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Mottó:

Ami számítható, azt szitmítsd ki; ami mérhető azt

mérd meg; ami neln mérhető, azt tedd mérhetővé.

/Gallileo Galillei/

MlT ls JELENT R uÚszRrl .leturvlzŐ:
elzroNsÁGl sZERKEZETEK runeRvlselŐ
rÉprssÉcez

Az építési célú termékek forgalomba hozata|ának, meg-

felelőség ígazo|ásának általános szabáIyaít az Evópai
Uníóban már régőta az Építési Termék lrányelv [11,

Magyatországon az Építés1 Törvény [2] és végrehajtásÍ

rendelete Í3] szabáIyozza, A termékkörre eddlg a rendelet

és az Eutípaí Bizottság határozata [4l állapította meg a

forgalomba hozatalhoz szükséges szabályokat és adott

iránymutatást konkrét el1árásokra. Alapelv azonban, hogy

a termékek tulajdonságait vizsgálatokkal ígazolnÍ kell,

A nyíIászárőkra vonatkoző e|őírásokat eddig magyaÍ

követelményszabványok [5] [ó] tartalm azták, A külsó hom-

lokzati ablakok, erkélyajtók, tetőablakok és bejáratÍ ajtók

megfelelőség igazolásának alapja a jövó,ben egy 200ó-ban

megjelent európai termékszabvány Iesz [7], mely - egy

átmeneti időszak letelte után - 20IO, 1anuát 3l-ét követően

a termékek CE-jelölésének a múszaki alapját képezi,

A megfelelóség igazo|ását ekkor a száIlító megfelelőségi

nyílatkozata és a terméken elhelyezett CE-jelölés képezi'

Európai fokozatok

l' kép
A szórny erőltetett

nyitasónak, csayaró
kifeszülésének

vizsgiilata 350 N
terheléssel.
A terhelés

sémája a szabviinyban'
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A termékszabvány a homlokzati szerkezeteket érő

hatások alap1án 23 termék1ellemzőt sorol fel, nzek köztil
hatodikként a biztonságosságot, a hibás használatból

adódó károsodások elviselését és megfelelőséget jellemzó

műsz aki kate gó r Íákat t e s s z ük v tz s gá|at tár gy áv á,

Nyflászárók esetén a hétköznapihasznáIat, nyítáS és zátás

során a szerkezetet érő hatásokat a múködtető erő nagysága

és a kinyithatőság_ amely páníkvasalat esetén lényeges, -
jellemzi legínkább, A tartósság jellemzésére a mechanikaí

szIlárőság, az ismételt nyitással és zátássalszembeni ellenál-

7ás és az ütésállóság, valamint a biztonsági szerkezetek

teherviselő képessége a használatos műszaki jel\emző,

A régi magyar követelményszabvány az ablakoknál és

erkélyajtóknáI |51 mée a hasznáIati eró1"ratásokkal szem.

beni ellenállást definiálja, Eszerint a használatuk során

előforduló terhelések hatására olyan használatot akadá.

lyozó elváltozást (pI, maradó alakváltozást, üvegtörést)

nem szenvedhetnek, amelyet a pántok igazításával1avíta-

ni nem lehet, és amely a tok és a szárny közotti zárhatő

kapcsolatot megszüntetÍ,
Ajtók esetében [T] a mechaníkai igénybevételekkel

szembeni ellenállás ötféle igénybevételt jelent, A nyíió-

szárny saját súlyán felül függó1eges terhelést, statikus

csavaró igénybevételt, ismételgetett (dinamikus) csavaró



Ígénybevéceh hmeny test ütését és lágy-nehéz test üté-
sével szrobmi ellenállást lehet a terhelés függvényében
kategóri,ffia sgrotni. Gyakorlatí okaít lásd az l' ábtán,

A tartű6 haszná|hatóság
10 fu lbasználatot jelentő nyításszámm a| vizsgáÍva (abla-
kok rÜ Ü00;20 000 nyitáscíklus; ajtók: 20 000; 50 000;
lÜtt'lffiÜ: 2o0 000 nyításciklus) elvárás, hogy a múködtetés
a dzsgálat után akadálymentes legyen, A zárszetkezet
mrfrodtetéséhez szükséges erő a vízsgáIat után ne haladia
meg a 100 N-t Ílletve a 10 Nm-t. (Ez o|yan eró1ratás, ame-
lyet egy gyerek ís kÍ tud fejteni') Az ütközésí hézag a
kerület mentén bárhol mérve 1 mm-nél többet ne változ.
zon, Etvárás, hogy a vasalatok beállítását követően a lég-
zárási, vízzárási és széláI|ősági 1e|Iemző megfeleljen a
v izsgálat elótti tel; e sítménynek,

Az új termékszabvány [7i követelményeket leírő részé-
ben a BIZToNSÁGI SZERKEZETEK TEHEnnÍnó rrpEssÉcl
alatt az alábbí fo galom-meghatározást találj uk :

,,A biztonságí szerkezeteknek (p1, tart6- és fordítórete-
szek, múködésgátlók, a tisztításhoz szükséges rögzítő-
szerkezetek), amennyiben a gyártő által kiadott útmutató-
nak megfelelően alkalmazták azokat, meg kell tartanilkaz
ajtőszárnyat, keretet, ablakszátnyat 350 N terhelés esetén
ó0 s-ig, az ajtíszárny, keret, ab|akszfuny legkedvezőtlenebb
helyzetében (azaz irányban, pozíciőban) ' Ezt a határértéket
az EN 948 (referencia.módszer) vagy aZ EN 14ó09 szerintÍ
vizsgálattal, v agy számitással ÍgazolnÍ kell'''

A fogalom angol és német megfelelője az ,,Load-bearing
capacity of safety devices'' és a ,,Tragfáhigkeit von
SÍcherheítsvorríchtungen'',

Az elvárás tehát a szabványban megadott küszöbérték-
nek való megfelelés. Ha a szetkezet a v izsgáIat során nem
károsodik, megfelelőnek tekinthető,

A mechaníkai igénybevételek módja Szerint ettőIeltérő
követelménysz ínteket és o sztáLy ozást is találu nk eu rópai
szabványokban [8], melyek a mínósítés továbbÍ finomítá-
Sát ielentik'

A laboratóriumí méréseknél első lépésként mÍndíg a
kilincsek, a zárak működtetéséhez, valamínt az ablak és

aktuá|iS: szabVánV

2. kép
Bukószórnyat rögzítő
ollókar terhelése a táv-
nyitó kiiktatáSa utón.
A terhelés sémója
a szabvónyban.

ajtő sz ár ny ak mo z gásb a ho z ás áho z, ny itás áho z s z üks é ge s
eró,ket kell meghatátozni, Mértékegysége: N (Newton),
Ezután következnek a rendellenes használatból eredó
ígénybevételek szimulálásai a nyitásmódnak és funkcíó-
nak megfelelő terhelési módokkal, valami.nt a rőgzítők és
nyitá sko rláto z ók v iz s gáIataí,

A teherviselő képesség mérésse| történő
meghatározása [9I
A vízsgá|ati módszer szerintí terhelési sémának meg-
felelóen, a 350 N-os vagy a követelményszÍntnek megfeleló
terhelés létrehozásával történik,

A vizsgálatÍ jegyzőkönyvben rögzítení kell a terhelés-
módot, avizsgáIati erőt, avizsgáIat közben mért (a0.a1),

ílletve a terhelés megszűnése után maradó a7akvá|tozá-
sokat (a0-a2) és az esetleges károsodásokat' Lásd az 7.2'
képet,

Érdekesség, hogy a szerkezetekkel szemben támasztott
követelmények egyre csökkennek, A régí magyar szab-
ványban található elvárás függó1eges terhelhetőségre még
500 N volt, a termékszabványban 350 N a rögzített adat'
Bát a 4, osztá|yba soroláshoz 800 N terhet kell elvíselnie a
szerkezetnek, az I, osztá|y eléréséhez elég, ha 200 N
terheléstó1 nem károsodik.

1 NiEGJEGYZÉS: npd: nincs

teljesítményje||emzŐ meg határozva.

2 NiEGJEGYZÉS: A zárije|ben taIa|-

ható számok tájékoztati 1e||egűek.

a Ha nincs(enek) biztonsági

szerkezet(ek).

b Csak kézi műkodtetésű ab|akok

esetén.

]' táblázat
A nyílászáró mechanikai
e ll enit l l ós á t j e l l emz ő
osztólyoziisok

Msz EN 1435Í.í:2006 1. táblázat: Ablakok jellemzőinek osztá|yba sorolása /KivonaU

8. 4.1. Üt0sa||osag

Ejtési magaság (mm)

npd 200 300 450 700 950

9 4.8. Biztonsági szerkezetek

tehervise|ó képessé9e

npda KÜszobérték _ (350 N)

15. 4.16 MrjkÖdtetőerok b npd 1 2.

'16. 4.11. Mechanikai szi|árdsá9 npd 1 2. 3. 4

21. 4.21 lsméte|t nyitásal és zárássaI

szembeni e||ená||ás

CikIuszám npd 5000 10 000 20 000

www.ajto-ablakspektrum.hu JJ
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A mechanikai e|lenáI|óság értéke|ése
A termékszabvány szempontjábő1' a megfelelóség igazo|á-
sát jelentÍ. Ha a szerkezet működóképes maradt, a

teherviselő képesség megfelelő.
(PI' )50 N. Megfelelő,) Ha a követelményszabványok

tov'furt wronrraÁctór 7 Inooer.ouJrcvzÉry

tl] 89/10ó/'EGK Építési Termék lrányelv (CPD)

[2] 1997, évÍ IJOilIII' törvény az épített környezet alakításáról és védelméról
_ Építési rr;rvény ÉTV)
B| 3l2m), (I' 25') BM-GKM-KVVM együttes rendeiet
az épitési termékek műszaki követelményeinek, megfelelóség ígazolásának,
valamint forgalomba hozaalának és felhasználásának részletes szabá\yafuőI

14] tggg/%EKEurópai Közösségek Bizottsága határozata -7999. januát 25'
t5] MSZ 9)84.2:1'989 Ablakok és erkélyajtók, Műszaki Követelmények
(Visszavont szabvány)

tó] MSZ $86:199) Ajtók műszaki követelményei (Vísszavont szabvány)
[7] MSZ EN 14)51.12006 ''Ablakok és ajtók' Termékszabvány,
teIjesítóképességi
jellemzók. 7' Íész1 TűIáIIó és/vagy ftistgátló tulajdonság nélküli ablakok és
külsó bejárati ajtók,''

[8] MSz EN 1 192: 1999E A|tók, A szílárdságí követelmények osztályba soro-
lása

MSZ EN 122172004 Ajtók. Mríködtetó erők. Követelmények és osztáIyozás
MSZ EN I2400:2002E Ablakok és beiárati ajtók' Mechanikai taÍtósság'
Követelmények és osztályba sorolás,
MSz EN 1)049:200) Ablakok, Lágy- és nehéztest-ütés, Vizsgálatí módszer,
biztonsági követelmények és oszrÁIyozás

MSZ EN 1)1I5:2001E Ablakok, A mechanikai tulajdonságok osztálÉa soro-

lása, Feszítés, deformáció és működtetó erók.

t9] MSZ EN 107:1992 Ablakok mechaníkaivasgáIatai'
MSZ EN 9472000 Nyílóaitók, A függóleges terheléssel szembení ellenálló
képesség meghatározása'
MSZ EN 948:1999 NyíIóa;tók, Az ellenálló képesség meghatározása statikus
csavarással szemben'
MSZ EN 9492000 Ablakok, ajtók, ablak. és ajtótablák, redónyök, ftiggönyfa
1ak, Rz ajtók ellenálló képességének meghatározásalágy, nehéz test ütésével
szemben.
MsZ EN 950:1999 Ajtólapok, Az ellenál1ó képesség meghatározása kemény
test ütésével szemben.

Szerintí osztályba Sorolás történik,
teljesítmény jellemző Szerínti osztá|y'
szi|ár dság: 4' osztá|y (l')

Lásd az |, táb|ázatot,

A hétköznapi szóhaszná|at
A mechanikaí ellenállóság jellemzésére a biztonságosság,
tehervíselő képesség vagy az ellenálló képesség fogalmat
hasznáIja, Az anyagok jellemzésére a szi|árdság fogalom
használatos. A mríszaki szóhaszná|at pedig a tulajdonság
körülírására a tartósság, a terheléssel szembenÍ ellenál-
lás, fogalmakat használja'

A teherbíró képesség gyakorlati jelentőségét az igazo|t

teherbírással elérhető biztonság adja' Amennyíben aZ

első típusvizsgálatkor és az izemi gyártásellenőrzési tesz-
tek után a nyí|ászár6 szerkezet működőképes marad,
biztosak lehetünk abban, hogy a hétköznapi hasznáLat
során ís a működtetéstó1 semmiféle károsodás nem éri.

Természetesen eZ nem zárja ki azonban a balesetek
lehetőségét, Íllewe nem jelentheti a vandál tettlegesség-
nek való teljes ellenállást, Ehhez ezt elvíseló alapanyag-
ok, szerelvények és a terméktípus körültekintő megllá-
Lasztása továbbra ís szükséses,

az eredmény a
(Pl. Mechanikai


