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szakértő szemével
Az építőipari kivítelezés sok esetben
eredményez furcsaságokat' Soroza-
tunkban az évek alatt kialakult kívite-
|ezői, szakéftői tapasztalatokat kíván-
juk megosztani olvasóinkkal, hogy a
mások által eitett hibákat önök már
elkerülhessék'

Szakmaihibák a

BEAZO ABLAKOK
A képen egy ablak alsó sarka és az ablakszárny.
ban található tömítőprofil látható, A szerkezetí
megmunkálá sből, az alapanyagban ta1á1ható
csomókból és a íelü1etmi nőségbőI látszik, hogy
egy o1csón vásáro1t szerkezetről van szó'

A laikusnak is feltűnik a gumÍtömítés sar-
kán a íolytonosságí hiány' A szárny sarkánál
alu1 a maró kíszakított az a7apanyagbóI, az
é1énél lehasadt a profil, a felület több heiyen
csÍszolatlan' A szárnya1katrészek csatlakozási
hézagaínál síkfogasságot találnÍ, amibőI az a7-
katrészek valamikori nedvességére 1ehet kö.
vetkeztetní' Az alumínium vízvető végén a
mű,anyagalkatrész felülete ís lakkozott, a pánt
alatt a 1akk megfolyt' tehát utólag, ahelyszí-
nen íelületkezeltékaz ablakot, Mivel nincs fé-
nye, így vaIőszín(í, hogy a lakkfilm nem elég
vastag.

o|csón, rosszat
A szerkezetí megoldás hibáinak oka az árvet-
Seny míattí minél o1csóbb termelés, így aÍéIkész
megoldás eladása, Az asztalosizemben kény-
telenek voltak az alacsonv ár míatt a lehető

lego1csóbban elérhetó alapanyagot fe1dolgozni,
Ezt csak úgy lehetett elérni, hogy szátítatlan,
építőfa mínőségő' alapanyagot vásároltak, Eb-
ben több és nagyobb méretű ághely, görcs van,
meiy már megjeleník alátszó felületeken is'
Afoltozására, tapaszolására nem maradt Ídő,
azt a ÍelhasznáIőrabízták' Alégszáraz fenyő-
ía pedig kénytelen az építkezésen már ablak-
ként beépített helyzetben alkalmazkodnÍ a
fútott helyiség megkívánta nedvességtartalom-
hoz, ennek megíelelóen a1ak- és méretválto.
zásokat produkálva' A fe1ü1etkeze7és az izem-
ben elmaradt, a natúr vagy az alapmázo7t fo-
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galom alatt is már csupán a durva hibák tapa-
szo7ását és a íelü1et csÍszolását váriák ei a ke.
resked o1', Így gombásodás ellen i védelem ró,1'
feiületelótészítésró1 és rendes felületk ezdrésríl
csak a vevótájékoztatóban van szó. A vasalat-
alkatrészek illesztése, szerelése e1nagyolt, az
üvegezés rögzítésénél minden m(íszaki tész-
letet mellózv e szegezőIéccel és szilózássa1 épí
tették be az üveget' A gumítömítés beépítését
a késóbbi festés índoklásával kihagyták. A hosz-
szú, sarkon kicsípett gumiprofil sérülékeny'

Nem rítka az sem, hogy anyíIászárókná7tar-
tozékként szerepel már a takaróléc, a besze-
reléshez szükséges rögzítófülek, a dübelek és
a működtetéshez szükséges kilincs is, Meg-
jegyzem, hogy a barkácsáruházakban mindez
már külön tételként szerepel a számlán, ha a
vásárló egyáltalán gondo1 rá'

Milyen hibát ejtettek a kivitelezők?
Az építési heiyszínen az engedélyezési terv
1:100-as méretarányú rajza nem ábrázoIta a
kivitelező számára ke11ó pontosságga| a rész-
letmegoldásokat, Az épít&. szakértelmén mú1t,
hogy a ÍaI és az ab1ak csatlakozása, a vako1at
a burkolatok kialakítása megfele1ó végered-
ményt mutassanak, Képünk tanúsága szerÍnt
a párkány és az ablakcsatlakozás kalakítása
nem az asztalos, nem a kóműves, hanem a bur-
koló íeladata vo1t, A párkány tehátiátőIapbó|
készült, a csatlakozás pedig hézagÍugáző
anyaggal van tömítve' Ez a technológia köve-
telte meg az utólagos hibaeltüntetést és fe1ü-
letkezelést a helyszínen. A beépített helyzetben
történó felületkezelés nehézségérőI tanúskod'
nak az ecsetnyomok a fém és a műanyag alkat.
részeken, illetve a sarokpánt mögött színte
elkerülhetetienül ott maradt megfolyás, Síet-
ségró1 tanúskodÍk az, hogy a _ valószínríleg
utólag spaklival helyére nyomott _ gumitömí-
tés beleragadt a műanyagon iassabban száradó
festett felületbe,

Mi|yen prob|émákat okoz a
jeIenlegi kiaIakítás?
Az olcsó termék úgy válik drága megoldássá,
hogy sok részösszeget kell megfízetni addíg,

amíg e1készül, és a végeredmény sokszor még
így sem 1esz tökéletes, Ebben az esetben a meg-
rendelók vásároltak sok olcsó alkatrés zt, meg-
fizettek sok olcsó szakembert, a megoldást
mégis ki kellett egészítení'

Az első prob1éma, hogy a gumitömítés fo1y-
tonossági híánya miaÍt az ablakvízzárási tula1-
donsága rosszabb, mÍnt ami a hasonió típu-
soktól elvárható' A kezeléséhez a vasalat és a
pántok lefestése miatt nagyobb erótifejtés
szükséges. Nincs rajta bukó funkció - pedig
vÍzes helyiségben van _ így csak nyitott hely-
zetben lehet rajta szellóztetni,

A he1yéró1 kifordult gumitömítés jelenleg
befeszül a tok és a szárny közé, ezértbezárni
nehézkes, esetleg ÍéIrezát, Utólagosan pedig
szűny ogháIóval kellett kÍegé szíteni, amit már
felületkezeletlen 1écce1 szegeztek ÍeI rá, Eszté-
tikailag sem kÍfogástalan a-végeredmény, bár
_ mÍvel á11andóan nyÍtva van _ nagyobb prob.
lémákat nem okoz,

Mi a mego|dás?
Elsősorban a megrendelók szemléletén kell
változtatni, hogy a funkcíóhozkész megoldást
keressenek,

A jelenlegi mríszaki probléma a beépített
120 cm-es gumÍtömítés cseréjével mego1dható.
Az esztétíkaÍ hibák megfelelő elótészítés
után fedő mázolással eltüntethetó,k'

A íelhasznált anyagokból, alkatrészekbó1 el
lehet készíteni a jó mÍnőségű, magas m(ísza-
kÍ paraméterekkel rendelkező íaablakot, Csak
egy kís szakmai hozzáértés és lelkiismeretes
munkavégzés szükséges hozzá a Íaipat részéró1
és egy kÍs odafigyelés az építésben résztvevót-
tó1, hogy betartsáka gyártási és építési techno-
lógiákat és a felhasznált anyagok, alkatrészek
felhasználati útmutatóiban foglaltakat,

ABLAKCSERE
A történet kezdete szokásos módon zailott. A
többemeletes társasházban a leromlott álla-
potú, kapcsolt gerébtokos ablakszerkezet cse-
réjéthatátozÍa el a iakó a íűtési szezon elején,
A környéken osztogatott szórólapok ajánlata
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alapján bement egy márkaképvise1ő bemutató-
termébe' A helyszíni szemle alapján árajánla-
tot kért, majd az ajánlatot e1íogadta, és 1öttek
a szere7ő munkások,

Ablaksarkok sok PUR-habbal

Aképen egy abiakcsere utáni, félkész ablak
beépítésí állapot látható, Egy kapcsolt geréb-
tokos ablak helyére beépített, sorolt PVC ablak-
szerkezet jobb alsó sarka és az illesztési hézagot
kÍtöltó PUR hab' E1só pÍ11antásra egy korsze-
rűnek nevezett, (lj nyí7ászáróról van szó, ám
jobban megszemlélve a laÍkusnak is fe1trínik a
műanyagszerkezet körü1i hab mérete, tomege'
A megrendelő emlékezetében ezenfe1ül é1 a

kiszerelt szerkezet karcsúsága, amelyhez ké.
pest egy nagy proÍilszélességű, kis üvegméretrí
szerkezetet kapott, amitőI a helyzet még söté.
tebbnek látszik.

Mi|yen hibát ejtettek a kivite|ezők?
A helyszínÍ íelmérő szakember a meg1évő tok.
szerkezet (mérhetól értékeibó1 és annak fe1-
tételezett tokkülméretébó,l klindu1va mérte fel
a helyszínt. Erre a méretre adott egy alapvető
tok-szárnyprofl1 kombinációval ajánlatot, Mi
vel a régí gerébtok szerkezetben ro1ó szerkezet-
nek megfelelő he1y volt kialakítva, fe1til egy
10 cm széles toktoldóval illesztette hozzá a
jelenlegi kialakítást' Az elképzelésr6' rajzváz-
latot készített' majd _ a hozzá nem értó _
megrendelóveI aláírawa az egyeztetést, távo-
zott, Arajzvázlatos felmérés a7apján a cégné1
készítettek konkrét tok külméretekkel és
szerkezeti kia1akítással táblázatos ára1ánlatot,
Az Íratokból nem derült kÍ semmifé1e műsza-
ki probléma, így nem volt megkérdezheÍő:
mÍlyen széles a tok és a szárny csomópontja;
mennyíre takar;'a a tokot a beépítés; vagy ho-
gyanváItoznak a részméretek, az üvegosztás?

Igaz,hogy rendszerÍnt ezek a szakmairész-
letkérdések a laikus megrendelóten fel sem
merülnek' A helyszíni felmérés nem terjedt ki
a régi szerkezet elhelyezkedésére és a falkáva
kíalakítás mÍlyenségére, így erre vonatkozó
inÍormácíó hiány ában az áIta|ános ü gymenet
szerzódéses kitételeire hagyatkoztak (pótlóla-
gos dí1ak, határidős kötelezettségvesztés stb,),

A megrendelónek nem volt tudomás a arróI,
hogy a száIlítő milyen kapcsolatban van a
gyártő izemmel, csak később derült ki, hogy
e gy re n d el é s r e gy ár tó b es z áIIítői kapcs olatról
van sz6. A PVC ablakgyártó iúzem _bár akész
szerkezet tőIe származík - a beépítéSi eltéré-
sekre így nem tudott garanciát vállalnÍ, csak
teljes áron lehet tőle e7tétő szerkezethez jutni,

A beépító munkások, a megrendelés szerint
íelvett alkatrészekkel érkeztek a helyszínre,
A kibontás során derült ki' hogy a gerébtok
mögötti fal nem kettós káváva7 f'alazott, így a
tok mögött óriási üreg tátong' A hézag kitöl-
tésére semmiféle kőműves mesoldást nem

AblaksarLok sok PUR-habbal
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tudtak alkalmazni,hiszen,,ez nem volt a szer-
zódésben'', Bár a fónököt felhívták teleíonon,
de a megrendeló eló1 bölcsen elhaligatták a
probiémát és íolytatták a beépítést, belső ol-
dalról eloszw a a hézagot,

A megrende1ő ígykésőn értesült róla, hogy
felár ellenébe n a hézag m(íanyag profilokkal
kitolthetó lett voina, ő mégÍs készen kapta a
nagy mennyiségű, egyszerííen,,beépíthetó''
políuretán habot'

Az ablakszerkezetet teÍméSzetesen megfe-
lelő hosszúsá g'(l beépítő acélcsavarokkal rög-
zítették a falszerkezethez, A munka végeztével
a7áfuatták a munkalapot, a beiső ablakkönyök-
lő beépítésére egy késó,bbi időpontot jelöltek
meg, majd távoztak'

Mi|yen prob|émákat okoz a
jeIenlegi kiaIakítás?
A tokszerkezeten kívüli széIeshézagot az épi-
let építómunkásaínak hanyagsága okozta eiső-
sorban, hiszen eltakart hiányosságként jelent-
kezeÍt az ablakbeépítót számára, Azonban az
alkalmazott hézagkitöltés, egykomponensú hé-
zagkitoltő hab, mely nem igazán szakszer(í
megoldás, Ennek az alka7mazástechnikaÍ út-
m u tató s z e rint szíIár ds ági jel),emz ője cs u pán
egy-két cm-es vastagság esetén igazolt' A téli
beépítés és a használat azonban speciáiís,
edzóvel kevert, szerelóhabot kívánt volna' A
beépító csavarok a hat-nyolc centíméter vastag
habon keresztül megkérdőjelezhetó nyírószi-
lárdsággal tartanak,

A külső síkon a pórusos szerkezetú habot
légzáró és páratechnikaílag is alkalmas külsó
időiárásállő Íugázó anyaggal kí kellett volna
tölteni, Az a|kaImazott PVC profil kombíná-
ció szélesebb keresztmetszeteket eredménye-
zett mint a régi, Ahátomszárnyas szerkezetet
sorolással építették össze,

Üvegfe|ü|et csökkenés
Ez a megoldás az üvegméretek nagymértékrí,
ló%.os csökkenését okozta, me\el a bevílá-
gító üvegfelület és a1apterület hányadosa l/&ad
alá csökkent, így a lakás világossága megkérdő-
ielezódik'

A méreteltérések mÍatt az ablak elhelyezése
is problémás. Alu1, a szándék szerint nem meg.
váLtoztathatő és bíztonsági ráccsal ís ellátott
ÍalkávábőI kiemelkedik a párkány elhelyezé-
sére alkalmas toldó és alattaahabozás.Ezké.
tessé teszÍ a beépítés vízzáró tulajdonságát,
amennyÍben kiegészítő profilt, tomítéSt nem
helyeznek el' Felül a tokszerkezeten kívül rá-
adásul a toktoldó is kilátszik a Ía7kávábóI, az
eltéró tokszélességekkel nem éppen esztétÍ-
kus láwányt nyújtva, A megrendeló vélemé-
nye szerint aváI7alkoző félkész munkát vég-
zett, most pedig más szakembereknek kell
helyrehoznía, eltakarnia a híányosságokat,

Mi a mego|dás?
A nyíIászárócsere részletesebb, mérhető para-
méterekkel több változatb an történő előkészí-
tése szükséges, mely valódi döntéshelyzetbe
hozza a megendelót, Csak ery kís szakmaíhoz-
záéttés, és lelkíÍsmeretes ablakbeépítói mun.
kavégzés szükséges hozzá a dolgozók ftszérő'
és egy kis odafigyelés a cégvezetés részérőI,
hogy valóban a megrendeló ígényei szerinti
ny íIász ár ő kertil1 ö n 7e gy áttásr a,

A munkafo1yamat mÍnden elemére kíte4edó
vállalkozóí háttér szükséges a féimegoldások
összehangolásához' A beépítés során íellépó
problémákat pedig a megrendeló bevonásá-
val, annak jóv áhagyásávalkell megoldani, néha
íelvállaiva annak pótlólagos költségeit, Menet
közbeni egyeztetéssel a tokszerkezeten kívülí
széIes hézag a íalkáva egyenletes kiszélesítése
esetén toktoldókkal is kitölthetó lett volna,
amely mechaníkai és esztétíkai szempontból
ís kedvezóbb megoldást eredményezett volna.
A tokszerkezet sorolása helyett belső osztő aI-
kalmazásával, valamínt keskenyebb szárny-
profilok alkalmazásával az üvegíelÍilet méret-
csökkenése 16%-ró1 8%-ra csökkenthetó,
Emellett a falkáva mögé rejtett e7térő métetű,
és osztással rendelkező tokszerkezetek beépí-
tésével - a meglévó profílméret eltérések el-
lenére - az üvegméret csökkenése akár )o/o-os
Ís lehetne,

Jelen ablaknál- a jogílag támadhatatlan hely-
zet miatt, a vál|alkozó Íe7ajánlása alapján a
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hézagbelilrőI 10 cm széles PVC takaróprofil
felragasztásával és a falkáva vakolatának javí-
tásával lett normalízá1va, belsó ablakkönyöklő
beépítésével befejezve' Kívülró1 a hézagokat
szi1íkonna1 tömítették'

EGY FoRDíTVA BEÉPíTETT GUMI. És
AMl MöGÖTTE vAN
Első píllantásra minden a helyén van, csak a
szakértő szem fedez fel furcsasásokat.

Leginkább _ b ár a Íotőn nem is érzékelhetó -
a gumízás rögzítése szúr szemet' mert kapcsok
és szegek tartják a helyén, Másrészt a hullá-
mosság és a sarokban az illeszkedéS pontat-
lansága szembetűnő' Csak a szakmában jártas
vagy prospektusböngészó nézelődőnek _ egy
alka1mazásí ábtáv aI összehasonlítv a _, hogy a
gumitömítés fordítva van beillesztve, így az
eredeti funkcíóját nem iát1a e1,

A megfele|őt...
A legelemíbb hiba, amít valőszínűIega munka
elvállalásakor elkÖvettek, hogy nem egyeztet-
ték az igényeket és a termék tulajdonságait' A
helyszín ad erre magyarázatot, mertaz ajtó egy
étterem bejáratában, fedett helyen, egy széI-
fogóban található _ így elvárt tulajdonság a
huzat megfékezése, a megfelelő légzárás,

Az asztalosizem egy szokványos szerkeze-
tet _ beltéri ajtót _ gyártott ragasztott paIIő-
tokkal, melynek tokmagján az ajtőLap feIőIí
oldalon a borítás vastagságának és az ajtó7ap
al1azásí méretének eltérése miatt egy bemé-
lyesztett 5 x 1) mm-es aljazás és erre 10 rnm-

nél rögzített tokborítás a szerkezeti kialakí
táshoz tartozík,

A méretpontatlanságok eredményezték azt,
hogy a gumitömítés beépítése szóba kerülhe-
tett. A tok aljborítása pontatlanul v an rögzítve,
) mm-néI nagyobb az átokméIység, és az ajtő-
Iap sem fekszík fel a tokon.

A helyszínÍ szerelő ette alapozta a huzat-
csökkentó igény felmerülésekor a gumitömítés
beépítésének ötletét' Azonban a folyóméter.
ben beszerezhetó tömítés mel1é hÍába adnak
alkaimazástechnikai útmutatót, ha az izem-
ben nem ehhez készült az aitó, Az aitő átala.
kítása, falcolása, eset1eges pípalécezés he1yett
a szerelő a 1átszatmegoldást választotta.

Mi|yen prob|émákat okoz a
je|en|egi kia|akítás?
A kettós rögzítőszaká7]' részére széles és nem
elég mé1y a he1y, a tömítő profilfelület pedig
nagyon íeszítí a szárnyat_ melyet akkor nem
csuknakbe a látogatók, Próba szerencse alapon
berakták fordított helyzetben a gumit, Még
éppen működík az ajtő, csak a gumi nem á11
meg tökéletesen a helyén, 1évén a tömítőfe-
lület egyszeres része nem eléggé feszít. Ma-
radt _ biztos, ami biztos - a szegezéses ftgzí-
tés, A sarkokat azonban szerszámhtányában
nem tudták folyamatosan Í11eszteni, így el-
vágták' A tömítés azonban nem feszül a rög-
zítési helyen, megÍogyott, hullámos' Ráadá-
sul a tömítettség kialakításához a ke11ó rugal-
mas alakváltozást a tömítés így nem biztosítja'

Mi a mego|dás?
A tömítés szakszerű beépítése vagy másmilyen
utólag beépÍthető tömítórendszer alkalmazása,
A tömítés a1kalmazástechníkaí útmutató sze-
rínti beépítés éhez az aljazás megÍeleló kivitelű
elkészítése szükséges, Ez lehetséges a hely-
színen az eredeti aljazás kitö1tése után kézi
felsőmaró segítségével, Természetesen ekkor a
felületkezelés javítása, az ajtó passzítása, be-
áIlítása is a feladat Észétképezi,

Léteznek utólagosan bemart horonyba be-
építhető tömítéSek _ mint pé1dául a csőÍor-
máiú (Szilikon o : ,,Sió',) profilvagy már e1e-

rr' !vlv.aito'abl.1hs pelttrurn, ! u
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ve felszegelhető PVC lécbe épített tömítópro.
filok, ame1yekke1 az ilyen utólagos tömítési
elképzelések szakember áItal v agy házilagosan
is kivitelezhetók,

VERSENY A HIDEG IDÓVEL
A képeken egy társasházi lakás építkezésén
beépített ab1ak és erkélyajtó részletei látha'
tók, AZ építkezés ütemezése szelint a hideg
ídő előtt7ezárt homlokzat mögött íolytatódott
a belsótéri nedves technológÍájú munka * ali-
zatbetonozás, belsóvakolás, festés - ma;d de-
cember közepén indították a fűtést és kará-
csonyra birtokba vehették a lakásokat a iakók'

A nyí7ászárók fotóin ennek következtében
keletkező állandó páralecsapódás és az ebbőI
adódó károsodások 1áthatók a falakon, pad1ó-
szónyegen és a csapozások i1lesztéseínél' A nyí
Iászáró szerkezetek kereteinek csapozása a ned-
vesség hatására megereszkedett, tönkrement'

Miben hibázhattak a kivite|ezők?
Az ablakokat legyártó asztalos nem adott a
termékekhez a Íe7haszná\ás körü1ményeiró1
szóIó tájékoztatást mondván, hogy a beépí-
tést és az építkezést nagynevú főváIlalkoző cég
végzi, A nyíIászárók r,agasztási munkáÍhoz
feihasznált diszperziős ragasztó :ugy an v ízáIIő
D3 minósítésú vo1t, azonban az a7apanyag és
a technológíaí pontatlanságok együtt a ned-
vességre érzékennyé tették a beépített szerke-
zeteket' A társasházi lakások homlokzatának
csapóesó á7ta7l időiárási igénybevételének a
szerkezetek olcsó gumitömítései, gyenge víz-
zárási tu\ajdonsága nem fe1elt meg, Emellett
a beépített keskeny távtartóval rendelkező
üvegszerkezet nem kelló mértékben volt hó-
szigeteló, így a magas páratartalom következ-
tében á11andósult a páralecsapódás az üveg-
perem mentén'

Az építési vá1lalkozó eltért a tervezett ütem-
tervtóI, az ab1akok és erkélyajtókbeépítését a
be1sőbetonozásí és vakolási munkák elvégzése
előtti időszakra ütemezte, A feszített befeje.
zési ütemterv és a november-decemberÍ ídó-
járás nem adott elég lehetóséget a technoló.

giailag szükséges száradási íolyamatokra' A
fűtésí rendszer indítása után nem fordítottak
ke11ó figyelmet a helyiségek szeilózetésére,

A falakbelsó felületeít párazárő diszperziős
falfestékekkel festették, a burkolásokat mázas
burkolólapokkal végezték, lassítva _ egy évnél
további időtartamra elnyújwa _ a száradásíÍo-
1yamatokat, A beköltözó lakóknak nem hívták
fel a figyeimét a páratechnikai folyamatok
míatt szükséges körültekintó szellőztetésre,
és a lakásokhoz ításos formában semmÍféle
használatí tájékoztatőt nem készítettek,



J Jő sss gyáítás és kívltetrezés

Mi|yen prob|émákat okoztak?
Az épület majdnem egy éwel az átadása.gtán
sem tudott kiszáradnÍ, Az építés során az épü-
letszerkezetekbe jelentős mennyiségrí nedves-
séget vittek be (al1zatbeton, vakolás, falíes-
tés) melyet a technológiaí ídó1r be nem tartása
miatt a párazáró diszperzíós bevonatokkal a
szerkezeti elemekbe záttak.

Az épületbe beépített nyíIászárők gumitö-
mítéssel rendelkeztek, így a réseken átmenő
(filtrácios) levegócsere nem volt elégséges a fel-
szabadu 1ó p át a elsz áIIítás ára. A h eiyi s é gekbe n
állandósult a magas páratartalom, melynek
következtében a lehűlő felületeken páralecsa-
pódások alakultak ki, táptalait adva a penész-
gombák megjelenéséhez' A lecsorgó nedvesség
a felületek repedésein a nyí|ászár6k anyagát
is áztatta, elósegítve azokvetemedését, Az er-
kélyajtó e7őtt abeázásból és páralecsapó,dásból
származő nedvesség a pad7ószőnyeg foltoso-
dását, tönkremenetelét okozta,

A nedves szerkezetí ftszekhőszígetelésÍ ér'
téke jelentósen lecsökkent' a nedves felriletek
hideg érzetet keltenek, ameiy nemcsak a kom-
Íortérzetet csökkenti, hanem többlet fűtési
költséget is eredményez,

AnyíIászátők alapanyaga a tartósan magas
légnedvesség hatásáta nedvességet vett fel,
megdagadt, amelytől a csapozások ragasztá-
sai megereszkedtek' Az illesztéseknél a felü.
letkezelés megrepedt, hézagok alakultak ki, A
ragasztások tönkremenetele a ny íIászár ók hasz-
náIhatőságát ís csökkentette, meÍt a szátny-
keretek sok esetben a tokalkatrészeken támasz-
kodnak' Nyitásuk nehézkessé vált ezek súrló.
dása miatt,

Mi a mego|dás?
A le gfontosabb a keIIő táiékoztatás é s az épités -
technológiaí lépések betartása' A páratechnikai
folyamatokat norma7ízáInikell, Ehhez a helyi-
ségek hőmérsékletét és páratartalm át m(íszer-
rel figyelní kell, a páratartalmat keiló mértékű
szellőztetéssel ó5% alá kell csökkentení' Célszerű
a naponta többször a kereszthuzattal történó
szellőztetés, Lehetséges megoldás még párav e-
zérelt légbevezetó elemek felszerelése is,

A páralecsapódás mértéke az üvegszerkeze-
tek bevonatos, jobb hőszígetelési értékkel ren-
deIkezőváItozatrava\őkícserélésévelcsökkent-
hetó, A csapóesónek kitett, beázó erkélyajtó gu-
mítömítéseinek illesztését fe1ü1 kell vizsgální,
szükség esetén kÍcseré1ése is szükséges lehet'

Az ablak és erkélyajtó szerkezetek szárnyke-
reteinek sarokcsomópontjait sarokvasak felcsa-
varozásáva| meg kell erósíteni' a javítás után a
működótépességet passzítással, beá1lítássa1
helyre kel1 á7lítani, Az egyik erkélyajtó tönkre-
ment alsó csapozása miatt a szárnykeret kícse-
rélése ís 1avasolt, A csapozások íllesztéseinek
hézagait tömítóanyaggal ki kell töltení, hiszen
a nedvesség itt akadálytalanul szívódhat a nyí-
lászárókfaanyagába, A javítási munkák után a
felületkeze1ést meg kell Ísmételni,

Hibát nem direkt követ e1 a kivÍtelező sem,
de keiló körültekintéssel sokkal egyszerűbb a
mege1ózés, mint a helyreállítás!

GARÁzsAJToK BEÉPíTÉsl xlgÁl
Egy háromemeletes lakótelepi épülettömb föld-
színtjén megépített garázsok kapu szárny ai r ö-
vid használatot követóen elhasadtak, csapozá'
saik tönkrementek, A vélhet őIeg jőIkÍvÍtelezett
szerkezet tönkremenetelét 1átszólag a véletlen
okozta' Az elbeszé1ések szerint a kavargó szél a
megmozdu1ó nagy tömegű ajtíszárnyata kiala-
kított falnyílás kávájának lendítette, az meg
feszült és elhasadt.

Milyen hibát eitettek a kivite|ezők?
A garázskapukat legyártó asztalos az ár a1án7at
olcsóbb váLtozatában - a nyÍtáshatároló, kitá-
masztó alkatrészeket ís szükségtelennek íté1-
ve _ a biztonsági elemeket kihagyta a mríszaki
tartalomból, az így megrendelt szerkezeteket
gyártotta le, Nem adott a termékekhez a be-
építés módjáról, a felhasználás körü1ményei
rőI szóló tájékoztatást, mondván, hogy a be.
építést és az épitkezést nagynevíí ÍőváI7aLkoző
cégvégzi,

Az építésivá\Ialkozó e1tért a kívitelezéSi terv-
tó,1, a homlokzatsíkra tervezett bille nő garázs-
kapuk helyett felnyíló, kétszárnyú garázska-

r.r,v,rv.alto-a1-rlakspelitrum. 1.r r,r
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pukat rendelt. A geÍébtok szerkezeteket aZ
egyszer(íbb utó1agos beépítés miatt _ a külső
homlokzati síktól 12 cm-re be1iebb helyezték el'

A módosított kiviteli terveken szereplő, ia-
vaso1t kapuszárnytámasztő elemeket nem ké-
szítették el' Mindezt azza1 índokolva,hogy az
épü1ettó1 másfél méterre a keresztforga1mat
akadáIy ozza,ba1esetveszé1yes, bot1ásos ba1ese-
teket okozhat.

Nem készült alternatív javas1at a garázskapu-
szátnyak o1y módon való pántolására, mely a
szárnyakat az épü1et homlokzati síkia elé emeli.
Ezt ugyanis drága, egyedi pántok alkalmazá-
sáva1 keIlett vo1na mego1danÍ.

Nem vették figye1embe a városszé1i nagy
épületek között az uralkodó szélirány miatt
keletkező homlokzattal párhuzamos szélhatást'

A bekö1tözó 1akóknak nem hívták fel a figyel-
mét a használat módjára, nem készü1t funkció
kiegészítésre javas1at, írásos formában Semmi-
féie keze1ési tájékoztatót nem készítettek'

Mi|yen prob|émákat okoz a
jeIenIegi megoIdás?
A kapuszárny nyitáshatárolása és a mozgási
sebességhatáro1ása nem megoldott, így aszár-
nyak falkávára történó íelíesz ülésbó1 származó
tönkremenetele nem zárható ki. Eróte11esebb
1endítés hatására' véletlenül bármikor bekö-
vetkezhet.

A huzathatás miatt a bevésett diópántok
eredeti1eg egyirányból átszegezett rögzítései
e1égtelennek bizonyuitak' a pántok ki1azultak,
így a pántokat garanciá1is javításként kapupánt
csavarokkal csavarozták át, Ekkor a keret csa-
polásai lettek a g\''enge pontok. 1tt ment tönkre
a szerkezet' HÍába történtek a csapozás csavaIo-
zássa1 va1ó megerósítésére kísérletek, így már az
alapanyag bizonyu1t gyengének. A töréseket
kiváltó jelenséget, a 1)5 cm széles ajtószárny
1 1 cm szé1ességné1 történó megfeszülését' a
nagy erőkart nem tudták megszüntetni'

Mi a mego|dás?
Le ge gy s z er (íbb e s etb e n kím é1 ete s kez e1 é s m ó d-
dal, a szárny kicsapódásának elkerüiéséve1 is
megvalósítható a rendeltetésszerű hasznáIat,
Céiszerűen azonban a tönkremenetelt kivá1tó
okot kell megszüntetni. Cél a szárny mozgá-
sának kontrollia, r'z többféle módon megold-
ható' Fé1mego1dást ;elentenek a szárny aliára
szere1t bl11enő kitámasztók, amelyek a becsu-
kódást tud1ák meggátolni, Lehet a szárnyakra
szerelt to\ózárakat is használni' me11yel a
szárny nyitott és zárt á11ásban ts rögzíthető'

]avasolható a kapuszárnyak nyitáshatároló-
val való fe1szere1ése, Ez lehet súr1ódófékes
vagy o1ajfékes mechanikus szerkezet, vagy
akár egy megfeleló erőkararánynál felszerelt
tok és szárny közötti heveder vagy 1ánc. A
nyitáshatárolás megoldható a kapuszárny e1-
só éiének vona1ában a derékszögrí nyitáson
kívü1i ponton elhelyezett támasztó vagy rög-
zítő szerkezet fe1szereiéséve1 is.




