagsággal
készültek.

3. ábra Az 1. számú próbatest légzárási vizsgálat közben és a záródási
helyek pozíciói
A légzárási vizsgálatokat az elsődleges és másodlagos tömítések
eltávolítását követően, nyitott, közép és zárt excenter beállítások mellett
végeztük. A középtömítések eltávolítását követően került sor az egyes
excenter beállítások hatására kialakuló tok-és a szárny távolságának
gyurmával történő meghatározására. Nyílászáronként 18 mérési ponton
felvett adatok összesített statisztikai jellemzőit az 1. számú táblázat
tartalmazza.
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1. táblázat. A tok-és a szárny távolságának statisztikai jellemzői
Tok- és a szárny
távolsága
a Mérések
középtömítés
száma
síkjában

Számtani
középérték

nyitott excenter állás 36
közép excenter állás 36
zárt excenter állás
36

5,973
5,717
5,393

Tapasztalati
szórás

0,447
0,421
0,431

Konfidencia
intervallum

Konfidencia
intervallum

-95,00%

95,00%

5,821
5,574
5,247

6,124
5,859
5,540

Annak eldöntésére, hogy a zárcsapok excentereinek állítása befolyásoljae kerület mentén a tok és a szárny között kialakuló távolságot, a
varianciaanalízis (ANOVA) módszere alkalmazható. A varianciaanalízis
alkalmazási feltételeinek ellenőrzése, miszerint a csoportok varianciája
megegyezik, a hibák függetlenek, valamint az adatok normális eloszlást
mutatnak még az eljárás alkalmazása előtt megtörtént. Az elemzés során
függő változóként az elsődleges rugalmas tömítés síkjában mérhető tokszárny távolság szerepelt, míg független változónak a zárcsapok
excentereinek három beállítási szintje. A Statistica 11 programmal
kiszámított p* valószínűség igen kicsi, ami azt jelent, hogy a
vasalatbeállításnak 95% szignifikanciaszint mellett kimutatható hatása
van az ablak kerülete mentén kialakuló tok- és szárny távolságára (2.
táblázat).
2. táblázat. A vasalatbeállítás ANOVA táblázata
Az
eltérés
SS
forrása

Df

MS

F

p*

Átlag (tengely.
3502,539 1
metsz.)

3502,539 18589,68 0,000000

Vasalatbeállítás 6,071

3,035

Hiba

19,783

2

16,11

0,000001

105 0,188

Mivel a globális F-próba kimutatta, hogy a vasalatbeállítás különböző
szintjeinek szignifikáns hatása van a tok-és szárny távolságára, ezért
további összehasonlításokra ad lehetőséget a Fisher-féle LSD statisztikai
próba.
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3. táblázat. LSD próba eredményei
Beállítás

"p" valószínűség értékei
nyitott

közép

zárt

nyitott

-

0,013845

0,000000

közép

0,013845

-

0,002059

zárt

0,000000

0,002059

-

Az LSD vizsgálat során a különböző beállítások összehasonlításához
tartozó p valószínűség értékei annak a valószínűségét jelentik, hogy a két
csoport átlaga között a talált, vagy annál nagyobb különbségek legyenek,
ha a várható értékek a valóságban megegyeznek (3. táblázat). A p
valószínűségi értékek igen kicsik (p<0,05), ezért minden beállítási
szinthez tartozó mérési eredmények 95%-os szignifikancia szinten
jelentős különbséget mutatnak.

4. ábra. A különböző beállítási szintekhez tartozó távolságok átlaga és a
95%-os konfidencia intervalluma
Miután statisztikailag is kimutatható különbséget eredményez a vasalatok
excentereinek állása a tok- és a szárny pozíciójában, a légzárási
teljesítőképesség megbízhatóságának szempontjából fontos ismerni, hogy
ezen állások miként hatnak a teljesítőképesség alakulására. A
laboratóriumi körülmények között elvégzett légáteresztési vizsgálatok
eredményei azt mutatják, hogy a másodlagos tömítésként szolgáló
peremtömítés eltávolításával, valamint a vasalat állításával a légzárási
teljesítményben nem következett be változás (5. és 6. ábra). Az
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elsődleges tömítésnek számító középtömítés eltávolításával mindkét
próbatest légáteresztése egy osztályértéket csökkent. Megfigyelhető,
hogy a középtömítés eltávolításával 450 Pascal túlnyomás mellett a
légáteresztésben ugrásszerű változás következett be, ami a szivárgási rés
méretében bekövetkező változásra utal. A vasalatállítás hatása a légzárási
teljesítményre csak a peremtömítés alkalmazása során jelentkezett.

5. ábra Az 1. számú próbatest osztályozó diagramja különböző
vasalatbeállítások esetén

6. ábra. A 2. számú próbatest osztályozó diagramja különböző
vasalatbeállítások esetén
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Következtetések
Az ablak csukott állapotában a szárny-tok távolság a kerület
mentén nem egységes, mindig valamekkora ingadozással kell számolni.
Az állítható záró csappal készülő vasalatok állításával, a tok-szárny
távolság statisztikailag is igazolható módon változtatható, azonban annak
hatása új termékek esetében nem jelent kimutatható változást a légzárási
teljesítőképesség alakulására. A vasalatállítás hatása csak a középtömítés
eltávolításával válik kimutathatóvá, jelentős légzárási teljesítőképesség
csökkenéssel
párosulva.
Megállapítható,
hogy
a
légzárási
teljesítőképesség megbízhatóságának szempontjából előnyös, ha
nyílászáró beépítését követő vasalat beállításkor a - gyakorlattól eltérően
- a tömítésben kialakuló legkisebb kompressziót jelentő nyitott
excenterállások alkalmazására kerülne sor. Ezzel elérhető, hogy a
tartósan deformált tömítésben végbemenő feszültségfeloldódási
folyamatok sebessége csökkenjen, valamint a feszültségkorrózió negatív
hatásait mérsékeljük.
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Az Európai Unió éghajlat-változási és
energiapolitikájának bemutatása és hatásuk a
magyar készház piacra
Kivonat
Napjaink egyre fontosabb és sürgetőbb kérdése az energiafelhasználás
csökkentése, és a kimerülőben lévő fosszilis energiahordozók
helyettesítése megújuló energiaforrásokkal. Ennek okán az Európai Unió
jelenlegi éghajlatvédelmi csomagjának egyik célkitűzése a tagországok
energiafelhasználásának 20 %-os csökkentése 2020-ig. Mivel az Unió
energiafelhasználásának mintegy 40 %-áért jelenleg az épületek felelősek,
így az Európa Parlamenti képviselők megszavazták az épületek
energiahatékonyságáról szóló uniós jogszabályt, mely kimondja, hogy a
2020-tól épülő házak energiafelhasználása minimális legyen. Továbbá az
EU kötelezővé tette egy energiahatékonysági tanúsítvány elkészítését
minden új, valamint régi, de eladásra, kerülő épületre. A fent említett
problémákra egy alternatív megoldást jelenthetnek a készházak, hiszen
rájuk kevesebb hő-veszteség és ezáltal kevesebb energiaigény jellemző.
Kulcsszavak: Európai Unió, éghajlatváltozás, energiahatékonyság,
készház
The reduction of energy use and the substitution of fossil fuels with
renewable energy sources are one of the most important and urgent
questions these days. Due to this, one of the main objectives of the EU’s
current climate protection package is to reduce the energy use of the
member states by 20 % until 2020. As buildings are responsible for some
40 % of the EU’s energy use, members of the European Parliament voted
for the EU law on buildings’ energy efficiency, which declares that the
energy use of houses built after 2020 should be minimal. Furthermore,
the EU made it compulsory for each new building or old building for sale
to complete an energy efficiency certification. Premanufactured houses
can offer an alternative solution to the above mentioned problems, as a
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smaller deperdition of heat and thereby smaller energy needs are
peculiar to them.
Keywords: European Union, climate change, enegy efficiency,
premanufactured house
Az éghajlatváltozás veszélyei
Ma már több nemzetközi kutatás bizonyított tényként állítja, hogy
a Föld éghajlata melegszik. Az ENSZ égisze alatt működő Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) – melynek a világ vezető
klímakutatói a tagjai – szerint 2005-ben a globális hőmérséklet 0,76
Celsius fokkal volt magasabb, mint az iparosítás előtti időkben. Továbbá
kutatásaik azt is igazolják, hogy az átlaghőmérséklet tízévente csaknem
0,2 Celsius fokkal emelkedik.5
A globális felmelegedés a következő éghajlati és környezeti változásokat
idézheti elő:
- a sarki jégmezők olvadása miatt megemelkedik a tengerszint,
amely veszélyezteti az alacsonyan fekvő szigeteket és part
menti településeket;
- egyre gyakoribbá válnak az olyan szélsőséges időjárási
anomáliák, mint az árvizek, aszályok, vagy az
elsivatagosodás. Mindezek pedig súlyos anyagi és egyéb
veszteségeket vonzanak magukkal;
- csökken az édesvízi és az ivóvíz vízkészlet;
- veszélybe kerülnek egyes állat- és növényfajok, nő a kihalás
kockázata;
- az emberi egészségre is negatív hatást gyakorol:
megbetegedések, halálesetek.
Kutatások bizonyították, hogy a globális felmelegedésért leginkább
az üvegházhatású gázok felelősek, melyek nem engedik távozni a Föld
felszínéről visszaverődő hőt, mintegy „üvegfalat” képezve a bolygónk
körül. Így mindenekelőtt ezen gázok kibocsátásának csökkentését kell
elérni, figyelembe véve azt a tényt, melyet az 1. számú ábra is jól mutat,
hogy ezek a gázok leginkább az energiaellátás biztosítása, valamint a
közlekedés és az ipari termelés során kerülnek a légkörbe, kitűnő példa
erre az egyik legismertebb üvegházhatású gáz: a szén-dioxid (CO2).

5

Forrás: http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/factsheet_climate_change_2012_hu.pdf
Letöltés ideje: 2013. 05.12.
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1. sz. ábra: Az üvegházhatású gázok kibocsátásának ágazatonkénti
megoszlása az EU-ban
Forrás: http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/ets_hu.pdf
Az Európai Unió lépései
Természetesen az Európai Unió – mint a világ egyik meghatározó
szereplője – felismerte a fent említett helyzet komolyságát és megtette a
szükséges lépéseket. Az EU hosszú ideje élen jár az éghajlatváltozás ellen
tett nemzetközi erőfeszítések terén és arra törekszik, hogy egy
kimagaslóan energiahatékony és alacsony szén-dioxid kibocsátású
gazdasággá váljon. Ennek megfelelően három magasztos célt tűzött ki
maga, és ezzel együtt a tagállamai elé:
- a Kiotói Egyezmény meghosszabbításának aláírása
értelmében, az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentése szükséges legalább 20 %-kal – az 1990-es
szinthez képest – 2020-ra;6
- az EU új éghajlatvédelmi csomagja kimondja, hogy 2020-ig
kötelező minden tagállamban az energiafelhasználás 20 %-os
csökkentése;7
- valamint 2020-ra a megújuló forrásból származó energiának a
teljes uniós fogyasztás 20 %-át kell kitennie.8
6

Forrás: http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_en.htm Letöltés ideje: 2013.05.25.
Forrás: The EU climate and energy package (Az Európai Unió energiaügyi és éghajlat-változási
jogszabálycsomagja)
7
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A Kiotói Jegyzőkönyv
Az eredetileg 1997-ben megkötött Kiotói Jegyzőkönyv fontos
lépés volt az üveghatású gázok kibocsátásának csökkentése és ezzel
együtt a globális felmelegedés visszaszorítása terén. A Jegyzőkönyvet
aláíró fejlett országok arra vállalkoztak, hogy 2012-ig átlagosan 5
százalékkal csökkentik a szén-dioxid kibocsátásukat az 1990-es szinthez
képest. Az Európai Unió akkori 15 tagállama még ennél is komolyabb
megszorításra vállalkozott, így 8 százalékos kibocsátás csökkentést
irányoztak elő maguknak az országok, amikor 2002. május 31-én
ratifikálták a Jegyzőkönyvet.9
A Kiotói Jegyzőkönyv hat üvegházhatást okozó gáz kibocsátása ellen lép
fel:
- szén-dioxid
- metán
- nitrogén-oxid
- fluorozott szénhidrogének
- perfluor-karbonok
- kén-hexafluorid
A 2012-ben elvileg lejáró Kiotói Jegyzőkönyvet a tárgyaló felek
2011-ben, a dél-afrikai Durbanben tartott klímakonferencián, 2020-ig
meghosszabbították. Az Európai Unió ekkor arra vállalt kötelezettséget,
hogy 20 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az
1990-es szinthez képest, sőt akár 30 százalékra is kész növelni ezt a
számot, amennyiben a többi nagy kibocsátó állam is hajlandó hasonló
vállalást tenni és kivenni a részét a globális felmelegedés elleni
küzdelemből. Az EU hosszú távú célkitűzése ezen a téren egyébiránt az,
hogy 2050-re már 80-95 százalékos csökkentést érjen el.10
A legnagyobb probléma a Kiotói Jegyzőkönyvvel amellett, hogy
például az egyik legmeghatározóbb kibocsátó, az Amerikai Egyesült
Államok nem ratifikálta, az hogy manapság a fejlett országok már egyre
kevésbé számítanak jelentős kibocsátónak. Az egyezményből kimaradt
fejlődő országok, mint például Kína, vagy India ugyanis egyre nagyobb
arányban veszik ki részüket a légkör szennyezéséből. Mindez jól
leolvasható a 2. számú ábráról is, ahol a kibocsátás növekedése mellett
(piros nyíl), az USA és Kína kimagasló energiafelhasználása is
szembetűnő.

8
Forrás: The EU climate and energy package (Az Európai Unió energiaügyi és éghajlat-változási
jogszabálycsomagja)
9
Forrás: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/kyoto_protocol_en.htm Letöltés ideje: 2013.04.18.
10
Forrás: http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_en.htm Letöltés ideje: 2013.05.25.
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2. sz. ábra: A szén-dioxid kibocsátásának mértéke és az
energiafelhasználás országok szerinti megoszlása (millió tonna
olajértéken)
Forrás: http://www.origo.hu/idojaras/20121129-miert-bukott-meg-aklimaegyezmeny-szendioxid-energia-infografika-klimavaltozasglobalis.html
Energiahatékonysági cselekvési terv
Az Európa Unió fő célkitűzése, hogy egy fenntarthatóbb,
biztonságosabb és versenyképes energián alapuló, alacsony
energiafogyasztású gazdaság irányába mozduljon el. Ezért az Unió azt
tűzte ki célul maga és a tagállamai elé, hogy 2020-ra 20 százalékkal
csökkentse az energiafelhasználás mértékét a jelen előrejelzések szerint
2020-ban várható energiafogyasztáshoz képest. Ez az irányszám
körülbelül évi 1,5 százalékos megtakarítási kötelezettséget jelent.11
Az EU a jövőben mindenképpen redukálni akarja a behozatal
okozta bizonytalansággal járó kiszolgáltatottságot, ezért szorgalmazza az
energiaellátás mielőbbi és minél szélesebb körű diverzifikálását, valamint
a termelési, a szállítási és az ellátási láncok javítását és stabilizálását.
Mindemellett persze szükség van az energiahatékonyság növelésére és az
energiatakarékosság fontosságának hangsúlyozására is, például a
termékek, az épületek és a szolgáltatások energiateljesítményének
növelése, valamint a fogyasztók takarékosságra nevelése mellett, az
energiafogyasztó
berendezéseket
illetően
szükséges
az
11

Forrás: Európai Uniós – Energiahatékonysági cselekvési terv (2007-2012)
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energiahatékonysági minimumkövetelmények előírása. Az energiafelhasználó
eszközök
esetében
például
elengedhetetlen
az
energiatakarékossági normák megfogalmazása és a fogyasztók számára a
teljesítmény-osztályzási rendszer megfelelő szemléltetése.
Ezen kívül természetesen elkerülhetetlen új energetikai technológiák
kidolgozása és alkalmazása, különösen az energiahatékonyság és a
megújuló energiák területén. Annál is inkább, mert ezek az új
technológiák akár komoly gazdasági potenciált is rejthetnek magukban,
hiszen a versenyképesség növelése és a foglalkoztatásra gyakorolt pozitív
hatásuk mellett, exportlehetőségeket is kínálnak.
Az
Európai
Unió
fontosnak
tartja
továbbá
az
energiahatékonysággal kapcsolatos nemzetközi fellépés elősegítését és
megerősítését. Továbbá elengedhetetlennek véli, hogy megfelelő anyagi
támogatást nyújtson a tagállamok és azok vállalatai, lakosai számára a
szükséges beruházások kivitelezéséhez, például a Kohéziós Alap és a
strukturális alapok pénzeszközei révén.
A megújuló energiaforrásból előállított energia ösztönzése
A megújuló energiaforrások (mint például a szélenergia, a
vízenergia, a geotermikus energia, vagy a biomassza) használata
vitathatatlanul hozzájárul a klímaváltozás enyhítéséhez, mivel mérsékli
az üvegházhatású gázok kibocsátását, hiszen a megújuló energiaforrások
ilyen típusú gáz kibocsátása rendkívül alacsony, vagy akár nulla. Ezen
kívül további pozitív hatása, hogy a helyben termelt energia
fogyasztásának növelésével fokozza az energiaellátás biztonságosabbá
tételét.
Mindezek okán az Európai Unió célként tűzte ki önmaga és a
tagállamok elé, hogy 2020-ig 20 százalékra növeljék a megújuló
energiaforrások részarányát az energiaszerkezetben, mind a
közlekedésben, mind a villamosenergia-fogyasztásban, mind pedig a
fűtés-hűtés terén.12
Minden tagállamra egyedi célkitűzés vonatkozik, melyet kötelezően el
kell érnie. Ennek megfelelően minden tagország köteles elkészíteni egy
nemzeti cselekvési tervet erre vonatkozóan. Ezen kívül az egyes
megújuló energiaforrásokból előállított energia származását mindenkinek
garantálnia kell. A származási garancia segítségével pedig nemcsak az
EU, hanem a fogyasztók is tájékozódhatnak az energiaforrások
összetételéről.
A megújuló energiaforrások elterjedésének lehetőségét azonban
sajnálatos módon jelenleg is több dolog korlátozza, melyen az EU
szerveinek mindenképpen változtatniuk kell a sikeres előrelépéshez.
12

Forrás: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm Letöltés ideje: 2013.05.25.
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Ilyenek a következő hátráltató tényezők: a megújuló energiaforrások
magas költsége, melyet a szükséges beruházások indokolnak, a
hálózathoz való hozzáférés nehézkes és olykor diszkriminatív
szabályzása, a szolgáltatók és a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása.
A másik oldalról viszont ösztönzőleg hathat az Unió nyújtotta pénzügyi
támogatás és az új technológiákban rejlő gazdasági potenciál, melynek a
versenyképesség mellett pozitív hatása lehet a foglalkoztatottságra is.
Az épületek szerepe
Az Unió energiafelhasználásának mintegy 40 százalékáért valamint
a szén-dioxid kibocsátás 36 százalékáért jelenleg az épületek felelősek, az
épületek túlzott energiafelhasználásáért pedig a nem megfelelő
energiahatékonyság. A Bizottság becslései szerint a teljes végső
energiafogyasztás körülbelül 50 százalékát kitevő fűtési-hűtési energia –
amiben az épületeknek igen jelentős szerepük van – nem használja ki a
megújuló
energiaforrásokban,
valamint
az
energiahatékony
megoldásokban rejlő lehetőségeket.13
Mindezek okán különösen fontos lenne az épületek
energiateljesítményének javítása. Ennek megfelelően az Európai Unió
kötelezővé tette egy energiahatékonysági tanúsítvány elkészítését minden
új, valamint régi, de eladásra, vagy egy évnél hosszabb időtartamra
történő bérbeadásra kerülő épületre, továbbá az Európa Parlamenti
képviselők 2010. május 18-án megszavazták az épületek
energiahatékonyságáról szóló új uniós irányelvet. 14 A jogszabály
értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 2020-tól épülő
házak energiafelhasználása minimális legyen, a meglévő épületeket pedig
lehetőség szerint fel kell újítani.
A Bizottság szerint ezen intézkedések révén a lakóépületek és a
kereskedelmi épületek területén körülbelül 27-30 százalékos energiamegtakarítás érhető el.15
A kötelezővé tett energiahatékonysági tanúsítvány egy épület
energetikai jellemzőit mutatja meg, összegezve a nyereségeket és
veszteségeket, különböző dokumentumok és mérések alapján. 2009.
január 1-től Magyarországon minden új építésű ingatlannál szükséges
elkészíttetni a használatbavételi engedély kiadásához. 2012. január 1-től
pedig a használt ingatlanok eladásakor, valamint az egy évnél hosszabb
időtartamra
történő
bérbeadáskor
is
elengedhetetlen.
Az
energiahatékonysági tanúsítvány egy adott épületet aszerint minősít, hogy
az adott épület funkcióra előírt, megengedhető energiamennyiséghez
13

Forrás: Megújulóenergia-útiterv
Forrás: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IMPRESS&reference=20090612FCS57088&language=HU Letöltés ideje: 2012.09.12.
15
Forrás: Európai Uniós – Energiahatékonysági cselekvési terv (2007-2012)
14
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képest (100 %) mennyit fogyaszt, százalékos arányban meghatározva.16 A
megkapott százalék alapján pedig kategóriákba sorolja az épületeket. Az
3. számú ábráról leolvashatóak a Magyarországon megállapított
kategóriák és a hozzá tartozó értékek.

3. sz. ábra Energiahatékonysági tanúsítvány
Forrás: http://www.anico-keszhazak.hu/energetikai_tanusitvany
Az egyik alternatív megoldást jelenthetik a fent említett problémákra a
készházak, különösen az új generációt jelentő aktív- és passzívházak,
hiszen ezekre a típusú készházakra kevesebb hő-veszteség és ezáltal
kevesebb energiaigény jellemző, ami pedig természetesen kevesebb
rezsiköltséget és ezáltal többlet megtakarítást eredményez. Nem beszélve
a készházak csökkentett szén-dioxid kibocsátásról.
Készház
Az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének Könnyűszerkezetépítő Szakmai Tagozata (a MAKÉSZ) meghatározása szerint, a készház
előre elkészített, teljes magasságú falelemekből, lehetőleg saroktól
sarokig, időjárástól függetlenül, ipari körülmények között legyártott külső
falakból, válaszfalakból és tetőelemekből álló épület, mely elemeket a
gyártóhelyen készítenek, és az építkezésre szállítva egy előkészített
alapon állítanak fel.17 Fontos megemlítenünk, hogy a készház kifejezés
csak akkor helyénvaló, ha az ajánlat legalább a félkész házra vonatkozó
szolgáltatásokat tartalmazza.
A félreértések elkerülése végett az Európai Készház Szövetség úgy
határozott, hogy definiálja a fogalmat, és védjegyet hoz létre, amelyet
16

Forrás: 176/2008. (VI.30.) Kormány rendelet – az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
Forrás: http://www.keszhaz-centrum.hu/tanfolyam5.php?mx=10&chk=qwqwmqlpaykxooeuirnmcueq
Letöltés ideje: 2012.11.25.

17
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csak azok a cégek használhatnak, akik a fenti megfogalmazásnak
megfelelő terméket állítanak elő.
A készház általában – de nem minden esetben – favázas
könnyűszerkezetes épület, de a fenti fogalmak alapján készülhet fémből,
liaporból, sőt téglából is.
A készház előnyei között olyan szempontokat kell megemlítenünk, mint a
méretpontosság, a függőlegesség, a szabályosan burkolhatóság, az ipari
gyártás és gyártmánytervezés miatt pontosan kalkulálható bekerülési
költség, az állandó, ellenőrzött minőség, a reprodukálhatóság, az időjárási
körülményektől független építhetőség, valamint a rövid, és pontos
határidőre, minimális hibával történő kivitelezés.
Magáról az építkezésről elmondható, hogy környezetkímélő. A
többségében gyárban elvégzett munka és a rövid kivitelezési idő miatt, az
építkezés nem terheli sem a környezetet, sem a szomszédságot hosszú
ideig.

4. sz. ábra: Egy épület energiamérlege (KAMPA Trendhaus Kft.)
Forrás: http://www.muszakilapok.hu/kornyezetvedelem/energetikaioptimalizalas-keszhazak-tervezese-soran
A 4. számú ábrán egy tetszőleges épület energiamérlege látható. A „Q =
(QI + QS) – (QT + QV)” képlet értelmében a keletkező veszteségek
(transzmissziós hőveszteség, szellőztetési hőveszteség) és a belső
nyereségek (szoláris nyereség, belső hő-nyereség) különbségéből
számítható ki az épületben, a kellemes hőmérséklet fenntartásához
szükséges össz-energia (Q). A mai épületek többségében a veszteségek
jóval meghaladják a belső nyereségeket. A hiányzó energiát azonban
pótolni kell, ezt a feladatot látja el általában a fűtésrendszer. Ezzel
szemben a készházak esetében a hőveszteséget a hőszigetelésnek
köszönhetően minimálisra lehet csökkenteni, így pedig a belső nyereség
hatására többletet lehet a házban elérni, aminek következtében csak

65

minimális energiára van szükség a ház fűtéséhez, amit pedig
megpróbálnak megújuló energiaforrásokból előállítani.
Az 5. számú ábra jól vizualizálja a leírtakat, vagyis hogy mennyivel
kevesebb össz-energiára (az ábrán Q-val jelölt) van szükség az épületben
a kellemes hőmérséklet fenntartásához egy készház, vagy egy passzívház
esetén.
Mindezek okán a közeljövőben ezen energiahatékony építési ágazat
fellendülése várható nemcsak Magyarországon, hanem az egész Európai
Unióban.

5. sz. ábra: Különböző típusú épületek energiaigénye (KAMPA
Trendhaus Kft.)Forrás:
http://www.muszakilapok.hu/kornyezetvedelem/energetikai-optimalizalaskeszhazak-tervezese-soran
Az Európai Unió éghajlatvédelmi céljai 2020 után
A három 2020-as célkitűzés teljesítése után sem szeretne az EU
visszavonulni a klímavédelem élvonalából, ezért már mos megkezdte a
Bizottság a 2020 utáni stratégia kidolgozását. A célkitűzések továbbra is
ugyanazok maradnak: az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentése, az EU energiaellátásának diverzifikálása és stabilizálása, a
megújuló energiahordozók használatának ösztönzése, az energiaszerkezet,
a gazdasági kilátások és az új technológiákban rejlő lehetőségek
figyelembe vételével. A Bizottság jelenleg többek között olyan
kérdésekre keresi a választ, hogy:
- Milyen típusú és szintű célokat érdemes kitűzni az éghajlatés energiapolitikában 2030-ra?
- Hogyan javíthatja az uniós energiastratégia a gazdaság
versenyképességét?
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-

Hogyan
lehet
kiegyensúlyozott
és
méltányos
energiafelhasználási tervet készíteni, a tagországok egyedi
szükségleteit és forrásait figyelembe véve?
A Bizottság még egy online konzultációt is indított a fent említett
kérdéskörökben, hogy a lakosság véleményét is kikérje a 2030-as
célkitűzések megfogalmazása előtt.
Összegzés
Az Európai Unió kiterjedt energiaügyi és éghajlat-változási
jogszabálycsomagja adja a cikkben felsorolt célkitűzések eléréséhez
szükséges jogi keretet. Jogszabályai révén ösztönzi az üvegházhatású
gázok kibocsátásának csökkentését, az energiahatékonyság növelését,
valamint a megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználását
és az energiaellátás javítását.
Azért is fontosak ezek a célkitűzések, mert az éghajlat-változás
elleni küzdelem bizonyított előnyökkel járhat. A szélsőséges időjárás
okozta károk megelőzése mellett, lehetőség nyílik a fosszilis
energiahordozók csökkentett behozatalára, aminek következményeként
megnő az energiaellátás biztonsága. Emellett az üvegházhatású gázok
csökkentett kibocsátása hozzájárul a levegő minőségének javulásához,
jelentős egészségügyi előnyöket kínálva ezáltal. Végezetül pedig arról
sem szabad megfeledkezni, hogy az energiahatékonyság és a megújuló
energiaforrásokból előállított energia területére koncentráló kutatások és
új technológiák komoly gazdasági potenciált rejtenek magukban, mely
növeli az Európai Unió versenyképességét és kedvezően befolyásolja a
foglalkoztatottságot.
A célok elérésében természetesen az épületeknek is nagy szerepük
van,
hiszen
jelenleg
az
épületek
felelősek
az
Unió
energiafelhasználásának mintegy 40 százalékáért, valamint a szén-dioxid
kibocsátás 36 százalékáért. Ezért rendkívül fontos az épületek
energiahatékonyságának növelése és a megújuló energiaforrásokból
előállított energia preferálása, melyre kitűnő példával szolgálnak a
készházak, ezen belül is az aktív- és passzívházak. Mindebből kifolyólag
a készház piac fellendülése egy ésszerű elvárás az építési iparágon belül,
teret engedve ezzel az energiahatékony épületeknek.
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Nemesnyár hibridek zsugorodása különböző
szárítási hőmérsékleteken
Kivonat
A nemesnyár hibridek egyre nagyobb térhódítása arra ösztönzi az ipart,
hogy még több ismeretet szerezzen meg az egyes fajtákról. Az I-214-es és
a Pannónia nyár a két legelterjedtebb faj, így ezek száradását vizsgáltuk
meg 40°C, 60°C, 80°C-on, majd meghatároztuk zsugorodást mindhárom
anatómiai főirányban, a térfogati zsugorodást, és a zsugorodási
anizotrópiát. Az anatómiai főirányokban különbség észlelhető mindkét faj
szijács és geszt zsugorodása között, bár a Pannónia nyárnál ez kisebb
mértékű, mint az I-214-nél. Igazoltuk továbbá azt is, hogy a hőmérséklet
emelkedésével a térfogati zsugorodás kis mértékben növekszik.
Kulcsszavak: Nemesnyár, zsugorodás, szárítás.
The area of Hybrid poplar stands is growing permanently and
significantly, therefore the wood working industry has to be prepared
with adequate knowledge concerning the respective cultivars. The I-214
and the Pannónia poplar, as the most widespread cultivars in Hungary
were chosen to the investigations. Drying tests were performed at 40°C,
60°C, 80°C. Shrinking behaviour was analysed during the drying process
in all main anatomical directions. Sapwood and heartwood were
investigated separately. The effect of cultivar’s type, temperature and
anatomical direction on the shrinking characteristics including
anisotropy is discussed in the paper.
Keywords: Hybrid poplar, shrinkage, drying.
Bevezetés
A nemes nyarak Európa szerte elterjedt természetes, vagy
mesterségesen előállított hibridek. Magyarországon a 70-80’-as években
telepített ültetvények leggyakoribb fajtái az I-214-es, az OP-229-es, és a
Pannónia nyár klónok. Az ültetvényes gazdálkodásban termesztésre
szelektált számos nemesnyár hibrid a növekedési irama, a fatömege, a
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talajviszonyok tűrése, és az alaki tulajdonságok alapján került
kiválasztásra, így számos hibrid faanyagának fizikai tulajdonságait nem,
vagy csak részben ismerjük18. A Nyugat- magyarországi Egyetem Faipari
Mérnöki Karán számos kutatás folyik napjainkban is az egyes hibridek
tulajdonságainak feltárására. A nyarak egyik meghatározó fizikai
tulajdonsága az, hogy a szijács alacsonyabb nedvességtartalmú, mint a
geszt, vagyis vizes gesztű fákról beszélünk. Ez a tulajdonság különös
körültekintést igényel szárítás során. Számos szárítási menetrendet
dolgoztak már ki a legelterjedtebb hazai fajtákra 19 , azonban a nagy
szárítóberendezés gyártók is csak ajánlásokat tesznek a nyarak szárítására
vonatkozóan20.
A száradást befolyásoló tényezők közé tartozik a fafaj, a kezdetiés végnedvesség, a faanyag sűrűsége, szárítandó anyag mérete21. Ezek a
tényezők vannak hatással a zsugorodás mértékére is. Az anatómiai
főirányokban különböző mértékű a zsugorodás-dagadás 22 , mely a
gyakorlatban beépítéskor válik igazán fontossá 23 . A szilárdsági
tulajdonságok általában romlanak hő hatására 24 , aminek okai a sejtfali
szinten tapasztalható elváltozások, valamint a hőmérséklet növekedésével
egyre intenzívebbé váló bomlási folyamat.
Számos irodalom tükrében megállapítható, hogy a nyár szilárdsága
és keménysége, a faanyag színe hidrotermikus kezeléssel, gőzöléssel,
olajban történő kezeléssel 25 , préseléssel javítható 26 a felhasználási
céloknak megfelelően 27 . A rugalmassági modulusz akár 40%-kal is
csökkenhet a hőmérséklet emelkedésével 28 , amiből arra
következtethetünk, hogy hőkezelés során a zsugorodás mértéke
növekedhet a hőmérséklet emelkedésével29. Ezt támasztja alá nyárfából
gyártott parketták vizsgálat 30 is, ami a gőzölés hatására akár 20%-os
zsugorodási anizotrópia javulást mutatott. A száradáskor jelentkező
méretváltozás mértéke hő hatására emelkedik, mely a rugalmassági
jellemzők romlásával (E modulusz csökkenése) magyarázható. A hő
hatására a sejtfalakban bekövetkezett repedések keletkezése az
alapanyagok viselkedését és tulajdonságait is erősen befolyásolja.31
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A faanyag nedvességtartalma mellett a hőbomlás során lejátszódó
kémiai folyamatok, átalakulások is erősen befolyásolják a faanyagok
méretstabilitását 32 . A zsugorodás és az extrakt anyagok mennyisége
között korreláció figyelhető meg. A legkevésbé zsugorodó anyagok
extrakt tartalma nagy, míg a legnagyobb zsugorodást mutató fafajok
kevés extrakt anyagot tartalmaznak 33 . E jelenség az extrakt anyagok
hidrofobizáló hatását igazolja.
A nyár faanyagok különböző szárítási hőmérsékleteken
bekövetkező zsugorodási jellemzőit még nem vizsgálták. I- 214 és
Pannónia nyár esetében a szijács és a geszt száradási különbségeire
vonatkozóan sincs szakirodalmi adat.
Anyagok és módszerek
Vizsgálatainkhoz az I-214-es (Populus x euramericana I- 214), és
a Pannónia nyár (Populus x euramericana cv. Pannónia) hibrideket
választottuk a Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. Délhansági Erdészet kapuvári
területéről, melyeket az általunk speciálisan ezekhez a vizsgálatokhoz
kialakított szárítási menetrend szerint szárítottunk le, miközben számos
vizsgálatot folytattunk a faanyag mintákon.
Előzetes vizsgálatokat végeztünk a pontos szárítási menetrend
kialakításához, ahol megállapítottuk, hogy az általunk vizsgált minták
20°C-os hőmérsékleten az egyensúlyi nedvességtartalmat 72 óra alatt
elérték, 65%-os relatív páratartalom mellett, élőnedves állapotból induló
deszorpciós folyamat során. A vizsgálatunkhoz magasabb hőmérsékletet
használtunk, ami lerövidíti az egyensúly eléréséhez szükséges időt. Így az
előzetesen meghatározott 72 óra időtartamot megfelelőnek ítéltünk a
menetrendünk egyes lépcsőihez.
A szárítóberendezések gyártói szerint a nyarak szárításánál 7080°C-ra kell fokozatosan felfűteni a szárító kamrát, majd a faanyag
átmelegedése után tovább kell elemelni a szárító kamra hőmérsékletét
legalább 10°C-kal 34 . A szárítási programok és az általunk kidolgozott
menetrend is a faanyag higroszkopikus tulajdonságát használja ki. A
vizsgálataink során a kamra relatív páratartalmának csökkentésével értük
el, hogy a faanyag leadja a nedvességtartalmát, míg a szárító
hőmérsékletet azonos értéken tartottuk.
A szárítást 17 napig végeztük, amiből 15 napig klimatizáló
kamrába, majd 2 napra konvekciós szárítóba tettük a mintákat. A Binder
típusú klimatizáló kamrába élő nedvesen helyeztük el a faanyagokat. A
szárítás során a relatív páratartalmat 72 óránként csökkenttettük 95%-ról
32
33
34
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Varga, 2008: 29.
Imre, 1974: 794-797.
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20%-ra, míg a hőmérsékletet állandó 40°C-ra állítottuk. A vizsgálat
végén 2 nap alatt 103 1,5°C-on abszolút szárazra szárítottuk a mintákat
konvekciós szárítóban. A vizsgálatot megismételtük 60°C, 80°C-on is.(1.
ábra)
Szárítási menetrend
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7. ábra Szárítási menetrend
Mindkét nyár faanyagból próbatesteket készítettünk a DIN 52
18435 szabvány szerint, azaz 20x20x100 mm-es próbatesteket alakítottunk
ki. A vizsgálathoz külön választottuk a szijács és geszt részeket, hogy az
eltérő nedvességtartalmi értékek befolyásoló hatását csökkentsük. A
vizsgálatot 20-20 db próbatesten végeztük el; mértük a próbatestek
tömegét és mindhárom anatómiai főirányú méretét is (m). Ezekből
számítottuk ki a szabvány szerint előírt képlettel a tangenciális-, a
radiális-, a longitudinális (Zmax,t,r,l) és a térfogati zsugorodás (Zmax,V)
értékeket, valamint meghatároztuk a zsugorodási anizotrópiát is (Az).

Z max,t ,r ,l 

mmax  m0
 100
mmax

Z max,V  100 

Az 

35

100  Z t   100  Z r   (100  Z l 
10 4

Z max,t
Z max,r

DIN 52 184: 1979: 1-4.
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Eredmények és értékelés
A próbatestek méreteit élő nedves állapotban és abszolút száraz
állapotban is megmértük. Ezekből az adatokból számítottuk az anatómiai
főirányokban bekövetkezett zsugorodásokat százalékosan. A kapott
értékeket a 2., 3., 4. ábrán mutatjuk be. Feltüntetjük a minimum és
maximum értékeket, és a mediánt is.
Az eredményekből megállapíthatjuk, hogy mind az I-214-es nyár,
mind a Pannónia nyár szijácsa kisebb mértékű tangenciális zsugorodást
mutatott a gesztekhez képest, valamint a szárítási hőmérséklet
emelkedésével a zsugorodás növekedést mutatott mindkét faj gesztje és
szijácsa esetében. Radiális zsugorodás esetén nem tapasztalható a hatása
a hőmérséklet emelkedésének, és a szíjács- geszt közti különbség csak az
I-214-es nyárnál figyelhető meg. A jelenséget a hőmérséklet emelkedés
hatására bekövetkező rugalmassági modulusz csökkenés magyarázza. A
longitudinális zsugorodásnál egyértelműen fordított jelenség figyelhető
meg. A hőmérséklet emelkedésével a zsugorodás mértéke csökken. A
jelenség magyarázatát a keresztmetszeti kontrakció járulékos hatásaként
értékeljük, vagyis a keresztmetszeti zsugorodásból ébredő feszültségek
stabilizálják a hosszméretet. Az eredményeket a geszt magasabb
kiindulási nedvességtartalma is befolyásolhatja, azaz a magasabb
nedvességtartalom miatt intenzívebb lehet a hőbomlás, valamit a
rugalmassági jellemzők romlása a magasabb hőmérsékleteknél.
Megfigyelhető továbbá, hogy mindhárom anatómiai főirányban az
I-214-es nyár szijácsa és gesztje között nagyobb a különbség, mint a
Pannónia nyár ugyanezen paramétereinél. A jelenségre a két faj szöveti
szerkezeti eltérése adhat magyarázatot.
A maximális tangenciális zsugorodás átlag értéke mindhárom
hőfok esetében 7-9% között van, a maximális radiális zsugorodás értéke
3,5-5,5% között, a maximális longitudinális zsugorodás pedig 0,2-0,5%
között, ami megfelel az 1. táblázatban felsorolt irodalomban fellelhető
értékeknek.
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8. ábra Maximális tangenciális zsugorodás (%)
(Sz= Szijács; G= Geszt; P= Pannónia nyár)
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9. ábra Maximális radiális zsugorodás (%)
(Sz= Szijács; G= Geszt; P= Pannónia nyár)
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Maxim ális longitudinális zsugorodás (%)
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10. ábra Maximális longitudinális zsugorodás (%)
(Sz= Szijács; G= Geszt; P= Pannónia nyár)
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A térfogati zsugorodást a DIN 52 184 szabványban előírt képlettel
határoztuk meg, amely egyszerre veszi figyelembe a mindhárom
anatómiai főirányban történő változást. Az így kapott értékekből jól
megfigyelhető a két nemesnyár közötti differencia (5. ábra). Határozott
különbséget állapíthatunk meg mindkét nyár szijácsa és gesztje között,
azonban az I-214- es nyár gesztjének zsugorodása nagyobb, mint a
szijácsáé, ezzel szemben a Pannónia nyárnál ez fordítottan igaz.
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Maxim ális térfogati zsugorodás (%)
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11. ábra Maximális térfogati zsugorodás (%)
(Sz= Szijács; G= Geszt; P= Pannónia nyár)
A zsugorodási anizotrópia megadja a tangenciális irányú
zsugorodás és a radiális irányú zsugorodás hányadosát. Az általunk
meghatározott értékekből (6. ábra) következtethetünk arra, hogy a
Pannónia nyár hajlamosabb a vetemedésre, mint az I-214-es, mivel a
tangenciális zsugorodás átlagosan a kétszerese a radiális irányúnak. Azt is
láthatjuk, hogy a zsugorodási anizotrópia nem függ a kezelés
hőmérsékletétől.
Zsugorodás anizotrópia
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12. ábra Zsugorodási anizotrópia
(Sz= Szijács; G= Geszt; P= Pannónia nyár)
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Eredmények összefoglalása
A zsugorodás mértékének ismerete elengedhetetlen az iparban, a
továbbfeldolgozás során, a túlméretek meghatározásakor. Egy általunk
létrehozott speciális menetrend szerint leszárítottunk I-214-es, és
Pannónia nyár faanyagokat. Vizsgáltuk a geszt és a szijács közötti
különbséget, valamint a szárítási hőmérséklet zsugorodásra gyakorolt
hatását. A három fő anatómiai irányban meghatározott maximális
zsugorodásról megállapítottuk, hogy a hőmérséklet emelkedése hatással
van a zsugorodás mértékére, ez azzal magyarázható, hogy a rugalmassági
modulusz a hőmérséklet emelkedésével, csökken, azaz a sejtfali
mikrofibrilla kötegek egymáshoz képest nagyobb mértékben
mozdulhatnak el. A hőmérséklet hatása ellenkező irányú a
keresztmetszeti és a hosszirányú méretváltozásokra.
A két faj szöveti szerkezeti, valamint kémiai különbözősége miatt
különbséget tudunk tenni a szijács és geszt részek zsugorodásában,
valamint megállapíthatjuk, hogy a két faj zsugorodása kis mértékben
ugyan, de különbözik. Az általunk mért átlagos zsugorodási értékek a
szakirodalomban közölt tartományba esnek.
A térfogati zsugorodás esetén egyszerre vesszük figyelembe a
három anatómiai irányú zsugorodást. Megállapítottuk, hogy egyértelmű
különbség van a szijács és gesz részek között, de a két fajnál ez a
különbség ellentétes irányú, azaz az I-214-es nyár szijács térfogati
zsugorodása kisebb mértékű, mint a geszté, azonban a Pannónia nyárnál
ez fordítottan igaz.
A zsugorodási anizotrópia értékeinél megállapíthatjuk, hogy
mindkét nyár esetén a tangenciális irányú zsugorodás 1,5-2,5 szer
nagyobb a radiális irányúnál, azaz a vetemedés valószínűsíthető, azonban
ez az érték a Pannónia nyár esetében nagyrészt 2 felett van, így azt is
megállapíthatjuk meg, hogy a Pannónia nyár vetemedésének mértéke
nagyobb mértékű lehet, mint az I-214-es nyáré.
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Beépített nyílászárók légzárásának helyszíni
vizsgálata
Kivonat
Az ablakok nemcsak az épületek homlokzatának díszítő elemei, hanem
kiemelt fontossággal bírnak egy adott helyiségben tartózkodó személy
komfortérzetére is. Ezt a komfortérzetet azonban számos, az ablakok
tulajdonságaihoz kapcsolódó teljesítményjellemző befolyásolja, mely
jellemzők meghatározása Európai Uniós szabványok alapján történik.
Ezen szerkezetek teljesítőképességi jellemzői az idő múlásával
folyamatosan változnak a környezeti hatások függvényében, amely
jelenséget számos korábbi tanulmány is leír. A változás hatása mind
energetikailag, mind épületkomfort szempontjából kiemelt fontosságú.
Jelen kutatásban egy olyan mobil vizsgálóberendezés fejlesztését
mutatjuk be, amely alkalmas az ablakok légáteresztésének szabványos
helyszíni mérésére. A vizsgálatok rámutattak arra, hogy az ablakszerkezet
időbeni degradációját leginkább a tömítőprofilok cseréje és a vasalatok
után állítása képes lassítani. Az ablakok légzárási teljesítőképességét
alapvetően a tömítőprofilok minősége jellemzi.
Kulcsszavak: ablakszerkezet, légáteresztés, helyszíni vizsgálat,
tömítés, vasalat
The windows are not only decorative façade elements of the buildings,
but play an important role in providing a certain comfort feeling of the
persons staying in. The windows performance characteristics like air
tightness, heat insulation, sound proofing, and light transmittance
contribute significantly to this comfort level. However, most of the
performance characteristics are changing constantly over time and the
rate of these changes depends on several environmental factors. Previous
surveys have shown that over time, the performance characteristics of
windows are significantly reduced. The effect of changes are of particular
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importance from both energetically and building comfort point of view.
This article introduces the development of an air tightness testing device
capable to measure on-site the air leakage of a built-in window. The
studies and measurements made with the device showed that degradation
of a window structure can be retarded by replacing the sealings and
readjusting the hinges time by time. Based on results the windows air
tightness performance is essentially characterized by the quality of the
sealings.
Keywords: window structure, air tightness, on-site measurement,
sealing, fitting
Bevezetés
„Egy termék (fogyasztási eszköz, termelési eszköz, szolgáltatás)
műszaki megbízhatóságán azt a képességét értjük, hogy a felhasználás,
üzemeltetés meghatározott feltételei mellett megőrzi minőségét. Így a
megbízhatóság a minőség időbeli alakulásának, dinamikájának is
tekinthető” [1]. Valamilyen termék megbízhatóságának alapfogalmait
szabványok is rögzítik. A műszaki tudományokhoz köthető ilyen
szabvány az MSZ KGST 292-70, mely szerint a megbízhatóság magában
foglalja a hibamentességet, a tartósságot, a javíthatóságot és a
tárolhatóságot. A felhasználó nemcsak egy adott időintervallum alatti
hibamentességet vár el, hanem, hogy egy termék előírásszerű használata
során, karbantartható és javítható legyen [1].
Az ablakok esetében a megbízhatóság meghatározásakor a
szerkezetet felépítő alkatrészeket kell megvizsgálni: megállapítani a
lehetséges hibákat, azok okait és következményeit, esetleg hogyan lehet
ellenőrizni azokat, mielőtt bekövetkeznének, növelve ezzel a termék
teljesítőképességi jellemzőinek műszaki megbízhatóságát.
A gyártók eltérő tok- és szárnyprofilokat használnak, más-más
vasalattal, különböző számú záródási ponttal, eltérő számú és fajtájú
tömítő profillal, különböző származású és heterogén minőségű
alapanyagokat alkalmazva. Így azt mondhatjuk, hogy egy termék (pl.
nyílászáró) esetében nem csak az integrált szerkezet megbízhatóságáról
beszélünk, hanem az egyes elemek minősége is hatással van a másikra
vagy a termék bizonyos jellemzőjére, ezáltal a vevő/használó
elégedettségére, komfortérzetére. Egy nyílászáró tehát addig megbízható,
amíg annak egyes alkatrészei, továbbá a belőlük képzett egységek,
szerkezetek is megbízhatók.
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Ablakot érő hatások
Az ember, életének jelentős hányadát épületen belül tölti, ezért a
nyílászárónak kiemelt szerepe van a külső (változó) időjárási viszonyok
és a belső, ún. komforttér közötti klimatikus viszonyok elkülönítésében.
Az épületen elhelyezett ablakok folyamatosan ki vannak téve olyan
hatásoknak, mint eső, szél, napsütés. Ezek gyors, egymást követő-,
valamint együttes hatásai hosszútávon jelentős mértékben csökkentik egy
nyílászáró szerkezet teljesítményét. Egy beépített ablaktól – legyen az
egy új épülettel átadott, vagy régebbi épületen cserélt – a terméket
használó személy azt várja, hogy maximális komfortérzetet nyújtson
számára.
A nyílászárókkal kapcsolatos előírásokat 2010-ig a magyar
követelményszabványok szabályozták, amelyeket felváltott a 2006-ban
megjelent MSZ EN 14351–1:2006-os európai termékszabvány. Ennek
átdolgozott MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010 jelű kiegészített változata.
Ez lett 2010. január 31-e után a termékek CE-jelölésének (Conformité
Européenne) alapja. Ez a jelölés azt jelenti, hogy a termék az Európai
Uniós Direktívák követelményeinek megfelel és forgalomba hozható.
Eszerint egy ablakszerkezet beépítése függ a termékszabványban előírt
teljesítményjellemzők értékétől, melyeket az ablaknak teljesítenie kell a
beépítés pillanatában [2] [3].
Az ablakok degradációját tekintve alapvetően kétfajta típust
különböztethetünk meg:
1.) az időjárás okozta degradációt, amely lassú, időnként észre nem
vehető (pl. gombák, rovarok) kárt okoznak,
2.) az ember által okozott degradációt, amely alapvetően az ablak
használatakor keletkezik, vagy figyelmetlenségből adódik.
Megemlíthetjük továbbá azt a csekély tényezőt is, ami a gyártáskor
történő figyelmetlenségből adódik (üveg beszegezése, üveg kiékelése,
zárófogadók felfúrása, tömítés behelyezése, tömítőanyag szakszerűtlen
terítése, stb.).
Könnyen belátható, hogy a degradációt befolyásoló tényezők
együttes hatása nagyobb fokú tönkremenetelt okozhat a szerkezetben. Ez
főleg olyan középületekbe beépítésre kerülő nyílászárókról mondható el,
amelyeket több személy is használ.
Egy ablak légzárását a tok-szárny kapcsolat határozza meg, így az
függ a működési módjától és az ablak méretétől, a vasalatok záródási
pontjainak számától és szorosságától, a rugalmas ütközések számától és
állagától, a szerkezet frízeinek keresztmetszetétől, a használatból
következő alakváltozásoktól (pl. derékszögűség megszűnése),
hőmérséklettől és páratartalomtól (dagadás-zsugorodás). Ez utóbbi azért
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lényeges, mert a tok szárny kapcsolat esetében nem beszélhetünk
hézagmentes záródásról – ez adódhat pontatlan megmunkálásból,
valamint a faanyag zsugorodása/dagadása miatt is [4]. Tehát az ablak
felületkezelése közvetett hatással van a légzárásra. Általánosan
megfigyelhető, hogy a nedvesség is az ablak sarokkötéseinél található
kapillárisokon jut be először.
A korszerű faablakok hármasütközésű rendszerek, melyek közül
legalább az egyiknél rugalmas tömítőprofil található. Néhány műanyag
nyílászáró esetében összesen csak két rugalmas ütközés fordul elő. A tokszárny közötti rések tömítését szolgáló különböző profilok választéka
igen nagynak mondható. Ezek lágy elasztomerek, melyek rugalmassága
lehetővé teszi, hogy összenyomódás után visszanyerjék eredeti alakjukat.
Egy bizonyos funkció teljesítésére gyártott tömítőprofilnak optimális
tulajdonságokkal kell rendelkeznie. Ez azonban csak rövidtávon
mondható el róluk, ugyanis a környezeti hatások (por, napsütés, víz, pára)
miatt idővel megváltozik az állaguk, ezáltal a rugalmasságuk is. Ezt a
rendszerint irreverzibilis folyamatot nevezik az anyag „elöregedésének”.
Az öregedést rendszerint az ingadozó hőmérséklet vagy ismétlődő
többszöri deformáció (ablakok esetében a záráskor létrejövő tok-szárny
közötti kompresszió) okozhatja, hiszen a tömítés anyagában végbemenő
kémiai reakciók hatással vannak annak szakítószilárdságára,
rugalmasságára, idővel az anyag egyre merevebb lesz, repedések jelennek
meg rajta [5] [6]. A szárnyban körbefutó vasalat tehát hiába kompenzálja
a síkgörbeséget, a tömítések idővel elhasználódnak. Szélsőséges esetnek
mondható, mikor az ablakszerkezetekhez nem értő emberek „felújítás”
céljából az ablakkal együtt lefestik a tömítést is. Ez a nyílászáró
ugrásszerű légzárási degradációját vonja maga után.
A tok-szárny kapcsolat az ipari forradalom után kezdett el fejlődni,
mikor a kovácsolt pántok „kotyogását” felváltották a pontosabb
megmunkálással elkészített, szorosabb forgást biztosító pántok (pl.
diópánt). A több ponton záródó vasalatok már az 1930-as években
kialakultak, azonban ezeket nem egy kilinccsel állították nyíló vagy bukó
állásba, hanem ún. háromkilincses és kétkilincses kezelésűek voltak.
Utóbbit mindmáig használják a korszerű ablakgyártó cégek [7].
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1. ábra: Ablakok vasalatára ható erők és eredőjük (a.), valamint az alsó
és felső sarokpántok utánállításának lehetőségei (b.) (Forrás: Kocsis L.
Oktatási segédlet, PPT)
A mai vasalatok feladata nemcsak az, hogy megfelelő záródást
biztosítson, hanem hogy hosszú ideig ellensúlyozzák a szárny súlyából
(kétrétegű hőszigetelt üveg = 40-45 kg/m2) adódó eredő erőt (1/a. ábra).
Ezért a vasalatokat úgy alakítják ki, hogy a szárny a tokban utánállítható
legyen (1/b. ábra), ami azért fontos, mert a szárny „megereszkedésével” a
záródás bizonyos szakaszokon nem egyforma, ami a levegő bejutását
segíti elő.
Az ablakokat egy épületen való elhelyezkedésüktől függően
(kitettség, magasság) változó szélterhelés éri, amely erősségét
befolyásolja az ablak síkja és az arra nyomást kifejtő szélirány beesési
szöge. Nem csak pozitív irányú torlónyomás létezik, hanem beszélhetünk
negatív előjelűről is. Ez akkor jelentkezik, ha a szél a kávába beépített
ablak síkjával párhuzamosan fúj.
Egy nyílászáró légáteresztése a két oldal között fennálló
nyomáskülönbség és a réseken egységnyi idő alatt átáramló levegő
mennyiség alapján határozható meg:
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V = a∙L∙(Δp)2/3
[1]
ahol:
V - a tok és szárny közötti réseken átáramló (pozitív vagy negatív
előjelű) levegő mennyisége [m3]
a - az ütközési rés hézagzárási minőségére jellemző együttható
[m3/hm (Pa2/3)]
L - réshossz [m]
Δp - a határoló szerkezet két oldala közötti nyomáskülönbség [Pa]
[8].

Beépített ablakok állapotfelmérése
Egy nyílászárókat gyártó üzem épületelem-kereskedelmi
vállalatnak eladott ablaka forgalomba hozott terméknek minősül, így az
építési termékekkel kapcsolatos irányelv (89/106/EGK) értelmében
azokat el kell látni CE-jelöléssel. Magyarországon 2010. február 01-től
minden - nyersanyagtól független - nyílászárónak (kézi vagy gépi
működtetésű függőleges nyílásba beépített, tűzálló és/vagy füstgátló
tulajdonságok nélküli ablakok, erkélyajtók és üvegfalak; tetőablakok;
kézi vagy gépi működtetésű paneles/üveges külső bejárati ajtók)
rendelkeznie kell a fentebb említett CE-jelöléssel. Ezek a jelzések egy
szerkezet sorozatgyártásának kezdetén, új gyártási módszer esetén
(amennyiben az befolyással van a már megállapított jellemzőkre) vagy a
szerkezet változása esetén (pl. nyersanyag) kerülnek elhelyezésre. Az EK
Megfelelőségi Nyilatkozat az Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyv (ETVJ)
és az Üzemi Gyártásellenőrzési Rendszer (ÜGYE) igazolása alapján
adható ki. [9] [10]. A típusvizsgálatokat végző kijelölt szervezet által
kiadott nyilatkozatban szerepelnek a termék tájékoztató jellegű adatai (pl.
hőátbocsátási tényező, vízzárás, légzárás, stb.), valamint azok
érvényességi ideje.
Beépített ablakok légzárásának mérésére ún. termoelemes
légsebességmérőt használnak, amelyet a belső tér tok-szárny
kapcsolatához tartanak több ponton, végül a kapott érték átlagával
számolnak. A műszer adott keresztmetszetű furatában elhelyezett
hajszálvékony vezetéket az áramló levegő sebessége hűti, a mért
hőmérsékletkülönbség a beáramló levegő mennyiségével korrelál.
Az épületek filtrációból adódó energiaveszteségét az úgynevezett
„Blower Door” vizsgálati módszerrel is vizsgálhatjuk. Ezt a módszert
először
Svédországban
alkalmazták
1977-ben
légáteresztési
vizsgálatoknál, nevével ellentétben eleinte ablakkávákba elhelyezett
ventillátorral állítottak elő mesterséges pozitív vagy negatív nyomást.
Ezzel megállapították egy épület határoló szerkezetein keresztül a
szabályozatlanul ki- és beáramló levegő mennyiségét (2. ábra).
Kereskedelmi forgalomban először az Egyesült Államokban jelent meg a
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szerkezet. A vizsgálati nyomás ennél a szerkezetnél alacsony: ±5, 10, 20,
30, 40, 50 Pa. Ez a berendezés az egész belső térben hozza létre a
nyomást, így a kapott eredmények nemcsak a nyílászárók réseire
vonatkoznak, hanem az épület összes résein szivárgó levegő mennyiséget
mutatják. Passzív házaknál ezzel bizonyítják, hogy óránként nem távozik
el a belső össztérfogat 60%-nál több levegő [11] [12].

2. ábra: Blower door berendezés (jobbra) és működési elve (balra)
(Forrás: http://www.hydroottawa.com; http://www.snughome.ie)

Ablakok állapotának vizsgálata
Egy korábbi tanulmányban fa és műanyag ablakok teljes körű
szerkezeti tanulmányozását végeztük el, amelynek célja a nyílászárók
pillanatnyi degradációs állapotának meghatározása a beépítéstől eltelt idő
óta, az alkatrészek szemrevételezésével. Ezeknek egyik részét
magánlakásokban végeztük, a másik részét pedig több ember által
használt helyiségekben (pl. kollégiumi dohányzó, -konyha vagy –
folyosó). Az eredmények egyértelműen rámutattak arra, hogy az
intenzívebb igénybevétel, továbbá a nem rendeltetésszerű használat
(agresszív működtetés) – az időjárás hatásán kívül - gyors tönkremenetelt
eredményez. Jellemző volt ezeknél az ablakoknál a szárny
megereszkedése, a hibásműködést gátló elem (működésének) hiánya
aminek következtében nyíló kilincsálláson is bukott a szárny. Továbbá a
tömítés helytelen behelyezése és kimozdulása, a zárfogadó elemek
mozgása, a vasalatok kopása. Az ilyen idővel megváltozott
tulajdonságokkal
rendelkező
ablakok
teljesítményjellemzőinek
meghatározására a korábban említett Blower Door rendszeren kívül nem
találtunk példát, a jelenség vizsgálatára a szakirodalomban is csak
csekély példát találni. A fenti okok miatt a beépített ablakok légzárásának
szabványos meghatározására alkalmas merőberendezést fejlesztettünk,
amely alkalmas a helyszíni vizsgálatok elvégzésére.
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A kifejlesztett mérőberendezés és mintaablakok bemutatása
Méréseinket a Nyugat-magyarországi Egyetem, Informatikai
Központja (GT) mögött található Faszerkezet vizsgáló laboratórium
ablakain végeztük. Választásunk olyan ablakokra esett, melyek könnyen
megközelíthetők és a beépítésük óta eltelt hat év alatt az időjárási
viszonyoknak ki voltak téve. A „Blower door” módszertől eltérően ez a
szerkezet csak a beépített ablakszerkezetek légzárását méri.

3. ábra: Vizsgált ablakok jobb vízszintes metszete
Mindhárom ablak egyszárnyú, a felület felső harmadában fix
üvegezésű, 1825 x 1170 mm befoglaló méretű, 80 x 68 mm-es
frízkeresztmetszetű, lucfenyő (Picea abies) alapanyagú. Hat ponton
záródó Roto bukó-nyíló vasalattal van ellátva, a középtömítés Deventer
SV 12 típusú.
Az ablakok kiválasztása után megkezdtük azok előkészítését a
mérésre. A tok külső részén és a szárny körül megtisztítottuk az ablakot,
majd körbe butil-csíkot (3 x 12 mm) ragasztottunk fel. Ide a falkáva
méretének megfelelő, előre elkészített, nyomásálló, nagy szilárdságú
polietilén fóliát ragasztottunk fel. A fólia elé egy forgácslap táblát
feszítettünk ki a káva oldalaihoz, ami megakadályozza a fólia
kinyomódását a benne létrehozott nyomás hatására (4. ábra).

4. ábra: Alacsony nyomáson vizsgált, felhelyezési hibából adódó
szivárgás ellenőrzése (balra) és a vizsgálóberendezés mérés közben, az
ablakkávára erősített forgácslappal (jobbra)
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A szerkezet működési elve
Az ablakra felragasztott fóliát a forgácslap közepén fúrt két
lyukhoz igazítjuk, majd kilyukasztjuk, hogy két szelepet lehessen
erősíteni rá. Az egyik szelepen keresztül jut be a levegő a kompresszortól
a fóliába, míg a másikon a fólia belsejében lévő nyomás jut el a
nyomásmérő óráig.
A kompresszorral előállított sűrített levegő először egy előkészítő
egységen halad át, ami a rendszeren átáramló levegőt szárítja. A
nyomásszabályozó a sűrített levegőből annyit enged át, amennyi a
szabványban előírt nyomás eléréséhez szükséges. Két rotaméteren
(lebegőtestes áramlásmérő) keresztüláramló levegő mennyisége
tulajdonképpen az ablak tok-szárny kapcsolatnál távozik el a rendszerből,
így a rotaméterben lévő lebegő test (úszó) mutatja meg a skála
beosztásának megfelelő légáteresztési értéket. Az egyik lebegőtestes
áramlásmérő kisebb, míg a másik nagyobb légáteresztésre van kalibrálva,
de maximum 60 m3/h-ra (mindig csak az egyiket működtetjük, a
párhuzamos bekötés miatt). Az ablak előtti térbe áramló levegő
nyomásértékének meghatározását egy nyomásmérő óra segíti. A
működési elvet az 5. ábra mutatja.
A rotaméter skálájának átszámításához a Kobold Unirota
Műszergyártó és Kereskedelmi Kft. kalibrálási segédletét használtuk (2.
gázok, normál skála). A rotaméteren szereplő adatok: T=20°C; p=3 bar
(üzemi nyomás); levegő sűrűsége: 1,293 kg/m3.

5. ábra: Beépített ablakok légzárását vizsgáló berendezés sematikus
ábrája
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Összehasonlításképpen a mérési eredményeinket kiegészítettük egy
az ablakok légzárását paraméteresen számító software (ECWINS)
eredményeivel, mely a megadott adatok alapján osztályozza a
nyílászárókat. Az eredmények szerint a beépítéskor, 2005-ben az
ablakok, 4. osztályba (MSZ EN 12207) voltak sorolhatóak [13].

Eredmények
A három ablak légzárási vizsgálatakor elsősorban a meglévő
vasalatbeállítással végeztünk mérést, majd nyitott, közép és zárt záróelem
excenter állásban is. Minden mérést három alkalommal végeztünk el, a 6,
9 és 10. ábrák görbéi a légzárási értékek átlagát mutatják egy adott
nyomáson. Néhány görbe egy adott nyomáson véget ér, mivel az
ablakvizsgáló berendezés mérési tartománya nem tette lehetővé a további
értékek feljegyzését.
Az első ablak mérési eredményeiből látszik, hogy eredeti
beállítással az ablak egyértelműen 2. osztályba sorolható 300 Pa
nyomáson. Az excenterek átállítása után, nyitott állásban 150 Pa
nyomásig tudtunk mérni, amivel az ablak a legrosszabb 1. osztályba volt
sorolható. Közép excenterállásban 300 Pa-ig 3. osztályba tartozik az
ablak, 450 Pa-on viszont nem értelmezhető, mivel az osztályozó
tartományon kívülre esik a görbe. Zárt excenterállással végig 3.
osztályban tudott maradni az ablak. Az. 1. mintaablak esetében a
vizsgálatok során a szárny megereszkedett, az excenterek pedig eltérő
állásban voltak beállítva. A tömítés anyaga – főleg az alsó szakaszon kissé érett, sarkain nem megfelelően van elcsípve 45°-ban (lásd 7. ábra).
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6. ábra: A kifejlesztett ablakvizsgáló berendezéssel készült légzárási
diagram -1. ablak

7. ábra: 1. mintaablak állapota a mérés során
A második ablak minden záróelem excentere középső állásban
volt, így az eredeti beállításhoz tartozó görbe megegyezik a középső
excenterállás megfelelőjével. Mindhárom excenterállásban egyaránt 2.
osztályba sorolható a nyílászáró, közép- és zárt állásnál 250 Pa-ig
értékelhető, fölötte az osztályozási tartományokon kívül esik. Nyitott
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excenterállás esetében 150 Pa-ig engedte a gép mérési tartománya a
vizsgálatot.

8. ábra: 2. ablak állapota a mérés során
Az első ablakhoz hasonlóan a tömítés anyagának rugalmatlansága
tapinthatóan csökkent, valamint a sarkokon való 45°-os tömítőszalag
illesztések is szakszerűtlenül lettek behelyezve. Nyitáskor - az 1.
ablakhoz hasonlóan – a szárny kicsit megereszkedett. A tok és szárny
közötti kapcsolat nem hézagmentes, és működtetéskor a bukó-olló
érintkezik a tokkal (8.ábra).

9. ábra: A kifejlesztett ablakvizsgáló berendezéssel készült légzárási
diagram -2. ablak
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A harmadik vizsgált ablak záróelem excenterei mutatták a
legnagyobb eltérést egymáshoz képest. Egy ablakszerkezet ilyen
figyelmetlen beállítása a szárny síklapúságának elvesztéséhez vezet,
továbbá a vasalatok idő előtti, nagymértékű kopásai, kilazulásai
jelentkezhetnek.
Az eredeti beállítással csupán 300 Pa referencia nyomásig tudtuk a
vizsgálatokat elvégezni. Nyitott excenterállásban olyan mértékű volt a
légáteresztés, hogy azt nem lehetett berendezésünkkel mérni. Közép
excentertállással 250 Pa nyomás után elértük a vizsgáló berendezés
mérési határát. Az eredeti- és közép excenterállásban kapott értékekkel az
ablak 2. osztályba sorolható, míg zárt excenterállással biztos 3. osztályt
mutat a szerkezet.

10. ábra: A kifejlesztett ablakvizsgáló berendezéssel készült légzárási
diagram -3. ablak
A szárny és a tömítés állapota az előzőekhez hasonló. Az
üvegbeszegező léc és az alsó vízszintes szárnydarab között rés van, ami
azt jelenti, hogy az üvegtábla azon szakasza nincs megfelelően rögzítve.
A kintről érkező torlónyomás folyamatosan mozgatja a szárnyban az
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üveget és a külsején megnyíló szilikon csík mellett újabb filtrációs rés
keletkezik. A vizsgálat során nem volt érzékelhető a levegő bejutása ezen
a szakaszon, ami azt bizonyítja, hogy az üveg és a szárny között
elhelyezett távtartó szalag és szilikon csík még folyamatos szigetelést
biztosít az üveg és a szárny között (11. ábra).

11. ábra: 3. ablak állapota a mérés során
A vizsgálatokból látható, hogy az általunk választott - inkább az
időjárásnak, mint a használatnak kitett – ablakok légzárása, a beépítés
után hat-hét évvel több osztályt is romlott. A helytelen vasalatbeállítás és
a tömítőprofil elöregedéséből adódó változásokat a kifejlesztett új
berendezés kellő pontossággal mérni tudta.

Összegzés
A beépített ablakok mérésére használt berendezés eredményei és a
laboratóriumi vizsgálóberendezésen mért légzárási eredmények alapján
kimutatható, hogy egy hagyományos gumitömítésnek, amely hosszú ideig
kompresszált állapotban van, milyen mértékben változnak meg a
teljesítőképességi jellemzői. A tömítőprofilok rugalmasságának
csökkenésével arányosan növekszik a filtrációs hőveszteség, továbbá a
komforttérben tartózkodó személynek kényelmetlen közérzetet ad a
huzatérzet.
A rugalmasságvesztést a szárnyban körbefutó vasalaton elhelyezett
excentrikus záróelemek utánállításával lehet ellensúlyozni. Az egyre
magasabb működtetési erő pedig negatív hatással van a terméket használó
személyre, valamint a vasalatok is egyre nagyobb kopásnak vannak
kitéve, tehát kenésük kiemelten szükségesé válik. A terméket használó
személyektől azonban nem várható el, hogy ismerjék a vasalatok ezen
opcióit.
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Méhsejtrács lapok mechanikai
tulajdonságainak modellezése véges elemes
módszerrel
Kivonat
Az utóbbi időben a könnyített lemeztermékek alkalmazása egyre
nagyobb hangsúlyt kap mind a bútoriparban, mind az építőiparban. Az
ilyen komplex, szendvics szerkezetű termékek mérnöki felhasználásához,
viselkedésük alaposabb megértésére van szükség. Ebben a tanulmányban
a méhsejtrács középrétegű lemeztermékek végeselemes modellezését
mutatjuk be hajlító terhelési esetekben, a deformációk és az egyes
komponensekben ébredő feszültségek elemzésével. Az anyagjellemzők
meghatározása szabványos vizsgálatokkal történt, az ortotróp
anyagmodellek igényeinek megfelelően. A modellek igazolásához a
szimulációs eredményeket azonos fizikai modelleken végzett vizsgálatok
eredményeivel hasonlítottuk össze. A maximális feszültségek és
alakváltozások szimulált és mért értékeinek jó egyezését sikerült elérni.
Kulcsszavak: bútor, szendvics szerkezet, méhsejtrács, végeselem,
feszültségek, alakváltozások
Light-weight wood-based panel products have recently appeared as rawmaterial for furniture industry. Some information on their overall
mechanical performance is either given by the manufacturers or can be
obtained by simple testing. However, for an engineered utilization of
these complex sandwich-type products, in-depth understanding of their
behavior is needed. In this study, the authors demonstrate finite element
modeling of honeycomb-core panel products with a view to assessing
deformation, and stresses in the component materials under bending
situations. Material properties used in the model were determined by
expedient testing; orthotropic material models were used where
appropriate. Models were verified by comparing simulation results with
test results on identical physical models; a good agreement with respect
to maximum stresses and deformation could be achieved.
Key words: furniture, sandwich construction, finite element,
stressed, deformation
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Bevezetés
Az elmúlt évek termékfejlesztési irányzatait a nagyfokú
változatosság, az egyediségre való törekvés, az új fejlesztésű anyagok
alkalmazása (kompozitok, műanyagok, strukturált felületek, funkcionális
anyagok, stb.), illetve a különböző anyagtípusok kombinációja jellemzi.
A szerkezettervezésnél, méretezésnél különös gondot kell fordítani arra,
hogy az eltérő tulajdonságú, két vagy több anyagból álló szerkezeteknél
mind a geometriai kialakítás, mind a teherviselés a meghatározott és
elvárt esztétikai, stabilitási, szilárdsági, tartóssági követelményeknek
megfeleljen. Tekintve, hogy a piaci és gazdasági elvárások a
termékfejlesztési idő folyamatos csökkentése irányába mutatnak, az új
és/vagy hibrid szerkezeti kapcsolatoknál a mechanikai tulajdonságok,
tartósság, megbízhatóság gyors meghatározása rendkívüli fontossággal
bír. Ezeknek az elvárásoknak a teljesítését leggyorsabban a különböző
szimulációs és modellezési módszerek alkalmazásával tudjuk biztosítani.
Ha a szimulációval meghatározott és empirikus úton leellenőrzött
modellek becslési pontossága megfelelő, akkor azok a tervezési
folyamatokba beépíthetők, lerövidítve a méretezési tevékenységeket és
összességében a fejlesztési időt. Az adekvát modellek továbbá
kiválthatják a költséges roncsolásos vizsgálatokat.
A szendvics szerkezet általában egy 3-rétegű konstrukció, mely
váltakozóan eltérő, egyszerű vagy összetett anyagok kombinációját
foglalja magában. A különböző rétegek úgy vannak egymáshoz illesztve,
hogy azok együtt dolgozva, egyetlen szerkezeti egységet alkossanak,
kihasználva az egyes rétegek eltérő tömege és szilárdsága nyújtotta
előnyöket. A szendvicsszerkezet fő előnyei a hagyományos
szerkezetekkel szemben: a) kisebb önsúly; b) a tömegéhez képest kiváló
szilárdság; c) jó hő- és hangszigetelés. A borító lapok nagy szilárdságú
vékony anyagból készülnek, hiszen ezek adják a szerkezet fő teherviselő
részét. A középső réteg, vagy mag anyaga általában alacsony szilárdságú
és könnyű anyagból készül. A mag feladata, hogy elválassza, és
meghatározott távolságban tartsa a borító rétegeket, ezen kívül felveszi a
felmerülő nyíróerőket. (Kovács 1975)
Szendvics szerkezeteket először légi járműveknél használtak a
második világháborúban. A szárnyak és a törzs épültek rétegelt lemezből
balsafa maggal. Ma már könnyített szendvicsszerkezetű lapokat alkalmaz
az építőipar, fémipar, műanyagipar és faipar is, többek között ajtó- és
bútorlapok formájában. A szendvicslapok tulajdonságainak vizsgálatával,
optimalizálásával számos tanulmány foglalkozott például alumínium és
Nomex sejtrács kompresszió tűrésének vizsgálata során kiderült, hogy -az
anyagtól függetlenül - a méhsejtrács kompresszió tűrése függ a
cellamérettől és a falvastagságtól (Aktay, 2007). Méhsejtrács
szálerősítésű polimer szendvics gerendák torziós terheléssekkel szembeni
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viselkedését vizsgálták Davalos és társai (Davalos, 2008). Vizsgálataik
során végeztek mechanikai méréseket és véges elemes modellezést is
ezeken a szálerősítéses hídelemeken. Chen és munkatársai azt találták,
hogy a csökkentett vastagsági arány (a magvastagság/borító réteg
vastagság) a késztermék rugalmassági és a nyírási modulus növekedését
eredményezi papír méhsejtrács és MDF fedőrétegű szendvics paneloknál
(Chen, 2012). A növekedés jelentős, ha a vastagsági arány kisebb, mint
hat. A hajlító igénybevétel hatására fellépő kúszás vizsgálati eredményei
azt mutatják, hogy a hajlítási kúszás viselkedését befolyásolja a
szendvicspanel méhsejt szerkezetű mag alakja és vastagsága, valamint a
borítólapok vastagsága és anyaga (Chen, 2011). Wang D
csomagolóanyagként használt papír méhsejtrács és karton borítólapos
szendvicslapok energia elnyelését (Wang, 2009), Petras Nomex méhsejtű
szendvics gerendák tönkremeneteli módjait vizsgálta 3 pontos hajlításnál
(Petras, 1999).
Anyagok és módszerek
Jelen tanulmányban méhsejtrács szendvicslap termékeken
végeztünk mechanikai vizsgálatokat és a mért eredményeket közelítő
véges elemes modelleket készítettünk az anyagtulajdonságok becslésére.
A középrétegben papír méhsejt-ráccsal kikönnyített szendvicslapok 8
mm-es forgácslap fedőréteggel és 22, 34 illetve 44 mm vastag méhsejt
papírrács középréteggel rendelkeznek. Így jön ki a gyártó által
forgalmazott 38, 50 és 60 mm-es lapvastagság. Ahhoz, hogy a lap
modellezést el tudjuk végezni, ismernünk kell a két összetevő anyag
jellemző tulajdonságait (rugalmassági modulus, Poisson-állandók). A
8mm-es forgácslap rugalmassági modulusának meghatározását az MSZ
EN 310 alapján végeztük. A szabvány hárompontos hajlítás alapján
határozza meg a fa alapú lemezek hajlítószilárdságát és rugalmassági
modulusát. A papír eltávolítása után a forgácslap egyik oldalán
megmaradt a gyanta permet, mely összefogta a papírrácsot a
forgácslappal. Emiatt a ragasztós oldallal felfelé és lefelé is végeztünk
10-10 próbatesten hárompontos hajlítást. A forgácslap vastagsága 8 mm,
a belőle készült próbatest az említett szabvány alapján 50±1mm széles,
míg a hárompontos vizsgálathoz szükséges alátámasztási hossz 160 mm.
A próbatest teljes hossza 210 mm. A ragasztó pontok miatt az anyag
vastagsági méreteit nem tudtuk a szabványnak megfelelően elvégezni, e
probléma mellett a szélességi méretet is a névlegesnek vettük,
véleményünk szerint döntően nem befolyásolja a vizsgálatot. A
törővizsgálatokat minden esetben a FAIMEI Instron 5566 típusú
anyagvizsgáló berendezésével végeztük el. A táblázatban megadott
adatokat a készülék szoftvere biztosította számunkra. A rugalmassági
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tényező [1] és a hajlító szilárdság [2] meghatározása a következő
képletekkel történt:

l13  F2  F1 
MPa ,
E
4  b  v 3 a 2  a1 



3  Fmax  l1
2  b  v2

[1]

MPa ,

[2]

ahol: l1 alátámasztások távolsága mm-ben,
b próbatest szélessége mm-ben,
v próbatest vastagsága mm-ben,
Fmax maximális terhelőerő N-ban,
F2 - F1 a terhelőerő növekedése N-ban, a terhelőerő-alakváltozás
görbe egyenes szakaszán az F1 megközelítően a törőerő 10%-a, az
F2 pedig a 40%-a
a2 – a1 a próbatest lehajlásának növekedése a próbatest közepén
mérve mm-ben, az (F2 – F1) terhelőerő növekedéssel
összefüggésben.
A papír szabványos rugalmassági modulus meghatározásához csak
a 60 mm-es szendvics lapból tudtunk kellő méretű mintához jutni, mivel
az alkalmazott berendezésben csak 38 mm széles papírcsíkokat lehet
vizsgálni. A vizsgálatokat az MSZ ISO 5628 alapján a Papíripari
Kutatóintézet kétpontos papírhajlító berendezésén végeztük. Ezt a
vizsgálatot szemlélteti az 13. ábra:

13. ábra: A méhsejtrács papírjának kétpontos hajlítása
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A papír rugalmassági modulusának meghatározása:

E

60  F  l 2
   I

ahol: F
l
α
I

I

MPa ,

[3]

a hajlításhoz szükséges erő N-ban,
vizsgálati hossz mm-ben,
lehajlási szög, fokban,
a keresztmetszet másodrendű nyomatéka, (mm4), esetünkben:

b  v3
12

mm ,
4

[4]

ahol: b a próbatest szélessége mm-ben,
v a próbatest vastagsága mm-ben,
A mérésnél α = 15°-os lehajlási szöggel és l = 10 mm vizsgálati
hosszal számoltunk. A papír vastagsága v=0,2 mm volt.
Vizsgálataink során kiderült, hogy a különböző vastagságú szendvics
lapok eltérő minőségű papírokból készülnek. A 38-as és 50-es lapok
papírjának rugalmassági tényezőjét nyomóvizsgálatok segítségével
számítottuk, illetve ezzel a módszerrel ellenőriztük a 60 mm-es lapokat
is. A lapokat lapsíkra merőlegesen teljes felületen terhelve, a papír veszi
át a terhelést mivel a papír szilárdsága egy nagyságrenddel kisebb a
forgácslapénál, továbbá a papír sokkal kisebb felületen veszi fel a
nyomóerőt, így az sokkal hamarabb deformálódik. A méréshez
lapvastagságonként 10-10 db, 140×140 mm-es próbatesteket készítettünk.
A próbatesteket lapsíkra merőlegesen terheltük teljes felületen. A
vizsgálatot a következő 14. ábra szemlélteti.

14. ábra: Szendvicslap lapsíkra merőleges nyomása
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A vizsgálat után eltávolítottuk a borító lapokat és megmértük a
papír terhelt felületét, a papír vastagságát mikrométerrel a papírrácsot
képző papírcsíkok hosszát vonalzóval mértük. Az ebből számolt felülettel
határoztuk meg a rugalmassági modulust. A nyomóvizsgálatot ebben az
esetben is FAIMEI Instron 5566 típusú anyagvizsgáló gépel végeztük el.
A papír rugalmassági tényezőjét a következő összefüggéssel számoltuk:

E

F  b
MPa ,
A  a

[5]

ahol: ∆F a terhelőerő növekedése N-ban, a terhelőerő-alakváltozás
görbe egyenes szakaszán,
b a papírszalag szélessége mm-ben,
∆a
a ∆F erőhöz tartozó alakváltozás.
A a terhelt papírfelület mm2-ben,

A





b  v3
mm 4 ,
12

[6]

b a papírszalag szélessége mm-ben,
∆a a ∆F erőhöz tartozó alakváltozás.
A hajlító vizsgálatokat szintén az MSZ EN 310-es szabvány
alapján végeztük, a próbatest méreteit a szabvány alapján 50 ± 1mm
szélesek, az alátámasztási hossz 900 mm, így a próbatestek teljes hossza
1000 mm. Mindhárom lapvastagságnál hasonló próbatestek készültek. A
vizsgálatot a 15. ábra mutatja be, a képen jól látható a
szendvicsszerkezetekre jellemző deformáció. A termék hajlítószilárdságát
a [2] képlettel határoztuk meg.
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15. ábra: Hárompontos hajlítás vizsgálat, és annak véges elemes
modellezése
Véges elemes vizsgálat
A szendvicslapon elvégzett fent említett vizsgálatokat véges
elemes módszerrel is szimuláltuk. Az anyagjellemzők megadásánál
szükség volt a Poisson tényezők megadására is, melyet a forgácslapnál és
a papírnál is µ = 0,3-ra vettünk fel. (Bodig J, Jayne 1982)
A véges elemes vizsgálatokhoz az ANSYS szoftvert alkalmaztuk.
A szimulációk során kiderült, hogy a lap viselkedését befolyásolja a
sejtrács állása, ugyanis nem mindegy, hogy a hajlításnál hosszanti vagy
keresztirányban futnak a papírcsíkok (16. ábra). A 60 mm vastag hajlítási
próbatesteknél például keresztirányú a papírrács, ennek hatása a
szimuláció során derült ki. A szimuláció során először minden próbatest
hosszanti papírráccsal készült, majd végeztünk keresztirány vizsgálatokat
is.

16. ábra: A próbatest hosszirányára merőleges papírelrendezés
(keresztirányú), illetve hossziránnyal párhuzamos (hosszirányú)
elrendezés
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Eredmények, értékelés
A forgácslap próbatesteken végzett rugalmassági modulus
átlagokat és a 10-10 próbatesthez tartozó statisztikai jellemzőket a 2.
táblázat ismerteti.
2. táblázat: A 8 mm-es forgácslap rugalmassági modulusa
E (Mpa)

δ (Mpa)

átlag

szórás

Variációs együttható

átlag

szórás

(Mpa)

(Mpa)

(%)

(Mpa)

(Mpa)

Variációs együttható
(%)

Ragasztóvel felfelé

6898

469,5

6,8

19,12

1,991

10,41

Ragasztóvel lefelé

7179

530,7

7,4

18,90

1,543

8,16

A táblázat adatait elemezve nem látni szignifikáns különbséget a
két minta között, így a két minta átlagainak átlagát használtuk fel a véges
elemes vizsgálatokhoz.
A papír MSZ ISO 5628 szabvány, és a lapsíkra merőleges nyomás
alapján számolt adatait a 3. táblázat tartalmazza:
3. táblázat: A papírlapok rugalmassági modulusai
Minta

E (Mpa)
átlag

szórás

Variációs együttható

db

(Mpa)

(Mpa)

(%)

38 mm

10

215,6

43,26

20,07

50 mm

10

886,6

90,86

10,25

60 mm

10

752,1

117,29

15,6

60 mm, MSZ ISO 5628

32

661,4

91,29

13,80

Lapvastagság

A 60 mm-es lappok papírjának minkét módszerrel elvégzett
vizsgálata nem mutat szignifikáns eltérést. Ezért mindkét módszert
használhatjuk arra, hogy meghatározzuk a papírok rugalmassági
modulusát. A szabványos papírvizsgálat során kapott kisebb
rugalmassági modulus okai, hogy a szendvicslappból az eltávolítás során
sérüléseket szenvedhetett, a másik pedig, hogy a papírt enyhe gőzöléses
vasalással simítottuk ki. Emiatt a nyomóvizsgálat során mért
rugalmassági modulus értékeket használtuk fel a véges elemes
szimulációhoz. A 38 mm lapok jelentősen alacsonyabb értékeket
mutatnak, mint a 60 mm-es lapok (hozzávetőleg 35 %-kal), az eltérő
rugalmassági tényezők a papírok minőségi különbségének tudható be. A
késztermék hajlítószilárdságát mutatja be a következő 4. táblázat:
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4. táblázat: A különböző lapvastagságok hajlítószilárdsága
σhajlító (Mpa)

Minta
(db)

(Mpa)

(Mpa)

Variációs
együttható
(%)

38mm

10

3,510

0,1324

3,77

50mm

10

3,234

0,2171

6,71

60mm

10

1,425

0,3106

21,79

Lapvastagság

átlag

szórás

Az. 17. ábra a mért és a szimulált értékek összehasonlítását mutatja be:

17. ábra: A mért és szimulált erő-elmozdulás értékek hárompontos
hajlításnál
A diagram a minták véletlenszerűen kiválasztott mérő pontjait és a
véges elemes szimulálás görbéit mutatja. A mért és szimulált értékeket az
erő-elmozdulás diagramon összehasonlítva, jó egyezés tapasztalható. A
60 mm-es lapból készült próbatestek keresztrácsos elrendeződésűek, míg
a másik két vastagágból készültek hosszanti rácselrendeződésűek voltak.
A 38 és 60 mm-es lapok szimulációját elvégeztük mindkét papírrács
orientációval, és azt találtuk, hogy a sejtrács iránya befolyásolja a lap
hajlítószilárdságát, a hossztengellyel párhuzamos rácselrendezésű lapok
merevebbnek mutatkoztak.
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Eredmények összefoglalása, következtetések
A vizsgálati és szimulációs eredmények alapján elmondhatjuk,
hogy az erő-elmozdulások értékek jó egyezést mutatnak. Tesztjeink során
azt találtuk, hogy a papírrács orientációja jelentős befolyással van a lap
mechanikai tulajdonságaira. A papírmaggal rendelkező minták szimulált
és mért értékei azt mutatták, hogy a hossziránnyal párhuzamos
papírelrendezésnél a hajlítószilárdság jelentősen magasabb volt azoknál,
amelyek merőlegesen irányítottak. A magyarázatot a papírgeometria adja,
azaz a párhuzamos elhelyezés magasabb merevséget biztosít. Ezért a
lapok alkalmazása során különös figyelmet kell fordítani a papír
orientációjára, hogy elkerülhető legyen azon bútorrészek túlzott
deformációja, melyek papír méhsejtrács lapokból készülnek.
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Az újtermék-tervezés aktuális kutatási
kérdései
Kivonat
Az újtermék-tervezést számos tudományterület sokféle leíró és előíró
modellel jellemzi és igyekszik támogatni. A vonatkozó irodalom
bőségében, illetve az olykor eltérő szóhasználat miatt a tudomány
jelenlegi állásának megítélése nem könnyű feladat. Jelen munkában
bemutatásra kerül egy olyan vonatkoztatási modell, amelyben az
újtermék-tervezést, és annak kutatási kérdéseit interdiszciplináris
megközelítésben, kontextusban lehetséges vizsgálni.42
Kulcsszavak: újtermék-tervezés, innováció, kreativitás.
New product development (NPD) is being described and supported by a
variety of descriptive and prescriptive models by a number of fields of
sciences. The enormous amount of topic related literature with a partially
contradictory terminology makes it hard to judge the state-of-the-art. In
this paper a reference model will be introduced to enable us studying the
NPD and related research questions from an interdisciplinary, in-context
approach.43
Keywords: new product development, innovation, creativity.
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A fejlett piacgazdaságokban nem kérdőjelezhető meg a
terméktervezésnek az innovációhoz és a versenyképességhez hozzáadott
értéke. A globális verseny, illetve a piaci- és termékkultúra fejődése,
változása miatt ezt a kapcsolatot és annak mértékét érdemes időről időre
vizsgálni, ahogy azt például az Európai Bizottság44 tette.
A következtetések egyértelműek: a vállalatok, amelyek a
tervezésbe fektetnek be, innovatívabbak, és több profitot termelnek.45 A
terméktervezés tudásintenzív terület, ezért annak módszertani támogatása
kiemelkedően fontos. Az innovatív képesség szoros összefüggésben van a
személyes és a szervezeti kreativitással. A kreatív potenciál
kiaknázásának céljából az oktatás és a képzés fontosságát kell
hangsúlyozni, amely hosszú távon az innovációs teljesítményt és a
versenyképességet meghatározza.
Napjainkban a fogyasztói piacokon a vevői igények
kiszolgálásában megfigyelhető paradigmaváltást a terméktervezésben, és
általánosságban az innovációt tárgyaló tudományokban is követi egy
súlypont
eltolódás.
Előtérbe
kerül
a
felhasználó-központú
termékinnováció, amely a rendelkezésre álló technológiákat alkalmazza,
és a piaci sikert elsősorban a felhasználónak és a felhasználás
kontextusának megértésén keresztül éri el. Nem kerülheti el a
figyelmünket a termékkínálat megsokszorozódásából, a jelentősen
lecsökkent fejlesztési időkből, a piac individualizálódásából eredő
jelentős többlet teher, amely a terméktervezőkre nehezedik, és a
termékfejlesztés
alkotó
folyamataival
kapcsolatban
számos
hatékonyságbeli kérdést vet fel. Paradox módon a technológia-intenzív
területeken még inkább felgyorsult a termékfejlesztés, mivel az áttörést
jelentő technológiai újítások egyre ritkábbak, és a technológiai előny
rövid időn belül elolvad. A vázolt helyzetben a terméktervező
tevékenysége reflektorfénybe került, és úgy tűnik, hogy a megjelenő
módszertani kihívások egy része a terméktervezés területén végzett
sikeres kutatásokkal és fejlesztésekkel válaszolhatók meg. A tervezői
tevékenységek kutatása világszerte intenzív ütemben folyik, ezért
indokolt, hogy a terméktervezéssel foglalkozó hazai felsőoktatási
intézmények tudományos műhelyeiben is napirenden legyenek az ebben a
témában folyó kutatások.

44
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Előzmények
10 évvel ezelőtt kezdtem a terméktervezés tudományos szintű
vizsgálatába, ez idő alatt mindvégig foglalkoztatott a kérdés, hogy
hogyan lehetne a terméktervezéssel kapcsolatos ismereteimet,
tapasztalataimat rendszerbe foglalni úgy, hogy az a hagyományos
tudományterületek közötti határoktól független legyen. Az újterméktervezés egy nagyon összetett és sokrétű fogalom, így az azt tudományos
mélységben vizsgáló kutató első feladata egy sor alapvető kérdést
megválaszolni pusztán annak érdekében, hogy a maga összetettségében
megértse a fogalmat. A rendszerszintű megértéshez elengedhetetlen az
alapfogalmakat tisztázni, és egy keretrendszert meghatározni. Elméleti
keretként a választásom az „alkotás leendő tudományára” 46 , azaz a
kreatológiára esett.
Korábbi munkámba 47 már foglalkoztam az integrált
kreativitáskutatás e megközelítésének, mint a tervezés kutatását segítő
lehetőségnek a vizsgálatával, és arra a megállapításra jutottam, hogy – az
egyébként a közgazdaságtan és a pszichológia kényes egyensúlyára
ügyelő tudományos közelítés – alkalmas arra, hogy az újtermék-tervezés
kérdéseinek és jelenségeinek a leírásához megbízható keretként
szolgáljon. Konkrét vonatkoztatási keret-modellként választásom az ún.
kreatológiai mátrixra 48 esett, melyet kifejezetten az újtermék-tervezés
tudományos kutatásának céljához igazítottam, jelentősen átdolgoztam és
az „Innovatív terméktervezés hagyma modelljeként” ábrázoltam (1. sz.
ábra).

Az innovatív terméktervezés hagyma modellje
Közel egy évtizeddel ezelőtt, korábbi munkámban49 már kísérletet
tettem a kreatológiai mátrix hagymaként történő ábrázolására. Akkor a
tervezéstudomány ismereteinek rendszerezésére és vizsgálataira kívántam
felhasználni, a jelen munkában bemutatott, kiegészített modell
ugyanakkor
már
az
újtermék-tervezésre
vonatkozó
összes
tudományterület megközelítéseit képes egy rendszerbe összefogni. Az
elméleti modell az újtermék-tervezést különböző tudományterületek felől
leíró, többek között az innovációval, a kreativitással, a piaci újdonsággal
foglalkozó irodalmak összegyűjtése és elemzése eredményeképpen jött
létre, és nem pedig fordítva, az elemzést elősegítendő. Ennek
megfelelően meggyőződésem, hogy az innovatív terméktervezés minden
Magyari Beck, 1997
Vidovics – Bercsey, 2004
48
Magyari Beck, 1997: 30.
49
Vidovics – Bercsey, 2004
46
47
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aspektusa tudományterületektől függetlenül kezelhető a modellben.
Megjegyzendő, hogy a tudományok a vállalatokban szükségképpen
leképeződnek az egyes divíziókra, az egyes munkavállalók szintjén pedig
a szakképzettségre, így gondolatmenetünkben a generalista – specialista
dilemmához jutunk el. Az interdiszciplináris megközelítésben tehát
mindennek és mindenkinek megvan a maga helye, mindössze az egyes
alkotók és résztvevők viszonya helyeződik kontextusba.

1. sz. ábra: Az innovatív terméktervezés hagyma modellje
(Forrás: a szerző)
Indoklásra szorul talán, hogy miért nem általánosságban a
terméktervezésről beszélek, hiszen úgy tűnhet, hogy az innovatív
terméktervezés attól csak céljában különbözik. Ezzel szemben a valóság
az, hogy az innovatív terméktervezés lényegileg más. Az újterméktervezés kihívásai az egyén, a csoport, a vállalat szintjén biztosan, de
vélelmezhetően a felsőbb szinteken is más képességeket és folyamatokat
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igényelnek (vagy másképpen írhatók le), ahogy az eredmény is más. Az
innovatív terméktervezés
technológiai, piaci vagy vállalati
beágyazottsága egészen speciális.
A szakirodalomban számos érvet találhatunk, mely figyelmünket
az innovatív terméktervezés felé fordítja. Pahl és Beitz a mára már a
tervezésmódszertan egyik alapműnek számító könyvében 50 is úgy ír,
hogy „erőforrás és szervezési szempontból érdemes különbséget tenni
olyan fejlesztések között, amelyek konkrét megbízás alapján indulnak, és
olyanok között, melyek nem”. Ottosson 51 ezt azzal egészíti ki, hogy a
különféle megközelítések és módszerek használata attól függ, hogy új
megoldások tervezése (innovatív terméktervezés) vagy a jelenlegi
megoldások továbbfejlesztése a cél. Ez a kétféle alaptípus teljesen eltérő
feltételeket igényel a kompetenciák, megközelítések, helyszínek, a
munkára vonatkozó alapelvek, a szervezet, stb. tekintetében. Ezeket a
különbségeket a hagyma modell segítségével minden szinten meg tudjuk
ragadni.
A modell a tervezőt helyezi a középpontba. A vonatkozó irodalmak
egyike sem kérdőjelezi meg a tervező központi szerepét az újterméktervezés folyamatában. Az EP-EC úgy fogalmaz, hogy az új termékek,
szolgáltatások, stratégiák és szervezetek is mind olyan embereket
igényelnek, akik új ötleteket és azok között új összefüggéseket találnak ki
(miközben hozzáadott érték keletkezik) 52 . A tervező egyén alatt
ugyanúgy egy tágabb értelemben vett problémamegoldó egyént
érthetünk, mint a kibővített termékfogalom esetében, amikor a nem
tárgyiasult termékeket (például szolgáltatásokat, szoftvereket, eljárásokat,
rendszereket) is ideértjük. A tervező tehát az általam használt
értelmezésben nem feltétlenül műszaki szakember, ahogyan a termék sem
feltétlenül műszaki alkotás.
A modell jellegzetessége, hogy a terméktervező látókörét az
elméletileg lehetséges legnagyobb mértékben kiterjeszti, ugyanakkor a
középpontból, a „tervező egyén”-től távolodva egyre magasabb szinten
vizsgálja a bemeneteket, a folyamatokat és a produktumokat. A szintek
rész-egész viszonyt fejeznek ki, illetve a folyamatok több szinten
egyszerre, egymás részeként játszódnak le.
Logikusnak tűnhet a felvetés, hogy megítélhető-e a modell a
konkrét–absztrakt dimenziók mentén. Ebben a modellben azért nem
használható a konkrét vagy absztrakt minősítés az egyes szintek
vonatkozásában, mert a modell megközelítése tartalomelméleti jellegű,
így az egyes mezők megtölthetők esetenként gyakorlati vagy elvont
tudományos tartalommal is.
Pahl – Beitz, 1981
Ottosson, 2003
52
Parliament, 2008
50
51
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Az innovatív terméktervezés hagyma modelljének kidolgozásakor
a kiindulási modellből, a kreatológiai mátrixból a „képesség-folyamattermék” hármas felosztást megtartottam, hiszen ezek a kreatológiai,
tartalomelemzési szempontok megfelelőnek tűntek az újtermék-tervezés
elemzéséhez, bár a képesség harmadot ki kellett egészítenem egy
motivációs elemmel. Ez a kiegészítés valójában egy gondolati bővítés,
ami a kezdeti feltételrendszert teszi teljessé, így már értelmezhetővé
válnak a külső és belső előfeltételek, mint például a problémahelyzet, a
képességek, a hajtóerő, a „trigger” jelenségek vagy a motiváció.
A körkörös ábrázolási mód abból a felismerésből született, hogy az
egyes szinteken belül dinamika (irányultság), illetve ciklikusság
figyelhető meg. A bemeneti tudás és képesség a folyamatokon keresztül
ölt testet a kimenetben, amely a szükséges feltételek fennállása esetén a
következő szintre (kifelé) léphet, ezt tekinthetjük a termékfejlődés
folyamatában sikernek, és ez a fajta „kifelé mozgás” csak a termék
harmadban érhető tetten. Látható, hogy a modell megközelítése nem
értéksemleges, az ideális, a hatékonyabb, az értékes felé haladást tekinti
sikernek. Amennyiben nem történik szint lépés, abban az esetben újabb
ciklus (iteráció) zajlik le. A ciklusok minden esetben tanulási folyamatot
is jelentenek, akármelyik (tetszőleges) mezőből lépünk a sodrás
irányában egyet. Az újtermék-tervezés sikertelensége (nincs „kifelé”
történő szint lépés) az innováció jellegéből fakadóan esetenként
(statisztikailag) elkerülhetetlen, és szükségképpen előfordul. Ráadásul –
bizonyítás hiányában is – beláthatjuk, hogy a modell belsőbb szintjein
egyre magasabb a sikertelenségi ráta. A koncentrikus ábrázolás arra a
felismerésre is épít, miszerint az újtermék-tervezés esetében az adott
szinten értelmezett haladás bármelyik mezőből indukálódhat. Talán a
legszemléletesebb példa az alábbi: nem csak a versenytárs piaci
versenyben megjelenő innovációja indíthat fejlesztést, változhatnak adott
esetben a verseny feltételei is – ekkor a ciklus a Verseny mezőben indul.
Utóbbi esetben – új tervezési kihívásról lévén szó – úgy tűnhet, hogy a
spirál először közelít a modell közepe felé, majd a termék harmadban újra
kifelé indul. Érdemes figyelni mindkét sejtésre, mivel felvetik az
újtermék-tervezés eredetének kérdését.
A modellben megfogalmazott megközelítés az innovációmenedzsment egyik elfogadott tételét 53 használja, melyet adaptálva
mondhatjuk, hogy az innovatív terméktervezést egy kívánság, szükséglet,
lehetőség vagy probléma azonosítása indítja el, melyeket összefoglaló
néven kihívásnak nevezünk. Ebben az összefüggésben értelmezhető tehát
a középpont felé történő mozgás a modellben. Láthatjuk, hogy ilyen
módon az innovatív terméktervezési kihívások hamar eljutnak a tervező
53

Ottosson, 2003
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egyén szintjére. A tervezési kihívásnak az egyes szintekkel fennálló
kölcsönhatása a modellben kifelé haladva egyre gyengül.

Az újtermék-tervezés komponensei a modell alapján
A korábban hivatkozott szakirodalmi elemzés alapján elmondható,
hogy az innovatív terméktervezést leíró elméletek, fogalmak,
megközelítések vagy módszerek beilleszthetők a modellbe. Az
alábbiakban röviden (csak hívószavak szintjén) össze kívánom foglalni az
egyes komponensek tartalmi elemeit, és a legérdekesebb kutatási
lehetőségekre szeretnék rávilágítani.
A külső szinttel, a Társadalom és kultúra szintjével kapcsolatban
elmondható, hogy a tudás, melyet az egyes tudományok írnak le,
gyakorlatilag végtelen, és a tudományos eredmények megvalósításához
technológiák állnak a rendelkezésünkre. A tudományok és technológia
(ide értem a szellemi tulajdon és know-how fogalmait is) elérhetősége,
rendelkezésre állása lehet kérdéses az újtermék-tervezés szempontjából.
Az újtermék-tervezés esetében ezen a szinten a tudás jelenthet hajtóerőt
(új tudás, új technológia), de korlátot is, amennyiben a megvalósítás nem
lehetséges, vagy nem találkozik az elvárásokkal. Az újtermék-tervezés
leírása szempontjából ki kell emelni a szellemitulajdon oltalmi formáit,
különösen a szabadalmakat, amelyek több szempontból is figyelemre
érdemesek. A szabadalmak egyrészt mindenkor jól leképezik a műszaki
tudomány és technológia állását, továbbá a tárgyiasult termékek
evolúcióját statisztikai megbízhatósággal lehetséges a szabadalmakon
vizsgálni (vö. például Altshuller eredményei és a TRIZ módszer) 54 .
Nemcsak a műszaki, hanem minden tudományterület, így a
közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, antropológia, stb. közelítéseit
is ebben a mezőben érdemes vizsgálni.
A legkülső szinten lehetséges a tudományos és kulturális trendek
mint folyamatok vizsgálata. A termékek evolúcióját hagyományosan
műszaki szempontból szoktuk leírni, és hajlamosak vagyunk
megfeledkezni a társadalmi és gazdasági trendekről, amelyek egyidejű,
kontextusban történő vizsgálata legalább olyan lényeges.
A modell legkülső szintjén szükséges meghatározni azt a végső
célt, ami felé az (innovatív) termékek haladnak. Ezt a modellben
Hatékonyságnak neveztem. Amíg a közgazdaságtan például optimális
erőforrás-felhasználásról, profitmaximalizálásról, ezzel egyidejűleg
fenntarthatóságról, a marketing jövőbeli igényeknek történő
megfelelésről beszél, addig Altshuller a rendszerek idealitásáról, a
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műszaki tervezők a funkció-költség optimalizálásáról, az értékelemzők az
optimális funkció-érték keresését tartják végső célnak.
A Piac szintjén értelmezhetők a piaci szereplők, melyek viszonyát
többféle modell is leírja. Így piaci szereplőknek tekinthetjük a szektoriális
versenyszereplőket, közelíthetünk az értékteremtési vagy ellátási lánc
típusú modellek felől is. Itt tárgyalhatjuk az innováció hajtóerőit, az
innovációs kényszer jelenségét. A legfontosabb talán, hogy ezen a szinten
értelmezzük a modellben a vevőt (ugyanígy a fogyasztót, felhasználót
vagy éppen a megrendelőt is). Ennek megfelelően a marketing és az
ergonómia tudományterületéről viszonylag sok tartalom vonatkozhat erre
a szintre.
A Piac szintjén értelmezett folyamat a verseny, a versenyt
befolyásoló tényezők tárgyalása lehetséges ezen a helyen. Ide tartoznak
például a versenyszabályozók, a szabványok, az iparági sztenderdek, a
piaci sztenderdek. De ugyanitt tárgyalhatók az innovációs folyamatok
diffúziós modelljei, a termék tartalmi modellje, a termékkiterjesztés
folyamata vagy éppen a termék életciklus modelljei (utóbbi részben
tárgyalható az Innovációs folyamat részeként is).
Ugyanezen a szinten már szükséges az innováció felfogásával,
definícióival foglalkoznunk. Elöljáróban, ha egy szinttel beljebb
tekintünk, a szervezet (vállalat) szintjén az Új terméket találjuk. A
legtöbb innovációs meghatározás a kereskedelmi hasznosítással kapcsolja
össze az új tartalom létrejöttét. Cooper 55 , Tidd, Bessant és Pavitt 56 az
innovációra egy fejlődő folyamatként tekint, amely az ötlet fázistól a
kereskedelmi hasznosításig terjed. Ottosson57 ezt azzal egészíti ki, hogy
az innovatív termék az, amely a kereskedelemben elérhető és a
hasznosítása megkezdődött. Nem elégséges tehát feltalálni egy terméket,
vagy éppen csak egyszer használni – ekkor az még ugyanis csak egy új
termék. Jobber 58 is a találmány létrejöttétől a termékkel való piacra
lépésig lezajló folyamatot, és ennek eredményét tekinti innovációnak. Így
értelmezhetjük tehát a Piac szintjén a terméket, de ahogy korábban írtam,
a piacra lépés ténye csak az innováció szempontjából sikeres lépés, a
termék piaci sikere szempontjából nem garancia.
A Szervezet szintjére érve az Innovatív szervezet jelenti az
erőforrást, képességet, a szervezeti szerepek jelentik a hajtóerőt. Ide
sorolhatjuk a szervezeti tudás és képesség valamennyi fajtáját az adatvagy tudásbázisoktól a szervezeti kreativitáson keresztül a vállalati
kultúráig. Ide értjük az infrastrukturális és humán erőforrások

Cooper ,1998
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összességét, és a funkcionális struktúrát is; minden olyan tényezőt, amely
befolyásolja az újtermék-tervezést.
Az Innovációs folyamat alatt a teljes innovációs ciklust érthetjük,
akár a legtágabb értelemben, a piactól-piacig megközelítésben. Ezen a
helyen is meg kell jegyezni, hogy a termék életciklus modelljeiben a piaci
bevezetés bár jelentős lépés, általában mégsem vízválasztó. Jelen modell
esetében a vállalat tevékenységi vagy felelősségi körébe tartozó, a piaci
bevezetést követő lépések ezen a szinten, minden további esemény egy
szinttel feljebb értelmezendő. Az Innovációs folyamat hangsúlyos elemei
a megvalósítással kapcsolatos folyamatok, így például a termelés- és
technológia-menedzsment, ahogy a szervezeti tudás körébe sorolhatjuk az
elérhető gyártási technológiákat. Ahogy az előzőekben láttuk, az
innovációs folyamat a modellben a piaci bevezetésig tart, ezt megelőzően
csak új termékről, találmányról, újításról beszélhetünk.
Az új terméket úgy határozhatjuk meg tehát, hogy az a megvalósult
újtermék-terv.
A terméktervezés (és az újtermék-tervezés is) Csoport szintű, és
nem Egyéni vagy Szervezeti szintű tevékenység, amely csoport,
általánosan fogalmazva, természetesen egyénekből áll és valamilyen
módon beágyazódik a szervezetbe. Az újtermék-tervezés egészen
pontosan nem is csoportmunkát, hanem team munkát igényel. Ullman59
definíciója szerint a(z általános) team olyan emberek kis csoportja,
akiknek készségei egymást kiegészítik, és akik elkötelezettek a közös
folyamat- és teljesítmény-célok elérésében, melyért kölcsönösen
felelősséget vállalnak. A team munka a sikerben központi szerepet
játszik, mert a párhuzamos munkavégzésnek ez az egyik alapfeltétele. A
teameket ezenkívül olyan emberek alkotják, akik más-más területen
tudnak hozzátenni a problémák megoldásához. Értelmezésében a team
több, mint a tagok összessége (team szinergia). Alapvetően a team is
hasonlóan old meg tervezési feladatokat, ahogyan az egyén tenné
(megért, alkot, értékel, dönt), de jelentős különbségek is mutatkoznak.
Ezek ismerete alapvető fontosságú annak érdekében, hogy a szinergikus
hatás kihasználásával a tervezési feladat megoldása is hatékonyabbá
válhasson. Ezen a szinten érdemes a munkakörnyezetet, a
munkakörülményeket is vizsgálni.
A Csoport szintű hajtóerő a feladat, a kihívás megválaszolása. Az
innovatív terméktervezési esetekben a jól megfogalmazott feladat
nagyban hozzájárul a termékterv, ezen keresztül az innováció
sikerességéhez. Tudjuk ugyanakkor, hogy tipikusan az újtermék-tervezés
feladatai aluldefiniáltak, információhiányosak. Ennek megfelelően a
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kockázatnak legalább két tényezője lesz: a feladat-meghatározás
pontatlansága és a megoldás bizonytalansága.
A modellben a Terméktervezés és az Innováció folyamatának
viszonya is érdekesen alakul. A modell logikájáról annyit bizonyosan
elmondhatunk, hogy a tervezés és a megvalósítás különválik. Az én
felfogásomban újtermék-tervezés esetében a termék előállításának
megkezdése előtti összes lépés a Terméktervezés, mint folyamat részét
képezi. A stratégiai tervezés, a termékpolitikai döntések képezhetnek
talán kivételt. Ez azt jelenti tehát, hogy a tervezési kihívás
„elfogadásától”, a „marketing és műszaki koncepció” kialakításán
keresztül a teljes tervezési folyamat, és így az összes ezekre vonatkozó
elmélet, megközelítés, modell a Terméktervezés mezőben tárgyalható. A
team definíció ebben az esetben meg kell, hogy engedje azt, hogy a team
időben nem álladó összetételű, illetve hogy aszinkron együttműködést is
lehetővé tesz. Így értelmezni lehet a különböző szakterületek
képviselőinek (specialistáknak) a laza szervezeti keretekkel rendelkező,
projekt jellegű együttműködését. A Terméktervezés a fentiek értelmében
csoportos problémamegoldás. Ennek megfelelően ebben a mezőben
értelmezhetjük például a csoportos alkotó technikákat vagy a megosztott
CAD tervezői környezetet is.
A Termékterv a terméket teljes mértékig meghatározza. A
Terméktervezési folyamat kimeneteként előálló Termékterv alapján a
termék gyártható. A Termékterv hordozza azokat a megcélzott minőségi
tartalmakat, amelyek az előállítás során valamilyen pontossággal
megvalósulnak.
Az Egyén szintjén az ismeretek, a személyiségjellemzők és a
motiváció a legfontosabbak. Stamm szerint a kreativitás vitán felül az
innováció egyik legfontosabb építőköve60. Ezt alátámasztják az innováció
azon elfogadott meghatározásai, miszerint az innováció a kreatív alapötlet
és a sikeres megvalósítás összessége, és a kreativitás, az ötletek kitalálása
önmagában nem elégséges. A megvalósítás folyamatában, az ötletek
gyakorlatba történő átültetése során az ötletek kiválasztása, a fejlesztés és
a kereskedelmi hasznosítás folyamatában szintén szükség van
kreativitásra. Stamm megállapítja azt is, hogy sok esetben a vállalatoknak
rendelkezésükre állnak mindazok a folyamatok, eljárások és struktúrák,
amelyek az innováció implementálásához szükségesek, mégis képtelenek
újítani, mivel éppen a kiindulási ötlettel nem rendelkeznek. Ez elsősorban
a kreativitás hiányára vezethető vissza. Teresa M. Amabile61 egyszerűen
úgy fogalmaz, hogy kreativitás nélkül az innováció nem lehetséges. A
kérdés tehát, ami a vállalatok előtt áll: Miként hozhatnának létre több és
jobb ötletet, hogyan válhatnának kreatívabbá?
60
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Szilágyi62 is Amabile eredményéhez hasonló megállapításra jutott,
mely szerint „a sikeres innováció létrejöttében a kreativitás nemcsak az
egyik szükséges feltétel, hanem a sok egyenlő között az első, a sine qua
non, amely nélkül a többi tényező működésbe sem léphet. Az innováció
megértéséhez és befolyásolásához ezért legelőször az alkotási folyamatot
és követelményeit kell elemezni.”
Az Egyén szintjén lehetséges az egyéni megoldáskeresési és
problémamegoldási mechanizmusok tárgyalása, erre épülhetnek az
egyéni módszerek és eszközök. Ezek hatékonysága nagyban függ az
ismeretektől és a készségektől/képességektől. Ki kell emelnem, hogy
nemcsak a szaktudás és a módszertani tudás lényeges, hanem lehetőség
szerint az egyénnek meg kell ismernie magát a kreatív
problémamegoldási folyamatot is annak érdekében, hogy maga tudjon a
hatékonyságán javítani (vö. tanulható kreativitás). Hegedűs 63 ezt úgy
fogalmazza meg, hogy a módszeres tervezés közben sokat segít a
gondolkodási folyamat bizonyos sajátosságainak ismerete, illetve
kihasználása.
Az újtermék-tervezésben az intuíciónak különösen nagy
jelentősége van, ennek a mentális folyamatnak az eredménye a kreatív
elgondolás, az Ötlet, általános összefüggésben a Megoldás.

Összefoglalás
A terméktervezési folyamatot több szakterület vagy tudományág is
magáénak tekinti. Ennek ellenére nem kívántam abba a hibába esni, hogy
dominánsan egy tudományterület esetleg egyoldalú vagy torz optikáján
keresztül tekintsek az újtermék-tervezési folyamatra, illetve annak
kontextusára. Az újtermék-tervezés interdiszciplináris megközelítésben
történő további értelmezéséhez és elemzéséhez felállítottam egy olyan
vonatkoztatási modellt, amely tükrözi az újtermék-tervezés különböző
szintjeit, és amelyben a különböző tudományterületek vonatkozó
ismeretei és kutatási kérdései a hajtóerő (illetve az erőforrás és a
képesség), a folyamat és a termék vonatkozásaiban tárgyalhatók. A
modell erőssége, hogy az újtermék-tervezés kutatásában, az eredmények
rendszerezésében, valamint az oktatásban, vagy akár az újtermék-tervezés
gyakorlatában is kiválóan használható, hiszen az egyes mezők „címkéit”
a szóban forgó (kutatási) kérdés jellegéhez illeszkedő mértékben lehet
tartalommal megtölteni, továbbá hogy a modell az egyes tartalmi elemek
egymáshoz képesti hierarchikus viszonyát és dinamikáját is tükrözi.
Felfogásomban az újtermék-tervezés egy kitüntetett folyamat,
amelyet a felállított modell az összetevőin és azok egymáshoz képesti
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viszonyán keresztül képez le. Az innovatív terméktervezés olyan
folyamat, amelyet a vállalati vagy piaci beágyazottságon kívül
technológiai, tudományos és társadalmi kontextusban is tudni kell
értelmezni. Az egyéntől a társadalomig minden egyes szinten
elmondható, hogy az újtermék-tervezés nem rutinszerű tevékenység,
megközelítésében és módszertanában is sajátos jellemzői vannak,
továbbá a folyamat jelentős kockázattal jár együtt.
Az újtermék-tervezés központi szereplője a tervező egyén, mert az
ötlet, melyből a megoldás kifejlődhet a problémamegoldó egyén szintjén
születik. Következésképpen a sikeres innovációt úgy tudjuk leginkább
támogatni, ha az innovatív ötlet születésének folyamatát és körülményeit
megértjük, és az eredményeket felhasználva a támogató módszertant
fejlesztjük.
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Zárszó
A Brassó-Sopron diáktalálkozó mérföldkőhöz érkezett, hiszen –
ahogy azt az előadások is bizonyítják – egy minőségi ugrásnak lehettünk
szem- és fültanúi. Ezzel a sikeres konferenciával a találkozó kilépett
abból a szervezők és résztvevők által alkotott szűkebb körből, amely az
eseményt korábban jellemezte és kari szintre emelkedett, újabb
lehetőséget teremtve a hallgatóknak, doktoranduszoknak, hogy
tudományos tevékenységükről beszámoljanak, vagy közös kutatásokat
kezdeményezzenek.
Meggyőződésem, hogy ez a konferencia jelentősen hozzájárul a
diáktalálkozó jövőjének kedvező alakulásához és tovább erősíti a soproni
és brassói magyar hallgatók közötti barátságot.
A találkozó és konferencia sikeréért köszönet illeti elsősorban a
szervezőket, akik időt és fáradságot nem kímélve sokat tettek a találkozó
megvalósulásáért, zökkenőmentes lebonyolításáért. Köszönet az
előadóknak, akik előadásaik magas színvonalával színesítették az
eseményt. Külön köszönet illeti a brassói hallgatókat, akik a
háttértámogatás hiányában is vállalták a részvételt és dolgozataikkal
jelentősen hozzájárultak a konferencia sikeréhez.
Bízom abban, hogy ez a konferencia hagyományteremtő
eseménnyé, és a jövőbeni diáktalálkozók szerves részévé válik.
Találkozunk 2014-ben!
Sopron, 2013. július 19.
Dr. Dénes Levente
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