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ilyílászárós fogalmak
Mit is je|ent a műszakile||emzó-úzárás?

Az építésicé|útermékek forga|omba ho.
zaLa|ának, megfe|e|őség igazo|ásán ak á|ta|ános szabá|yait azEuripai Unióban már
régita az ÉpítésiTermék |rányelv t1], Magyarországon az Építési
Törvény [2] és
végrehajtási rende|ete [3] szabá|yozza. A
termékkörre eddig a rende|et és az Euró-

pai Bizottság határozata [4]

á||apította

meg a forga|omba hozataIhoz szÜkséges
szabá|yokat és adott iránymutatást konkrét eljárásokra. A|ape|v azonban, hogy a
termékek tuIajdonságait vizsgá|atokkaI
igazolni kell.

-

Európai teliesítményfokozatok . 2

A termékszabvány a hom|okzaIi szerkezeteket érő hatások a|apján 23 termékjellemzőt soro| fe|. Ezek közÜ| másodikként a zárás pontosságáva|, a szigete|ő képességgeI
összefüggésben |évő, a csapadék átjutásának mértékét
je||emző értékekműszaki ka-

tegiriáját Veszem pontosabb
Vizsgá|at Lárgyává.

R ÍtzzÁRÁs togatma a vizsgá.
Iati szabvány [7] szerint:
A zárt

és rögzített Vizsgá|ati prc

A nyí|ászárókra vonatkozó e|őírásokat ed-

batest azon képessége' hogy

[5]

a vizsgá|ati fe|téte|ek mel|ett
a vÍzáthato|ássa| szemben mi-

dig magyar követe|ményszabványok

tarta|mazták. A kÜlsó hom|okzati ab|akok,

erké|yajtik' tetőab|akok és bejárati ajtók
megfe|e|őség igazo|ásának a|apja a jövóben egy 2006-ban megje|ent európai termékszabvány |esz [6]' me|y- egy átmeneti
időszak lete|te után _ 2oto'január 31-ét
követően a termékek CE-je|ö|ésének a múszaki alapját képezi. A megfe|e|őség igazo|ását ekkor a szá|lító megfe|e|őségi nyi|atkozata és a terméken e|he|vezett CEje|ö|és képezi.

lyen nyomásértékige||enál|ó
(P'"*= o vizzárás határa).

Másképp van foga|mazva a
mas/ar követe|mény szabvány

fogaIom-meghatározásai között:

A zárt ab|ak vagy erké|yajtó
e||ená||ása egyidejű|eg fe||é-

pó esóhatással és szé|nyomássa| szemben.

3. kép _ Középen fe|nyí|ó kemény PVc ab|ak a vizsgá|ó bef€í,rd*
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L-2' kép _ A Víz permetezésénekmódja éS nyomásfokozatai Vízszintes osztáSsa| rendelkező szerkezetné| a csapóesőnek kitett és védett he|Vszínt sziwrÉár@

2ó hírÍo 2oo9/ó

A foga|om ango| és német megfe|e|ője a

''Watertightness''
theit'' kifejezés.

és a,,Sch|agregendich-

A Úlzzárás mérésevizsgá|ólaboratóriumban termékcsoportonként történik. Egy
terméktÍpusadott nyitásmódÚ kia|akításának megfe|e|ó próbatestet ke|| egy mérőkamra e|é fe|fogatni és a szabványos e|.
járásnak megfe|e|ő pozitív és negatíV nyomáskü|önbségeket |étrehozva, adott vízmennyiséget a megadott módon a fe|ületre permetezni. /Lásd 3. kép./
A csapóesőnek kitett esetben a fe|Ü|etre
köryet|enu| permetezve (A módszer) a rész-

ben védett fe|ü|eteket utánozva a majd-

nem fuggő|eges permetsugárra| (B módszer) történik a vizsgá|at. Meg ke|| várni
a víz áteresztés pi||anatát' amikor a be|ső felü|et nedvesedik, Vagy azon a vÍz |efo|yik. A vizsgá|at 3 bevezető szé||ökés
után 15 percig nyomás né|kÚ| za1|ik, 2 |tIer /perc

vízmennyiségge| négyzetméterenként. Ezután a nyomás 5 percenként
eme|kedik. /Lásd az !-2' képet'/ Fe| ke||
jegyezni a beázáskor a nyomáskÜ|önbségeI, a beázás he|yét és a vízbehato|ás
midját (nedvesedés, csepegés, csorgás
vékony sugárban) a víz mennyiségét. Rögzíteni ke|| a tömítő, Víze|Vezetésre szo|gá|i a|katrészek típusát (vízorr, a|umínium
vÍzkiv ezető sín végzáróva|, középtömítés,

peremtömítés stb')

Nyomás

Vizsgálati idő osztályoás az EN
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1. táb|ázat _ Az európai osztá|yok összehasonlítása

v4

beázás foga|mat haszná|ja. A szerkezet
be|sejébe történő víz bejutást a nedvesedés je|zőve| i||eti. A műszaki szóhaszná|at pedig a v.uze| szembeni véde|em je||emzésére a tómítettség foga|mat haszná|ja.

osszefÜggés van a vÍzzárási je||emző az
ab|ak vagy ajti |égáteresztési' |éghang.
gát|ási je||emző1e kőzött, mive| mindegyik

a szerkezet deformáciija következtében

vá|tozik. A mérési adatokbi| közvetve kö-

Vetkeztetni |ehet a szerkezet szé|á||iságára és a biztonsági eszközök teherbíró
képességéreis.

soro|ásnak és fokozatoknak az adja, hogy

egyes épÜlettípusok, beépítettséghe|y-

nyisége a|apján torténik. [8]
Az eredmény a|apján a csapóesőnek kitett (A je|ölésű) és a csapóesőtő| védett

zetek, szé|nek va|ó kitettség miatt e|térő
e|várásokat támasztunk a nyí|ászárókka|
szemoen.
Egy nas/ kinyú|ású tetőve| védett, szé|men-

és a

(B je|ö|ésű) beépítésihe|yszínre Vonatkozóan kap a nyi|ászári te|jesítménykate-

tes beépítésheznem szükséges drága

figye|embe venni, amíg a szerkezeÍ.vizzáró. A mért adatta| a Vizsgá|tná| kisebb és
maximum 507raI nagyobb felü|etű, azonos kia|akítású szerkezet je| |emezhető.

dően magas épü|et azonban |egtöbbször
kettős tömítésű fém víze|vezetésse| e||átott szerkezeteket igénye|.

giria besoro|ást. Azt a nyomásértéket ke|l

Érdekes megfigyelni, hogy a magyar és
az euripai osztá|yok fordított sorrendet
követnek. A magyarországi szabá|y a |egszigorÚbb - V1. kü|ön|egesen vízzári fokozatbi| indu| és ha|ad az egyre enyhébb
nagy, közepes, és kis vízzárású e|várás
,fe|é. Az euripai szabvány a |egenyhébb

szerkezet. E|egendő egy fa vízvető megfe|e|ő vizorr kia|akítássa|. Egy kieme|ke.

A ielen|egi e]várás a magyar szabvány szerinti. Maglarország legnagyobb szé|sebesség szerinti zinái a követe|ményszabvány
egyik ábrája szeri nt három szé|zinára osz.
tottak. A szé|zináti| és az épü|et magas-

ságátó| függően az ab|akok és erké|yajtók cé|szerúliÍzzárási fokozatai az F3 függe|ék táb|ázatában talá|hatik. PéldáuI az
|. szélzónában V1 kü|önleges vízzárású
szerkezet beépítésecé|szerŰ' A ||. szé|-

V3

A

v2

B

V1

C

a régi magyar és a német kategóriákka|.

A rÍlzzárás értéke|ésea kapott
nyomásfokozat

sZ€rtnt

v*

A gyakor|ati ie|entóségét a vÍzzárási bevÍzzárás
vízbehato|ás men-

MSZ9384-2

2A I2B

3A/38
4AI4B
5A/58
6AI68
7AI7B

osztályoás a
DIN i8055

osztályozas az

követe|ményt je|entő - 14 fokozat - követe|ményszintbő| indu| ki, és ha|ad a |egmagasabb 9A osztá|yú követe|ményszint
zinában 7,5 m szintmagasságig V3 köfe|é. Lehetséges enné| nagyobb mértékú zepes vÍzzárásÚ' 7'5-3o m szintmagassávizzárás is' Ekkor a nyomásértéket ke||
gig v2 nagy vizzárású szerkezet is e|eaz ,,E', je|ö|és mögé írni. /Lásd az 7. gendő. A |||. szé|zónában 7,5 m szintma.
gasságig V4 kis vizzárású szerkezet is
táb|ázatot'/
A hétköznaoi szóhaszná|at inkább a tömegengedett, 7'5 m felett V3 kózepes vízmítetlenség je||emzésére aIkaImasabb
zárásÚ szerkezet javasoIt.

Az új termékszabványra épÜ|ő kidolgozás a|att á||ó a|kalmazási iránve|v a
szé|nyomás terhelésénekfüggvényében a te|epü|és beépítettsége,az épu.
let hom|okzati magassága az épü|eten

vaIi eIhelyezkedés (sarokhoz

köze|,

faIközépen) függvényében hat.ároz

meg javasolt te|jesítményje||emző kategiriákat. Pé|dáuI utcasoros beépítésű csa|ádj házakra közeoes liizzárásÚ
v3/ 4A-5B kategóriás nyi|ászárők
aján|ottak. Balaton parti többeme|etes
szá||odán az épület sarkáti| 5 m-en
be|ül és a harmadik eme|et fö|ött kü|ön|eges v.lzzárás(l vt/ E 750 kategóriájú' míg az a|atL e|ég kü|ön|eges vízzárású Y 1./ 94 kategiriáj Ú nyÍ|ászárók
beépítéseis.
PaDo lmre
Vizsgá|ó méÍnök - ÉMI Nonprofit Kft.
nyí|ászáró szakértő (M|VlK-o1-4917)

További információk
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/|rodaIomjegvzék/:

89/706/EGK ÉpítésiTermék Iránye|v

(CPD)

1997. éVi LXXV|||. törvény az épített környezet a|akításáról és védelmérő| _ ÉoítésiTörVény (ÉTV)

t3]

3/2oo3' (|. 25.) BM.GKM.KWM együttes

rendelet az éoitésitermékek műszaki köVeteIményeinek, megfe|elóség igazo|ásának,

Va|amint forga|omba hozata|ának éS fe|
haszná|ásának

rész|etes szabályairó|

t4]

I999/93/EK Európai Közósségek Bizott-

[51

és erkélyajtók'
|Vlűszaki KöVete|mények |Vlsz 9386:1993
Ajtók műszaki köVete|ményei

[6]

|VlSz EN 14351-1:2006 ,,Ab|akok és ajtók.
TermékszabVány, te|jesítőképességi je||emzők. 1-' rész: Iűzá||ő és/vag Íüstgát|ó tu|ai
donság né|kü|i ab|akok és kü|ső bejárati aj.

sága határozata (1999. január 25.)
|\4sZ 9384.2:1989 Ab|akok

tik.

L7]
t8]

"

MSZ EN 1027:2001 ,,Ab|akok és ajtTk. Víz.

záróság. Vizsgá|ati módszer'' (AngoI nye|Vű)

MSZ EN 122o8:2001

''Ajtók

\tizzár ás. osztá|Vba soro| ás',

hirlo

és ab|akok'
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