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Az építészek, tervezők és kivitelezők számára ma sokkal nagyobb üvegválaszték 
áll rendelkezésre, mint valaha. Ezek a választási lehetőségek óriási különbséget 
eredményezhetnek a projekt bekerülési költsége, az energiahatékonyság és a 
környezeti hatások tekintetében. Önnek tehát pontos és részletes információra van 
szüksége ahhoz, hogy biztos lehessen abban, hogy a megfelelő üveget választja. 

Jelen ismertető a GUARDIAN valamennyi korszerű SunGuard® építészeti üvegtípusához 
szolgáltat teljesítményadatokat, valamint az üvegezéssel kapcsolatos irányelveket 
is magában foglaló technikai információkat. Az ismertető továbbá útmutatást nyújt 
az üvegek megfelelő kezeléséhez és karbantartásához is. Bízunk benne, hogy jelen 
ismertető olvasásakor kérdései legtöbbjére választ talál, de tanácsért bármikor 
fordulhat a helyi SunGuard® szakértőhöz, vagy rendelhet mintaüveget. 

Bevezetés



Edzett üveg

A termikusan edzett üveg körülbelül négyszer erősebb, mint az ugyanolyan vastagságú 
és kialakítású normál float üveg, és teljesítenie kell az EN 12150 szabvány 1. és 2. 
részében foglalt követelményeket. Törése esetén sok, viszonylag apró darabra hullik 
szét, így kisebb a valószínűsége, hogy komoly sérülést okoz. A termikusan edzett 
üveg gyártási eljárása során általában az üveget 600° C fölé melegítik, majd gyorsan 
lehűtik, hogy a külső üvegfelületeken kialakult nyomó-, illetve a középső rétegben 
kialakult húzófeszültséget „befagyasszák”, amint az az ábrán látható. Az edzett üveget 
gyakran nevezik „biztonsági üvegnek” is, mivel teljesíti a biztonsági üvegre vonatkozó  
különböző Európai Építésügyi Szabályzatok és Szabványok követelményeit. Ezt az 
üvegfajtát általános üvegezési célokra, valamint biztonsági üvegezési célokra ajánlják, 
mint például a tolóajtók, épületek bejáratai, fürdő és zuhanyfülkék, beltéri térelválasztók 
és egyéb olyan alkalmazások, ahol erősebb üvegre és fokozottabb biztonságra van 

Üvegfajták

Normál float üveg

Egy projekt sikerének kritikus eleme lehet a megfelelő üvegfajták, illetve azok 
kombinációjának kiválasztása. Ebben a fejezetben bemutatjuk a különböző 
üvegtípusokat, ismertetjük, hogyan készülnek, mik az erősségeik és a jellemzőik. 
Üvegszerkezetek szemléltető ábráin mutatjuk be, hogyan kombinálhatók a különböző 
üvegtípusok a megkívánt hő-, fény- és szigetelési tulajdonságok elérése érdekében.

A normál float üveg edzetlen, hőkezeletlen üveg. A float üveg letemperálása egy olyan 
ellenőrzött hűtési folyamat, amely szerves része a float üveg gyártási folyamatának, 
és célja a maradékfeszültség kialakulásának megakadályozása. A normál float üveg 
géppel megmunkálható, vágható, fúrható, az éle csiszolható.

Előfeszített üveg

Az előfeszített üveg egy felmelegítési-lehűtési folyamat eredménye, és általában 
kétszer erősebb, mint az ugyanolyan vastagságú és kialakítású normál float üveg. Az 
előfeszített üvegnek teljesítenie kell az EN 1863 szabvány 1. és 2. részének valamennyi 
követelményét. Az előfeszített üveg jobban ellenáll a hőterhelésnek, mint a normál 
float üveg, és ha beépített állapotában eltörik, a töret általában nagyobb darabokból 
áll, mint az edzett üveg esetén. Az előfeszített üveg az Európai Építésügyi Szabályzat és 
Szabványok meghatározása értelmében nem minősül biztonsági üveg-terméknek. Ezt 
az üvegfajtát általános üvegezési célokra ajánlják olyan helyekre, ahol a szélterhelés 
és hőfeszültség miatt erősebb üvegre van szükség, a körülmények ugyanakkor nem 
kívánják meg az edzett üveg alkalmazását. Az előfeszített üveget olyan felhasználásra 
szánják, ahol nem írják kifejezetten elő biztonsági üveg-termék alkalmazását. Az 
előfeszített üveget a hőkezelést követően nem lehet vágni vagy fúrni, és bármiféle 
átalakítás – pl. az élcsiszolás, homokfúvás vagy savmaratás – gyengíti az üveget és idő 
előtti törést okozhat.
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üveg vastagság (t= 100%) 60% (t)

0 feszültség 20% (t)

0 feszültség 20% (t)

megközelítően (t)

nyomófeszültség

húzófeszültség

1 2 3 4

kültér

köztes PVB fólia

beltér

A ragasztott üveg két vagy több, véglegesen egymáshoz ragasztott üveglapból 
áll, amelyeket egy vagy több polivinil-butirál (PVB) köztes fóliával hő és nyomás 
alkalmazásával ragasztanak össze. Mind az üveg, mind a köztes fóliák színe és 
vastagsága sokféle lehet, de a vonatkozó építésügyi szabályzatok előírásainak és a 
szükséges követelményeknek meg kell felelniük. A ragasztott üveg eltörhet, de mivel 
a szilánkok a műanyag (PVB) köztes fóliához tapadnak, jórészt egyben maradnak, 
csökkentve ezzel a sérülések kockázatát. A ragasztott üveg „biztonsági üveg”-nek 
minősül, mivel megfelel a különböző Európai Építésügyi Szabályzatok és Szabványok 
követelményeinek. A ragasztott üvegszerkezetek kialakításához használható előfeszített 
és edzett üveg is, a mechanikai ellenálló képesség növelése érdekében. A ragasztott 
üveg felhasználási területei közé tartoznak a robbanás elleni védelem, a zajcsillapítás, 
valamint  ballisztikai és biztonsági alkalmazások.

Ragasztott üveg

szükség. Az edzett üveg további megmunkálása – vágás, fúrás, csiszolás – a hőkezelést 
követően nem lehetséges, és bármiféle átalakítás – pl. homokfúvás vagy savmaratás – 
gyengíti az üveget és idő előtti törést okozhat.



üveg

légrés

távtartó
páraszűrő
peremtömítés

Parapet üveg

A parapet (mellvéd) üveg az üveghomlokzatnak az a része, amely elrejti az épület 
szerkezeti elemeit, például az oszlopokat, födémlemezeket, il letve gyakran az egyes 
szintek álmennyezetébe rejtett fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszereket, 
elektromos vezetékeket, vízvezetéket, stb.; a parapet üveget általában szintenként az 
átlátszó üvegsávok közé helyezik el. 

Gyakran előfordul, hogy függönyfalakhoz és strukturális üveghomlokzatokhoz parapet 
üveg alkalmazása szükséges annak érdekében, hogy megvalósuljon a tervező által 
megálmodott végeredmény. A felhasznált parapet üveg színhatása lehet illeszkedő, vagy  
éppen kontrasztos az átlátszó üveghez képest. A parapet üveget a hőtörés elkerülése 
érdekében hőkezelni kell. A GUARDIAN széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik 
a parapet üveg felhasználása terén, és szívesen nyújt segítséget a tervezőknek és 
építtetőknek a kívánt homlokzati arculat megvalósításához.

Ott, ahol nagy fényáteresztő képességű, vagy alacsony fényvisszaverődésű átlátszó 
üveget írnak elő, gyakran kihívást jelent a színben leginkább illeszkedő parapet üveg 
kiválasztása. Nappali fénynél a körülmények alapvetően meghatározhatják, milyennek 
látjuk egymás mellett az átlátszó és a parapet üveget. Tiszta, ragyogó napfényes 
időben például igen erős a tükröződés, és az átlátszó üveg színe jól harmonizálhat 
a parapet üveggel. Szürke, felhős napon ugyanakkor kevesebb fény verődik vissza a 
üveghomlokzatról, így nagyobb lesz a kontraszt az átlátszó és a parapet üvegek között. 

Hőszigetelő üveg

Hőszigetelő üveg alatt olyan szerkezetet értünk, ahol a két vagy több üveglapot távtartó 
választ el egymástól úgy, hogy a lapok között légrés alakul ki, s ezt peremtömítés alakítja  
egy egységgé. A röviden „hőszig”-nek nevezett hőszigetelő üveg a leghatékonyabb 
módja az ablakon keresztül történő hőátbocsátás csökkentésének. A hőszigetelő 
üvegszerkezetek Low-E és / vagy reflexiós üvegbevonatok együttes alkalmazásával 
hatékony energiamegtakarító eszközzé válnak, és megfelelnek az energetikai 
előírásoknak. A Low-E bevonatok fokozatos tökéletesedésével csökkent a hőátbocsátás, 
emellett a távtartók hőszigetelő képességének javítása is egyre fontosabb szerepet tölt 
be. A kereskedelmi  forgalomban járatos távtartók általában formázott alumíniumból 
készülnek, amelyet páraszűrő anyaggal töltenek meg, hogy lekösse a hőszigetelő 
üvegszerkezet belsejében visszamaradt párát, csökkentve ezáltal a páralecsapódás 
veszélyét. Habár az alumínium  szerkezetileg erős anyag, az üveggel való találkozási 
pontja azonban kiváló hővezető, így nagyobb a valószínűsége, hogy hőmérséklet-
különbség alakul ki az üveg közepe és a pereme között, ami páralecsapódáshoz vezethet 
és leronthatja a teljes szerkezetre vonatkozó hőátbocsátási tényezőt (U-értéket). 
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meleg-perem távtartó

kisseb 
hőveszteség

fém távtartó

nagyobb  
hőveszteség

hőátadás hőátadás

A napvédő bevonatok célja, hogy csökkentsék az épületbe közvetlenül bejutó 
napenergia mennyiségét. Ezen bevonatok kifejlesztése előtt az építészek csak az 
anyagában színezett üvegek alkalmazására tudtak hagyatkozni a napenergia-átbocsátás 
csökkentése tekintetében. Az ilyen üvegek a hőelnyelődés révén fejtik ki napvédő 
hatásukat, az elnyelt hőt azonban újra kisugározzák. Az anyagában színezett üveget 
szinte mindig hőkezelésnek kell alávetni a hőtörés veszélyének csökkentése érdekében. 
A napvédő bevonatok hatékonyan csökkentik a beltér felmelegedését, ugyanakkor 
a látható fény áteresztését is korlátozzák. A nagy teljesítőképességű bevonatokat 
általában arra fejlesztették ki, hogy a napenergiát a kültér felé visszatükrözzék, 
legtöbbször anélkül, hogy az üveget hőkezelni kellene. 

Az anyagában színezett üveg és a bevonatos üveg összehasonlítása

Meleg-perem távtartó

A meleg-perem távtartó- technológia további lehetőséget kínál a hőszigetelő 
képesség javítására, a páralecsapódás és az U-érték csökkentésére. Számos „meleg-
perem” távtartó rendszer létezik, amelyek bizonyos fokig mind gyengítik  a fém-üveg 
érintkezés mentén kialakult hőhidat, ugyanakkor eltérő mértékű szerkezeti integritást 
kínálnak, így nem egyformán alkalmasak általános felhasználásra. A meleg-perem 
távtartók a hagyományos alumínium távtartókkal összehasonlítva lényegesen kisebb 
hővezetést biztosíthatnak.

A GUARDIAN végleges méretű minta (mock-up) elkészítését javasolja, amely alapján 
a végső jóváhagyás történjen, így biztosítva az adott projekthez leginkább megfelelő 
parapet üveg kiválasztását.

Amennyiben további kérdése van a színbeli il leszkedésre vonatkozó konkrét 
kombinációk és a SunGuard® - alapú parapet üvegek elkészítésével kapcsolatban, az 
erre vonatkozó speciális útmutatónk beszerezhető a GUARDIAN műszaki tanácsadóitól 
vagy az Önnel kapcsolatban álló értékesítőtől.



A leggyakoribb üvegszerkezetek

Az alábbi képek bemutatják a leggyakoribb üvegszerkezeteket, számozással jelölve az 
egyes üvegfelületeket, kívülről az épület belseje felé haladva.
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A bevonatos üvegek és a hőszigetelő üvegszerkezetek alkalmazása jelentős hatással le-
het az irodaépületek energiafogyasztására. Egy kisebb hűtőkapacitású légkondicionáló 
rendszer  mérsékli az induló befektetési  igényt, a kisebb hűtési és fűtési igényeknek 
köszönhető alacsonyabb energiafogyasztás pedig további éves megtakarításokat 
eredményez, így évről évre számítani lehet az üvegezésre fordított költségek további 
megtérülésére. (Számos tanulmány tanúsága szerint a nagy teljesítőképességű bevo-
natos üvegek alkalmazása tíz éves időtávon vizsgálva jelentős energiamegtakarítást 
eredményezhet, és egy átlagos hatemeletes épület esetében a megtérülés akár már 
két év alatt bekövetkezhet).

A GUARDIAN Industries az évek során jelentős forrásokat áldozott az építészeti bevo-
natos üvegtermékek naptényezőjének és U-értékének csökkentésére. Ennek a befekte-
tésnek az egyik gyümölcse a SunGuard® termékcsalád, amely számos teljesítőképességi 
jellemzőjében megfelel az Európai Építésügyi Szabályzatok és Szabványok követelmé-
nyeinek. A SunGuard® termékek napjaink legkiválóbb, legenergiatakarékosabb bevo-
nattal rendelkező termékei közé tartoznak.

Energiatakarékosság és a bevonatos üveg

Az üveg teljesítőképességének jellemzői
Milyen hatással van a szél és a hő az építészeti üvegre? Milyen a fényvisszaverődés 
és a hőelnyelés várható mértéke? Mik az elfogadott optikai és akusztikai hatások? Ez 
a fejezet bemutatja, hogyan érhetjük el a legjobb eredményt a SunGuard® építészeti 
üvegekkel.

Az üveg teljesítőképessége

Napjaink fejlett építészeti üvegtermékei megpróbálnak egyensúlyt teremteni 
az esztétikus megjelenés, az energiatakarékosság és az épületben tartózkodók 
komfort iránti igénye között. Az „ideális” napvédő üvegezés elméletileg átengedné 
a napsugárzás látható tartományát (a fényt), és visszaverné vagy meggátolná az 
ultraibolya és az infravörös tartományt, miközben kívülről és az épület belsejéből 
nézve egyaránt esztétikailag kellemes látványt nyújtana. A GUARDIAN elkötelezett 
tudósai fáradhatatlanul kutatják a lehető legjobb energetikai jellemzőket biztosító új 
technológiákat, amelyek ugyanakkor megfelelnek az esztétikai elvárásoknak is, hogy 
ezzel segítsék a tervezőket az említett egyensúly megteremtésében. 



Akusztikai információk

Az ablakok és üvegszerkezetek hangtani teljesítőképességét többféle módon is 
meghatározhatjuk; a legelterjedtebb ezek közül a 125, 250, 500, 1000, 2000 és 4000 
hertz közép oktáv frekvenciákon végzett akusztikai mérés. A különböző üvegszerkezetek 
hangcsillapítását méréssel kell megállapítani, ami iránymutatóként használható az üveg 
hangcsillapítási jellemzőinek megállapításához. Léteznek ezen kívül egyetlen számmal 
kifejezett akusztikai mutatók; a két leggyakrabban alkalmazott mutató a súlyozott 
léghanggátlás, Rw, amely tartalmaz egy korrekciós értéket, tekintettel fülünk eltérő 
érzékenységére a különböző frekvenciákon, valamint a közlekedési zajra értelmezett 
léghanggátlás, az RA,tr, amely  átlagos közlekedési zajtartományra vonatkozik. A fenti 
kifejezéseket az EN ISO 717-1 szabvány szerint egy egyadatos érték foglalja magában, 
amely három fogalmat határoz meg az alábbiak szerint ;

Rw (C;C tr)

ahol az Rw a súlyozott hanggátlási mutató, amely tekintetbe veszi az emberi fül 
érzékenységét a különböző frekvenciákon, és alkalmas az alternatív termékek 
hangszigetelésének az összehasonlítására.

A C a rózsazajhoz  rendelt korrekciós tényező,  amely a magasabb frekvenciákat veszi 
figyelembe, és az alábbi egyenlettel határozható meg: 

(Rw + C) = RA

A C tr a közlekedési zajhoz rendelt korrekciós tényező, amely  az alacsonyabb 
frekvenciákat veszi figyelembe, és az alábbi egyenlettel határozható meg:

(Rw + Ctr) = RA,tr

Amennyiben további kérdése van a hanggátlási megoldásokkal és a GUARDIAN 
hanggátló ragasztott üvegtermékeivel kapcsolatban, az erre vonatkozó speciális 
útmutatónk beszerezhető a GUARDIAN műszaki tanácsadóitól vagy az Önnel 
kapcsolatban álló értékesítőtől.

SunGuard® Advanced építészeti üveg

A SunGuard® termékcsaládot úgy tervezték, hogy energiahatékonysága teljesítse, vagy  
meghaladja az energiamegtakarítási szabványokban előírt követelményeket, az egyes 
termékek ugyanakkor több különböző, esztétikus színben is választhatók legyenek. A 
GUARDIAN nagy fényáteresztő képességű, alacsony hőátbocsátási  tényezőjű bevonatai 
közül a High Selective sorozat termékei rendelkeznek a legkiválóbb energetikai 
mutatókkal. A High Performance sorozat termékeinél különböző fényáteresztési, 
fényvisszaverődési és energiamegtakarítási jellemzők közül lehet választani. A Solar 
sorozat lehetővé teszi a tervező szakemberek számára, hogy olyan hagyományos 

„reflexiós” bevonatokkal dolgozzanak, amelyek kiválóan csökkentik a naptényezőt. 
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Az üvegminták megtekintése és értékelése

A bevonatos üvegek kiválasztása általában a műszaki követelmények és a normál 
kültéri fényviszonyok között látható visszatükrözött szín alapján történik. Az üveg 
visszatükrözött színét úgy lehet legjobban megítélni, ha a vizsgált minta mögött sötét 
háttér van. 

A GUARDIAN azt ajánlja, hogy a mintákat természetes külső fényviszonyok között 
tekintsék meg, lehetőség szerint kissé felhős időben, mivel ilyenkor adja vissza az üveg 
legpontosabban az átbocsátott és a visszatükrözött színt. Az építészeknek javasoljuk 
továbbá, hogy az üvegtípus  kiválasztásakor vegyék figyelembe a látószöget, a belső 
világítási viszonyokat és a káprázó fény esetleges hatásait.

Javasoljuk, hogy a mintákat kültéri értékelésük során több különböző napszakban és 
eltérő fényviszonyok mellett is tekintsék meg, pl. felhős és napos időben egyaránt. Így 
pontosabb képet kapnak arról, milyen látványt nyújt majd az üveg, továbbá lehetőségük 
lesz arra, hogy megnézzék, milyen hatással vannak a különböző fényviszonyok az Önök 
által elképzelt tervre.

Javasoljuk, hogy amikor csak lehet, a szabadban nézzék meg az üvegmintákat. Helyezzék 
a mintákat függőleges, vagy kissé ferde helyzetbe. A beépített üveg megjelenését az 
adja vissza a legjobban, ha az üvegmintát sötét háttér elé helyezzük el, nem túl kis 
távolságra. Ezután nézzenek át az üvegen, így nyerhetik a legpontosabb képet arról, 
milyen látványt nyújt majd a beépített üveg.



Az optikai torzításban több körülmény is szerepet játszhat, többek között feldolgozási 
és üvegbeépítési hibák. A hőkezelési eljárásból adódó optikai torzítás minimumra 
csökkentése jelentősen javítja a végtermék megjelenését. Az optikai torzítás a 
hőkezelés során kialakuló hullámosságból és görbeségből eredhet, ami befolyásolhatja 
a termék végső megjelenését. 

•   A hullámosság akkor keletkezik, amikor az üveg áthalad a vízszintes oszcilláló, edző 
kemence hengerein. Amint az üveg felmelegszik, az irányváltásoknál kissé a hengerek 
közé rogyik, ami aztán „rögzül” a hirtelen lehűtés során. Ennek következtében az 
edzett üveg hullámos lehet, ez pedig torzítást okozhat. 

•   A görbeség szintén a hőkezelési folyamat során keletkezhet, és mértéke a hűtés – 
fűtés megfelelő szabályozásával csökkenthető. Az EN 12150 szabvány foglalkozik 
a görbeség kérdésével, és előírja, hogyan kell az átfogó illetve helyi görbeséget 
meghatározni. 

Optikai torzítás

Feldolgozás és üvegezés
Milyen irányelvek vonatkoznak az optikai torzításra? Milyen tényezők játszanak szerepet 
az üveg hőtörésének kockázatában? Hogyan kell az üveget helyesen tisztítani? Ez a 
fejezet részletes információkkal szolgál a SunGuard® építészeti bevonatos üvegekhez 
kapcsolódó számos fontos területről. 

Anizotrópia

Hőtörés

Ez a jelenség egy szivárványos vagy sötét árnyalatú meghatározott geometriai mintázat 
formájában jelenik meg, amely bizonyos fényviszonyok mellett, különösen polarizált 
fény jelenlétében válhat láthatóvá (nevezik „edzési nyomnak” vagy „leopárd foltnak” 
is). A jelenség oka a hőkezelési folyamat során végzett gyors lehűtés következtében 
fellépő helyi feszültség. Az anizotrópia a hőkezelt üveg sajátosságai közé tartozik, és 
nem tekintendő hibának.

Az üveg kiválasztásának korai szakaszában számos tényezőt kell figyelembe venni, 
amelyek mind befolyásolhatják a végtermék  hőtörésének kockázatát. 
Az egyik ilyen tényező, hogy az üveg árnyékolva lesz-e. Amikor az épület kiugró részei 
részben leárnyékolják az üveget, akkor az árnyékos területek hidegebbek lesznek, és 
feszültség alakulhat ki az üvegben, ami hőtörést eredményezhet. Az, hogy az üveg 
napsütötte része mennyire melegszik fel, nagyban függ az adott üveg napenergia 
elnyelésétől, ami üvegtípusonként változó.

Azokban az esetekben, amikor fennáll a hőtörés veszélye, hőfeszültség elemzést kell 
végezni annak megállapítására, hogy szükség van-e hőkezelésre (előfeszítésre vagy 
edzésre). 
Hőkezelés nagy szélterhelés esetén is szükséges lehet, il letve amikor biztonsági 
üveget írnak elő. 
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Az alábbiakban felsorolunk néhány további tényezőt, amelyek befolyásolhatják a hőtörést: 

•   Hőhidas vagy olyan keret, amely közvetlen kapcsolatban áll betonnal vagy más 
olyan anyagokkal, amelyek hozzájárulhatnak az üveg peremének a lehűléséhez

•  A keret túlságosan nagy részt takar el az üveg pereméből
•  A beépítést követően hőelnyelő fóliát ragasztanak az üvegre 
•   Belső árnyékoló eszközök, például függönyök, drapériák vagy reluxa használata
•   A helyiségben lévő hűtő- illetve fűtőeszközökből származó légáramot nem szabad 

az üvegre irányítani 
•   Az üveg beépítés előtt, az építkezés helyszínén is szenvedhet hőtörést. Figyelmet 

kell fordítani arra, hogy az üveg tárolása közvetlen napsütéstől védett, tiszta, száraz 
helyen történjen

•   Gyakoribb lehet a hőtörés az olyan épületeknél, amelyeket az építkezés fázisában 
nem fűtenek

A hőtörés potenciális veszélyét számítógépes hőfeszültség elemzéssel lehet felmérni. 
Ha segítségre van szüksége a hőfeszültség elemzés elvégzéséhez, lépjen kapcsolatba 
a GUARDIAN képviselőjével vagy műszaki tanácsadóival. 

Heat soak (hőterhelési) próba

Nem létezik tökéletesen hibátlan alapüveg. A hibák egyik fajtája a nikkel-szulfid (NiS) 
zárvány. A legtöbb NiS zárvány stabil, és semmiféle problémát nem okoz. Előfordulhat 
azonban, hogy a NiS zárvány mindenféle terhelés vagy hőfeszültség nélkül is spontán 
törést okoz az edzett üvegben.

A heat soak teszt olyan eljárás, amely felfedi a spontán törést okozó NiS zárványokat az 
edzett üvegben. Az eljárás során az edzett üveget egy kamrába teszik, és ott felmelegítik 
körülbelül 290º C-ra, hogy felgyorsítsák a nikkel-szulfid térfogat növekedését. Ennek 
következtében a nikkel-szulfid zárványokat tartalmazó üveg eltörik a kamrában, így 
csökken annak a kockázata, hogy később esetleg beépített állapotában törjön el. A 
heat soak eljárás nem nyújt 100 százalékos biztonságot, de jelentősen lecsökkenti a 
hőtörés kockázatát. Az erre vonatkozó szabvány az EN 14179.    

Az előfeszített üvegnél lényegesen kisebb a spontán törés előfordulásának esélye, 
mint az edzett üveg esetén, és olyankor használható, amikor fokozottabb teherbírás 
szükséges, de a biztonsági üvegezést nem kimondottan írták elő.



A szél- és hóterhelést általában a helyi szabványok és előírások szerint, az épület 
elhelyezkedésétől függően veszik figyelembe és számítják ki. A GUARDIAN szakemberei 
ki tudják számítani a beépítendő üvegek minimális vastagságát, ami a meghatározott 
terhelésnek ellenáll. Ezekkel a terhelésekkel már a tervezés korai szakaszában foglalkozni 
kell. Ha segítségre van szüksége a szél- és hóterheléssel kapcsolatos méretezésben, 
lépjen kapcsolatba GUARDIAN képviselőjével vagy műszaki tanácsadóival.

Behajlás az üveg közepén: Az üveg kiválasztása során fontos szempont az üvegtábla 
középső részének a behajlása. Az üvegtábla túlzott mértékű behajlása esetén a 
visszatükrözött kép torz lesz és az üveg hozzáérhet az épület belső elemeihez, pl. 
térelválasztókhoz, belső árnyékolókhoz vagy az üveg akár ki is ugorhat a keretből. 

Hőszigetelő üveg: A szél hőszigetelő üvegszerkezetekre gyakorolt hatása sok esetben 
összetett, és számítógépes szélterhelés-elemzésre van szükség ahhoz, hogy az egyes 
változókat megfelelően számításba vegyük. 

A tervező szakembereknek az alábbi változókat kell figyelembe venniük:  

•  Kétrétegű hőszigetelő üveg esetén a lapok közötti tehermegoszlás nem 50-50  
    százalék
•   A légrés hőmérsékletváltozás, eltérő légnyomás és tengerszint feletti magasság 

okozta összehúzódása és kitágulása milyen igénybevételt jelent a hőszigetelő üveg 
számára 

•  Az üveg minden él mentén vagy csak részben befogott
•  Aszimmetrikus terhelés, azaz különböző vastagságú üvegtáblák
•  Hőfeszültség 

Jelentős eltérés lehet a maximális szélterhelés tekintetében, ha a fenti változók 
mindegyikét vagy csak azok némelyikét vesszük számításba. 

Szél- és hóterhelés

A GUARDIAN bevonatos üvegeinek hajlítása

A SunGuard® hőkezelhető bevonatok a hő hatására is stabilak maradnak, és hajlított 
üveg készítésére is felhasználhatók. A hajlított SunGuard® üvegek megőrzik eredeti 
esztétikai és optikai tulajdonságaikat és teljesítőképességüket. A hajlításnak korlátot 
szabhat a bevonat típusa, a választott hajlítási módszer (edzett-hajlított vagy normál-
hajlított), a hajlítási sugár és a domború-homorú alkalmazás. A GUARDIAN javasolja 
végleges méretű mintaüveg (mock-up) elkészítését és megtekintését a végső 
specifikáció jóváhagyása előtt. A hajlított üveg felhasználásával kapcsolatos további 
tanácsokért és információkért kérjük, lépjen kapcsolatba GUARDIAN képviselőjével 
vagy a műszaki tanácsadóival.
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Az él rajza Leírás Jellemző felhasználás

sík csiszolt strukturális üvegezés látható 
élekkel

sík polírozott strukturális üvegezés, ahol az  
élek állapota alapvető esztétikai  
szerepet játszik

C-profil tükrök,
dekoratív bútorüvegek

polírozott
C-profil 

tükrök,
dekoratív bútorüvegek

csiszolt
szögbecsiszolt

strukturális üvegezés

fazettázott tükrök,
dekoratív bútorüvegek

zámolt élek a szokásos technológiai élmeg-
munkálás hőkezelés esetén

Az késztermék üvegélének az állapota hatással lehet az üvegezés hosszú távú 
szerkezeti teherviselő képességére. Az éltípusokat tartalmazó mellékelt táblázattal 
segíteni szeretnénk a tervező szakembereknek a leggyakoribb felhasználási módok 
megismerésében. 

normál 
vágott

5º-os szög

polírozott

meghatározott 
szög (22º, 45º 
vagy 67º)

csiszolt

csiszolt

polírozott

csiszolt

polírozott

csiszolt

csiszolt

Az üveg élmegmunkálásának típusai

tört



A beépíthető üveg lehetséges legkisebb és legnagyobb méretének meghatározásához 
kérje ki az üvegfeldolgozó véleményét. A feldolgozó fizikai és technikai lehetőségei 
illetve korlátai együttesen szabják meg, milyen méretekben lesz legyártható az adott 
késztermék.

Bevonatos üveg: maximális és minimális méretek

Különleges szempontok nagyméretű üveg végtermék esetén

Az üvegtörés statisztikai valószínűsége

Fontos, hogy a tervezők megértsék: a GUARDIAN által gyártott maximális üvegméretek 
nem jelentik azt, hogy a hőszigetelő üvegszerkezet gyártó és hőkezelő berendezések is 
képesek a készterméket ugyanezekben a méretekben legyártani. Éppen ellenkezőleg; 
számos tényezőt kell figyelembe vennie annak, aki napjainkban építészeti üvegezést 
tervez.

Az alapüveg gyártótól beszerezhető maximális üvegméret csak az egyik szempont, 
tekintetbe kell azonban venni olyan további tényezőket is, mint a feldolgozó 
berendezések képességei, az üveg beépítését végző vállalkozó lehetőségei, speciális 
szállítóeszközök és kezelő berendezések az üvegszerkezet mozgatására, valamint az 
adott üveg-konfiguráció, mint például bevonatos üveg, szitázott üveg és hőkezelt 
üveg, ragasztott üveg, hőszigetelő üveg vagy ezek valamilyen kombinációja.
A GUARDIAN azt javasolja, hogy a megvalósítandó üvegezést nézzék át egy 
üvegfeldolgozóval, és győződjenek meg arról, hogy az üvegezés a projekt átfutási 
ideje és költségvetése által megkövetelt időben és áron kivitelezhető.

Az üvegtörés statisztikai valószínűsége összetett problémakör. Az alábbi bekezdés 
csupán bevezető jellegű. 
Az üveg törékeny anyag. Rugalmasan viselkedik mindaddig, amíg el nem éri a törést 
jelentő terhelési határt. A törés határ függ részben az alkalmazott terhelésfajtától 
és annak időtartamától, részben pedig az üveg felületén lévő folytonossági hibák és 
mikro repedések eloszlásától, elhelyezkedésétől és nagyságától. Az üveget jellegénél 
fogva nem lehet ugyanúgy megtervezni, mint más, kiszámítható fajlagos szilárdságú 
épülethatároló anyagokat. Utóbbiak esetében megállapítják azokat a tényezőket, 
amelyek minimálisra csökkentik a törés valószínűségét a kiválasztott méretezett 
terhelés mellett. Mivel az üveg törőszilárdsága változó, ezért ezt statisztikailag írják 
le. A tervezőknek és mérnököknek az épületüvegezés tervezési tényezőit úgy kell 
meghatározniuk, hogy kiválasztják a várható szélterhelést, annak időtartamát és az 
üvegtörés valószínűségét (a méretezett terhelés esetén 1000 üvegtáblából hány 
törik el). Az alapüveg gyártóktól beszerezhetők a termékeikre jellemző szilárdsági 
méretezéshez szükséges adatok. Egy felelősséggel eljáró tervező szakembernek 
azonban felül kell vizsgálnia ezeket az adatokat, hogy megállapítsa, megfelelőek-e a 
tervezett alkalmazáshoz.



17

Az üveg kezelése, raktározása és tisztítása

Az üveg kemény anyag, mégis megkarcolódhat. Az üveg sokféle vegyszerrel szemben 
ellenálló, de nem mindegyikkel szemben. Az üveg általában tartós anyag, és ha 
megfelelően kezelik, akkor szinte örökéletű lehet.
 
Az üvegre az egyik legveszélyesebb anyag maga az üveg. Az feldolgozást megelőzően 
az üveget megfelelő köztes anyag alkalmazásával kell tárolni, hogy az üveglapok ne 
érhessenek egymáshoz. Az üvegtáblák levételekor ügyelni kell arra, hogy a lapok  ne 
csússzanak meg egymáson, hogy elkerüljük a felületi karcolódást. 
Az üveget gyakran kell mosni, hogy eltávolítsuk a felületéről a szennyeződést, il letve 
hogy megvédjük az üveg felületét az elfoltosodástól. Az üveg olyankor foltosodik 
el, amikor az üvegben lévő nátrium reakcióba lép a levegőben lévő nedvességgel. A 
nátrium kevés vízzel nátrium-hidroxidot alkot, ami az üveg korrózióját okozhatja. Ha 
a nátrium-hidroxid hosszabb ideig az üveg felületén marad, az üveg maradandóan 
károsodik, és a cseréje is szükségessé válhat. A nátrium-hidroxidot vízzel és a szokásos 
üvegtisztító oldatokkal, pl. alkohol és víz, vagy ammónia és víz keverékével könnyen 
el lehet távolítani. A beszerelt üveg kevésbé van kitéve a nátrium-hidroxid okozta 
károsodásnak, mivel az eső természetes módon megtisztítja az üveg felszínét.

Javasolt tisztítási vagy mosási megoldások

A. Általános üvegtisztítás 
•  Használjon vízzel átitatott tiszta ruhát 
•   Ha kereskedelemben kapható üvegtisztító oldatot használ, tartsa be a csomagoláson lévő 

használati utasításokat. A tisztító oldatot tiszta, puha, száraz ruhával azonnal törölje le 
•   Használjon 50-50 százalékos alkohol-víz keveréket, vagy ammónia és víz keverékét, 

majd öblítse le az üveget meleg vízzel. Az üveget tiszta, puha ruhával vagy szarvasbőr 
és cellulóz szivaccsal szárazra kell törölni  

B. Figyelmeztetések 
•   Kerülje a szemcsés vagy erősen lúgos tisztítószereket. Ne használjon kőolaj 

származékokat, vagyis benzint, gázolajat vagy gyújtófolyadékot 
•   A fluorsav és a foszforsav az üvegfelület korrózióját okozhatják, ezért ezeket tilos 

használni
•   Óvja az üveg felszínét a fémkeret, tégla vagy fal tisztítására használt savak és 

tisztítószerek ráfröccsenésétől vagy ráfolyásától, és a hegesztési eljárások 
szétszóródó származékaitól

•    Ügyeljen arra, hogy semmiféle tisztító oldat és egyéb anyag ne érintkezzen a 
ragasztott üveg és a hőszigetelő üveg széleivel

•   Ne használjon durva kefét, borotvapengét vagy más olyan tárgyat, ami megkarcolhatja 
az üveget

•   Az építőanyagokat – beton, tűzmentesítő anyag, festékek, címkék és szalagok – 
azonnal távolítsa el

•   Egyszerre csak kis területet tisztítson meg, és gyakran vizsgálja át az üveg felületét, 
meggyőződve arról, hogy az üveg nem sérült meg

•   A legjobb eredményt akkor érheti el, ha az üveget olyankor tisztítja meg, amikor a 
felülete árnyékban van. Ne tisztítson üveget, ha azt közvetlen napfény éri, vagy az 
üveg átmelegedett 

A bevonatos üvegek megfelelő és helyes kezelését illetően tájékozódjon a GUARDIAN 
építészeti üvegeire vonatkozó Feldolgozási útmutatóból.



3 métertűlyukak, klaszterek
és karcolások

3 métertükrözés és szín

Az alábbi minőségi szabványok ajánlott iránymutatóként szolgálnak a bevonatos üvegtermékek 
értékeléséhez, és elsősorban a jelenleg érvényes EN 1096 európai szabványon alapulnak. 

Általános tudnivalók:
•   A szokásos nézési távolság átlátszó üveg esetén legalább 3 méter, mellvéd üveg 

esetén pedig 5 méter. A látószög 90º legyen élénk, homogén háttér előtt. A mellvéd 
üveget sötét, homogén háttér előtt kell megvizsgálni

•   A legfontosabb a látható terület középső része, amely egy üveglap szélességének 
illetve hosszúságának középső 90%-ában van meghatározva. A fennmaradó részt 
tekintjük peremterületnek. Az üveg vizsgálatára maximum 20 másodpercet kell 
fordítani

Tűlyukak és klaszterek (az üvegen áteső fényben vizsgálandó):
•  A 2-3 mm-es tűlyukak elfogadhatók, ha előfordulásuk nem haladja meg az 1 db/m2-t
•   Klaszterről akkor beszélünk, ha két vagy több jól látható, legfeljebb 2 mm-es tűlyuk 

van egymás mellett
•   Tűlyuk klaszter a látható terület középső részén nem elfogadható, a peremterületeken 

azonban igen

Karcolások (az üvegen áteső fényben  vizsgálandó):
•  Nem fogadható el 75 mm-nél  hosszabb karcolás a látható terület középső részén.

Egyenletes szín (reflexióban vizsgálandó):
•   A vizsgálatot a vonatkozó EN-szabványok, illetve a GUARDIAN-tól beszerezhető 

irányelvek szerint kell elvégezni

Minőségellenőrzési irányelvek

5 métermellvéd üveg

Mellvéd üveg (reflexióban vizsgálandó):
•   A szín és a tükrözés terén összességében lehetnek kisebb eltérések, ami elfogadhatónak 

tekinthető
•  A maximum 3 mm-es tűlyukak elfogadhatók
•  A karcolások 75 mm-ig elfogadhatók

fényforrás



19

Kiegészítő források
Színvisszaadási index (CRl)

Teljes napenergia áteresztés

Hőátbocsátási módozatok

Reflexiós bevonatok

Az index azt mutatja, hogy az üvegen átjutó nappali fényben a színek mennyire 
torzulnak az üvegezés nélküli nappali fényhez képest. A skála 1-től 100-ig terjed. 
Alacsony CRl-érték esetén például a színek fakónak tűnnek, míg magas CRl-értéknél 
a színek elevennek és természetesnek látszanak. Az építészeti üvegeknél a CRl azt 
mutatja, hogy egy adott üvegszerkezet milyen hatással van az üvegen keresztül látott 
tárgyak megjelenésére.

A teljes napenergia besugárzásnak (közvetlen és közvetett vagy elnyelt) az üvegen 
keresztül átengedett rész százalékos aránya.

A hőátbocsátás hőáramlás, hővezetés, illetve sugárzás (amit „emissziónak” is neveznek) 
útján valósul meg. A hőáramlás a hőmérséklet-különbség miatt kialakuló levegőmozgás 
eredménye. Például a meleg levegő felfelé mozog, ezzel szemben a hideg levegő 
lefelé. Hővezetés akkor jön létre, amikor egy tárgy energiát ad át egy másik tárgynak. 
Sugárzásról, vagy emisszióról olyankor beszélünk, amikor a hő (energia) egy közegen 
áthaladva egy tárgyba ütközik, amely azt átereszti, visszaveri vagy elnyeli.

A kültéri közepes visszatükröző képesség (reflexió) és az alacsony emissziós                         
(Low-E) tulajdonságok minőségi kombinációja. Ezek a bevonatok lehetővé teszik 
a tervezők számára, hogy a jó U-értéket alacsony naptényezővel és esztétikus 
megjelenéssel ötvözzék. A GUARDIAN ezeknek a termékeknek széles skáláját kínálja. 



Infravörös (hosszú hullámhosszú) energia

Szelektivitás

Low-E bevonatok

Relatív hőnyereség

R-érték

Sugárzó hőforrások – például elektromos hősugárzók vagy földgáztüzelésű, 
légbefúvásos fűtőberendezések – által termelt energia. Emellett minden olyan 
tárgy, amely képes hőt elnyelni és azt kisugározni, hosszú hullámhosszú, infravörös 
energiát termel. MEGJEGYZÉS: Amikor az üvegezés elnyeli és kisugározza a nap rövid 
hullámhosszú energiáját, az átalakul hosszú hullámhosszú energiává.

A látható fényáteresztés és naptényező aránya. A magasabb szelektivitási arányszám 
azt jelenti, hogy a helyiségbe bejutó nagy fényáteresztés mellé alacsony naptényező 
párosul, ami különösen nyáron kívánatos. Ennek az arányszámnak a segítségével mérik, 
hogy az üvegezés „spektrálisan szelektív”-e. 

A viszonylag természetes megjelenésű Low-E bevonatok a hosszúhullámú, infravörös 
energia (hő) visszatükrözésével csökkentik a hőveszteséget, ezáltal pedig csökkentik 
az U-értéket és javítják az energia-hatékonyságot. 
A jelenlegi, katódporlasztással felvitt Low-E bevonatok többrétegű, összetett 
konstrukciók, amelyeket azzal a céllal terveztek, hogy nagyfokú, látható fényáteresztést 
és kismértékű, látható fényvisszaverődést biztosítsanak, továbbá csökkentsék a 
hőátadást. Kombinálhatók napvédő bevonatokkal is. A SunGuard® High Selective, HP 
és a ClimaGuard® termékei egyaránt rendlelkeznek Low-E bevonatokkal.

Az üvegen keresztül, egy adott feltételrendszer mellett megvalósuló teljes hőnyereség. 
Ez az érték tekintetbe veszi a beltéri/kültéri levegőhőmérsékletek közötti különbséget, 
valamint a szoláris sugárzás hatását.

Az üvegezés hőáramlással szembeni ellenállásának a mértéke. Meghatározása úgy 
történik, hogy az 1-et elosztjuk az U-értékkel (R-érték = 1/U-érték). A magasabb 
R-érték az üvegezés jobb hőszigetelő tulajdonságát jelzi. Az R-értéket nem használják 
általánosan az üvegezési termékek minősítésére, itt az U-érték jobb megértése 
érdekében hivatkozunk rá.
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Napenergia

A napból érkező sugárzó energia, amelynek hullámhossza 300 és 4000 nm között 
változik, UV sugarakat (300 - 380 nm), látható fényt (380 - 780 nm) és infravörös 
energiát (780 - 4000 nm) tartalmaz.

Visszaverődési % =  a beeső napenergiának az a része százalékban kifejezve, amelyik 
az üvegről kifelé visszatükröződik. 

Elnyelési % =  a beeső napenergiának az a része százalékban kifejezve, amelyik az 
üvegben elnyelődik

Áteresztési % = a beeső napenergiának az a része százalékban kifejezve, amit az üveg átereszt

A visszavert + elnyelt + áteresztett energia százalékos arányának összege = 100%.

További szempont az emisszió, vagy más néven sugárzóképesség. Ez alatt az elnyelt 
energia visszasugárzását értjük, amely az épület belső tere és a kültér felé egyaránt 
kisugározható. A sugárzóképességet az alacsony emissziós értékű, azaz Low-E 
bevonatok alkalmazásával lehet befolyásolni. 

vissaverődés

elnyelés

áteresztés

napenergia

A szoláris energia fizikája



Árnyékolási együttható (SC)

Napvédő reflexiós bevonatok

Spektrálisan szelektív üvegezés

Ultraibolya áteresztés

A napsugárzás hatására a különböző üvegeken keresztül történő teljes napenergia 
áteresztések összehasonlítására szolgál az árnyékolási együttható. Megmutatja, hogy 
a színtelen 3 mm-es float üveghez képest (melynek a napenergia áteresztése 87%) 
az adott üveg, megegyező körülmények esetén, milyen arányban engedi a beltérbe 
bejutni a napenergiát. Az érték 0,0-1,0 közötti lehet. Minél alacsonyabb az érték, annál 
alacsonyabb a naphő-áteresztés, tehát annál kevesebb hőmennyiség jut a beltérbe.

Általában a nagy(magas)-reflexiós bevonatok, amelyek a reflexió és elnyelés révén 
csökkentik a napenergia áteresztést. Rendkívül hatékonyan csökkentik ugyan a 
napenergia áteresztést, a látható fényáteresztés mértéke viszont általában alacsonyabb. 
Önmagában a napvédő reflexiós bevonatoknak az U-értéke nem olyan jó, mint a Low-E 
bevonatok esetén. A GUARDIAN ebben a termékkategóriában a SunGuard® Solar 
termékcsaládot kínálja és sok esetben ez az üveg párosítva van Low-E bevonattal 
ellátott üveggel, mint a hőszigetelő üvegszerkezet szemközti üvegtáblája.

Nagy teljesítőképességgel rendelkező üvegezés, amely a lehető legtöbb természetes 
fényt engedi be, ugyanakkor a lehető legtöbb napenergia behatolását akadályozza 
meg. A spektrálisan szelektív üvegezés nyáron véd a nap üvegen keresztüli felmelegítő 
hatása ellen és ugyanaz az üveg télen megakadályozza a belső hő kiáramlását, és a 
természetes fény maximális kihasználásával lehetővé teszi az épület lakói számára, 
hogy csökkentsék a mesterséges világítás használatát, ezáltal számottevően csökkenti 
az épületek energiafogyasztását.

A beeső ultraibolya sugárzásnak az a százalékban kifejezett része, amely közvetlenül átjut 
az üvegen. Az UV fénynek való tartós kitettség hatására a szövetek és színezőanyagok 
kifakulhatnak, a műanyag károsodik, és többféle fa külső megjelenése is megváltozik. 
Az ultraibolya fény a napból érkező sugárzó energia, amelynek hullámhossza 300 és 
380 nm között van, légtömege pedig 1,5. 
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U-érték

Látható fény

Az üvegen keresztül, a belső és külső levegőhőmérséklet közötti különbség 
következtében létrejövő veszteség mértéke. A hőátbocsátási tényező egységnyi 
felületre határozza meg az átáramlott hőmennyiséget. Az alacsonyabb U-érték jobb 
hőszigetelő képességet takar. Mértékegysége a W/m2K.

A napsugárzás, mint elektromágneses sugárzás látható tartományába eső, 380 nm és 
780 nm hullámhosszú sugárzás, CIE 2°szabványos D65 sugárzáseloszlással (Il l D65).

Áteresztési % =  a beeső látható fényből az üvegen keresztül áteresztett rész 
százalékos aránya 

Belső visszaverődési % =  a beeső látható fényből az üvegről befelé visszatükröződő 
rész százalékos aránya

 
Külső visszaverődési % =  a beeső látható fényből az üvegről kifelé visszatükröződő 

rész százalékos aránya



A feltüntetett teljesítményadatok névlegesek és a gyártási tűréshatárokon belül változhatnak. A fotospektrális értékek az EN 410, az U-értékek pedig az EN 673 szerintiek.

Az ebben a kiadványban szereplő termékek értékesítése a GUARDIAN általános értékesítési feltételei és a vonatkozó írásos garanciák szerint történik. A vásárló 
felelőssége meggyőződni arról, hogy a termékek megfelelnek a felhasználási célnak. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi GUARDIAN képviselőjével, hogy 
megszerezzen minden vonatkozó kezelési és feldolgozási útmutatót, il letve a legújabb termékinformációkat.
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