
NYíLÁsZÁRóK

Ablakok műszaki
követelményei: a szélállos ág
A termékszabvány a hom-
Iokzati szerkezeteket érő
hatások a|apján 23 termék-
je|lemzőt sorolfe|. Ezek közÜ|
harmadikként a zárás oon-
tosságáva |' a szi gete|őképes-
sé9 ge| összef Üg gésben lévó,
a szerkezet stabiIitását' a|ak-
hűségét je||emző műszaki
kategóriát tesszÜk vizsgá|at
Iárgyává.

III. nosz

A szé|á||óság
a szÉraLtisÁG fogalma a magyar szabvány szerint: a zárt
ablak vagy erkélyajtó el]enállása a szél statikus és dinamikus
hatásával szemben. A fogalom angol és német megfelelője a
,,Resistance to wind load,, és a,,Windwiderstandsfáhigkeit', ki-
fejezés' A hétköznapi szóh aszná|ataz ellenállóság jellemzésére
a viharálló fogalmat használja. A szerke zetmozgásáta behajlás
fogalommal i]leti' A műszaki szóhasználat pedig a tulajdonság
jellemzésére a szélterhelés, szélnyomás fogalmakat h aszná|ja'
Összefüggésben Van a szélállósági jellemző a szerkezet defor-
mációja mÍatt az ablak vagy ajtó léghanggátlási, hőátbocsátási
je||emzőjével. A mérési adatok jelleggörbéjéből következtetni
lehet a szerkezet légzárására ésvízzárási jellemzőjére, vala-
mint a biztonsági eszközök teherbíró képességére is.

A szé|á||óság mérése
A szélállóság mérése [7] több részfeladatból áll, a vizsgáló-
laboratóriumban termékcsoportonként történik. Egy termék-
típus adott nyitásmódú kialakításának megfelelő próbatestet
kell egy mérőkamra elé felfogatni, és a szabványos eljárásnak
megfelelő pozitív és negatív nyomáskülönbségeknél megmér-
ni a szerkezet behajlását, elmozdulásait' (Lásd az 1. képet)
Először a behajlás mérése történik, mely a hosszméret 150,
200 vagy 300-ad része lehet' A vizsgáIat második részében
fele erősségű, de váltakoző szívás- és nyomás-igénybevé-
te]nek van a szerkezet kitéve. A nyomásfokozatok általában
1600-2000 Pa nyomáskülönbségig regisztráltak, amely
körülbelül 150-180 km/órás szélsebességnek felel meg' Vé-
gezetül a szerkezet zárási biztons ágát egy szeri másfélszeres
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1.táb|ázat _ Az európai szabvány egyesi
tett osz{á|yozása
MEGJEGYZES: a szé|á||óság osztá|yozá-
sánál a szám a szé|1eher (1. táb|á7at sle-
rinti) osztá|yára, a betű pedig az abIa(sÍk
(2' táb|ázat szerinti) re|atív behajiására
vonatkozik.

1. kép - A három e|mozdu|ásérzéke|ó a középen fe|nyí|ó ablak közepén
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2'kép _ Aszé|
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Ío|yamata . a nyo-
más vá|tozása az idó

fÜggvényében

erősségű nyomásimpulzussal vizsgáljuk. (Lásd a 2' képet) A
szélterhelés hatására a szerkezet elemei, elemkapcsolatai
törést, vagy rendeltetésszerű használatot akadályozó ma-
radó alakváltozást, vagy üvegtörést nem szenvedhetnek. A
mért adattal a vizsgált vagy annál kisebb felületű, azonos
kialakítású szerkezet jellemezhető.

A szé|á| |óság értéke|ése
A szélállóság értékelése a szélterhelés fokozata és a kihajlási hossz
relatív behajlási értéke alapján történik' A magyar szabvány alap-
ján értékelve az eredményeket, amíg a szerkezet nem károsodik és
a behajlás a hossz háromszázad részét nem éri el, a szerkezet meg-
felelő. Az elviselt szélterheléstől függően kis, közepes, na gy szé|-
állóságú vagy SZ1 különleges szélállóságú fokozatba sorolható.
Az európai szabvány a szélterhelés alapján egy számot, a kihajlás
alapján egy betűt ad osztá|yozásként. (Lásd az 1' táblózatot)
Ezeket együttesen értelmezve többféle eredmény is születhet.
Ugyanaz a szerkezet kis kihajlást megengedve a C3, nagyobb
kihajlást engedve a B5 kategóriát is elérheti.

Érdekes megfigyelni, hogy a magyar és az európai osztá-
lyok fordított sorrendet követnek. A m agyarországi szabály a
legszigorúbb - SZ1 - különleges szélállóságú fokozatból indul
és halad az egyre enyhébb nagy, közepes és kis szélállóságú
elvárás felé. Az európai szabvány a legszigorúbb követelményt
ielentó követelményszintre a C5 jelzést adja. A legenyhébb
C1 követelményből indul ki, és halad a legmagasabb, már
nyomásértéket tartalmazó Exxx követelmény fe|é' (Lásd a 2'
ttibIázatot)
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:Sz ab á lyo zás, szabvá nyok
Az építési cé|ú termékek forgaIomba hozata|ának' megfe|e.
|óségigazo|ásának á|ta|ános szabá|yait az Európai Unióban
már régóta az ÉpítésiTermék Iránye|v [1], Magyarországon
az Építési Törvény [2] és végrehajtási rende|ete [3] sza_
bá|yozza. A termékkörre eddig a rende|et és az Európai
Bizottság határozata [4] á||apította meg a forga|omba
hozataIhoz szÜkséges szabá|yokat és adott iránymutatást
konkrét eljárásokra. Alape|v azonban, hogy a termékek
tu|ajdonságait vizsgá|atokkaI igazoIni ke||.

A nyí|ászárőkra vonatkozó e|őírásokat eddig magyar
követeIményszabványok [5] tartaImazták. A kÜ|ső hom-
Iokzati ablakok. erké|yajtók, tetőab|akok és bejárati ajtók
megfeIe|őségigazo|ásának aIapja a jövőben egy 2Oo6-ban
megje|ent európai termékszabvány |esz [6]' me|y - egy
átmeneti időszak |ete|te után - 2o1o.január 31-ét köve-
tóen a termékek CE-je|ö|ésének a műszaki a|apját képezi.
A megfe|e|őség igazo|ását ekkor a szá||ító megfele|őségi
nyilatkozata és a terméken e|helyezett CE-jelö|és képezi.
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2 táb|ázat _ Az európai osztáIyok összehason|ítása a régi magyar és a német je|ö|ésekkeI
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Gyakor|ati jeIentőség

A gyakorlati jelentőségét a szélállósági értékeknek és fokoza-
toknak az adja, hogy egyes épülettípusok, beépítettség mértéke,

széInek való kitettség miatt eltérő elvárásokat támasztunk
a nyí|ászárőkkal szemben' A toronyházakba, többemeletes
épületekbe szigorúbb feltételeknek is megfelelő szerkezeti
megoldások szükségesek, míg egy idényjelleggel használt
épületbe egyszerűbb kialakítás is elégséges lehet. Azonban
a szerkezetek deformációjának hatására a tömítettség meg-

szűnhet, és így a fűtési idényben felesleges hőenergia távozik
az épületekből.

E|várások
A jelenlegi elvárás a magyar szabvány szerint:

A szélállósági fokozatokat minden épületfajtánál általában
a szélteher alapján kell megválasztani' Magyarország uralko-
dó széIlökésértékek szerinti térképvázlaton jeIöIt zónáiban
céls zerű szélálló sá g-fokozatokat táb|ázat tar ta|mazza. Az |.

zőnában SZ1 különleges szélállóságú, a II. zónában SZ2 nagy

szélállóságú, a III. zónában SZ3 közepes széláIlóságú szerke-
zetek alkalm azása cé|szeríi,'

Az új termékszabványra épülő kidolgozás alatt álló alkal.
mazási irányelv a szélnyomás terhelésének függvényében
a település beépítettsége, az épület homlokzati magassága,
az épületen való elhelyezkedés (sarokhoz közel, falközépen)
függvényében határoz meg javasolt teljesítményjellemző ka-
tegóriákat. Például utcasoros beépítésű maximum kétszintes
családi házakra közepes szélállóságú sZ3/ C2-B3 osztályba
sorolt nyílászárók elegendőek. Balaton.parti többemeletes
szá|lodánazépület sarkától 5 m-en belül és a negyedikemelet
fölött különleges szélállóságű, SZ7/ C4-B5 osztályba sorolt,
míg az alatt elég különleges szélállóságú,SZLl C3-B4 osztályba
sorolt nyílászárók beépítése indokolt.

Papp Imre

vizsgá|ó mérnök
nyí|ászáró-szakértő (MMK-o 1 -4917 )

ÉMl Nonprofit Kht.

További inÍormációk (Iroda|omjegyzék)

Í1) 89/106/EGK Építési Termék lránye|v (CPD)

|2] 1gg7. évi LXXVI||. törvény aZ épített környezet a|akításáró|

és védelméró| - Építési Törvény (ÉTV)

t3] 3/2oo3. (|. 25.) BM.GKÍV-KwM egyÜttes rendeIet az építési

termékek műszaki követeIményeinek. megfele|óségigazo|á-
sának, vaIamint ÍorgaIomba hozatalának és Íelhaszná|ásának
részIetes szabályairó|

Í4J 1999/93/EK Európai Közösségek Bizottsága határozata
(1999. január 25.)

t5] MSZ 9384-2:1989 Ablakok és erkélyajtók. Műszaki KöVete|-

mények MSZ 9386:1993 Ajtók műszaki követelményei

[6] MSZ EN 14351.1:2o06'.Ab|akok és ajtók. Termékszabvány.

te|jesítóképességi je||emzók. 1' rész..TŰzá||ó és,/vagy f Üstgát|ó

tu|ajdonság nélkÜli ab|akok és kü|ső bejárati ajtók',.

[7] MSZ EN 12211:2oO,1 ',Ablakok és ajtók. Szé|teherrel szem-

beni eIlená||ás. Vizsgálati módszer,' (Angol nyelvű)

[B] MSZ EN 1221o:2oo1 .,Ajtók és ablakok. Szé|á||óság, osztá|yba

sorolás''
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