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GaráZsajtók beépítési
hibái

Az építőiparikivitelezéssok esetben
furcsaságokateredményez, melyekben

a szakértőszem a gyá*ők, a szereló,lr
ésa beépítóktudásánakhiányosságait
vagytévedéseÍt
fedezi fel.
A képekenegy társasházilakás építkezésén
gabeépített
rázskapu szárnyánakrészleteíláthatók' A háromemeletes
lakótelepi épülettömb földszÍntjénmegépítettgarázsok
kapuszárnyaí rövid használatot követően elhasadtak,csap ozásaik tönkrementek,
A vélhetó1eg
1ó1kivitelezettszerkezettönkremenetelét
|átszóIagavéletlenokozta,Az elbeszélések
szerinta kavargo
szélamegmozdulónagytömegű ajtószárnyatakialakított
falnyíláskávájának lendítette,az megf.esziltéselhasadt,

MILYENxleÁr vÉrrner A KIVITELEZőK?

A garázskapukatlegyártó asztalosaz árajánlatolcsóbb változatában- a nyitáshatáro7ó,kÍtámasztóalkatrészeketis

1. kép:Széthasadtgarázsajtó sarok. hiányzó betétrogzítőléc
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szükségtelennekítélve- abiztonsági elemeketkÍhagytaa
műszakÍtartalomból,az igy megrendeltszerkezeteketgyártottale, Nem adott a termékekheza beépítés
módjárőI,a
felhasználás körülményeirő sző\ő tájékoztatást,mondván, hogya beépítést
ésaz építkezést
nagynevúÍőváLlalkoző
cégvégzi'
A'z,építésivállalkozóeltérta kivitelezésitervtó1,a hom.
lokzatsíkratervezettbillenő garázskapukhelyett felnyíló,
kétszárnyúgarázskapukatrendelt, A gerébtokszerkezeteket - az egyszer,ibbutólagos beépítés
míatt- a külső
homlokzati síktól l2 cm-rebeliebbhelyeztékel,
A módosítottklviteli terveken szerep7ő,javasoltkapuszárnytámasztó.elemeketn em készítettékel' v in dezt azzal
indokolva,hogy az épülettó1másfélméterrea keresztforgalmatakadáIy
ozza,balesetveszélyes, botlásos baleseteket
okozhat.
Nem készültalternatívjavaslata garázskapuszárnyak
oly módon való pántolására,mely a szárnyakataz épület
homlokzatisíkjaeléemeli, Ezt ugyanísdrága,egyedipántok alkalmazásávalkellett volna megoldani,
Nem vettékfigyelembea városszélÍ
nagyépületekkozott
az uralkodó széItr
ány m Íattke1etkező homIokzattalpárhuZamosszéIhatást,
A beköltöző lakóknak nem hívták fel a

2' kép:Szakszerűt]encsapozásjavítás

kapuk- garázsajtŐkf
figyelmétahasznáÍatmődjára,nem készültfunkcÍókiegé. A huzathatáSmÍatta bevésettdiópántok eredetilegegy.
javaslat,írásosformábansemmíféle
szítésre
kezelésitájé- ir ánybóI átszegezettrö gzítéseielégtelennekbizonyultak, a
koztatót nem készítettek,
pántok kilazultak,így_ az 1, képtanulságaszerint Ís- a
pántokat garancíálísjavításkéntkapupánt csavarokkal
MILYEN PRoBLÉMÁrnr oKoz A JELENLEGI csavaroztákát.
MEGoLDÁs?
Ekkor a keret csapolásailettek a gyengepontok, itt ment
A kapuszárnynyÍtáshatárolása
ésa mozgásisebesség
ha- tönkre a szerkezet,Híábatörténteka csapozáscsavarozástárolása nem megoldott,ígya szátnyak f.alkáváratörténő sal való megerősítésére
kísérletek,
ígymát az a|apanyag
- 2, kép,A töréseketkiváltó jelensé.
felfeszülésbó1
származó tönkremenetele nem zárbató k1, bizonyult gyengének
Erőtel|esebblendítéshatására,,,vé1et1enü1''
bármíkorbe. get,aI)5 cm szélesajtószárny11 cm szélességnél
történő
következhet,
megfeszülését,
a nagy erótart nem tudták megszüntetnÍ,

M| A MEGoLDÁS?

LegegyszerűbbesetbenkíméleteskezelésmóddaI,a szárny
kicsapódásánakelkerülésével
Ísmegvalósíthatóa rendeltetésszerú
használat,Célszerűenazonbana tönkremenetelt
kiváltó okot kell megszüntetni' Cél a szátny mozgásának
kontrollja,Ez többfélemódon megoldható.
jelenteneka szárnya|iáraszereltbillenő
Félmegoldást
kitámasztók, amelyek a becsukódáSttudják meggátolnÍ,
Lehet a szárnyaktaszerelttolózárakat is használni, mellyel

a szárny nyitott észárt állásban Ísrögzíthető.Javasolható
a kapuszámyaknyitáshatárolóvalvaló felszerelése'Ez lehet
súrlódófékesvagy olajfékesmechanikus szerkezet,vagy
akár egy megfelelő erőkararánynálfelszerelttok ésszárny
kozotti heveder vagylánc, A nyitáshatárolásmegoldható
a kapuszárnyelső élénekvonalábana derékszögűnyításon kívüli ponton elhelyezett támasztő vagy rögzitő szerkezetfelszerelésével
is,

"3F

ot-hT

{'ko korÜkopÜk
www.ajto-ablakspektrum.hu 15

