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Epítésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.

Epítésügyi Minőségellen őrző Innov ációs Kht.
Központi laboratórium
Épü|etszerkezeti és Épütetfizikai Szakági Laboratórium

Cím: 1113 Budapest' Diószegi út 37.
Telefon: (l) 372-6147
Telefax: (l\372-6132
E-mail: epszerk@emi.hu

Témaszám: M-703l2006 Dátum: 2006. szept.28.

Vizsgálati j egyzőkönyv

a

SZILÁNK@ ZP(T. (6724 Szeged, Pulcz u.46.) á|ta| gyétto|t hőszigetelő üvegezés

hőátbocsátásitényezőjének (U*) vizsgá|atátő|, az építési üvegek hőátbocsátási

tényezőjének meghatározásaperemvédett fritőlapos módszerrelcímű MSZ EN 674:1999

szabvány szerint.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyvet a szakági laboratórium Írásbeli engedélye nélkül

csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.
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Vizsgálati j egyzőkönyv
Témaszám:M-103l2006
Dátum: 2006.09,28'

1. ADATOK

1.1. Amegbízással kapcsolatos adatok

Megbuő: szII-ÁNr@ ZRT. (6724 Szeged, Pl|cz,l.46.)

Megbízás kelte: 2006. augusztus 30.

Szá||ítő: SZILÁNK@ ZRT. (6724 Szeged, Pll|czu.46.)

Gyártó: SZILÁNK@ ZRT. (6724 Szeged, Pulcz u.46.)

1'.2, Amegbízás tárgya

A SZILÁNI<@ ZRT. áLtaI szá||ított, 2.1' -ben ismertetett típusú höszigetelő üvegezés

hőátbocsát ási tény ezőjének (U') meglatár ozása.

2. vrÚsznxr JELLEMZŐK

2.1'. A vizsgált próbatest adatai:

A vizsgálatot2 db mérési próbatesten végeztük.

A próbatest jellemzői az a|ábbiakvoltak:

A próbatest jele HLA-070t2006 HLA-07It2006

Méret: 0.80 x 0.80 m 0,80 x 0,80 m

Teljes vastagság 24 mm 24 mm

Uvegtáblák vastagsága 4+4mm 4+4mm

Közbenső tér vastassása 16 mm 16 mm

Gázto|tés fajtája' Argon Argon

Alacsony emissziós
bevonat helye, típusa 1)

Belső iveg gáúér
felőli (3) felülete

[,ow-E plusz

Belső ijveg géztér
felőli (3) felülete

Low-E plusz
Behajlás ( 0,5 mm ( 0,5 mm

Megtregyzés: '/ Gyiírtó álta|kozö|t és/vagy minőségét nem ellenőriztük.

A v izs gá|atok a gyártásra j e 1 lem ző mtntadarabokon tö rténte k.

KBiA-III-1-2006.05. 1 1



===il\
Vizs gálati j egyzőkönyv
Témaszám: M.7o3l2006
Dátum: 2006,09.28'
2.2. Vizsgálatokelőkészítése

A vizsgálatot az EMI Kht. Epületszerkezeti és EpületfizikaiSzakági Laboratóriumában

végeztik. AvizsgáIathoz szükséges anyagmintákat aMegbíző a laboratóriumba szá||ította.

A mérésre laboratóriumi klímán történő kondicionálás után került sor.

z.3. Műszakikövetelmények

. Az épületek és épülethatároló elemek hőtechnikai számitását, méretezését az

MsZ-0 4 - 14o -2: 199 1' írj a e|ó.

- Az épületek és épülethataroló szerkezetekre vonatkozó hőtechnikai és energetikai

követelményeket a 712006 (v.24) TNM rendelet tart"a|mazza,

?/{

- Epítési iivegek hőátbocsátásitényezőjének számítással történő megbatározása az

MSZ 6]3:1999 szerint történik.

3. VIZSGÁLATOK

A termékek hővezetési ellenállásanak meshatározása az

- AZMSZEN 674:1999 ,,Épitési üvegek hőátbocsátásitényezójének meghatározása

peremvédett fiítőlapos módszerrel,, szabvány alapján történt az a|ábbi előírások

figyelembe vételével:.

- ISo 8302:1991 ,,Hőszigetelés' Ahővezetési ellenállás és a kapcsolódó tulajdonságok

meg}tatározása állandósult állapotban. Peremvédett fiitőlapos készülék,, és az

. MSZ EN 12667:2001 ,,Építési anyagok és termékek hőtechnikai viselkedése. A

hővezetési ellenállás meghatározása segédfritőlapos és hőárammérős módszerrel.

Nagy és közepes hővezetési ellenállású anyagok''.

Avizsgá|at dátuma: 2006. szeptember 06.

Labor légállapot: 20-22 oC, 
Q = 45-52 7o

Mérőberendezés: HOLTENtípusúsegédfiítőlaposhővezetési

tény ezőmérő. Kétmint ás, v ízszinte s/ftig gő 1 e ge s

elrendezésű' szimmetrikus berendezés.

Berendezés felülete: 800 mm x 800 mm

KBiA-III-1-2006.05. 1 1



E,+:fi 4s
Vizsgálati j egyzőkönyv
Témaszám: M-703l2oo6
Dátum: 2006.09.28,

Mérőfelület: 500 mm x 500 mm (250.000 m-';

Mérési pontosság: <2 7o

Kalibráció: időpontja: 2006.junius

A hővezetési ellenállás vizsgálata azMSZ EN 674:1999 vizsgáIati szabványnak

megfelelően, 10+0,5 oC átlagos hőmérséklet és 15+0'5 K hőmérséklet-különbség

mellett laboratóriumi klímán történő kondicionálás utrín véseztük.

4. EREDMÉNYEK. ÉnrÉxnLÉs

A viz s gál atok er e dmé n y eit az al ább i táb|ázatok tarta|mazzák..

Hőmérsékletek

Hőáramok

Próbatest

jele

Mért vastagság

d [m]

Hőiíramsűrűség

q[W/m2]

Hővezetési

ellenállás

R [m2Kl w]

Hőátbocsátási

tértyező

u 1Wm2r1
HI-4.-070
-07112006 0,024 12,003 0,805 1,03

A megadott hővezetési ellenállás és h<íátbocsátásitényező értékek 10 oC

átlaghőmérséklet és l5 K hőmérséklet-különbség mellett érvényesek.

A hőátadási tényezőket 1/hi + Uh" = O,IJ m2IvW értékkel vettük figyelembe.

A SZILÁNK@ ZRT. á|tal gyártott hőszigetelő üvegszerkezethőátbocsátási tényezője

azMSZ EN 674:1999 szabvány szerint:

4 - 76 argon - 4 Low-E plusz: Ue = 1,0 Wm2K

(A próbatesten lévő jelölés: (4 _ 1'6 argon _ 4 I.,ow-E plusz)

Próbatest jele Hőmérséklet különbsée

K

Atlagos hőmérséklet

OC

HLA-070-07112006 L4,97 9.90
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Vizsgálati j egyzőkönyv
Témaszám: M-703l2oo6
Dátum: 2006.09,28'

sts

5. NYILATKOZAT

- A vizsgálatijegyzőkönyvben közölt adatok és eredmények kizárólagavizsgáLt

próbatestekre vonatkoznak.

- A megadott hővezetési ellenállás és hőátbocsátási tényezó értékek az üvegezések

középső tartományára vonatkoznak, nem veszik figyelembe atávkönartó hatását. A

táv tartő vo nalmenti hő átbo c sát ási tény ezőjének me gh atár o zása az MSZ EN IS o

10077 :2000 szabvány szerint történhet.

- A Vizsgálati Jegyzőkönyv és mellékletei azÉMI Kht. írásbeli engedélye nélkül csak

teljes terjedelmében másolható le.

MELLÉKLETEK

Budapest, 2006. szeptember 28.

A vizsgálatot végezte és a
j egyzőkönyvet összeállította:

Ellenőriáe és jóvríhagyta:

6.

ha"*$ít
vizsgáló mérnök
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