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Absztrakt
Korunk egyre nagyobb kihívása 
az energiatakarékosság, a környe-
zettudatos építési anyagok felku-
tatása, alkalmazása. Az építőipari 
anyagtudomány fejlesztései is ezen 
célkitűzéseket tartják szem előtt, 
amikor olyan anyagokat, techno-
lógiákat, szerkezeteket hoznak lét-
re, amelyek az előbbiekben ismer-
tetett célok elérését szolgálják. A 
fejlesztések nem egyszer a társtu-
dományok eredményeit alkalmaz-
va jönnek létre, olyan termékeket, 
rendszereket alkotva, amelyek ma 
még újak, de alkalmazásuk lehető-
séget nyit a korszerű építési tech-
nológiák továbbfejlesztésében, al-
kalmazásában.

Az energiatakarékosság, és az 
energiatudatos építési technológi-
ák területén az egyik kiemelkedő 
feladat az új hőszigetelési rendsze-
rek kidolgozása. Ezen a témán belül 
a szerző az aerogel, a vákuumpanel 
stb. alkalmazásával foglalkozik.

Hôszigetelô	anyagokról	
általában
Hőszigetelő anyagoknak általában 
az olyan, a természetben előfordu-
ló, vagy mesterségesen előállított 

kis testsűrűségű anyagok tekinthe-
tők, amelyek hővezetési tényezője 
10°C középhőmérsékleten nem 
haladja meg a 0,15 W/mK érté-
ket.  Korábbi szakirodalom a 0,06 
W/mK alatti értékkel rendelkező 
anyagokat tekintette hatékony szi-
getelő anyagoknak [1].

A természetes hőszigetelő anya-
gok (nád, szalma, kender, fagya-
pot, gyapjú, stb.) hővezetési ténye-
zőjük [2] alapján épphogy elérik a 
korszerű hőszigetelő anyagok ka-
tegóriát (1.sz.ábra). Alkalmazásuk 
elsősorban az ökologikus építé-
szetnél kerül előtérbe.

Fejlesztési	irányzatok
A már említett hatékony hőszige-
telőanyagoknak elsősorban a mes-
terséges úton előállított anyagok  
(EPS, XPS, PUR, PJR, habüveg, 
kőzetgyapot, üveggyapot, stb.) te-
kinthetők. Ezek lényegében 0,04 
– 0,05 W/mK értékű hővezetési 
tényezővel rendelkeznek (2.sz. áb-
ra ).

A korábbi fejlesztések első-
sorban a bedolgozhatóságot, a 
szilárdsági, hidrotechnikai (hid-
rofobizálás)  tulajdonságok javítá-
sát tűzték ki célul, illetve valósítot-

ták meg. Az egyre szigorodó épü-
letenergetikai előírások következ-
tében az anyaggyártók a legújabb 
tudományos eredményeket is fel-
használják, alkalmazzák. Ennek jó 
példája a polisztirol alapú hőszige-
telő anyagok legújabb generációja, 
az EPS Grafit, illetve EPS Grafit 
Reflex (1.sz.foto). Ezen hőszigete-
lő anyagok hővezetési tényezőjét 
nanoméretű grafitpor alkalmazá-
sával javították (2.sz.ábra).  A ha-
tásmechanizmust korábban már 
ismertették [3]. 

Korszerû hôszigetelô anyagok

1.sz.ábra Természetes hôszigetelô 
anyagok hôvezetési tényezôje [2]

2.sz. ábra A korszerû hôszigetelô 
anyagok hôvezetési tényezôje

növelni maga iránt a bizalmat. Új 
részlegeink már az információ biz-
tonsági, a környezetvédelmi refe-
renciákkal is rendelkeznek. A ha-
gyományos területeket sem hanya-
goljuk el, hiszen regionális kompe-
tenciánk van az olaj- és gáziparban, 
a finomító-vegyipari területen, 
a távvezetékek vonatkozásában, 
amelyek országos fontosságúak. A 
TÜV Rheinland állandó szereplő 
a Nabucco, a Déli Áramlat gázve-
zetékek beruházásán, de például a 
magyarországi német autógyárak-
ban a munkabiztonság felügyeleté-
ben is, ezekből is feladatok hárul-

nak ránk. Az elődeink több mint 
20 éves munkájának köszönhetően 
az InterCert meghatározó résztve-
vője számos kelet-európai fejlesz-
tésnek is, így például a kaszpi-
tengeri, több ország által indított 
földgázkitermelési beruházáshoz 
mi adjuk a know-how-nkat, olyan 
műszaki eljárásokat, párosítva az 
ottani mérnökök eredményeivel 
is, amelyek a fejlesztéshez a legfon-
tosabbak és legelőnyösebbek. De 
mérnökeink Közel-Keleten, példá-
ul Szaud-Arábiában is dolgoznak 
hasonló területen. Nagy segítsé-
günkre volt a két éve létrehozott 

Központi Értékesítési és Marke-
ting Igazgatóságunk is, amely ön-
álló erőforrásokkal, műszaki és ke-
reskedelmi szakértelemmel közve-
títi termékeinket. 

Azt, hogy sikerült megőrizni és 
fejleszteni vállalatunkat, azt an-
nak köszönhetjük, hogy munká-
val igazoltuk: a TÜV Rheinland 
InterCert a két éve történt átalaku-
lásával jó útra lépett, megerősödve 
várja és keresi partnerei és ügyfelei 
megtisztelő megbízatásait. –

Köszönöm a beszélgetést.

Wellek Margit
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Érdekesség, hogy a 2012. évi 
Construmán megjelent grafit ada-
lékos XPS hőszigetelő anyag (2.sz. 
fotó). A grafit adalékos XPS  hőve-
zetési tényezője 0,027 W/mK. [4]

A vákumpanel – VIP – alapve-
tően két részből áll [2]: egy magból 
és egy rendkívűl légzáró, ragasztott 
fóliaburkolatból. A bevonatot kép-
ző fóliarétegek különböző típusú-
ak, amelyek egy vagy több funkci-
ót telesítenek (vízzáróság, légzáró-
ság, stb.) (3.sz.fotó). Az építőipar-
ban csak azok a hőszigetelő táblák 
alkalmazhatók, amelyek magja ki-
zárólag pirogén kovasavból készül, 
mivel csak ez teszi lehetővé a több 
évtizedes használatot. 

Előnye a nagyon jó hő- és zaj-
szigetelő képesség - kis anyagvas-
tagság mellett -, hátránya, hogy a 
vákuum hosszú távon nem bizto-
sítható, valamint a szigetelés ma-
ga precíz tervezést igényel, mivel a 

panelek utólagosan nem szabha-
tók, vághatók. Ennek ellenére fi-
gyelemre méltó az alacsony hőve-
zetési tényezője. (2.sz. ábra)

Talán kevesen tudják, de az első 
aerogélt 1931-ben Samuel Kistler 
készítette Kaliforniában. A feltalá-
ló vízüvegből (Na2SiO3 vizes olda-
tából) gyártott szilika aerogélt, de 
ezután 50 évre el is feledkeztek az 
aerogélekről. Az 1980-as években 
indultak újra az anyaggal kapcso-
latos kutatások, és 1990-ben már a 
szén aerogélekről is beszámoltak.

Átlátszó anyagok egyik jellem-
zője. hogy sötét háttér előtt kék 
árnyalatúak (4.sz.foto). A pórusok 
átmérője jellemzően 1-100 nm kö-
zé esik. A világ legjobb hőszigetelő 
anyagai: rendkívül alacsony a hő-
vezető-képességük, 0,03 – 0,004 
W/mK közötti értékeket adtak a 
laboratóriumi vizsgálatok alatt 
(2.sz.ábra).

Az építőiparban alkalmazott 
SPACELOFT egy flexibilis és haj-
lékony paplan, melyet a szilika 
aerogél hőszigetelő anyagnak 
üvegszál térhálóba való beágyazá-
sával állítanak elő.

Sűrűsége igen kicsi, nem öreg-
szik, nem penészedik, semmiféle 
környezeti problémával nem kell 
számolnunk az alkalmazás során, 
teljesen víztaszító, viszont kivá-
ló páratechnikai tulajdonságokkal 
rendelkezik, hővezetési tényezője 
0,013 W/mK [6].

A Spaceloft aerogél hőszigetelé-
sek alkalmazási területét a nano-
technológiás eljárások magas költ-
ségei eléggé behatárolják: jellemző-
en műszaki, technológiai problé-
mák effektív megoldására használ-
hatóak költséghatékonyan.

Összefoglalás
Az egyre szigorodó energetikai kö-
vetelmények, környezettudatos épí-
tési módok elterjedése következté-
ben előtérbe kerülnek az igen ala-
csony hővezetési tényezővel rendel-
kező hőszigetelő anyagok, amelyek 
jellemzően 0,020 W/mK alatti hő-
vezetési tényezővel rendelkeznek. 

A cikkben hőszigetelő anyagok 
új generációjának – ma még talán 
nem széleskörűen ismert - két ter-
mékét mutattuk be.

Leczovics Péter
SZIE-Ybl Miklós 

Építéstudományi Kar, 
tanszéki mérnök
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4.sz.fotó Szilika aerogél

5.sz.fotó Üvegszálkompozit anyag, 
szilika aerogéllel

1.sz.fotó EPS Grafit Reflex

2.sz.fotó Grafit adalékos XPS

3.sz.foto A vákuum-
hôszigetelôpanel általános felépí-
tése (Fotó: ZAE Bayern)

A publikáció 
a TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-011 A tehetséggon-
dozás kutatóképzés komplex rendszerének fejlesz-

tése a Szent István Egyetemen c. 
pályázat támogatásával jelent meg.

A TECHNIKA Műszaki Szemle 2012/5. számában 
megjelent: Dermesztett teherhordó homokbeton 
szerkezetek roncsolásmentes szilárdságbecslő 
vizsgálatai  c. cikk, továbbá a 2012/7. számában 
megjelent: A könnyűbeton rejtelmei, avagy az I. 
Magyar Betonkenu Kupa c. cikk és a 2012/8. lap-
számban megjelent: A SZIE-YBL Miklós Építéstu-
dományi Karon folyó TDK-munkák tendenciái c. 
cikk az egyetem TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-011 
A tehetséggondozás és kutatóképzés  komplex 
rendszerének fejlesztése a Szent István Egyete-
men c. pályázat támogatásával jelentek meg.


