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Ga ráZsaj tók beépítési hibái
Az építőipari kivitelezés sok esetben
furcsaságokat ered mény ez, melyekben
a szakértő szem a gyá*ők, a szereló,lr
és a beépítók tudásának hiányoss ágait
vagy tévedéseÍt fedezi fel.

A képeken egy társasházi lakás építkezésén beépített ga-
rázskapu szárnyának részleteí láthatók' A háromemeletes
lakótelepi épülettömb földszÍntjén megépített garázsok
kapuszárny aí rövid hasz nálatot követően elhasadtak, c sa-
p ozásaik tönkrementek,

A vélhetó1eg 1ó1 kivitelezett szerkezet tönkremenetelét
|átszóIaga véletlen okozta, Az elbeszélések szerint a kavargo
széla megmozduló nagy tömegű ajtószárnyata kialakított
falnyílás kávájának lendítette, az megf.eszilt és elhasadt,

MILYEN xleÁr vÉrrner A KIVITELEZőK?
A garázskapukat legyártó asztalos az árajánlat olcsóbb vál-
tozatában - a nyitáshatáro7ó, kÍtámasztó alkatrészeket is

szükségtelennek ítélve - abiztonsági elemeket kÍhagyta a
műszakÍ tartalomból, az igy megrendelt szerkezeteket gyár-
totta le, Nem adott a termékekhez a beépítés módjárőI, a
felhasználás körülménye irő sző\ő tájékoztatást, mond-
ván, hogy a beépítést és az építkezést nagynevú ÍőváLlalkoző
cégvégzi'

A'z, építésivállalkozó eltért a kivitelezési tervtó1, a hom.
lokzatsíkra tervezett billenő garázskapuk helyett felnyíló,
kétszárnyú garázskapukat rendelt, A gerébtok szerkeze-
teket - az egyszer,ibb utólagos beépítés míatt - a külső
homlokzati síktól l2 cm-re beliebb helyezték el,

A módosított klviteli terveken szerep7ő, javasolt kapu-
szárny támasz tó.elemeket n e m ké sz ítették el' v in de zt azzal
indokolva, hogy az épülettó1 másfél méterre a keresztfor-
galmat akadáIy o zza,bale s etve sz élye s, botlás o s bale s eteket
okozhat.

Nem készült alternatív javaslat a garázskapuszárnyak
oly módon való pántolására, mely a szárnyakat az épület
homlokzati síkja elé emeli, Ezt ugyanís drága, egyedi pán-
tok alkalmazásával kellett volna megoldani,

Nem vették figyelembe a városszélÍ nagy épületek kozott
az uralkodó széItr ány m Íatt ke1etke ző homIokzattal párhu-
Zamos széIhatást, A beköltöző lakóknak nem hívták fel a

1. kép: Széthasadt garázsajtó sarok. hiányzó betétrogzítő léc
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figyelmét ahasznáÍatmődjára, nem készült funkcÍó kiegé.
szítésre javaslat, írásos formában semmíféle kezelési tájé-
koztatót nem készítettek,

MILYEN PRoBLÉMÁrnr oKoz A JELENLEGI
MEGoLDÁs?
A kapuszárny nyÍtáshatárolása és a mozgási sebesség ha-
tárolása nem megoldott, így a szátnyak f.alkávára történő
felfeszülésbó1 származó tönkremenetele nem zárbató k1,
Erőtel|esebb lendítés hatására,,,vé1et1enü1'' bármíkor be.
következhet,

A huzathatáS mÍatt a bevésett diópántok eredetileg egy.
ir ányb óI átsze gezett rö gzítései elégtelennek bizonyultak, a
pántok kilazultak, így _ az 1, kép tanulsága szerint Ís - a
pántokat garancíálís javításként kapupánt csavarokkal
csavarozták át.

Ekkor a keret csapolásai lettek a gyenge pontok, itt ment
tönkre a szerkezet, Híába történtek a csapozás csavarozás-
sal való megerősítésére kísérletek, így mát az a|apanyag
bizonyult gyengének - 2, kép, A töréseket kiváltó jelensé.
get, aI)5 cm széles ajtószárny 11 cm szélességnél történő
megfeszülését, a nagy erótart nem tudták megszüntetnÍ,

M| A MEGoLDÁS?
Legegyszerűbb esetben kíméletes kezelésmóddaI, a szárny
kicsapódásának elkerülésével Ís megvalósítható a rendelte-
tésszerú használat, Célszerűen azonban a tönkremenetelt
kiváltó okot kell megszüntetni' Cél a szátny mozgásának
kontrollja, Ez többféle módon megoldható.

Félmegoldást jelentenek a szárny a|iára szerelt billenő
kitámasztók, amelyek a becsukódáSt tudják meggátolnÍ,
Lehet a szárnyakta szerelt tolózárakat is használni, mellyel

a szárny nyitott és zárt állásban Ís rögzíthető. Javasolható
a kapuszámyak nyitáshatárolóval való felszerelése' Ez lehet
súrlódófékes vagy olajfékes mechanikus szerkezet, vagy
akár egy megfelelő erőkararánynál felszerelt tok és szárny
kozotti heveder vagy lánc, A nyitáshatárolás megoldható
a kapuszárny első élének vonalában a derékszögű nyítá-
son kívüli ponton elhelyezett támasztő vagy rögzitő szer-
kezet felszerelésével is,
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