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Az építésicélútermékek forga|ombahozata|ának, megíeIe|őségigazo|ásának
általános szabáJyait az Európai Unióban
már régóta az Epítési-TermékIránye|v [1l,
Magyarországon az EpítésiTörvény [2J és
végrehajtási rende|ete 13| szab á|yozza,
A termékkörre eddig a rende|et és az Európai Bizottság határozata [4l á||apította
meg a forgalombahozatalhoz szükséges
szabá|yokat és adott iránymutatást konkrét e|járásokra. A|ape|v azonban, hogy a
termékek tuIajdonságait vizsgá|atokkaI
igazolni kell.
A ny í|ászár ókra vonatkozó e|őír"ásokat
eddig magyar követelményszabványok [5J
tartaImazták.
A kü|ső hom|okzati ab|akok, erké|yajtók, tetőab|akok és bejárati ajtók megíe|e|őségigazo|ásának a|apja a jövőben egy
2006-ban megjeIent európai termékszabvány |esz [6J, me|y - egy átmeneti idószak
lete|te után - 2010.január 31-ét követően
a termékek CE-je|ö|ésének a műszaki a|apját képezi. A megfe|elóség igazo|ását ekkor a szál|ító megfe|előségi nyilatkozata és
a terméken e|he|yezett CE-jelö|és képezi.

A termékszabvány a hom|okzati szerkezeteket érő hatások a|apján 23 termék.
jel|emzőt soro| fe|. Ezek közül e|sőként a
zárás pontoss ágáv a|, a szigete|óképességge| összeíüggésben lévő, a Ievegő átjutá.
sának mértékétje||emző értékekműszaki
kategóriáját tesszÜk vizsgá|at tár gy ává.

A

|égóteresztés

A légáteresztésfoga|ma a vizsgá|ati
szabvány [7] szerint:
A vizsgá|ati nyomáskÜ|önbség á|tal okozott, a zárt és rögzített vizsgálati
próbatesten áthaladó |evegőmennyiség.
Mértékegysége:m./h.
A foga|om ango| és német megfeIe|ője
az ,,Air PermeabiIity', és a ,,Luftdurchlás-

A

légóteresztés mérése

A |égáteresztés mérése vizsgáló|aboratóriumban termékcsooortonként történik. Egy terméktípus adott nyitásmódú
kia|akításának megfele|ő próbatestet kelI
egy mérókamra e|é íe|fogatni és a szabványos eljárásnak megfele|ő pozitív és
negatív nyomáskü|önbségeken megmérni
a szerkezeten átáram|ó |evegő mennyisé1ét(Iásd 1. kép). A nyomásfokozatok
á|ta|ában 600 Pa nyomáskü|önbségig
regisztrá|tak, ame|y körÜ|be|Ü| B0 km/órás
szélsebességnek fe|e| meg. A mért értékeket a |égköri nyomás és a hőmérséklet
is befo|yáso|ja, ezért 1013 hPa és 20 .C
normá| értékreát ke|| számítani.

sigkeit".

A

tömítettsé8 jeIlemzésére a|kalmasabb

A |égáteresztés értéke|ésea mért
adatok egységnyi felü|etre és egységnyi
réshosszra vonatkoztatott értékeaIapján történik' Legegyszerűbben a levegő
nyomásának függvényében logaritmikus
ská|ájú grafikonon kerü|nek kiértéke|ésre,
a követeIményt jeIentő egyenesek a|apján
osztá|yba soro|ásra. Ha az adatsor aIapján
kapott görbe a határvona| a|á esik, az
adott terÜ|etre je||emző kategóriába soro|ható a jel|emző (lásd 2-3. kép).
A mért adatta| a vizsgá|tná| kisebb és
maximum 50%-ka| nagyobb fe|ü|etű, azonos kia|akítású szerkezet ielIemezhetó.

A hétköznapi szóhaszná|at inkább a

|égzárás foga|mat haszná|ja. A |evegő
helyi mozgását a huzatos je|zőveI i||eti' A
műszaki szóhaszná|at pedig az átmenó |evegő mennyiségi jelIemzésére a fi|tráció,
fiItrációs veszteség fogaImakat haszná|ja.

légóteresztés értéke|ése

osszefüggésben Van a |égzárási je||emző az ablak vagy ajtó hőátbocsátási,
|éghanggátlási je||emzőjéve|. A mérési
adatok jelIeggörbéjéból következtetni Iehet a szerkezet szé|á||óságára és vbzárási
je||emzőjére, valamint a biztonsági eszkö-

zök teherbíró képességéreis.

Gyokor|oti ie|entőség
A gyakor|ati jelentőségét a |égzárási
értékeknek és fokozatoknak az adja, hogy
egyes épü|ettípusok, beépítettségmér-

l.

kép - Középen fe|nyí|ó foob|ok o vizsgó|óberendezésen
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téke, szé|nek va|ó kitettség miatt e|térő
elvárásokat támasztunk a nyílászárókkal

szemben.

és a harmadik eme|et fölött kü|önleges
|égzárású L1/ 4. osztá|y, mlg az alatt e|ég
nagy |égzárás,j L2/ 3. osztá|y,3 nyí|ászárók

beépítése.

vizsgá|ó mérnök

-

Papp lmre
nyí|ászáró-szakértő
(MMK-01-4917)
É'rat rht.

] ,tíb|ó.z.ot.- Az európoi osztó|yok összehosonlítóso
ieIalésekkeI

A he|yiségek |égcseréjénekhagyományos módja a nyí|ászárókon keresztül
történó sze||őztetés. Egy ember tevékenysége során nyuga|mi á|lapotban kb. 40
m. levegóbő| haszná|-ja e| az oxigént. A
Íőzéshez, meIegvíz-e|őá||ftáshoz a gázkészÜ|ékekhez további friss Ievegőre van
szükség.

Az egészséges |égá|lapot kiaIaku|ásá-

hoz a he|yiségek Ievegójének fe|e ki kel|
cseré|ődjön óránként. A tömítés nélkü|i
abIakokon az ezt meghaIadó levegőcserével azonban a fűtési idényben feles|eges
hőenergia távozik az épü|etekbő|'

A jelenlegi e|várás a magyar szabvány
szennt:
,,Lakó- és közösségi
épü|etek fÜggő|eges síkban
80
beépített ab|akai és erké|y10
ajtói, illetve az á||andó jellegű,
ó0
egész té|en át fútött he|yi50
ségek ab|akai - ha a be|ső
,0
hómérsék|et |ega|ább .|6 .C
30
és a re|atív |égnedvesség

ni,

í ,..._..
. .:-.''
torvenYGtv)

Lpttest

o régi mogyor és o német

t3] 3/2003. 0.

|egfe|jebb 65% - nagy |égzár ásúak (L2) |e'
gyenek. Időszakosan fűtött közösségi épÜ|etek, hétvégiházak ab|akai és erké|yajtói
közepes |égzárásúak (L3) i5 |ehetnek. Ipari,
mezőgazdasági és egyéb épÜ|etek ab|akainak |égzárási fokozatát a használat igényeitő| függően, esetenként ke|| meghatározni.,,
Az új termékszabványra épü|ő kidoIgozás a|att á|ló aIka|mazási iránye|v
a szé|nyomás terhe|ésének függvenyében a te|epü|és beépítettsége,az épület
hom|okzati magassága az épületen való
e| h

e|yezkedés (sarokh oz köze|,

2il

BM-CKM-KvVM együttes

rendeIet az építésitermékek m(jszaki
követe l m é nyei n ek, m e gfel eI őségi gazol ásán ak, val am i nt fo rgalomb ahozatal án ak
és felhasznáIásának részletes szabáIyairóI
[4] 1999/93/EK Európai Közösségek Bizottsága határozata (1999. január 25.)
15]

Msz 9384-2:19B9 Ablakok

és erkélyaj-

tók' M (j szaki követel mé nyek
MSZ 9386:1993 Ajtók műszaki követelményei
t6] MsZ EN 143511:2006 ,,Ablakok és ait

ók.

Te r m ék szabv á

ny, t el j esítőkepe sségi

jellemzők. 1' rész: T(izálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és

a|közé-

Í

pen) függvényében határoz meg javaso|t

te|jesítményjeIlemző kategóriákat. Pé|dáuI utcasoros beépítésűcsaládi házakra
nagy |égzárású L2/ 3 ' osztá|yú nyí|ászárók
ajánlottak. Ba|aton parti többemeletes
szá|loda az épü|et sarkátó| 5 m.en be|ü|

E|vórósok

É,d"k"' megfigyel

További inform ációk / I rodalomjegyzék/
[1] B9/106/ECK ÉpítésiTermék
lrányetv (CPD)
[2] 1997. évi LXXVilI. törvény az épített
környezet alakításáróI és védelméről -

külső bej árati ajtók.,,

t7]

MsZ EN 1026:2001 ,,Ablakokés aitók.
Légzáróság' Vizsgálati módszer', (Angol
nyelvű)

tB]

MsZ EN 12207:2001 ,,Ajtók és ablakok'
Lé gáte

Toli* bteH lh!ft

.

r

esztés. o sztály ba sorol ás,,

n1

Réghoe !m1h ' n]

t5

hogy

a magyar és oz európoi
osztólpk fordított sorrendet
követnek. A magyarorszőgi
szabőly a legszigorÚbb Ll - kÜlönleoesen léazőró
fokozorbai i nd u l é s" h al ad o z
egyre enyhébb nagy, közepes
és kis légzőrősÚ elvőrós felé.
Az európoi szabvőny o legenyhébb köverelméiyt ielentő
_ l, osztőly - köveÍelményszintből indul ki, és holad a
legmogasobb 4. osztőlyÚ
követel mé ny szi nt fel é,

tí

Léqnyondskii|ónbsög,Áp,Po

2_3. kép - A mogyor és oz európoi szobvóny követe|mény hotórértékei
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