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Ablakok m íÍszaki követelményei:
biztonság i sze rkezetek
tehervise|ő képessége VI. nesz

A termékszabvány a hom|okzati szerkezeteket érő hatasok a|apján 23 termékje||emzőt soro|
fe|' Ezek közÜ| hatodikként a biztonságosságot, a hibás használatbó| adódó károsodások e|-
vise|ését és a megfe|e|őséget jel|emző műszaki kategóriákat tesszük vizsgá|at tárgyává.
Nyí|ászárók esetén a hétköznapi használat' nyitás és zárás során a szerkezetet éró hatásokat
a működtető erő nagysága és a kinyithatóság _ arne{y pánikvasalat esetén |ényeges - je||em-
zi |eginkább. A tartósság meghatározásáraa mecÍ-w*kaiszi|árdsá g,azisméte|úyitássa| és
zárássaI szembeni e|lená|lás és az ritésá|lós{;. rnatamrúnt a biaonsági szerkezetek tehervise|ő
képessége a haszná|atos műszaki je||emzó.

A tehervise|ő képesség
A régi magyar követelményszabvány az
ablakoknáI és az erkélyajtókná] [s] rnec
a használati erőhatásokkal szenbeni
ellenállást definiália. Eszerint a nű-
ködtetésük sonín előfordu|ó terheléseL
hatás ára olyan használ atot akadátyc:ől
e]változást [pl. maradó a|aW á|tozást.,
üvegtörést) nem szenvedhetnek, amelyet
a pántok igazításával javítani nem lehe!
és amely a tok és a szárny kö zotti zárható
kapcsolatot megszünteti'

Ajtók esetében [6] a mechanikai igény-
bevéte]ekkel szembeni el]enállás ötféle
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S z ab á lyo zás, szabvá nyok
Az ép ítés i cé | ú te rm é ke k fo rga l o m ba h ozata lá na k' megfeleldi@Ígazrilásának
álta|ános szabá|yait az Európai Unióban már régóta az ÉpÍtesi TerrrÉk lnánye|v
[1], Magyarországon az Építési Törvény [2] és végrehajtási relrffiem [3] sza-
bá|yozza. A termékkörre eddig a rende|et és az Európai Bizottság határozata
[4] á|lapította meg a forga|omba hozata|hoz szÜkséges szabályokat ás adott
iránymutatást konkrét eljárásokra. A|ape|v azonban' hogy a termékekfu|ajdon-
ságait vizsgálatokkaI igazoIni keIl.
A nyí|ászárókra vonatkozó elő írásokat edd ig ma gyar követe|ményszabványok
[5] [6] tartalmazták. A kÜ|ső hom|okzati ab|akok' erké|yajtók' tetóablakok és
bejáratiajtók megfe|eIőségigazolásának a|apja a jövóben egy' 2oo6-ban meg-
jelent európai termékszabvány |esz [7]. me|y - egy átmeneti idószak |ete|te
után - 201o. január 31-ét ktvetően a termékek CE-jelö|ésének a műszakia|apját
képezi. A megfele|őség igazo|ását ekkor a szá||íÍó megfele|óségi nyi|atkozata
és a terméken eIhelyezett CE.ie|ölés kéoezi.

Msz EN 107:1s2 5' o!da|].bÉ

1. ábra: a rendel|enes haszná|atbó| eredő me-
chanikai terhe|ések okai a szabványban [5]

(ablakok 10 000; 20 000 nyitásciklus;
ajtók 20 000;50 000; 100 000;200 000
nfitásciklus] elvárás, hogy a működtetés
a üzsgálat után akadálymentes legyen' A
zárszerkezet működtetéséhez szükséges
erő avizsgálat után ne haladja meg a 100
N.t, illetve a 10 Nm-t. [Ez olyan erőhatás,
amelyet egygyerek is ki tud fejteniJ Az üt.
közésihézag akerület mentén bárhol mérve
1 mm-nél több etne vá|tozzon. Elvárás, hogy
a vasalatok beállítását köVet ő en a|égzár ást,
v ízzár ási és szélállósági jellemző megfeleljen
a vizsgá|at e|őtti teljesítménynek.
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LiSZ EN 107:1992
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Filggoteges tenget] Íá,íi?anton ro.go s.a.v

-: a szárny eró|1eieit ny.lásár|3i., csavari kifesz.liésének vizsgáiala 35O N ierhetesseI
-...e|és sémáia a szabvánvban

.{z új termékszabvány [7] követel-
-:nyeket leíró részében a BIZToNSÁGI
:TERKEZETEK TEHERBÍRi rÉpessÉcE
e'att az alábbi fogalommeghatározást
::iáljuk:

',A biztonsági szerkezeteknek Ipl. tar-
:j. és fordítóreteszek, működésgátlók, a
:sztításhoz szükséges rö gzítőszerkeze-
:ekJ' amennyiben a gyártó által kiadott
:tmutatónak megfelelően a]kalmazták
;zokat, meg ke]] tartaniuk azajtőszárnyat,
ceretet, ablakszárnyat 350 N terhelés
:setén 60 s-ig,azajtőszárny, keret, ablak-
szárny legkedvezőtlenebb helyzetében
.azaz tr ányb an, p ozíc iób anJ . Ezt a h atár -
értéket az EN 94B freferenciamódszer]

vagy az EN 14609 szerinti vizsgálattal,
vagy számítással igazolni kell.,,

A fogalom ango] és német megfelelője a
,,Load-bearing capacity of safety devices"
és a ,,Tragfáhigkeit von Sicherheitsvor-
richtungen".

A hétköznapi szóhasználat a mecha-
nikai el]enállóság jellemzésére a bizton-
ságosság, teherviselő képesség vagy az
ellenálló képesség fogalmat használja. Az
anyagok jellemzésére a szilárdság foga-
lom használatos. A műszaki szóhasználat
pedig a tulajdonság körü]írására a tar-
tósság, a terheiéssel szembeni e]Ienál]ás
fogaimakat haszná\ja. Az elvárás tehát a
szabványban megadott küszöbértéknek

Msz EN 1s7]1992 2.s A áb€
A nyitáskor|itozók vizsgálatá

2. kóp: bukószárnyat rögzító o||ókar terhe-
Iese a távnyiió kiiktaLása után' A terhe|és
sémája a szabványban

való megfele]és' Ha a szerkezet a vizsgá.
lat során nem károsodik, megfelelőnek
tekinthető.

A mechanikai igénybevételek módja
szerint ettől e1téró követe]ménvszinteket

'!4SZ EN 14351-12006 1.táblázat: ab|akok jellemzőinek osztályba soro|ása (Kivonat)

Utésá|lóság

4.7 Ejtési magasság (mm) 200npd 300 450 700 950

4a
Biztonsági szerkezetek teherviseló képes
sége

i 4.16. Működtető erők b

npd" |(Üszöbérték _ (350 N)

npd15.

npd16 4'11' Mechanikai szi|árdság

. IsméteIt nyitássa| és

. zárássaI szemberlt

?l -- - ,'..!'2,1' - l-9t!!g.a9T ,-.. ,--- -,a 
^ 

r-^ t-^',-+^ ,l. MEGJEGYZES: npd: nincs te|jesítményjelIemző meghatározva.

-2-.Y!-G!!9Y'1!-S'q.rl-ól'"'|!:l]9]á]!$::1To=ktá 
jékoztató jeIlegűek

" Ha n ncs(enek) biztonsági szerkezet(ek)'
" Csak kézi működtetésű ablakok esetén.
..i.:="#19i1l i.:i=:.:+i:l*.E*1.qÉ?1?'] ]..::.::.-'=::F];:]:;-;:=

] ' táb|ázat: a nyilászáró mechanikai eiIenálIasát je||emző osztá|yczások

5000npd 10 000 20 000
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és osztályozást is talá]unk az európai
szabványokban [8], melyek a minősítés
további finomítását je]entik.

A teherviseló képesség
meghatározása
A ]aboratóriumi méréseknél elsó lépésként
mindig a kilincsek, a zárak működtetésé-
hez, valamint az ablak- és ajtószárnyak
mozgásba hoz ásához, nyitásához szüksé.

3. kép: a szárny erő|tetett
buktatásának, feszu|é-
cÁna|z nrÁháia 26o Nl

terhelésnól

ges erőket kell meghatározni'
Mértékegysége: N INewtonJ.
Ezután következnek a rend-
ellenes haszná]atból eredő
igénybevételek szimulá]ásai a
nyitásmódnak és funkciónak
megfelelő terhelési mó dokkal,
valamint a rögzítők és nyitás-
korlátozók vizsgálatai.

A teherviselő képesség
méréssel történő meghatáro-
zása[9l a vizsgálati módszer
szerinti terhelési sémának
megfelelően, a 350 N-os vagy
a követe]ményszintnek meg-
felelő terhelés létrehozásáva]
történik'

A vizsgálati jegyzőkönyv-
ben rögzíteni kell a terhe-
lésmódot, a vizsgálati erőt,
a vizsgáIat közben mért

[a0-a1], illetve a terhe]és megszűnése
után maradó alakvá]tozásokat (a0-a2],
és az esetleges károsodás okat. (Lásd az
1_3. képet)

Érdekesség' hog1r a szerkezetekkel
szemben támasztott követelmények
egyre csökkennek. A régi magyar
szabványban található elvárás függő-
leges terhelhetóségre még 500 N volt,
a termékszabványban 350 N a rögzített
adat. Bár a 4. osztályba soroláshoz 800 N

terhet kell elviselnie a szerkezetnek, az
1' osztály eléréséhez elég, ha 200 N ter-
heléstől nem károsodik.

{ .,,trleKetes
A mechanikai ellenállóság értékelése a
termékszabvány szempontjából a meg-
felelőség igazolásátjelenti. Ha a szerke-
zet működőképes maradt, a teherviselő
képesség megfelelő.

(Pl. 350 N - Megfelelő.] Ha a köve-
telményszabványok szerinti osztályba
sorolás történik, az eredmény a telje-
sítményjellemző szerinti osztály. (PI.
Mechanikai szilárdság: 4' osztá|yil') Lásd
az 1' táblázatot,

GyakorIati jeIentőség

A teherbíró képesség gyakorlati jelen-
tőségét az igazolt teherbírással e]érhető
biztonság adja. Amennyiben az első típus-
vizsgálatkor é s az izemi gyártásellenőr-
zési tesztek után a nyíIászáró-szerkezet
működőképes marad, biztosak lehetünk
abban, hogy a hétköznapi használat során
is a működtetéstől semmiféle károsodás
nem éri.

Természetesen ez nem zárjaki azon-
ban a balesetek lehetőségét, illetve nem
jelentheti a vandá] tettlegességnek való
teljes ellenállást. Ehhez ezt elviselő alap-
anyagok, szerelvények és a terméktípus
körültekintő megválasztása továbbra is
szükséges.

Papp Imre vizsgálómérnök, nyílás-
zár őszakértő [M M K- 0 1-49 1 7)

EMI EpítésÜgyi Minősége||enőrző
Innovációs Nonprofit Kft.

További információk (|rodaIomjegyzék)

t1] B9/106/EGK Epítési Termék Iránye|v (CPD)

|2] 1997' évi LXXV|||' törVény az épített környezet a|akításáró| és védeIméro| _ Építési TörVény (ÉTV)

t3] 3/2oo3. (|' 25') B|V-GK|V].KvV|V együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek' megfeIe|őségigazo|ásának, valaminl
forgalomba hozata|ának és felhaszná|ásának részletes szabá|yairó|

|4] 1999/93/EK Európai Közosségek Bizottsága határozata _ 1 999.]anuár 25'
t5] MSZ 93B4-2:19B9 Ablakok és erké|yajtók' |Vrjszaki Követe|mények (Visszavont szabvány)
t6] MSZ 93B6:1993 Ajtók műszaki követe|ményei (Visszavont szabvány)
|]l MSZ EN 14351-1:2006,,Ablakok és ajtók' Termékszabvány, te|jesítőképességi je||emzők'

né|kÜ|i ab|akok és kÜ|ső beiárati aitik,.
rtlzá||i és/vagy f ijstgátló tuIa]donság

|VSZ EN 1192:1999E Ajtók' A szi|árdsági követeImények osztá|yba soro|ása
MSZ EN 12211:2oo4 Ajtók' |Vűködtető erők' Követelmények és osztálvozás
MsZ EN 124oo.2oo2É Ab|akok és bejárati ajtók. |Vechanikai tartósság. KöVeteImények és osztá|yba sorolás
|VSZEN 13049:2003Ablakok.Lágy-ésnehéZtest-Útés.Vizsgálati módszer,biztonsági követe|ményekésosztályozás
MSZEN 13,1 

,1 

5.200,1 EAb|akok.Amechanikai tu|ajdonságokosztá|ybasorolása.Feszítés.deformációésműködtetóerók
MSZ EN 10]:1992 Ab|akok mechanikai vizsgá|atai
MSZ EN 941 .2ooo Nyí|óajtók' A Íüggőleges terhe|ésse| szembeni el|ená|ló képesség meghatározása
MSZ EN 94B:1999 Nyí|óajtók. Az eIlená||ó képesség meghatározása statikus csavarássaI szemben
MSZ EN 949:2000 Ab|akok, ajtók, ab|ak. és ajtótáb|ák, redónyök' ÍÜggönyÍalak. AZ ajtók e||ená||ó képességének meghatározása |ágy,
nehéZ test Ütéséve| szemben
''.,SZ EN 950:1999 Ajtó|apok. Az e||ená||ó képesség meghatározása kemény test ütéséVeI szemben
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