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Szakmaihibák a
szakértőszemével
Az építőiparikivítelezéssok esetben
eredményez furcsaságokat' Sorozatunkban az évekalatt kialakult kívite|ezői, szakéftői tapasztalatokat kívánjuk megosztani olvasóinkkal, hogy a
mások által eitett hibákat önök már
elkerülhessék'

BEAZOABLAKOK
A képenegy ablak alsó sarka ésaz ablakszárny.
ban található tömítőprofil látható, A szerkezetí
megmunkálásből, az alapanyagbanta1á1ható
csomókból ésa íelü1etminőségbőIlátszik, hogy
egy o1csónvásáro1tszerkezetrőlvan szó'
A laikusnak is feltűnik a gumÍtömítéssarkán a íolytonosságíhiány' A szárny sarkánál
alu1 a maró kíszakított az a7apanyagbóI,az
é1énél
lehasadta profil, a felület több heiyen
csÍszolatlan'A szárnya1katrészek
csatlakozási
hézagaínálsíkfogasságottalálnÍ, amibőI az a7katrészekvalamikori nedvességére
1ehetkö.
vetkeztetní'Az alumínium vízvető végéna
mű,anyagalkatrész
felülete íslakkozott, a pánt
alatt a 1akk megfolyt' tehát utólag, ahelyszínen íelületkezeltékazablakot,Mivel nincs fénye, ígyvaIőszín(í,
hogy a lakkfilm nem elég
vastag.

lego1csóbbanelérhetóalapanyagotfe1dolgozni,
Ezt csak úgylehetett elérni,hogy szátítatlan,
építőfamínőségő'alapanyagotvásároltak, Ebben több ésnagyobbméretűághely,görcs van,
meiy már megjeleníkalátszó felületeken is'
Afoltozására, tapaszolására nem maradt Ídő,
azt a ÍelhasznáIőrabízták' Alégszáraz fenyőía pedig kénytelen az építkezésen
már ablako|csón, rosszat
ként beépítetthelyzetben alkalmazkodnÍa
A szerkezetímegoldáshibáinak oka az árvet- fútotthelyiségmegkívántanedvességtartalomSenymíattíminélo1csóbbtermelés,ígyaÍéIkész hoz, ennek megíelelóena1ak-és méretválto.
megoldás eladása, Az asztalosizemben kény- zásokat produkálva' A fe1ü1etkeze7és
az izemtelenek voltak az alacsonv ár míatta lehető ben elmaradt, a natúr vagy az alapmázo7tfowwlv.ajlo-ablakspektruin,hr,r
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galom alatt is már csupán a durva hibák tapa- amíge1készül,
ésa végeredmény
sokszormég
szo7ásátésa íelü1etcsÍszolásátváriák ei a ke. ígysem 1esztökéletes,Ebben az esetbena megreskedo1',Ígygombásodáselleni védelemró,1' rendelók vásároltaksok olcsó alkatrés
zt, megfeiületelótészítésró1
ésrendes felületk ezdrésríl fizettek sok olcsó szakembert,a megoldást
csak a vevótájékoztatóbanvan szó. A vasalat- mégiski kellettegészítení'
alkatrészekillesztése,szerelésee1nagyolt,az
Az első prob1éma,
hogy a gumitömítésfo1yüvegezésrögzítésénél
minden m(íszakitész- tonossági híánya miaÍtaz ablakvízzárási tula1letet mellózv e szegezőIéccel
ésszilózássa1épí donsága rosszabb,mÍnt ami a hasonió típutettékbe az üveget'A gumítömítés
beépítésétsoktól elvárható' A kezeléséhez
a vasalatésa
a késóbbifestésíndoklásávalkihagyták.A hosz- pántok lefestésemiatt nagyobb erótifejtés
szú,sarkon kicsípettgumiprofil sérülékeny' szükséges.Nincs rajta bukó funkció - pedig
Nem rítkaaz sem, hogy anyíIászárókná7tar- vÍzeshelyiségbenvan _ ígycsak nyitott helytozékkéntszerepel már a takaróléc,a besze- zetben lehet rajta szellóztetni,
reléshezszükségesrögzítófülek, a dübelek és
A he1yéró1kifordult gumitömítésjelenleg
a működtetéshez szükségeskilincs is, Meg- befeszül a tok ésa szárny közé, ezértbezárni
jegyzem,hogy a barkácsáruházakban mindez
nehézkes,esetleg ÍéIrezát,
Utólagosan pedig
már külön tételkéntszerepela számlán,ha a szűnyogháIóval kellett kÍegé
szíteni,amit már
vásárló egyáltalán gondo1rá'
felületkezeletlen 1écce1
szegeztek ÍeIrá, Esztétikailag sem kÍfogástalana-végeredmény,
bár
_ mÍvelá11andóannyÍtvavan _ nagyobb prob.
Milyen hibát ejtettek a kivitelezők?
Az építésiheiyszínen az engedélyezési
terv lémákatnem okoz,
1:100-asméretarányúrajza nem ábrázoItaa
kivitelező számára ke11ópontosságga|a rész- Mi a mego|dás?
letmegoldásokat,Az épít&.szakértelmén
mú1t, Elsősorban a megrendelók szemléleténkell
hogy a ÍaIésaz ab1akcsatlakozása, a vako1at változtatni, hogy a funkcíóhozkészmegoldást
a burkolatok kialakítása megfele1ó végered- keressenek,
ménytmutassanak,Képünk tanúságaszerÍnt
A jelenlegi mríszakiproblémaa beépített
a párkány és az ablakcsatlakozás kalakítása
120 cm-esgumÍtömítéscseréjével
mego1dható.
nem az asztalos,nem a kóműves, hanem a bur- Az esztétíkaÍhibák megfelelő elótészítés
koló íeladatavo1t,A párkány tehátiátőIapbó|
után fedő mázolással eltüntethetó,k'
készült, a csatlakozás pedig hézagÍugáző
A íelhasznált anyagokból, alkatrészekbó1el
anyaggalvan tömítve' Ez a technológia köve- lehet készítenia jó mÍnőségű,magasm(íszatelte meg az utólagos hibaeltüntetéstésfe1ü- kÍparaméterekkelrendelkező íaablakot,Csak
letkezelésta helyszínen.A beépített
helyzetben egy kís szakmai hozzáértéséslelkiismeretes
történó felületkezelésnehézségérőI
tanúskod' munkavégzés
szükségeshozzá a Íaipatrészéró1
nak az ecsetnyomoka fémésa műanyagalkat. ésegy kÍsodafigyelésaz építésben
résztvevótrészeken,illetve a sarokpánt mögött színte tó1,hogy betartsáka gyártási ésépítési
technoelkerülhetetienül ott maradt megfolyás, Síet- lógiákat ésa felhasználtanyagok,alkatrészek
ségró1tanúskodÍkaz, hogy a _ valószínríleg felhasználati útmutatóiban foglaltakat,
utólag spaklival helyérenyomott _ gumitömítésbeleragadta műanyagoniassabban száradó
festett felületbe,
ABLAKCSERE
A történet kezdete szokásos módon zailott.A
Mi|yen prob|émákatokoz a
többemeletes társasházban a leromlott állajeIenlegi kiaIakítás?
potú,kapcsolt gerébtokosablakszerkezetcseAz olcsó termékúgyválik drága megoldássá, réjéthatátozÍa
el a iakó a íűtésiszezon elején,
hogy sok részösszegetkell megfízetniaddíg, A környéken osztogatott szórólapok ajánlata
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alapjánbement egy márkaképvise1őbemutatótermébe'A helyszíni szemle alapján árajánlatot kért, majd az ajánlatot e1íogadta,és1öttek
a szere7őmunkások,

kiszerelt szerkezetkarcsúsága,amelyhez ké.
pest egy nagy proÍilszélességű,
kis üvegméretrí
szerkezetetkapott, amitőIa helyzet mégsöté.
tebbnek látszik.

Mi|yenhibát ejtetteka kivite|ezők?
A helyszínÍíelmérőszakembera meg1évőtok.
szerkezet (mérhetólértékeibó1
és annak fe1tételezetttokkülméretébó,l
klindu1va mértefel
a helyszínt.Erre a méretreadott egy alapvető
tok-szárnyprofl1kombinációval ajánlatot,Mi
vel a régígerébtokszerkezetbenro1ó szerkezetnek megfelelő he1y volt kialakítva, fe1til egy
10 cm szélestoktoldóval illesztette hozzá a
jelenlegi kialakítást'Az elképzelésr6'
rajzvázlatot készített'majd _ a hozzá nem értó _
megrendelóveI aláírawa az egyeztetést,távozott, Arajzvázlatos felmérésa7apjána cégné1
készítettekkonkrét tok külméretekkel és
szerkezeti kia1akítássaltáblázatos ára1ánlatot,
AblaksarLoksok PUR-habbal
Az Íratokbólnem derült kÍsemmifé1eműszaki probléma,így nem volt megkérdezheÍő:
mÍlyenszélesa tok ésa szárny csomópontja;
mennyíretakar;'aa tokot a beépítés;
vagy hogyanváItoznaka részméretek,
az üvegosztás?
Igaz,hogyrendszerÍntezek a szakmairészletkérdések
a laikus megrendelóten fel sem
merülnek' A helyszínifelmérés
nem terjedtki
a régiszerkezet elhelyezkedéséreésa falkáva
kíalakítás mÍlyenségére,
így erre vonatkozó
inÍormácíó hiány ában az áIta|ános ü gymenet
szerzódéseskitételeirehagyatkoztak(pótlólagos dí1ak,határidős kötelezettségvesztés
stb,),
A megrendelóneknem volt tudomása arróI,
hogy a száIlítő milyen kapcsolatban van a
gyártő izemmel, csak később derült ki, hogy
egy ren d el ésre gyár tó b eszáIIítői kapcsolatról
Ablaksarkoksok PUR-habbal
van sz6. A PVC ablakgyártó iúzem_bár akész
Aképen egy abiakcsereutáni, félkészablak
szerkezet tőIe származík- a beépítéSi
eltérébeépítésí
állapot látható, Egy kapcsolt geréb- sekre így nem tudott garanciát vállalnÍ, csak
tokos ablak helyérebeépített,
sorolt PVC ablak- teljes áron lehet tőle e7tétőszerkezethezjutni,
szerkezetjobb alsó sarka ésaz illesztésihézagot
A beépítómunkások, a megrendelésszerint
kÍtöltó PUR hab' E1só pÍ11antásra
egy korsze- íelvett alkatrészekkelérkezteka helyszínre,
rűnek nevezett,(lj nyí7ászárórólvan szó, ám A kibontás során derült ki' hogy a gerébtok
jobban megszemlélvea laÍkusnakis fe1trínika mögötti fal nem kettós káváva7 f'alazott,ígya
műanyagszerkezetkörü1i hab mérete,tomege' tok mögött óriási üreg tátong' A hézagkitölA megrendelő emlékezetében
ezenfe1ülé1a téséresemmiféle kőműves mesoldást nem
\\ ii 11.J;to ablakspe].trum.hu
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tudtak alkalmazni,hiszen,,ez nem volt a szerA méreteltérések
mÍattaz ablak elhelyezése
zódésben'',Bár a fónököt felhívtákteleíonon, is problémás.Alu1,a szándékszerint nem meg.
de a megrendeló eló1 bölcsen elhaligatták a váLtoztathatő ésbíztonsági ráccsal ís ellátott
probiémát és íolytatták a beépítést,
belső ol- ÍalkávábőIkiemelkedik a párkány elhelyezédalról eloszw a a hézagot,
sérealkalmas toldó és alattaahabozás.Ezké.
A megrende1ő ígykésőnértesült róla, hogy tesséteszÍa beépítés
vízzáró tulajdonságát,
felár ellenében a hézagm(íanyagprofilokkal
amennyÍbenkiegészítőprofilt, tomítéStnem
kitolthetó lett voina, ő mégÍskészenkapta a helyeznek el' Felül a tokszerkezeten kívül ránagy mennyiségű,egyszerííen,,beépíthetó''adásul a toktoldó is kilátszik a Ía7kávábóI,az
políuretánhabot'
eltéró tokszélességekkel
nem éppen esztétÍAz ablakszerkezetetteÍméSzetesen
megfe- kus láwányt nyújtva,A megrendeló vélemélelő hosszúság'(lbeépítőacélcsavarokkalrögnye szerint aváI7alkoző félkészmunkát végzítettéka falszerkezethez,A munka végeztével zett, most pedig más szakembereknek kell
a7áfuatták
a munkalapot, a beiső ablakkönyökhelyrehoznía, eltakarnia a híányosságokat,
lő beépítésére
egy késó,bbiidőpontot jelöltek
meg, majd távoztak'
Mi a mego|dás?
A nyíIászárócsererészletesebb,mérhető paraMi|yen prob|émákatokoz a
méterekkel több változatb an történő előkészíjeIenlegi kiaIakítás?
téseszükséges,mely valódi döntéshelyzetbe
A tokszerkezetenkívüli széIeshézagot
az épi- hozza a megendelót, Csak ery kís szakmaíhozlet építómunkásaínakhanyagságaokozta eiső- záéttés,éslelkíÍsmeretesablakbeépítóimun.
sorban,hiszen eltakart hiányosságkéntjelent- kavégzésszükségeshozzá a dolgozók ftszérő'
kezeÍtaz ablakbeépítótszámára, Azonban az és egy kis odafigyelésa cégvezetésrészérőI,
alkalmazotthézagkitöltés,egykomponensúhé- hogy valóban a megrendeló ígényeiszerinti
zagkitoltő hab, mely nem igazán szakszer(í ny íIászárő kertil1ö n 7egyáttásr a,
megoldás, Ennek az alka7mazástechnikaÍútA munkafo1yamatmÍndenelemérekíte4edó
m u tató szerint szíIárdsági jel),emz
ője csu pán vállalkozóí háttér szükségesa féimegoldások
egy-kétcm-esvastagságeseténigazolt' A téli összehangolásához'A beépítés
során íellépó
beépítésés a használat azonban speciáiís, problémákatpedig a megrendeló bevonásáedzóvel kevert, szerelóhabot kívánt volna' A val, annak jóv áhagyásávalkellmegoldani,néha
beépítócsavaroka hat-nyolccentímétervastag íelvállaiva annak pótlólagos költségeit, Menet
habon keresztül megkérdőjelezhetó nyírószi- közbeni egyeztetéssela tokszerkezeten kívülí
lárdsággal tartanak,
széIeshézaga íalkávaegyenleteskiszélesítése
A külső síkon a pórusos szerkezetúhabot esetén toktoldókkal is kitölthetó lett volna,
légzáró éspáratechnikaílagis alkalmas külsó
amely mechaníkai ésesztétíkaiszempontból
időiárásállő Íugázó anyaggal kí kellett volna
ís kedvezóbb megoldást eredményezettvolna.
tölteni, Az a|kaImazott PVC profil kombíná- A tokszerkezet sorolása helyett belső osztő aIció szélesebbkeresztmetszeteketeredménye- kalmazásával, valamínt keskenyebb szárnyzett mint a régi,Ahátomszárnyas szerkezetet profilok alkalmazásával az üvegíelÍiletméretsorolássalépítették
össze,
csökkenése 16%-ró18%-ra csökkenthetó,
Emellett a falkáva mögé rejtett e7térőmétetű,
Üvegfe|ü|etcsökkenés
ésosztással rendelkező tokszerkezetekbeépíEz a megoldás az üvegméreteknagymértékrí, tésével- a meglévó profílméreteltérésekelló%.os csökkenésétokozta, me\el a bevílá- lenére- az üvegméretcsökkenése akár )o/o-os
gító üvegfelület ésa1apterülethányadosa l/&ad
Íslehetne,
alá csökkent, ígya lakás világosságamegkérdőJelen ablaknál- a jogílagtámadhatatlanhelyielezódik'
zet miatt, a vál|alkozó Íe7ajánlása alapján a
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hézagbelilrőI 10 cm szélesPVC takaróprofil
felragasztásávalésa falkáva vakolatának javításával lett normalízá1va,
belsó ablakkönyöklő
beépítésével
befejezve'Kívülró1a hézagokat
szi1íkonna1
tömítették'

EGY FoRDíTVABEÉPíTETT
GUMI.És
AMl MöGÖTTE vAN

Első píllantásraminden a helyénvan, csak a
szakértőszem fedez fel furcsasásokat.

Leginkább_ bár a Íotőnnem is érzékelhetó
a gumízásrögzítéseszúrszemet' mert kapcsok
és szegektartják a helyén,Másrészta hullámosság és a sarokban az illeszkedéSpontatlanságaszembetűnő'Csak a szakmábanjártas
vagy prospektusböngészónézelődőnek_ egy
alka1mazásíábtávaI összehasonlítva _, hogy a
gumitömítésfordítvavan beillesztve, így az
eredeti funkcíójátnem iát1ae1,
A megfele|őt...
A legelemíbbhiba, amítvalőszínűIegamunka
elvállalásakor elkÖvettek,hogy nem egyeztettékaz igényeketésa terméktulajdonságait'A
helyszínad erre magyarázatot,mertaz ajtó egy
étterembejáratában, fedett helyen, egy széIfogóban található _ így elvárt tulajdonság a
huzat megfékezése,
a megfelelő légzárás,
Az asztalosizem egy szokványos szerkezetet _ beltéri ajtót _ gyártott ragasztott paIIőtokkal, melynek tokmagján az ajtőLap feIőIí
oldalon a borítás vastagságánakésaz ajtó7ap
al1azásíméreténekeltérésemiatt egy bemélyesztett 5 x 1) mm-es aljazáséserre 10 rnm-

nél rögzített tokborítása szerkezeti kialakí
táshoz tartozík,
A méretpontatlanságok
eredményezték
azt,
hogy a gumitömítésbeépítése
szóba kerülhetett. A tok aljborításapontatlanul v an rögzítve,
) mm-néInagyobb az átokméIység,ésaz ajtőIap sem fekszíkfel a tokon.
A helyszínÍ szerelő ette alapozta a huzatcsökkentó igényfelmerülésekora gumitömítés
beépítésének
ötletét' Azonbana folyóméter.
ben beszerezhetótömítésmel1éhÍábaadnak
alkaimazástechnikaiútmutatót,ha az izemben nem ehhez készült az aitó, Az aitő átala.
kítása,falcolása,eset1eges
pípalécezés
he1yett
a szerelő a 1átszatmegoldást
választotta.
Mi|yenprob|émákatokoz a
je|en|egikia|akítás?
A kettós rögzítőszaká7]'részéreszélesésnem
elégmé1ya he1y,a tömítő profilfelület pedig
nagyon íeszítía szárnyat_ melyet akkor nem
csuknakbea látogatók,Próba szerencsealapon
berakták fordítotthelyzetben a gumit, Még
éppenműködík az ajtő, csak a gumi nem á11
meg tökéletesena helyén,1évén
a tömítőfelület egyszeresrészenem eléggéfeszít.Maradt _ biztos,ami biztos- a szegezéses
ftgzítés,A sarkokat azonban szerszámhtányában
nem tudták folyamatosan Í11eszteni,
így elvágták' A tömítés azonban nem feszül a rögzítésihelyen, megÍogyott,hullámos' Ráadásul a tömítettségkialakításáhoza ke11órugalmas alakváltozást a tömítésígynem biztosítja'
Mi a mego|dás?
A tömítésszakszerűbeépítése
vagy másmilyen
utólag beépÍthetőtömítórendszer alkalmazása,
A tömítésa1kalmazástechníkaí
útmutatószerínti beépítés
éhezaz aljazásmegÍelelókivitelű
elkészítése
szükséges,Ez lehetségesa helyszínen az eredeti aljazás kitö1téseután kézi
felsőmaró segítségével,
Természetesenekkor a
felületkezelés javítása,az ajtó passzítása,beáIlításais a feladat Észétképezi,
Léteznekutólagosan bemart horonyba beépíthetőtömítéSek_ mint pé1dáula csőÍormáiú (Szilikono : ,,Sió',)profilvagy már e1err'!vlv.aito'abl.1hs
pelttrurn,! u
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é,s
ve felszegelhetőPVC lécbeépítetttömítópro.
filok, ame1yekke1az ilyen utólagos tömítési
elképzelésekszakember áItalv agyházilagosan
is kivitelezhetók,

VERSENY A HIDEG IDÓVEL
A képeken egy társasházi lakás építkezésén
beépítettab1ak és erkélyajtó részletei látha'
ütemezéseszelint a hideg
tók, AZ építkezés
ídő előtt7ezárthomlokzat mögött íolytatódott
munka * alia belsótérinedves technológÍájú
zatbetonozás,belsóvakolás, festés- ma;d december közepén indították a fűtéstés karácsonyrabirtokba vehettéka lakásokat a iakók'
A nyí7ászárókfotóin ennek következtében
keletkező állandó páralecsapódás ésaz ebbőI
adódó károsodások1áthatóka falakon,pad1óA nyí
szónyegen ésa csapozásoki1lesztéseínél'
Iászáró szerkezetekkereteinek csapozásaa nedtönkrement'
vességhatásáramegereszkedett,
Miben hibázhattaka kivite|ezők?
Az ablakokat legyártó asztalos nem adott a
termékekhez a Íe7haszná\áskörü1ményeiró1
szóIó tájékoztatástmondván, hogy a beépítéstésaz építkezést
nagynevúfőváIlalkoző cég
végzi, A nyíIászárók r,agasztási munkáÍhoz
feihasznált diszperziős ragasztó :ugyan v ízáIIő
D3 minósítésú
vo1t,azonban az a7apanyag
és
a technológíaípontatlanságokegyütt a nedvességreérzékennyé
tettéka beépített
szerkezeteket'A társasházi lakások homlokzatának
a
csapóesó á7ta7lidőiárási igénybevételének
szerkezetekolcsó gumitömítései,gyengevízzárási tu\ajdonságanem fe1elt meg, Emellett
a beépítettkeskeny távtartóval rendelkező
üvegszerkezet nem kelló mértékbenvolt hószigeteló, ígya magas páratartalom következtébená11andósulta páralecsapódásaz üvegperem mentén'
Az építési
vá1lalkozó eltérta tervezett ütemtervtóI, az ab1akokéserkélyajtókbeépítését
a
be1sőbetonozásíésvakolási munkák elvégzése
előtti időszakra ütemezte, A feszítettbefeje.
zésiütemterv ésa november-decemberÍ
ídójárás nem adott eléglehetóségeta technoló.

giailag szükséges száradási íolyamatokra' A
fűtésírendszerindításaután nem fordítottak
ke11ófigyelmet a helyiségekszeilózetésére,
A falakbelsó felületeít párazárő diszperziős
falfestékekkelfestették,a burkolásokat mázas
lassítva_ egy évnél
burkolólapokkal végezték,
további időtartamra elnyújwa_ a száradásíÍo1yamatokat,A beköltözó lakóknak nem hívták
fel a figyeimét a páratechnikai folyamatok
míatt szükségeskörültekintó szellőztetésre,
és a lakásokhoz ításos formában semmÍféle
használatí tájékoztatőtnem készítettek,
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sss gyáításéskívltetrezés

Mi|yen prob|émákatokoztak?
Az épület majdnem egy éwel az átadása.gtán
sem tudott kiszáradnÍ,Az építés
során az épületszerkezetekbejelentős mennyiségrínedvességetvittek be (al1zatbeton,
vakolás, falíestés)melyet a technológiaíídó1rbe nem tartása
miatt a párazáró diszperzíós bevonatokkal a
szerkezeti elemekbe záttak.
Az épületbe beépítettnyíIászárők gumitömítésselrendelkeztek,ígya résekenátmenő
(filtrácios)levegócserenem volt elégséges
a felszabadu1ó pát a elszáIIítás
ára. A h eiyi ségekben
állandósult a magas páratartalom,melynek
következtében a lehűlő felületeken páralecsapódások alakultakki, táptalaitadvaa penészgombák megjelenéséhez'
A lecsorgó nedvesség
a felületek repedéseina nyí|ászár6k anyagát
is áztatta,elósegítveazokvetemedését,
Az erkélyajtó e7őttabeázásból éspáralecsapó,dásból
származő nedvességa pad7ószőnyeg foltosodását, tönkremenetelétokozta,
A nedves szerkezetíftszekhőszígetelésÍér'
tékejelentósen lecsökkent' a nedves felriletek
hideg érzetetkeltenek, ameiy nemcsak a komÍortérzetetcsökkenti, hanem többlet fűtési
költségetis eredményez,
AnyíIászátők alapanyagaa tartósan magas
légnedvességhatásáta nedvességetvett fel,
megdagadt, amelytől a csapozások ragasztásai megereszkedtek'Az illesztéseknél
a felü.
letkezelésmegrepedt,hézagokalakultakki, A
ragasztásoktönkremenetele a ny íIászárók hasznáIhatőságát ís csökkentette, meÍt a szátnykereteksok esetbena tokalkatrészekentámaszkodnak' Nyitásuk nehézkessé
vált ezek súrló.
dása miatt,

A páralecsapódásmértékeaz üvegszerkezetek bevonatos,jobb hőszígetelésiértékkelrendeIkezőváItozatrava\őkícserélésévelcsökkenthetó, A csapóesónek kitett, beázó erkélyajtógumítömítéseinekillesztését
fe1ü1kell vizsgální,
szükségeseténkÍcseré1ése
is szükségeslehet'
Az ablak éserkélyajtószerkezetekszárnykereteinek sarokcsomópontjaitsarokvasakfelcsavarozásáva|meg kell erósíteni' a javításután a
működótépességetpasszítással,beá1lítássa1
helyre kel1 á7lítani,Az egyik erkélyajtótönkrement alsó csapozásamiatt a szárnykeretkícseréléseís1avasolt,A csapozásokíllesztéseinek
hézagaittömítóanyaggal ki kell töltení, hiszen
a nedvességitt akadálytalanul szívódhata nyílászárókfaanyagába, A javításimunkák után a
felületkeze1ést
meg kell Ísmételni,
Hibát nem direkt követ e1a kivÍtelezősem,
de keiló körültekintéssel sokkal egyszerűbba
mege1ózés,
mint a helyreállítás!

GARÁzsAJToKBEÉPíTÉsl
xlgÁl

Egy háromemeleteslakótelepi épülettömb földszíntjénmegépítettgarázsokkapu szárnyai rövid használatot követóen elhasadtak, csapozá'
saik tönkrementek, A vélhetőIeg jőIkÍvÍtelezett
szerkezettönkremenetelét1átszólaga véletlen
okozta' Az elbeszé1ések
szerint a kavargó széla
megmozdu1ónagy tömegű ajtíszárnyatakialakított falnyílás kávájának lendítette, az meg
feszült éselhasadt.

Milyen hibát eitettek a kivite|ezők?
A garázskapukat legyártó asztalos az ár a1án7at
olcsóbb váLtozatában- a nyÍtáshatároló,kitámasztó alkatrészeketís szükségtelennekíté1Mi a mego|dás?
ve _ a biztonsági elemeket kihagyta a mríszaki
- tartalomból, az így megrendelt szerkezeteket
A le gfontosabb a keIIő táiékoztatásés az épités
technológiaílépésekbetartása'A páratechnikai gyártottale, Nem adott a termékekheza befolyamatokat norma7ízáInikell,Ehhez a helyi- építés
módjáról, a felhasználás körü1ményei
ségekhőmérsékletét
éspáratartalmát m(íszer- rőI szóló tájékoztatást,mondván, hogy a be.
rel figyelníkell, a páratartalmatkeiló mértékű építést
ésaz épitkezést
nagynevííÍőváI7aLkoző
szellőztetésseló5%alá kell csökkentení' Célszerű cégvégzi,
a naponta többször a kereszthuzattaltörténó
Az építésivá\Ialkozó
e1térta kívitelezéSi
tervszellőztetés,Lehetségesmegoldás mégpárave- tó,1,a homlokzatsíkratervezett bille nő garázszéreltlégbevezetóelemek felszereléseis,
kapuk helyett felnyíló, kétszárnyú garázskar.r,v,rv.alto-a1-rlakspelitrum.
1.r
r,r

gvártás és1riv1telezés
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A bekö1tözó 1akóknaknem hívták fel a figyelméta használatmódjára,nem készü1tfunkció
javas1at,
írásosformábanSemmikiegészítésre
féiekeze1ésitájékoztatótnem készítettek'
Mi|yenprob|émákatokoz a
jeIenIegimegoIdás?
A kapuszárny nyitáshatárolásaés a mozgási
nem megoldott,ígyaszársebességhatáro1ása
nyak falkávára történó íelíeszülésbó1származó
tönkremenetele nem zárható ki. Eróte11esebb
1endítés
hatására' véletlenülbármikor bekövetkezhet.
A huzathatás miatt a bevésettdiópántok
eredeti1egegyirányból átszegezettrögzítései
e1égtelennek
bizonyuitak'a pántok ki1azultak,
javításként
ígya pántokatgaranciá1is
kapupánt
csavarokkalcsavaroztákát, Ekkor a keret csapolásailetteka g\''enge
pontok.1ttment tönkre
a szerkezet'HÍábatörténteka csapozáscsavaIozássa1va1ómegerósítésére
kísérletek,
ígymár az
alapanyagbizonyu1tgyengének.A töréseket
kiváltó jelenséget,
a 1)5 cm szélesajtószárny
11 cm szé1ességné1
történó megfeszülését'
a
nagy erőkart nem tudták megszüntetni'

pukat rendelt. A geÍébtok
szerkezeteket aZ
egyszer(íbb
utó1agosbeépítés
miatt _ a külső
homlokzati síktól 12 cm-rebe1iebbhelyeztékel'
A módosítottkiviteli terveken szereplő, iavaso1tkapuszárnytámasztő elemeket nem készítették
el' Mindezt azza1índokolva,hogyaz
épü1ettó1másfél méterrea keresztforga1mat
akadáIyozza,ba1esetveszé1yes,
bot1ásosba1eseteket okozhat.
Nem készültalternatívjavas1at
a garázskapuszátnyako1ymódon való pántolására,mely a
szárnyakataz épü1ethomlokzati síkiaeléemeli.
Ezt ugyanis drága, egyedi pántok alkalmazásáva1keIlettvo1namego1danÍ.
Nem vették figye1embea városszé1inagy
épületekközött az uralkodó széliránymiatt
keletkező homlokzattalpárhuzamosszélhatást'

Mi a mego|dás?
Legegyszer(íbbesetben kímé1
etes keze1ésm ó ddal, a szárny kicsapódásánakelkerüiéséve1
is
hasznáIat,
megvalósíthatóa rendeltetésszerű
Céiszerűenazonbana tönkremenetelt kivá1tó
okot kell megszüntetni. Cél a szárny mozgásának kontrollia, r'z többféle módon megoldható' Fé1mego1dást
;elenteneka szárny aliára
szere1tbl11enőkitámasztók, amelyek a becsukódást tud1ákmeggátolni,Lehet a szárnyakra
szerelt to\ózárakat is használni' me11yela
szárny nyitott és zárt á11ásbants rögzíthető'
]avasolható a kapuszárnyak nyitáshatárolóval való fe1szere1ése,
Ez lehet súr1ódófékes
vagy o1ajfékesmechanikus szerkezet, vagy
akár egy megfeleló erőkararánynál felszerelt
tok és szárny közötti heveder vagy 1ánc. A
nyitáshatárolásmegoldható a kapuszárny e1só éiénekvona1ábana derékszögrínyitáson
kívü1i ponton elhelyezett támasztó vagy rögzítő szerkezetfe1szereiéséve1
is.

