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Mit is ielent a műszaki je||emzó biztonsági szerkezetek tehervise|ó
kéDessége?
Az építésicé|útermékek forga|omba hoza|a|ának, megfe le|őség igazo|ásán ak ál-

bevéte|t je|ent. A nyí|ószárny saját sú|yán
fe|ü| fÜggő|eges terhe|ést, statikus csavari igénybevéte|t' isméte|getett (dinami-

ta|ános szabá|yait az Euripai Unióban már
régita az ÉpítésiTermék |ránye|v t1]' Ma-

beni e||enál|ást |ehet a terhe|és ÍÜggvényé-

gyarországon az ÉpítésiTörvény [2] és
végrehajtási rendelete |3l szabá|yozza' A
termékkörre eddig a rende|et és az Euró-

pai Bizottság határozata [4]

á||apította

meg a Íorgalomba hozata|hoz szÜkséges
szabályokat és adott iránymutatást konk.
rét eljárásokra. A|apelv azonban, hogy a
termékek tuIajdonságait vizsgálatokkal
igazolni kell.
A nyí|ászárókra vonatkozó e|őírásokat ed.
dig ma$/ar követe|ményszabványok [5] [6]
tarta|maaák. A kÜ|ső hom|okzati ablakok,

erké|yajtik' tetóablakok és bejárati ajtók

megfe|e|őség igazo|ásának alapja a jövőben egy 2oOGban me$e|ent európai termékszabvány |esz [7], me|y- egy átmeneti
időszak |ete|te után _ 2o7o.január 31-ét
követően a termékek CE1e|ö|ésének a műszaki a|apját képezi. A megfe|e|óség igazolását ekkor a szá||ító megfe|e|óségi nyi|atkozata és a terméken e|helyezett CEjeIo|és képezi.
A termékszabvány a homlokzati szerkeze-

teket éÍő hatások alapján 23 termékje|lemzót soro| fe|' Ezek közül hatodikként a

biztonságosságot, a hibás haszná|atbó|
adódó károsodások e|vise|ését és meg-

fe|e|őséget je||emző műszaki kategóriákat tesszuk Vizsgá|at tár$/áVá. Nyí|ászárók
esetén a hétköznapi haszná|at, nyitás és
zárás során a szerkezetet érő hatásokat
a működtető erő nagysága és a kinyithatiság - amely pánikvasaIat esetén lénye.
ges' - je||emzi |eginkább. A tartósság je|lemzésére a mechanikai szilárdság' az
isméte|t nyitással és zárássa| szembeni
el|ená||ás és az ütésál|óság, va|amint a
biztonsági szerkezetek teherviselő képessége a haszná|atos műszaki jellemző.
A régi magyar követe|ményszabvány az
ab|akokná| és erké|yajtókná| [5] még a

kus) csavaró igénybevéte|t,kemény test
ütését és lágy.nehéz test ütéséve|szem.
ben kategirákba soro|ni. Gyakorlati okait
lásd az 7. ábrán.
A tartis haszná|hatóságot 10 évi haszná|atot je|entő nyitásszámma| vizsgá|va
(ab|akok: 10.000; 20.00o nyitáscik|us; ajtók: 20.ooo; 50.000; 10o.o00; 200.o00
nyitáscik|us) e|várás, hogy a működtetés
a vizsgá|at után akadá|ymentes Iegyen. A
zárszerkezeI- működtetéséhez szÚkséges

erő a vizsgá|at után ne ha|adja meg a
10o N-t illetve a 10 Nm-t. (Ez o|yan erő-

hatás, ame|yet e$/ gyerek is ki tud fejteni.)
Az ütközési hézag a kerü|et mentén bárhol mérve 1 mm né| többet ne vá|tozzon'
E|várás, hogy a vasa|atok beá||ítását követően a |égzárási, vizzárási és szé|á|lisági jelIemző megfeIe|jen a vizsgá|at
e|őtti teljesítménynek'
Az Új termékszabvány [7] köVete|ményeket |eíri részébena B|ZToNSÁGI SZER-

KEZETEK TEHERBíRÓ NÉprssÉcratatt
az a|ábbi fogalom-meghatározást ta|á|.

juk:

binonsági szerkezeteknek (p|. tartG
''A
és fordítóreteszek, működésgát|ik, a tisztítás hoz szü kséges r ögzitőszerkezetek),
amennyiben a gyárti á|ta| kiadott útmutatónak megfe|e|ően aIkaImazták azokal,
meg ke|| tartaniuk az a1Iószárnyat, keretet, ab|akszárnyat 35o N terhe|és esetén
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7. ábra A rendellenes haszná|atbóI eredő mechanl.
kai terhe|ések okai a szabványban [5]

60 s-ig' az ajIőszárny, keret, ab|akszárny

Iegkedvezőtlenebb heIyzetében (azaz

irányban, pozícióban). Ezt a határértéket

az EN 948 (referencia.módszer) vagy az
EN 14609 szerinti Vizsgá|attal, vagy szá-

mítással igazolni ke||.'' A foga|om ango| és
német megfe|e|ője az ,,Load.bearing capacity of safety devices'' és a ,,Tragfáhigkeit von Sicherheitsvorrichtungen ".
fu e|várás tehát a szabványban megadott
küszöbértéknekva|ó megfe|e|és. Ha a szerke
zet a vizsgá|at során nem károsodik, meg.
fe|e|őnek tekinthető. A mechanikai igénybe
véte|ek midja szerint ettő| eltérő követe|ményszinteket és osztá|yozást is talá|unk
európai szabványokban [8], me|yek a minó
sítéstovábbi finomítását je|entik.

haszná|ati erőhatásokkaI szembeni e||ená||ást definiá|ja. Eszerint a haszná|a-

tuk során e|őfordu|ó terhe|ések hatására
o|yan használatot akadályozó e|változást
(p|. maradi a|akváltozást, wegtörést) nem
szenvedhetnek, ame|yet a pántok igailtásával javítani nem |ehet, és amely a tok
és a szárny közötti zárható kapcso|atot
megszünteti'
Ajtik esetében [6] a mechanikai igénybevéte|ekke| szembeni e||ená||ás ötfé|e igény-
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1' kép A szárny erő|tetett nyitáSának, csavaró kifeszü|ésének Vizsgálata 35o

A terheIés sémája a szabványban'

N terhe|ésse|.

e||ená||ósá$ je||emzésére a biztonságos-

ság, teherviselő képességvagy az ellenálli képesség fogaImat haszná|ja. Az

anyagok je||emzésére a szi|árdság foga|om haszná|atos. A műszaki szóhasználat pedig a tu|ajdonság körü|irására a tartŐsság, a terheléssel szembeni ellenál/ás, fogaImakat haszná|ja.
A teherbíró képesség gyakorlati je|entőségétaz igazo|t teherbírássa| e|érhető

biztonság adja. Amennyiben az e|ső ti
pusvizsgálatkor és az Üzemi $yártáse||enőzési tesztek után a nyí|ászárő szerkezet működőképes marad, biztosak |ehetünk abban, hogy a hétköznapi használat
során is a működtetéstő| semmifé|e károsodás nem éri. Természetesen ez nem

zárja ki azonban a ba|esetek |ehetőségét' i|letve nem je|entheti a vandá| tett|egességnek va|i te|jes e||ená||ást. Ehhez
ezt e|vise|ő aIapanyagok, szere|vények
és a terméktípus körÜ|tekintő megvá|asztása továbbra is szükséges.

2. kép Bukószárnyat röct|tő o||ókar terhe|ése a táVnyitó kiiktatása után.
A terhelés sémája a szabványban.

A |aboratiriumi mérésekné|e|ső

|épésként mindig a ki|incsek, a zerak működtetéséhez'Va|amint az ab|aR és ajtiszár-

nyak mozgásba hozásához, nyitásához

szÜkséges erőket ke|| meghatározni. MérMSZ EN 14351.1:2006

Papp lmre _ vizsgá|ó mérnök, nyí|ászárő szakértő

sokat. Lásd az 7-2. képet.

1. táb|ázat: AbIakok je||emzőinek

További informáciők / |roda|omjeéyzék/
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ab|akok esetén'

7, táb|ázat A nyÍ|ászáró mechani kai el|ená|tását

je|

|emző osztá|yozások

tékegysége:N (Newton). Ezután következnek a rendel|enes használatbó| eredő
igénybevéte|ek szimu|álásai a nyitásmódnak és funkciónak megfe|e|ő terhe|ési

midokka|' Va|amint a rögzÍÍők és nyitáskor|átozik Vizsgá|atai. A teherviselő ké-

pesség mérésseItör|énő meghatározása
midszer szerinti terhe|ési
sémának megfe|e|ően, a 35O N.os vagy
a követe|ményszintnek megfe|e|ó terhe|és |étrehozásával tortén i k.
A vizsgá|ati jegpőkonyvben rögzíteni ke||
a terhe|ésmidot, a vizsgálati erőt, a Vizs$á|at közben mért (a9-a1), i||etve a terhe|és megszűnése után maradi alakvá|tozásokat (ao-a,) és az eset|eges károsodá[9] a vizsgá|ati

1997. évi LXXV|I|' törvény aZ építettköÍnyezet
alakításáró| és Véde|méró| - ÉpítésiTörvénv
(ÉTV)

[3]

3/2003.

(|.

25.) B|\4-GKM-KWM esiüttes rende-

let az építésitermékek műSzaki köVetelményeinek, megfe|e|óség igazo|ásának, Valamint forga.
lomba hozata|ának és feIhaszná|ásának részletes szabályairó|

[4l 7999

/ 93 / EK' Eu rópai Közössége k Bizottsága
határozata -1999' Január 25'

[6] fu1sz 9386:1993 Ajtók műszaki köVete|ményei
(Visszavont szabvány)
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1

|21

[5] rMSZ 9384-2:1989 Ab|akok és erkélyajtók. Műszaki KoveteImények (Visszavont szabvány)

L
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Érdekessóg, hogy a szerkezetekkel szemben támasztott követelmények egyre csökkennek' A régi magyar szabványban ta|á|.
hati e|várás fÜggő|eges terhelhetőségre

még sooN Vo|t, a termékszabványban
35ON a rÖgzített adat. Bár a 4. osztályba
soro|áshoz 800N terhet ke|l e|vise|nie a
szerkezetnek, az 7. osdá|y e|éréséheze|ég
ha 2o0N terhe|éstő| nem károsodik.
A mechanikai e||ená||iság értéke|ésea
termékszabvány szempontjábó| a megf+
le|őség igazo|ását je|enti. Ha a szerkezet
működókéoes maradt. a tehervise|ó ké
pesség megfe|e|ő. (P|. 350 N- Megfe|elő.)
Ha a követeIményszabványok szerinti
osztályba soro|ás történik' az eredmény
a te|jesítményje||emző szerinti osztály'
(P|. Mechanikai szi|árdság: 4. osÍá|yÚ.)
Lásd az 7, táblázatot.
A hétköznapi szóhaszná|at a mechanikai

[7] N4sZ EN 74357-7:2006,,Ab|akok és ajtók. TeÉ
mékszabVány, te|jesítóképességi je||emzők. 1.
részi rűze|ó éslvagy füstgátló tuIajdonság né|ku|i ab|akok és kü|só bejárati ajtók.''
[8] N4SZ EN 7792].7999E Ajtók. A szi|árdsági köVetelmények osztá|yba sorolása
MSZ EN 72277:2004 Ajtók. |\4űködtető erók. követelmények éS osztályozás
|\4sZ EN 12400:2oo2E Ab|akok és bejárati ajtók.
|\4echanikai tartósság. KöVeteImények és osztá|yba soro|áS' |VSZ EN 13049:2003 Ab|akok.
Lágy- éS nehéZtest.ütés. Vizsgá|ati módszer, biztonsági köVeteImények és os^á|yozás
IVSZ EN 13115:2001E Ablakok. A mechanikai
tu Iajdonságok osztá|yba soro|ása. Feszítés,deformáció és működtető eről"'.
[9] |\4SZ EN 707:7992 Ablakok mechanikai Vizsgálatai.
[.4sZ EN 947:2000 Nyí|óajtók. A függő|eges ter
he|ésse| szembeni e||ená||ó képességmeghatá.
rozása.
|VSZ EN 948:1999 Nyí|óajtók. Az ellená||ó képesség meghatározása statikus csavaráSsaI
szemben.
|VlsZ EN 949:2000 Ab|akok, ajtók, ab|ak- és aj.
titáb|ák' redőnyök, függöny,fa|ak. Az ajtók e||ená||i képességénekmeghatározása |ágy, nehéZ
test ütéSéVe| szemben.
MSZ EN 95o:1999 Ajtólapok. Az e||ená|ló képesség meghatározása kemény test ütéSéVeI
szemDen.
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