
 
 
 

   
 

 

 
 

KŐZETGYAPOT 
FELHASZNÁLÁS 

 

• hő- és hangszigetelés 

• tűzvédelem 

• műszaki szigetelés 

• csomagolás 
  
GYÁRTÁSI FOLYAMAT 

 
A kőzetgyapot előállításának legfontosabb természeti erőforrásai a 
dolomit, a bazalt és a mészkő. A köveket olvasztókemencében 
körülbelül 1500 ºC hőmérsékleten cseppfolyósítják, szálakba fonják, 
impregnálják és megkeményítik egy speciális kemencében. A koksz az 
olvasztás jellemző tüzelőanyaga.  

FŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

 
A főbb alapanyagok a bazalt, a dolomit, a mészkő, a cement és a 
kötőanyagok, például a fenolgyanta és a formaldehidgyanta. A 
termelési hulladékot ennek során újrahasznosítják. A nyersanyagok 
megolvasztásához szükséges energiaigény viszonylag magas. Az 
emissziót leginkább a hevítési folyamat okozza (pl. Por, CO, CO2, SO2, 
NOx, ammónia, nehézfémek, hidrogén-fluorid, fenol, formaldehid), 
valamint a mészkő, dolomit kivonásának folyamata előtti folyamatok. 
A koksz szállításának hatása szintén releváns. Élettartama végén az 
anyag újra felhasználható vagy újrahasznosítható. 
 
 

ANYAGOK  

 

MŰSZAKI ADATOK 

Hővezetési tényező 
(W/mK) 

0,039  

Sűrűség (kg/ m3) 28 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 
- tűzálló 
- jó termikus tulajdonságok 
- magas páraáteresztő képesség 
- nem rothad 

 



 
 
 

   
 

 
 

 
 

ÜVEGGYAPOT 
FELHASZNÁLÁS 

 

• hő- és hangszigetelés 

• tűzvédelem 

• műszaki szigetelés 

• csomagolás 
 
  
GYÁRTÁSI FOLYAMAT 

 
Az üveggyapot előállításának legfontosabb természetes erőforrásai a 
kovasavas homok, szóda, dolomit, agyag, üveghulladék, bórax és 
fenolgyanta. A nyersanyagokat kemencében olvasztják fel 1200-1300 
°C hőmérsékleten. Az olvadékot stabilizálják, és egy fúvókán keresztül 
egy centrifugális rotorba vezetik, ahol az üveget szálakban szilárdítják 
meg (fibrációs folyamat), folyékony kötőanyaggal nedvesítik 
(impregnálás), és paplan formájában terítik. Ezt követi a vízpárolgási 
folyamat és a kötőanyag-polimerizáció magas hőmérséklet hatására 
az edzőkamrában (polimerizációs eljárás), amely után a termék 
megfelelő alakot kap. A termékeket tekercs, (alacsonyabb sűrűségű) 
vagy tábla formájában állítják elő. A fő energiaforrások a földgáz és az 
áram. 
  
FŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

 
A főbb alapanyagok: homok, mészkő, dolomit, újrahasznosított üveg, 
vegyszerek (nátrium-karbonát stb.), kötőanyagok (fenol, formaldehid 
és karbamid). Az üveggyapot előállításához szükséges fosszilis 
energiaigény nagyobb, mint a kőzetgyapoté, főként a nagy 
kötőanyag-mennyiség és a nagyobb villamosenergia-igény miatt. A 
kibocsátást a fűtési folyamat (pl. Fenol, formaldehid, ammónia, flurin) 
és az áramtermelés okozza. Az üveggyapot tulajdonságai hasonlóak a 
kőzetgyapothoz: jó szigetelő képesség, nem éghető, a felszabaduló 
szálak rákkeltőek lehetnek, újra felhasználható és újrahasznosítható. 
A legmagasabb Globális Felmelegedési Potenciál-hozzájárulást az 
egész termékre vonatkoztatva a gyártási folyamat jelenti, amit az 
alapanyag-kitermelés és -feldolgozás követ. 
Az újrahasznosított üveg nyersanyagként való használata egyre 
nagyobb jelentőségű, részesedése elérheti a 70% -ot is. 
 

ANYAGOK  

 

MŰSZAKI ADATOK 

Hővezetési tényező 
(W/mK) 

0,032- 0,04 

Sűrűség (kg/ m3) 10  

MŰSZAKI JELLEMZŐK 

- tűzálló 
- jó hőszigetelő képesség 
- magas páraáteresztő képesség 
- nem rothad  

 



 
 
 

   
 

 
 

 

EXTRUDÁLT POLISZTIROL (XPS) 
FELHASZNÁLÁS 

 

• hő- és hangszigetelés 

• csomagolás 
  
GYÁRTÁSI FOLYAMAT 

 
Az XPS habok többnyire polisztirolból (90-95 tömeg%) készülnek, 
amelyet szén-dioxiddal és halogénmentes habosító anyagokkal fújnak 
fel. A polisztirolgranulátumot nyomás alatt speciális sajtolóban 
extrudálják táblákká. A használt gáz általában HCFC, de CO2 is 
használható. 
A nyersanyagokat kemencében olvasztják fel 1200-1300 °C 
hőmérsékleten. A polisztirolt olajból és gázból állítják elő, ezért 
kapcsolódik ezen nyersanyagok elérhetőségéhez. Az XPS-t folyamatos 
extrudálási eljárással állítják elő, fő áramforrásként villamos energiát 
használva: a polisztirolgranulátumokat megolvasztják a sajtolóban, és 
habosítószert injektálnak bele nagy nyomáson. 
  
FŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

 
A polisztirolt fosszilis, nem megújuló forrásokból, például olajból és 
földgázból állítják elő. A termelés energia- és vegyszerigénye nagyon 
magas. A CO2-t tartalmazó táblák hozzájárulnak az alacsonyabb 
globális felmelegedési potenciálhoz, de hőszigetelő tulajdonságaik 
bizonyos vastagságtól csökkennek. Maga az anyag élettartama 
nagyon hosszú, de a várható élettartam az épület felépítésétől függ. 
Ha nincs ragasztva vagy szennyezve, akkor az XPS újra felhasználható 
vagy újrahasznosítható. Az anyag fűtőértékkel rendelkezik, amely 
termikusan hasznosítható. 
Az XPS habjainak nem megfelelő anyagát vagy a gyártás során 
keletkezett hulladék nagy részét újra hasznosítják az XPS gyártási 
folyamata során. 
 
 

ANYAGOK  

 
 

MŰSZAKI ADATOK 

Hővezetési tényező 
(W/mK) 

0,025- 0,04  

Sűrűség (kg/ m3) 20-65 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 

- az XPS nem érzékeny a 
nedvességre 
- a vízfelvétele jelentéktelen  

 



 
 
 

   
 

 EXPANDÁLT POLISZTIROL (EPS) 
FELHASZNÁLÁS 

 

• hő- és hangszigetelés 

• csomagolás 
  
GYÁRTÁSI FOLYAMAT 

 
Az EPS habok többnyire polisztirolból (90-95 tömeg%) készülnek, 
amelyet szén-dioxiddal és halogénmentes habosító anyagokkal fújnak 
fel. A nyersanyagokat kemencében olvasztják fel 1200-1300 °C 
hőmérsékleten. A polisztirolt olajból és gázból állítják elő, ezért 
kapcsolódik ezen nyersanyagok elérhetőségéhez.  
A habosítható polisztirol hőformázása során a pentán elpárolog és 
felépíti a habot. 
Adalékként grafitot használnak (szürke EPS), mert csökkenti az EPS -en 
keresztül áramló sugárzó hő mennyiségét. Ennek eredményeként 
jelentősen csökkentheti az anyagon keresztül történő hőátadást. 
  
FŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

 
A legfontosabb hatások a hőformázás során keletkező olaj- és pentán-
kibocsátások feldolgozásából származnak. A polisztirol jó szigetelő 
tulajdonságokkal rendelkezik; nedvességállósága magas. Gyúlékony 
anyag, és az égéskor sztirol keletkezik. Az anyag élettartama hosszú; a 
konstrukció teljes élettartama a rendszer jellemzőitől függ. Biológiailag 
nem bomlik le, de a tiszta habosított polisztirol újra felhasználható és 
újra feldolgozható. 
 

ANYAGOK 

 

MŰSZAKI ADATOK 

Hővezetési tényező 
(W/mK) 

0,03- 0,041  

Sűrűség (kg/m3) 10 –  50  
 
 



 
 
 

   
 

 

 
 
 

 
 

ANYAGOK  

 
Forrás: 

MŰSZAKI ADATOK 

Hővezetési tényező 
(W/mK) 

0,03- 0,041 

Sűrűség (kg/ m3) 20 –  50 

  

MŰSZAKI JELLEMZŐK 

- nulla gőzáteresztő képesség 
- nagy méretstabilitás 
- könnyű, merev és tartós 
- vegyi anyagokkal szemben 

ellenálló-képesség 
- nem éghető  

HABÜVEG 
FELHASZNÁLÁS 

 

• épületek és csövek hőszigetelése 

• szigetelő anyag zárt cellákkal, alacsony hővezető képességgel  

GYÁRTÁSI FOLYAMAT 

 
A habüveg tábla formában kapható, és tiszta üvegből készül, gázzal 
töltött buborékokkal. A buborékok szén-dioxid hozzáadásával jönnek 
létre az üvegolvadékban, amely reakcióba lépve CO2-t képez, amely 
nagyrészt csapdában marad a buborékokban. 

A gyártás lépései: olvadás 1100 C-on, formálás, lehűlés, összetörés, 
zúzás, szénporral keverés, habosítás formában történő hevítéssel 

(700-1000 C), lehűtés, födémekre vágás. 
  

FŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

 
A főbb alapanyagok a homok, a mészkő, a szénpor, az üveghulladék 
(majdnem 40%). A földgáz és a villamos energia a legfontosabb 
energiahordozó. A fő kibocsátás a por és a hőenergia-termelésből 
származó kibocsátás. Némi szilárd hulladék is keletkezik. Granulátum 
formában újrahasznosítható. 

 



 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CELLULÓZ SZÁLSZIGETELÉS 
FELHASZNÁLÁS 

 

• elsősorban vízszintes felületek 

• nem terhelhető födémek 

• eldugott, nehezen megközelíthető szerkezeti részek  
befújható hőszigetelése 
  
GYÁRTÁSI FOLYAMAT 

 
A cellulózszigetelés nyersanyaga kezeletlen, használt újságpapír. A 
gyártás a válogatással kezdődik, majd az alapanyag először egy 
tisztító kabinba kerül, ahol megtisztítják az idegen anyagoktól és 
csírátlanítják. A fémeket (pl. gemkapcsokat) elektromágnessel 
távolítják el. Ezután a megtisztított anyag az őrlőmalomba kerül, ahol 
először a durva-, majd pedig a finomőrlés következik. Fontos, hogy az 
őrlés minél alaposabb legyen, ugyanis a cellulózrost mérete és 
levegővisszatartó képessége befolyásolja, hogy később mennyire 
roskad meg és milyen mértékben vezeti a hőt. 
Következő lépés az őrölt, pelyhesített alapanyaghoz adalékanyagok 
(bórax, borsó és foszfátok) hozzáadása. Erre tűzvédelmi 
megfontolások miatt van szükség, valamint amiatt, hogy az anyag 
védve legyen rágcsálóktól, rovaroktól, gombáktól és más kártevőktől. 
Az utolsó fázis a csomagolás, amikor a kész hőszigetelő anyagot 
műanyag zsákokba töltik. 
 

FŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

 
A cellulózszál szigetelésnek alacsony előállítási energiája a többi 
szigetelőhöz képest. Ha gomba és rovarvédő szereket adnak a 
cellulózrostokhoz, ezek toxicitási problémákat okozhatnak. A borax 
közepesen mérgező, de általában környezetvédelmi szempontból 
elfogadható rovarvédő szernek számít. 
 

ANYAGOK 
 

 
Forrás: http://thermoflocinfo.hu 

 
 

MŰSZAKI ADATOK 

Hővezetési tényező 
(W/mK) 

0,035  

Sűrűség (kg/ m3) 40 
 

http://thermoflocinfo.hu/


 
 
 

   
 

 
 

 

 

FAGYAPOT SZIGETELÉS 
FELHASZNÁLÁS 

 

• tagolt homlokzatok egyszerű szigetelése 

• homlokzati hőszigetelés 

• tetőtérbeépítés, válaszfalak, könnyű padlószerkezetek 
• akusztikus álmennyezetek  

  
GYÁRTÁSI FOLYAMAT 

 
A fagyapot alapanyaga fa, cement, víz és kis mennyiségű sóoldat. Az 
északi féltekén főleg fenyőfát és nyárfát használnak, a déli féltekén 
eukaliptuszt. A keményfa kevéssé alkalmas fagyapot gyártására. 
A farönköket palló keresztmetszetűre (10 x 16 x 6 cm) fűrészelik, 
majd legyalulják 0,2-0,8 mm vastag, 3-5 mm széles és 60—100 mm 
hosszú szálakra. Az aprítási művelet után a gombásodás megelőzése 
érdekében 12% nedvességtartalomig kiszárítják, majd sóoldatba 
merítik, ami adalékszert is tartalmaz. A sóoldatos kezelésnek kitett, 
nedves fagyapotot keverőgépbe töltik és hozzáadagolják a 
kötőanyagot, ami lehet portlandcement vagy magnezit (magnézium-
oxid). Színe alapján lehet megkülönböztetni, mert a cementkötésű 
fagyapot szürke, a magnezit-kötésű fagyapot pedig fehér színű. A fa 
természetes színének megőrzése érdekében ritkán használhatnak 
kötőanyagként fehércementet is. A cement: fa-víz aránya 4:4:1. Az 
adalékszer mennyiségét a cement mennyiségéhez viszonyítva kell 
megadni. 
A végső keveréket három részre osztják, majd három rétegben 
öntőformába töltik, ügyelve arra, hogy az egyes rétegekben a 
fagyapot szálak merőlegesek legyenek egymásra. 
Ezt követően szobahőmérsékleten 8 órán át 4 MPa nyomással 
préselik, a cement kötésének végéig pihentetik, majd körfűrésszel 
feldarabolják és máglyába rakják őket. Egyenként leterhelik és 
összepréselik őket, majd 20 ± 1 °C hőmérsékleten 65 ± 2% relatív 
páratartalom mellett tárolják a cement megszilárdulásáig (28 napig). 
Végül a kívánt méretre vágják, a présformákat pedig kitisztítják. 
 

FŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

 
A fa gyapjú táblák alapanyaga leginkább más fafolyamatok hulladéka, 
de ezek a termékek csekély lehetőséget kínálnak újrafeldolgozásra 
vagy újbóli felhasználásra. 
A cement- vagy magnezit -komponensek szükségessége növeli az 
összeített környezeti hatást. 

ANYAGOK 

 

MŰSZAKI ADATOK 

Hővezetési tényező 
(W/mK) 

0,070 – 0,090 

Sűrűség (kg/ m3) 250 - 450 
 



 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PUR HŐSZIGETELÉS 
FELHASZNÁLÁS 

 

• elsősorban tetők, magastetők, tetőterek hőszigetelése  

• táblás vagy szórt változatban 

GYÁRTÁSI FOLYAMAT 

 
A rozsdamentes acéltartályokban tárolt folyékony halmazállapotú 
alapanyagokat csővezetéken keresztül egy hőcserélő berendezésbe 
engedik. A hőcserélőn keresztülhaladva lezajlik a polimerizációs 
folyamat, s a folyékony állapotú poliuretán egy adagolóvezetéken 
keresztül az adagolófejbe kerül. 
A gyártás következő művelete a folyékony poliuretán kasírozó 
anyagra való felhordása. Ilyenkor az adagolófej alatt egy futószalag 
halad, amelyre előzetesen ráfektetik az alsó kasírozó réteget (pl. 
üvegfátyol, alumíniumfólia). 
Miközben a kasírozó anyag elhalad az adagolófej alatt, a folyékony 
poliuretánt rápermetezik. A permetezés során a poliuretán találkozik 
a levegő szén-dioxidjával, amelynek hatására megduzzad. Miután 
elkezdődött a habosodási folyamat, a felső kasírozó réteget görgők 
segítségével ráterítik. Ezt követően a merev habot egy egyengető 
görgősoron átengedik, amely ellenőrzi és beállítja a termék végleges 
vastagságát és alakját.  

 
FŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

 
A PUR újrahasznosítható. Esetlegesen energiája is visszanyerhető. 
Égéskor kormos termékek, vízgőz, szén -monoxid, szén -dioxid, 
nitrogén -oxidok, valamint hidrogén -cianid nyomai keletkeznek. A 
poliuretán szigetelőanyagot előzetes kezelés nélkül nem szabad 
megsemmisíteni. 
A globális felmelegedési potenciál (GWP) hatáskategórián belül az 
izocianátnak jelentős hatása van (kb. 50 %), míg a poliolok és az 
égésgátlók csak mérsékelt részesedéssel rendelkeznek az 
összeredményben (kb. 10 %). 
 

ANYAGOK 

 
Forrás: 
https://www.proidea.hu/sajtokozlemenyek-
6/bachl-tecta-pur-had-plus-tetofelujitas-
15575.shtml 
 
 

MŰSZAKI ADATOK 

Hővezetési tényező 
(W/mK) 

0,022-0,030  

Sűrűség (kg/ m3) 30-100  
 

https://www.proidea.hu/sajtokozlemenyek-6/bachl-tecta-pur-had-plus-tetofelujitas-15575.shtml
https://www.proidea.hu/sajtokozlemenyek-6/bachl-tecta-pur-had-plus-tetofelujitas-15575.shtml
https://www.proidea.hu/sajtokozlemenyek-6/bachl-tecta-pur-had-plus-tetofelujitas-15575.shtml


 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 

SZALMABÁLA SZIGETELŐANYAG  
FELHASZNÁLÁS 

 

• nem teherhordó falak  

• födém és tető szigetelés 

GYÁRTÁSI FOLYAMAT 

 
A szalmát különböző méretben és formában bálázzák. Az építkezésre 
szánt bálák kötözése szempontjából megkülönböztetünk kéthuzalos 
és háromhuzalos hasáb bálákat. A szalmabálás építkezéshez 
alkalmazható (kéthuzalos) bálák méretei: 32-44 x 50 x 50-120 cm, 
amelyből 50 cm vastag falat lehet rakni. Az átlaghosszúság 80 és 90 
cm között mozog, ami főként annak tudható be, hogy ma már nem 
gyártanak kisebb bálázógépeket. Magyarországon a 40 x 50 x 80 cm 
méretű bálák terjedtek el. Létezik továbbá az ún.  
Építési alkalmazásuk során fontos, hogy a bálák, amennyire csak 
lehetséges, sűrűk és tömörítettek legyenek. A bálák tömege 15-30 kg 
között mozog. A szalmabálákat huzal szorítja össze. A huzalok anyaga 
lehet polipropilén, természetes anyagú kender, valamint fémdrót. 
Utóbbi előnye, hogy tűz esetén is egyben tartja a bálát, mivel nagy 
hőmérsékleten sem károsodik. 
Az építkezésre szánt bála nedvességtartalmának kisebbnek kell 
lennie, mint 15 m/m %. Az építés helyszínén a bálákat le kell takarni, 
mindennemű nedvesség hatástól óvni kell, mindezek mellett az 
oldalirányú szellőzést meg kell oldani. 
 

FŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

 
Hosszú élettartam jellemzi. A szalma az agyagvakolat alatt semmilyen 
károsító hatásnak nincs kitéve. Ma a szalmabála építészet 150 éves 
múltra tekint vissza. A legrégebbi ma is álló házak 100 évet is 
meghaladtak már. 
Lebomló anyag. A szalma az épületek lebontása után mindenféle 
kezelés nélkül visszajuttatható a természetes körfolyamatokba. A ma 
használt egyéb szigetelőanyagok ártalmatlanítása, lerakása ezzel 
szemben hulladékelhelyezési feladatot és költséget jelent.  Az 
életciklus szempontjából a szalma előállításával kapcsolatos 
mezőgazdasági tevékenységek potenciálisan jelentős hatásokkal 
járhatnak (pl. eutrofizáció). 
 
 

ANYAGOK 

 
 
Forrás: https://epiteszforum.hu/egy-
megepithetetlen-haz-sikere-brusszelben 

 
 

MŰSZAKI ADATOK 

Hővezetési tényező 
(W/mK) 

0,045-0,06  

Sűrűség (kg/ m3) 80-120 
 

https://epiteszforum.hu/egy-megepithetetlen-haz-sikere-brusszelben
https://epiteszforum.hu/egy-megepithetetlen-haz-sikere-brusszelben

