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Tisztelt Építkezõ!

"A lényeg, ami nem látszik" - ez volt a WIENERBERGER Téglaipari zRt. egyik

legelsõ hirdetésének szlogenje. És ami a házépítést illeti - ez a frappáns, tömör

megfogalmazás valóban tökéletesen illik a falazatra. A kész épületen nem látszik,

nem hivalkodik, hiszen elfedi a vakolat vagy a külsõ burkolat, ugyanakkor több

generáción keresztül megszabja a házban lakók életminõségét és lakhatási

költségét. A háznak ugyanis - a szigetelés mellett - ez az egyetlen eleme, amely

az évek folyamán csak javítgatható, de ki nem cserélhetõ - egy életre szóló döntés. 

Erre a döntésre, a falazat kiválasztására ráadásul az építkezés legelején kerül

sor, amikor az építkezõ az építési munkákkal kapcsolatban még nagyon kevés

gyakorlati tapasztalattal bír.

Ezért határozta el a WIENERBERGER

Téglaipari zRt., hogy a Ház-Mester

füzetsorozata keretében megkísérli

összefoglalni azokat a szempontokat

és tudnivalókat, amelyek segítségével

ez az "életre szóló döntés" optimálisan

hozható meg, és az építkezõ

hatékonyabban és eredményesebben

tud "egy nyelven beszélni" az

építkezést lebonyolító építész és

kivitelezõ szakemberekkel.

Ebben az ismertetõben ugyanakkor

általános érvényû tudnivalókat és

szempontokat találnak. A WIENERBERGER Téglaipari zRt., a Porotherm

Építési Rendszer gyártója, Magyarország egyik legnagyobb építõanyag-gyártó cége.

A speciálisan a Porotherm-termékekrõl szóló részeket piros színnel külön

megjelöltük - mint ezt a bekezdést is.



1. Jó hõszigetelõ

Télen akkor jó a közérzetünk a lakásunkban, ha kellemes

meleget érzünk. A meleget természetesen fûtéssel állítjuk elõ,

a fal szerepe ebben az esetben az, hogy ebbõl a "megtermelt"

melegbõl minél kevesebbet

engedjen át magán, illetve hogy

a kinti hidegbõl minél kevesebbet

engedjen be. A falnak tehát minél

jobb hhõõsszziiggeetteellõõ  ttuullaajjddoonnssáággggaall

kell rendelkeznie. 

Az építõanyagok, adott építési

felületek hõszigetelõ képessé-

gének mérésére a hhõõááttbbooccssááttáássii

ttéénnyyeezzõõtt,,  aazz  úúnn..  ""UU""--éérrttéékkeett használják.  Ez az egyik olyan

szakszó, az egyik olyan mûszaki paraméter, amellyel minden

építkezõ találkozik. 

Mikor tekinthetõ jónak az "U"-érték?

Minél kisebb az "U"-érték, annál

jobb hõszigetelõ képességû a fal.

A minél jobb "U"-értékû fal elsõ-

sorban a lakók érdeke: kelleme-

sebb hõérzet, kisebb fûtési költség.

Az "U"-értéket gyakran összekeverik a prospektusokban az ún.

"λ"-értékkel, mert annak mértékegysége hasonló (W/mK).

Ennek jelentése azonban más, így a két érték nem összevethetõ!

AA  WWIIEENNEERRBBEERRGGEERR  TTééggllaaiippaarrii  zzRRtt..  áállttaall  ggyyáárrttootttt  ffaallaazzóóeelleemmeekk  ""UU""--éérrttéékkee::

Porotherm 44 N+F* 0,34 W/m2K (44 cm vastag fal)

Porotherm 38 N+F* 0,41 W/m2K (38 cm vastag fal)

Porotherm 30 N+F* 0,49 W/m2K (30 cm vastag fal)

Porotherm 30 0,63 W/m2K (30 cm vastag fal)

Porotherm 25 N+F 0,98 W/m2K (25 cm vastag fal)

B30 1,44 W/m2K (30 cm vastag fal)

* hõszigetelõ falazóhabarccsal falazva kétoldalt 1,5 cm mész vakolat.

A fenti táblázat megmutatja, hogy a ffaallaazzóóeelleemmeekkbbõõll

ffeellééppíítteetttt  ffaall hõszigetelõ képessége függ:
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I.

Nyáron mindig meleg van, télen mindig hideg van…

avagy milyen épületfizikai tulajdonságokkal rendelkezik a jó falazat?
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Egyrészt a ffaall  vvaassttaaggssáággááttóóll. Ha elegendõ hely áll ren-

delkezésünkre, akkor tehát érdemes minél vastagabb falat

építeni (ez - mint ahogy késõbb szó lesz róla - nem csak a

hõszigetelés, de a hõtárolás és a hangszigetelés szempont-

jából is kedvezõ). A vastagabb falazat azonban több helyet

foglal el, és amennyiben az építkezésre rendelkezésre álló

alapterület behatárolt (például a beépíthetõ telekhányad

korlátozottsága miatt), akkor ez a lakótérbõl vesz el akár

értékes négyzetmétereket is. Ilyenkor kompromisszumot

kell kötni, és egy vékonyabb, de lehetõség szerint még

szintén jó "U"-értékkel bíró falazóelemet kell választani.

Másrészt a ffaallaazzóóeelleemm  sszzeerrkkeezzeettii  ffeellééppííttééssééttõõll (üreg-

szerkezet, nagyobb porozitás, több légzárvány). Ezért lehet

például a Porotherm 30 N+F falazóelem majdnem három-

szor jobb hõszigetelõ, mint egy B30 blokktégla. Nem

szabad elfelejteni azt sem, hogy a ffaallaazzaatt hõszigetelõ

képessége a falazóelemeken

túl az azokat összetartó

hhaabbaarrccss  hhõõsszziiggeetteellõõ  kkééppeess--

ssééggééttõõll is függ! Hõszigetelõ

falazóelemek használata

esetén feltétlenül ajánlatos

hhõõsszziiggeetteellõõ  ffaallaazzóóhhaabbaarrccssoott

használni!

••

AAzz  ""UU""--éérrttéékk

Azt mutatja meg, hogy ha egy fal vagy bármely határolószerkezet két

oldala között 1°C a hõmérsékletkülönbség, akkor ezen fal 1m
2

felületén mekkora hõmennyiség áramlik át 1 másodperc alatt. Minél

kisebb az "U"-érték, annál jobb hõszigetelõ képességû az adott fal. 

A hõátbocsátási tényezõ mértékegysége W/m
2 K. (A Celsius fok helyett

a hétköznapi életben nem használt Kelvint alkalmazzák.)
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A fenti táblázatból kiderül az is, hogy egy több ezer éve siker-

rel alkalmazott építõanyag, a kerámia falazóelem hõszigetelõ

képessége az egyik olyan tulajdonság, amelynek fejlesztésében

a modern téglaipar jelentõs javulást tudott elérni. Mibõl adódik

a korszerû tégla falazóblokkok jó hõszigetelõ képessége?

Az alapelv régen ismert: a zárt

közegbe kényszerített - így

áramlásra képtelen - levegõ az

egyik legjobb hõszigetelõ anyag.

Ezért a modern hõszigetelõ

falazóblokkokban üregek - ún.

cellák - sokaságát alakítják ki,

amelyekbe a falazás során

valóban "bezáródik" a levegõ -

jelentõsen javítva ezzel a fal hõszigetelõ képességét. (Csak egy

példa ennek illusztrálására: egy mai, Porotherm 44 N+F-bõl

rakott, 44 cm vastagságú téglafal hõszigetelõ képességét egy

2,1 m vastag hagyományos kisméretû tömör téglafallal lehetne

elérni.) 

A levegõvel telt szigetelõ üregek gátolják a hõ áramlását.

Minél több ilyen üreg kerül a hõáram útjába, annál hosszabb

utat kell megtennie, és annál kevesebb meleg levegõ éri el a

külsõ teret. Azonban még ez sem elég. A korszerû kerámia

falazóblokkoknál ugyanilyen

légüregeket, légzárványokat

alakítanak ki mikroszkopikus

méretekben, magában a tégla

anyagában. Ezek ugyanúgy

"mûködnek" mint a látható

üregek: szigetelésjavító funkci-

óval bírnak.

Ha közelrõl megvizsgálunk egy Porotherm külsõ falazóblokkot,

akkor a tégla anyagában rengeteg apró "dudort" vehetünk

észre. Ezek mikroszkopikus

légzárványok, ezért nevezzük a

hõszigetelõ képességében így

továbbfejlesztett falazóele-

meket ppoorróózzuuss  ttéégglláákknnaakk..  

A porozitás elérésére a Porotherm téglák esetében fûrészport

vagy más természetes alapanyagot kevernek az agyaghoz,

mely a téglában alacsony gyulladásponton elég, a helyén pedig

létrejön a légzárvány. 

Törekedni kell arra, hogy a falban

felhasznált építõelemek hõszi-

getelõ képessége ne térjen el

lényegesen egymástól, mindegyik

viszonylag jó értéket mutasson.

Egyrészt azért, mert a "leggyen-

gébb" elemen mindig elillanhat-

na a hõ, másrészt az így létrejövõ

hõhidak egyéb hátrányokkal is

járnak (errõl késõbb a páraház-

tartás kapcsán lesz szó). 

TTiipppp::

AA  hhõõsszziiggeetteellõõ  ffaallaakk  ffaallaazzáássááhhoozz  hhaasszznnáálljjuunnkk  hhõõsszziiggeetteellõõ

hhaabbaarrccssoott,,  aa  nnyyíílláásszzáárróókk  fföölléé  kkeerrüüllõõ  áátthhiiddaallóósszzeerrkkeezzeetteekkeett

ppeeddiigg  úúggyy  vváállaasssszzuukk  kkii,,  hhooggyy  aazzookk  sszziiggeetteellééssee  nnaaggyyjjáábbóóll  mmeegg--

eeggyyeezzzzeenn  aa  ffaallaazzaatt  hhõõsszziiggeetteellõõ  kkééppeessssééggéévveell..  TTeerrmméésszzeetteesseenn

aa  jjóó  mmiinnõõssééggûû  nnyyíílláásszzáárróókk  ffeellhhaasszznnáálláássaa  iiss  ffoonnttooss,,  eezz  aazzoonnbbaann

mmáárr  nneemm  ttaarrttoozziikk  kköözzvveettlleennüüll  aa  ffaallaazzááss  mmuunnkkaaffoollyyaammaattááhhoozz..

2. Jó a hõtároló képessége 

Egy ház hõháztartásának azonban csak egyik eleme a falazat

hõszigetelõ képessége. Majdnem ugyanilyen fontos a falazat

hhõõttáárroollóó  kkééppeessssééggee..

Csak egyetlen példa a hõtárolás fontosságának szemlél-

tetésére. Télen reggel munkába menet üresen hagyjuk a

lakást. Ha azt szeretnénk, hogy hazatérve is kellemes

hõmérséklet fogadjon bennünket,

akkor vagy napközben is fûtenünk

kell (feleslegesen…), vagy olyan

falazóanyagot kell használnunk,

amely hõtároló képességénél fogva

megõrzi nekünk a meleget.

A cserépkályháról mindenkinek

a kellemes meleg jut eszébe,

sokunkban felidézõdnek a gyerek-

kor téli estéi a cserépkályha, a kemence mellett. 
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A cserépkályhát fel kell fûteni, felveszi a hõt, majd a fûtés

lekapcsolása után még hosszú idõn keresztül kiadja magából,

kellemes, egyenletes hõmérsékletet biztosítva a lakásban.

Köszönhetõ mindez a cserépkályha igen jó hõtároló

képességének. Ez anyagából következik, amely ugyanaz az

égetett agyag, amelybõl a tégla falazóblokkok is készülnek.

Sajnos elmondható, hogy a hhõõttáárroollóó  kkééppeesssséégg  jjaavvííttáássaa  iiss  ccssaakk

kkoommpprroommiisssszzuummookk  áárráánn valósítható meg. Általános értelemben

igaz, hogy aa  hhõõttáárroollóó  kkééppeesssséégg  eeggyyeenneesseenn  aarráánnyyooss  aa  ttöömmeeggggeell.

Azaz jó hõtároló képességet nehezebb, nagyobb, kevésbé

porózus falazóelemekkel lehet elérni, amelyek egyrészt jobban

terhelik a szerkezetet, másrészt gátat szabnak a hõszigetelõ

képesség javításának.

A falszerkezet kiválasztásánál nem lehet automatikusan a

legkorszerûbb nemzetközi trendeket, az azokban megnyilvá-

nuló szempontokat követni. Magyarország éghajlata ugyanis

jellegzetesen kontinentális: nyáron nagyon meleg van, télen

pedig igen hideg. A falszerkezetnek tehát - ellentétben a világ

sok más részével - mindkét "igénybevételnek" meg kell felelnie!

Nyáron a fõ szempont az, hogy kívül tartsuk a meleget, és

ilyenkor lelki szemeink elõtt a régi korok vastag, tömör falú

építményei jelennek meg. Jogosan: a meleg levegõ legegy-

szerûbben a nagy tömeggel

tartható kívül. A nagyobb

hõtároló képesség itt is komoly

elõny, hiszen az ilyen falak

lassabban melegednek fel

(nagyobb a hõtehetetlenségük),

napközben késleltetve a meleg

levegõ befelé áramlását.

Tipp:

A nagyobb tömeghez kapcsolt hõtároló képesség és a

porozitással összefüggõ jó hõszigetelõ képesség

közötti ellentmondás a kontinentális éghajlaton egy

érdekes falszerkezettel oldható fel a leghatásosabban.

Ezt a szerkezetet ttööbbbbrréétteeggûû  ffaallsszzeerrkkeezzeettnneekk nevezzük. 

A belsõ porózus tégla biztosítja

a jó hõszigetelõ és hõtároló

képességet, a légrés gyorsítja

a kifelé haladó pára eltávozását,

a külsõ felületre kerülõ burkoló-

vagy klinkertégla pedig árnyékol,

megvédi a szerkezetet a napsu-

gárzás közvetlen hatásától. 

Ezáltal egy ilyen szerkezet opti-

málisan elégíti ki a téli és nyári hõszabályozással kapcsolatos

igényeket. Elõnye még, hogy a külsõ felületre kerülõ klinker-

burkolat egyszerre szép (fel-

használásával a legváltozatosabb

esztétikai és építészeti megol-

dások érhetõk el, egyedivé

varázsolva a házat) és egyidejû-

leg jelent egy életre szóló, az

idõjárás viszontagságainak  maxi-

málisan ellenálló burkolatot.

Hátránya, hogy megépítése

bonyolultabb, nagyobb szaktudást igényel, valamint

- érthetõen - ára is magasabb a hhoommooggéénn  ffaallsszzeerrkkeezzeettnnééll.

3. Jól terhelhetõ

Felmerülhet a kérdés, hogy ha olyan hasznosak a pórusok és

a cellák, mint az korábban kiderült, akkor miért nem gyártják

a téglákat még több pórussal, még több üreggel - a még jobb

hõszigetelés érdekében? Könnyen belátható azonban, hogy

a porózus szerkezet és a sok üreg rontja a falazóelem terhel-

hetõségét. A prospektusokban a terhelhetõségre is találunk

adatokat nnyyoommóósszziilláárrddssáágg megnevezéssel.

NNyyoommóósszziilláárrddssáágg

Azt mutatja meg, hogy egy falazóelem vagy bármely

más építõelem adott felülete mekkora súlyt bír el. 

A nyomószilárdság mértékegysége N/mm
2 . 

Ez hétköznapi nyelvre fordítva azt jelenti, hogy

1 N/mm
2 = 100 tonna teher négyzetméterenként.
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Falazat esetében a terhelhetõség jelentõsége az, hogy a falnak

el kell viselnie a még fölé kerülõ elemek, födém(ek) és

a tetõszerkezet súlyát. A födém(ek) terhelésére méretezett

falszerkezeteket nevezzük tteehheerrhhoorrddóó  ffaallaakknnaakk, (a válasz-

falaknak például nincs ilyen funkciója.) Általánosan kijelent-

hetõ, hogy a nyomószilárdság és a hõszigetelõ képesség csak

egymás rovására javítható tulajdonságok (a természet itt is

a "valamit valamiért" dilemmáját állítja elénk). A cél az opti-

mális megoldás megtalálása. 

Az optimumkeresést a Porotherm téglák esetében számítógép-

pel végezték el, ennek eredménye az az üregszerkezet, az az

anyagösszetétel, amely kiemelkedõ hõszigetelõ képességet

biztosít a hétköznapi felhasználásra teljes mértékben meg-

felelõ nyomószilárdság mellett.

A Porotherm blokktéglák

legalább 10 N/mm2 nyomó-

szilárdsággal kerülnek piacra.

Ezt a teherbírást jól szemlélteti,

hogy egyetlen Porotherm 38 N+F

tégla felülete 24 elefántot lenne

képes megtartani! 

A statikai számításokat természetesen szaktervezõnek kell

elvégezni, de általánosságban elmondható, hogy a Porotherm

falazóelemek megbízhatóan alkalmasak az átlagos családi-,

illetve kisebb társasházak teherhordó falainak építésére.

A Porotherm pincetégla terhelhetõsége - a rákerülõ nagyobb

súly miatt - 14 N/mm2.

Nagyon fontos figyelembe venni azt is, hogy a falazat

nyomószilárdságát, terhelhetõségét a tégla és a közé kerülõ

habarcs együttesen határozza meg! Vizsgálni kell tehát a fel-

használt habarcs nyomószilárdságát is, nehogy jelentõsen

rontson a tégla által elért terhelhetõségen. 

A WIENERBERGER Téglaipari zRt. által forgalmazott

Porotherm TM hõszigetelõ falazóhabarcs nyomószilárdsága

5 N/mm2, a Porotherm M 100 falazóhabarcsé 10 N/mm2,

a Porotherm M 30  falazóhabarcsé pedig 3 N/mm2.

1. Szigeteljünk, ne "dunsztoljunk"!

Képzeljünk el egy hûvös õszi napot, amikor az utcán sétálva

egyszer csak elkezd zuhogni az

esõ. Elõvesszük a nejlon

esõköpenyünket, magunkra húz-

zuk, s egy idõ után úgy érezzük

hogy szaunában vagyunk: a

köpeny belseje bepárásodott! 

Ezt élhetjük át akkor is, ha olyan

falszerkezetet választunk, amely

ugyanilyen "dunsztba" zárja a házat. A jelenség fizikai

magyarázata a következõ. A különbözõ hõmérsékletû levegõ

különbözõ mennyiségû vízgõzt képes felvenni. Minél alacso-

nyabb a levegõ hõmérséklete, annál kevesebbet. 

A lehûlt levegõben, illetve az ezzel érintkezõ felületen

a "fölös" vízgõz kiválik, folyékony halmazállapotú pára

képzõdik. Ezért csapódik ki a testünkbõl kiáramló izzadság

a hideg levegõvel érintkezõ köpenyen, ezért képzõdik harmat

hûvös hajnalokon a talajközeli növények levelein, de ezért

csapódik le a lakótérben keletkezõ "fölösleges" vízgõz is a

II.

Hogy szeressen otthon lenni

avagy mi az egészséges lakóklíma titka?
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hûvösebb határoló falak felületén - fõleg a sarkokban. Ha a

lecsapódott pára nem tud eltávozni, akkor a vizes falfelületen

ppeennéésszz képzõdhet. Nem szabad tehát - például egy nem

megfelelõen kiválasztott szigeteléssel - a nejlon esõköpenyhez

hasonló "dunsztba" zárni a falazattal a

házat!

Kevéssé ismert tény, hogy hõérzetünket a "valódi" hõmérsék-

leten túl a levegõ páratartalma is befolyásolja. Ugyanazt a

hõfokot szárazabb levegõben

melegebbnek, nyirkosabb leve-

gõben hûvösebbnek érezzük. 

Hõérzetünk szempontjából is

fontos tehát, hogy gondoskod-

junk a lakótérben - kipárolgás,

kilélegzés, fõzés, mosás során -

keletkezõ vízgõz eltávolításáról.

A túl száraz levegõ ugyanakkor légutainkat irritálja, légzõ-

szervi megbetegedésekhez vezethet. Olyan falszerkezetre van

tehát szükség, amely képes optimálisan szabályozni a lakás

nneeddvveesssséégghháázzttaarrttáássáátt: képes magába szívni a fölös vízgõzt és

ezt akkor leadni, amikor a belsõ levegõ túl szárazzá válik.

Talán meglepõ, de létezik a természetben is olyan "beren-

dezés", amely képes teljesíteni ezt a bonyolult és összetett

feladatot: az égetett agyag, azaz a tégla anyagszerkezetében

hordozza a megoldást. A tégla anyagában

mikroszkopikus hajszálcsövek, ún.

kkaappiilllláárriissookk figyelhetõk meg. 

Ezek révén a téglafal képes felvenni a

kicsapódott felesleges vízgõzt, képes

magában megtartani, és a belsõ ned-

vességtartalom csökkenésekor képes azt

leadni. 

A páraháztartás szabályo-

zását nagyon jól szemlél-

tetik azok a kis agyaggöm-

bök, amelyeket barkácsáru-

házakban lehet kapni, s

amelyeket a virágföld-

höz keverve lehetõvé

válik, hogy csak

ritkábban kelljen lo-

csolnunk. Ennek oka, hogy a kerámiagömbök

locsoláskor magukba szívják a földbe kerülõ "fölös" ned-

vességet és azt a virágföld kiszáradásakor leadják - éppen úgy,

mint ahogy a téglafalazatok esetében olvashattuk. 

A belsõ levegõ állandó, kiegyen-

súlyozott nedvességtartalma, az

ebbõl adódó kellemes lakóklíma

és penészmentes fal a ""lléélleeggzzõõ

ffaallnnaakk"" köszönhetõ.

AA  ppáárraaddiiffffúúzziióó

PPáárraaddiiffffúúzziióónnaakk (páraátbocsátásnak) nevezzük a gõz állapotú víz

vándorlását a porózus építõanyagokban. Ennek a kifelé "vándorlás-

nak" az oka az a páranyomás-különbség, ami a belsõ magasabb és

a külsõ hidegebb hõmérséklet különbségének hatására jön létre.

Mivel a vízgõz egy része - mint arról már esett szó - a hidegebb

közegben kicsapódik, a fal tervezésénél fontos gondoskodni arról,

hogy az így keletkezõ víz ne a fal esetleges szigetelõ rétegében

jelenjen meg, mert ez károsítja a szigetelõ anyagok nagy részét.

Az erre vonatkozó méretezés a tervezõ feladata.

A falazóelemek páravezetõ képességének jellemzésére a páradif-

fúziós tényezõt vagy a páradiffúziós ellenállási számot használjuk.

A ppáárraaddiiffffúúzziióóss  ttéénnyyeezzõõ azt a páramennyiséget adja meg, amely

a fal két, egymástól 1 méter távolságra lévõ rétege között

1Pa (paszkál) nyomáskülönbség hatására a felület 1m
2 -én

1 másodperc alatt áthalad. A nagyobb szám jobb páravezetõ

képességre utal. A páradiffúziós tényezõ mértékegysége

10
-9 kg/msPa. 

Némileg egyszerûbb a ppáárraaddiiffffúúzziióóss  eelllleennáálllláássii  sszzáámm értelmezése.

Ez azt mutatja meg, hogy egy méter vastag anyag diffúziós ellenál-

lása hányszor nagyobb 1m vastag levegõ diffúziós ellenállásánál.

Mértékegysége még egyszerûbb, mert nincs, ez egy viszonyszám.

AA  lléélleeggzzõõ  ffaall

Az égetett kerámia "lélegzõ képességére" kínál jó

példát a reklámokban is szereplõ illllaattkkeerráámmiiaa. 

A kerámia edénykét illatos anyaggal töltik fel,

amelynek "illatpárája" az égetett agyag kapillári-

sain keresztül - "automatikus adagolással" - átjut

az edény falán és biztosítja a helyiségben a levegõ

kellemes frisse
sségét.
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Jellegzetesen ilyen pont a

nyílászáró feletti áthidalás. Ennek

hõszigetelésére különösen célszerû

odafigyelni, no meg az anyagára

is, hiszen itt is fontos, hogy lehetõ-

leg ez is téglafelület legyen.

2. Jó hangszigetelés

Ma már a kellemes lakóérzet egy további fontos kritériuma,

hogy otthoni életünket a külsõ

zajoktól minél jobban védve

élhessük. A falazattal szemben

tehát elvárás az is, hogy akadá-

lyozza a külsõ zajok bejutását,

legyen minél jobb  hangszigetelõ. 

A falazatnak alapvetõen a léghangok elleni szigetelést, a

födémnek pedig a testhangok elleni (pl. lépések hangja elleni)

szigetelést kell biztosítania.

A léghanggátlást a fal tömegének növelésével vagy járulékos

szerkezet (pl. gipszkarton + szálas szigetelés) felszerelésével

javíthatjuk.

Fontos azonban tudni, hogy egy helyiség hangszigetelésének

megítélésénél az öösssszzeess érintkezõ felületet (fal, nyílászárók,

födém) figyelembe kell venni.

AA  nnaaggyyoobbbb  ttöömmeegg  hhaannggsszziiggeetteellééss  jjaavvííttóó  ttuullaajjddoonnssáággáánn

aallaappsszziikk  aa  PPoorrootthheerrmm  3300  hhaannggggááttllóó  ttééggllaa,, amellyel lakások

vagy zajos helyiségek közötti speciális falazatok építhetõk.

AA  hhõõhhiiddaakk

Immár az is látható, miért fontos, hogy a külsõ

térrel érintkezõ falfelületek nagyjából egyenlõ

hõszigetelõ képességgel rendelkezzenek. 

Ha valahol a felületen gyengébb a hõszigetelés,

akkor ez a felület hidegebb lesz (""hhõõhhíídd"

keletkezik), és ezen a felületen fog kicsapódni

a pára, ez lesz a penészedésre leginkább hajla-

mos pont. Prospektusokban a ssúúllyyoozzootttt  lléégghhaannggggááttlláássii  sszzáámm (Rw
)

jellemzi a falazóelemek hangszigetelõ képességét, amit

dB (decibelben) adnak meg. A magyarázat bonyolult-

sága miatt a definíciót mellõzve errõl csak annyit, hogy

minél nagyobb ez a szám, annál jobb zajvédõ a

falazóelem.

AA  lléégghhaannggggááttllááss

A zajokat épületfizikai értelemben két csoportba sorolhatjuk:

lléégghhaannggnnaakk nevezzük a levegõben terjedõ hangokat (ilyen

például egy, a fal túloldalán megszólaló televízió hangja),

tteesstthhaannggnnaakk pedig az olyan zajokat, amelyek az építõelem

közvetlen érintésébõl, ütésébõl adódnak (például kalapá-

csoláskor).
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1. Olcsó

Az oollccssóóssáágg megnevezés látszólag önmagáért

beszél. Néhány szempontra azonban fontos

felhívni a figyelmet. A falazaton spórolni

veszélyes dolog. Ma Magyarországon a teljes

építési költségnek mindössze 8 %-át teszi ki a teljes falazási

költség - beleértve a válaszfalak és az áthidalók beépítését is.

Ugyanakkor minden, ezzel kapcsolatos takarékosság - mint

arról a bevezetõben szó esett - egy életre, sõt több generáció

életére lesz kihatással. Egy vékonyabb, rosszabb hõszigetelõ fal

vásárlásánál megtakarított költséget például csak az újraáll-

ványozás költsége meghaladhatja, amennyiben néhány év

múlva - a fûtési költségeket látva - utólagos hõszigeteléssel

szeretnénk ellátni házunkat.

Egy családi ház építése során fõbb építkezési folyamatok

tájékoztató jellegû bekerülési költségaránya:

Földmunka, alapozás 6 %

Födémek 8 %

Falazatok 8 %

Tetõfedés 12 %

Nyílászárók 15 %

Burkolatok, felületképzések 11 %

Szigetelés 5 %

Szerelvényezés, gépészet, elekt 32 %

Egyéb 3 %

Tippek:

2. Gyorsan beépíthetõ

A ggyyoorrssaassáágg fontosságának megítélése egye-

di. Amennyiben a jelenlegi lakásunk

eladásából származó pénzre is szükségünk

van az építkezéshez, nem mindegy, hogy az

építkezés miatt mennyi idõt kell például albérletben töltenünk.

Ugyancsak fontos lehet a gyors építhetõség, ha kõmûveseinket

például órabérben fizetjük (ez Magyarországon ma még nem

általános, de Nyugaton annál inkább). Ha ezek a tényezõk

nem merülnek fel, akkor a gyorsaság szerepe kisebb.

Tippek:

AA  nnúúttffééddeerreess  kkaappccssoollaatt

A falazóelemek közé kerülõ habarcs szerepe az, hogy

összekösse (mintegy "összeragassza") az egyes  falazóelemeket

és kiegyenlítse közöttük a felületi egyenetlenségeket.

A habarcs terítése - külön munkafolyamat lévén - növeli

a falazási idõt, mivel a habarccsal a falba jutó nedvesség

kiszáradásához is idõ kell, ráadásul természetesen a habarcs

is pénzbe kerül. Jó lenne tehát, ha csak annyi habarcs kerülne

a falba, amennyi feltétlenül szükséges.

Egy régi "kõmûves babona" szerint a téglák közé nem kell

habarcsot rakni, "hiszen a levegõ a legjobb hõszigetelõ".

III.

Gazdaságosan legyen megépíthetõ

Olcsóság, gyorsaság, egyszerû és szakszerû kivitelezhetõség - ezekre a szempontokra

gondolunk akkor, amikor gazdaságos megépíthetõségrõl beszélünk.

A falazóelemek összehasonlítását soha ne darabra vetítve,

hanem m2-ben végezzük. (Hiszen a ház esetében is adott

nagyságú felületet kell megépíteni.) 

Az árkalkulációnál mindig a teljes szerkezetre végezzünk

számításokat: beleértve a habarcsfelhasználást, illetve

a külsõ vakolat/hõszigetelés/burkolat költségét is.

••

••

És ami szinte természetes: az árösszehasonlításnál mindig

vegyük figyelembe a használati értéket. Fogalmazzuk meg

elvárásainkat és az ezeknek megfelelõ elemeket vessük

össze.

••

A nagyobb falazóblokkokból gyorsabban lehet felépíteni

egy m2 falat (ezek ""hhaallaaddóóssaabbbbaakk"").

Gyorsabb a falazás, ha kevesebb munkafázisból áll.

Egy ilyen tipikus munkafázis a hhaabbaarrccssoozzááss

••

••
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Ez a tétel azonban - a korábban elmondottak szerint - csak

a mozdulatlan, zárt térbe kényszerített levegõre igaz, az így

felrakott falon viszont - mivel a vakolat nem jelent lezárást

a levegõnek - szabadon járhat át a huzat… A modern

falazóelemek esetében a fejlõdés a hhaabbaarrccssiiggéénnyy  csökke-

nésében is megfigyelhetõ.

BB3300:: függõleges fúga a teljes

felületen, habarcsigény: 50 l/m2

PPTTHH  3388  NN++FF:: függõlegesen egyál-

talán nem habarcsolandó, a téglák

illeszkednek egymáshoz, habarcs-

igény: 26 l/m2

A nútféderes falazóelemeknél az

elemek közé kerülõ levegõ nem

rontja a habarcshoz hasonlóan a

falazat szigetelését, sõt a hornyok

és az eresztékek közé zárt levegõ

ugyanolyan szigetelõ funkciót lát

el, mint a falazóelemek üregeibe és pórusaiba zárt.

Az eredmény a nútféderes falazóelemekbõl épült fal jobb

hõszigetelõ képessége. Ezért a nútféderes falazóelemek közé

nneemm  sszzaabbaadd  ffüüggggõõlleeggeesseenn habarcsot tenni!

Mindebbõl az is következik, hogy a falazóelemeknek nem

kell szorosan, szinte "légmentesen" érintkezniük, hiszen éppen

a kialakuló légpárna szigetel, másrészt fontos a hornyok és

eresztékek megfelelõ mérete, magassága: csak így biztosítható

ugyanis a valódi kötés az elemek között és csak így hozható

létre igazi légszigetelés a kapcsolódási pontokon. 

A WIENERBERGER Téglaipari zRt. megítélése szerint legalább

10 mm méretû kapcsolatra van szükség az "igazi" nútféderes

kapcsolathoz. A Porotherm téglák esetében ez az érték a

hornyoknál 15-20 mm, az eresztékeknél 10-12 mm közötti.

3. Egyszerûen és szakszerûen 
alkalmazható

Minél bonyolultabb egy falazat megépítése,

annál több hibaforrást rejt. Minél kevésbé

kidolgozott a konstrukció, annál nagyobb

szerep jut a szakemberek "fantáziájának", ez

pedig nem vezet mindig jóra. No és persze az az igazán gyors,

ami egyszerû, amit már kitaláltak. A hibák keresése, az utóla-

gos javítás, az áthidaló szükségmegoldások keresésével töltött

idõ pedig mind-mind pénz. Itt jut szerephez az eeggyysszzeerrûûsséégg,,

aa  sszzaakksszzeerrûûsséégg..

A legkorszerûbb falazatokat ma már rreennddsszzeerrbbeenn kínálják a

gyártók. A falazórendszerek alkalmazásának elõnye, hogy az

egyes építési elemek illeszkednek egymáshoz és hogy a rend-

szeren belül a speciális mûszaki, felhasználási igényekhez vagy

elõre kidolgozott ajánlások vagy speciális elemek állnak a sza-

kemberek rendelkezésére. Az eredmény: garantált mûszaki

paraméterek, egyszerû és gyors beépíthetõség.

Az alábbi ábra a Porotherm Építési Rendszeren keresztül szem-

lélteti a rendszerbõl építkezés elõnyeit. A válaszfalak és a belsõ

teherhordó  falak magassága azonos - gond nélkül egymáshoz

illeszthetõk. 

Az elemmagas áthidaló szigeteli

a nyílászáró feletti részt és egy-

ben magasságában illeszkedik

a falazóelemekhez. 

A nyílászárók beillesztéséhez

féltégla szükséges: a feles elem

a rendszerben kapható, nem kell

külön vágni az építkezés

helyszínén.

A rendszerelvûséget azonban alkalmazhatjuk a beépített

anyagokra is.

Az aannyyaagguukkaatt  tteekkiinnttvvee  hhoommooggéénn  sszzeerrkkeezzeettii  eelleemmeekk egyforma

fizikai tulajdonságokkal bírnak (például ugyanolyan

NN++FF

A nútféderes (N+F) falazóelemek úgy

kapcsolódnak egymáshoz mint a zipp-zár

két fele. 

A nútos és a féderes oldal egymásba

illeszkedve összekapcsolja a falazóele-

meket, így megtakarítható a függõleges

habarcsozás.
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párafelvevõ képességgel), és

egységes anyagszerkezetük

miatt egyszerre, egyben  vvaakkooll--

hhaattóókk,,  vvaakkoollaattttaarrttóó  kkééppeessssééggüükk

is azonos. 

A tégla - anyagszerkezetébõl

adódóan - az egyik legjobb

vakolattartó képességû anyag.

A Porotherm Építési Rendszer

minden elemének - beleértve az

áthidaló- és födémrendszert is - a

lakótérrel érintkezõ felülete

kerámia, ezzel biztosítva az

egységes érintkezõ felületeket a

lakótérben. Ebbõl következõen

kevesebb fajta anyagra és keve-

sebb munkafázisra van szükség.

1. Értékállóság

Mint már arról szó esett, a falazat nem cserél-

hetõ, így egy életre, de még inkább több

generációra szól. 

A falazattal szembeni egyik fontos

követelmény tehát aa  ttaarrttóóssssáágg,,  aazz  éérrttéékkáállllóóssáágg. Ennek

megítéléshez támpontul szolgálhat az, hogy az adott építõelem

milyen hagyományokkal rendelkezik.

A téglafalazatok körülbelül 6000 éves múltra tekintenek

vissza, égetett agyagból készült amforákat évezredek múltán is

épen hoztak felszínre elsüllyedt

görög hajókról, és Magyar-

országon is jó néhány román

kori, 6-700 éves téglatemplom

maradt meg épségben. A tégla-

termékek kapcsán tehát el-

mondható: akár több száz év

a garancia! 

2. Nedvességállóság

Sajnos a közelmúlt árvizei és belvizei

rávilágítottak annak a fontosságára, hogy

aa  ffaallaazzaattnnaakk  aa  rráá  mmeeggaaddootttt  ppaarraamméétteerreekkeett

(például a tartóképességet, a nyomószilárd-

ságot) aakkkkoorr  iiss  mmeegg  kkeellll  ttaarrttaanniiaa,,  hhaa  vvíízz  éérrii. Ez az elvárás nem

csak katasztrófahelyzetekben fontos, hiszen bármikor

megrepedhet egy falban futó csõvezeték, és egyáltalán nem

mindegy, hogy az így a falba kerülõ nedvesség hatására

mennyit veszít a falazat tartószilárdsága. 

A téglafal paraméterei elenyészõ mértékben függenek

a nedvességtõl.

3. Tûzállóság

A falazat kiválasztásánál figyelemmel kell

lenni a tûzállóságra is. Némely prospektus-

ban erre is találni adatokat tûzállósági

határérték megnevezéssel, órában megadva. 

IV.

A fallal szemben támasztott egyéb követelmények
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4. Fagyállóság

A falazóelemek - a porozitásból adódó

vízfelvevõ képességük miatt - nneemm  ffaaggyyáállllóóaakk

(a közhiedelemmel ellentétben még a kis-

méretû tömör tégla sem). Külsõ védelemrõl

tehát valamilyen burkolattal vagy vakolattal gondoskodni kell.

Garantáltan fagyálló külsõ téglaburkolat készíthetõ kklliinnkkeerr--,,

iilllleettvvee  bbuurrkkoollóóttéégglláákk felhasználásával (ezekrõl a többrétegû

falaknál esett szó). Ezek nem porózus, kis vízfelvevõ képességû

falazóelemek, amelyeket magasabb hõfokon égetnek ki.

A klinkertéglák ráadásul még savállóak is, így alig szennye-

zõdnek, ami különösen elõnyös lehet forgalmas nagyvárosi

környezetben.

5. Könnyû alakíthatóság

A fal építése során fontos a kköönnnnyyûû

aallaakkíítthhaattóóssáágg (ellenkezõ esetben feleslegesen

nagy lesz az építési selejt vagy éppenséggel

drága vágóberendezéseket kell felhasználni),

az pedig a beköltözés után válik fontos szemponttá, hogy

aa  ffaallaazzaattbbaa  kköönnnnyyeenn  ttuuddjjuunnkk  ffeellffüüggggeesszzttéésseekkeett (szögeket,

tipliket, képeink és polcaink felerõsítéséhez) eellhheellyyeezznnii, és

ezek bbiizzttoonnssáággggaall  mmeeggttaarrttssáákk a rájuk helyezett súlyokat

(ellenkezõ esetben drága, speciális eszközöket kell használni

akár a fúráshoz, akár a felfüggesztés eszközeként).

A Porotherm-rendszer elemei esetében egyrészt kevés

darabolásra van szükség (hiszen a rendszer elemei méretben

illeszkednek egymáshoz, illetve speciális célokra egyedi,

például feles elemek állnak rendelkezésre), másrészt a porózus

tégla könnyen - legcélszerûbben aligátorfûrésszel, normál

vágókorongú fûrész-géppel, ún.flex-szel vagy asztali gyémánt-

tárcsás vágógéppel - vágható.

6. Természetes alapanyagok

Szerencsére a környezetvédelem ma már

egyre több ember gondolkodásában kap

fontos helyet. Nem mindegy, hogy az

építkezés során mennyiben használunk ter-

mészetes alapanyagokat, ezek kitermeléséhez mennyire kell

megbolygatni a természet egyensúlyát, illetve az életciklus

végén keletkezõ "hulladék" mennyire szennyezi környezetün-

ket. Na és persze ami a legfontosabb: nem mindegy, hogy min-

dennapi életünk során mennyi-

re természetbarát anyagok vesz-

nek körül bennünket.

Az égetett kerámia, azaz tégla

a legemberközelibb, legtermé-

szetesebb alapanyagok egyike.

Elõállítása során a négy "õsi"

alkotóelem, aa  ttûûzz,,  aa  vvíízz  ééss  aa  fföölldd

ééss  aa  lleevveeggõõ jut szerephez. A földbõl bányászott agyagot vízzel

keverve teszik formázhatóvá, majd szárítják és kiégetik.

Az égetés során az agyag kémiailag átalakul és így jutunk

a semmihez sem hasonlítható anyagszerkezetû kerámiához. 

A kimerült agyagbányák jól

rekultiválhatók, a tégla pedig

a késõbbiekben anélkül dol-

gozható fel újra, hogy a termé-

szetet károsítaná. 

A korábban vázolt porozitás

elérésére is kizárólag termé-

szetes alapanyagot (pl. tiszta

fûrészport) használnak.

A falazat összetétele

Porotherm fal = Porotherm tégla + Porotherm

áthidaló + Porotherm habarcs

AA  PPOORROOTTHHEERRMM  ttéégglláákk  jjeellööllééssee

PPOORROOTTHHEERRMM márkanév
PPTTHH Porotherm rövidítése
4444  az építhetõ fal vastagsága (cm)
NN++FF  utal a nútféderes kapcsolatra

(jelzés nélküliek a habarcstáskás változatok)
II..oo..  minõségi osztály
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Tippek:

V.

Mire figyeljünk oda a falazóelemek megrendelésénél?

"U"-érték 2. oldal

nyomószilárdság 4. oldal

páradiffúzió 6. oldal

lélegzõ fal 6. oldal

hõhidak 7. oldal

léghanggátlás 7. oldal

súlyozott léghanggátlási szám 7. oldal

nútféderes kapcsolat 9. oldal

Porotherm téglák jelölése 11. oldal

VI.

Fogalmak

A falazóelemek aránylag nagy helyet foglalnak el, ezért

fuvarozásuk viszonylag drága. 

Figyeljünk oda tárgyalásnál a fuvardíjra is, lehetõleg

helyszínre leszállított árat kérjünk!

Nem mindegy, hogy az építkezés helyszínén a szállítás

során hová pakolják le a falazóelemeket. (Gondoljunk

arra, hogy minél messzebb a felhasználási helytõl, annál

több kézi áthordásra lesz szükség!) Egyeztessék, hogy

a rakodás díja beleértendõ-e a fuvardíjba, és azt is, hogy

ezért az összegért hová hajlandó a fuvarozó ledaruzni

az árut. (Ma már léteznek olyan tehergépkocsira szerelt

daruk, amelyek gond nélkül beemelik a rakatokat

a kerítésen, de akár felteszik azokat a kész födémre is.) 

A szállíthatóság és tárolhatóság miatt a falazóelemeket

raklapokra csomagolják. A gyártók a raklap árát vagy

beépítik a falazóelem árába (ekkor gyengébb minõségû,

••

••

••

ún. eldobható vagy egyutas raklapot használnak), vagy

a raklap díját külön meg kell fizetni. A tõlük így

megvásárolt használt raklapokat ugyanakkor a

gyártómûvek többségében visszavásárolják. A raklap

használatáért többnyire használati díjat kell fizetni.

Árinformáció kérésekor ezért feltétlenül tisztázzuk az

esetlegesen felmerülõ raklapköltségeket is, valamint azt,

hogy a használt raklapot hová szállíthatjuk vissza

(a kereskedõhöz vagy a gyárba).

A fóliázott, jó minõségû raklapon szállított áru jobban

bírja az esetleges raktározás alatt az idõjárás viszontagsá-

gait, akár át is teleltethetõ.

Több kereskedõ is kiszámítja a tervrajz alapján a szükséges

falazóelemek mennyiségét (mennyiségszámítási szolgál-

tatás). Érdemes ezt kihasználni.

••

••
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