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Mit is ielent a műszaki
- légáteresztés?

ie|lemző

Az épÍtésicé|útermékek forga|omba hozaÍa|ának, megfeIe|őség igazo|ásának á|ta|ános szabá|yait az Európai Unióban már
régőIa az ÉpítésiTermék |ránye|v t1], Maglarországon az ÉpítésiTörvény t2] és véé.
rehajtási rende|ete [3] szabá|yozza. A ter.

mékkörre eddig a rendelet és az Európai
Bizottság határozata [4] á||apította meg a
forga|omba hozataIhoz szükséges szabá|yokat és adott iránymutatást konkrét e|.
járásokra. A|ape|v azonban, hogy a termékek tuIajdonságait vizsgálatokka| iga-

zolni kell.
A nyí|ászárókra vonatkozi e|őírásokat eddig ma$lar követe|ményszabványok [5] tar-

talmazták. A kü|ső hom|okzati ab|akok,
erké|yajtók' tetőablakok és bejárati ajtik
megfe|e|őség igazolásának aIapja a jövóben egy 2006-ban megelent euripai ter-

mékszabvány |esz [6], me|y - egy átmeneti időszak |ete|te után _2oLo'január 31ét

követően a termékek CE.je|ö|ésének a
műszaki aIapját képezi. A megfeIe|óség
igazo|ását ekkor a szá||ító megfe|e|óségi

1. kép _ Középen feInyí|ó fa ab|ak a Vizsgá|ó berendezésen
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2.3. kép _ A magyar és aZ európai szabvány kóVete|mény határéftékei

30 hírÍo 2oo9/5
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Érdekes megfigye|ni, hogy a magyar és
az euripai osztályok fordított sorrendet
követnek. A magyarországi szabá|y a |egszigorúbb - L1- kü|ön|egesen |égzáró fokozatbi| indul és ha|ad az egyre enyhébb
nary, közepes, és kis |égzárású e|várás

nyiIatkozata és a terméken e|he|yezett
CE-je|ö|és képezi.

A termékszabvány a hom|okzati szerkezeteket érő hatások a|apján 23 termékje||emzőt sorol fe|. Ezek közül e|sóként a zárás pontossá$ával, a szigete|ó képességge| összefüggésben |évó, a |evegó átjutásának mértékétjelIemző értékekműszaki
kategiriáját tesszÜ k vizsgá|at tárgyává.
A LÉGÁTEREszrÉsfoga|ma a vizsgá|ati
szabvány [7] szerint:
A vizsgá|ati nyomáskü|önbség á|ta| okozot., a zárI. éS rögzített vizsgá|ati pribatesten áthaIadó |evegőmenynyiség. Mértékegysége: m"/h.

felé. Az euripai szabvány a |egenyhébb
követe|ményt je|entő

1. osztály - követe|ményszintbő| indu| ki, és ha|ad a |egmagasabb 4. osÍá|yú követe|ményszint
fe|é (Lásd 2.3. kép).
A hétkóznapi szóhaszná|at inkább a tömítettség je| |emzésére a|kalmasabb /égzárás foga|mat haszná|ja. A |evegő he|yi
mozgását a huzatos, je|zőve| i||eti. A mű-

-

szaki szóhasználat pedig az átmenő |evegó

síkban beépített ab|akai és erké|yaj.

tii'

il|etve az á||andi je||egű' egész té- ha a
be|só hómérsék|et |ega|ább 16 "C és
a re|atív |égnedvesség |egfe|jebb 65%
- nagy |égzárásÚak (L2) |egyenek. |dó|en át fűtött he|yiségek ab|akai,

szakosan fűtött közösségi épü|etek,
hétvégiházak ab|akai és erké|yajtói
közepes |égzárásúak (L3) is |ehetnek.

|pari, mezőgazdasági és egyéb épÜ|etek ab|akainak |égzárási fokozatát a

haszná|at igényeitó| fÜggóen, esetenként ke|| meghatározni.''

Az új termékszabványra épü|ó kido|$ozás alatt á||ó a|ka|mazási iránye|v a

szé|nyomás terhe|ésének függvényé-
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_ Az európai osztá|yok összehasonlítása
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ta

A

osztályozás a D|N
18055 szerint

ákat. Pé|dáuI utcasoros beéoítésű

B

csa|ádi házakra nagy |éEzáresÚ L2/ 3,
osaá|yÚ ny|ászárÓk aján|ottak. Ba|a.
ton parti többemeletes szá||oda az
épti|et sarkáti| 5 m-en be|ül és a har.

t1

madik eme|et fö|ött kÜ|ön|eges |égzárásÚ LI/ 4' osztá|y' míg az a|att

a régi ma$/ar és a németje|ö|ésekke|'

és német megfe|e|ője az

,,Air Permeabi|ity" és a ,,Luftdurch|ássigkeit".

mennyiségi je||emzésére a filtráció, filtráciis veszteség fogaImakat használja.

osszeÍüggésben Van a |égzárási

A |égáteresztés mérése vizsgá|ó|aboratóriumban termékcsoportonként megtörténik. Egy terméktípus adott nyitásmidú kia|akításának megfe|elő pribatestet ke||
egy mérókamra e|é fe|fogatni és a szabványos e|járásnak megfe|e|ő pozitív és negatíV nyomáskü|onbségeken megmérni a
szerkezeten átáram|ó |evegő menynyiségét (Lásd 1' kép). A nyomásfokozatok á|ta|ában 600 Pa nyomáskülönbségig regisztrá|tak, ame|y körü|be|ül 80 kmlórás szé|sebességnek fe|e| meg. A mért értékeket

a |égköri nyomás és a hőmérsék|et is
befo|yáso|ja' ezért 7013 hPa és 20 .C
normá| értékreát ke|| számítani'

A |égáteresztés értéke|ésea mért adatok
egységnyi fe|Ü|etre Vonatkoztatott és egy'
ségnyi réshosszra vonatkoztatott értéke
a|apján történik. Legegyszerűbben a |eVegő nyomásának függvényében logaritmikus ská|ájú grafikonon kerü|nek kiérté.
ke|ésre, a követe|ményt je|entő eryene.
sek a|apján osztá|yba soro|ásra. Ha az
adatsor aIapján kapott görbe a határvo.
na| a|á esik, az adott terü|etre je||emző kategiriába soro|hati a je||emző.

ben a te|epülés beépÍtettsége,az épü|et hom|okzati magassága az épÜ|eten
való eIhe|yezkedés (sarokhoz köze|,
fa|középen) függvényében határoz meg
javaso|t te|jesítményje||emző kategóri-

|emző
az ab|akvagt ajtó hóátbocsátási, |éghang.
gát|ásije||emzőjéve|' A mérésiadatok je|.
|eggörbéjébő| következtetni |ehet a szer-

e|ég nagy |égzárásÚ L2/

f?ti' lil;

További információk

11] 89/to6/EGK

zőjére, va|amint a biztonsági eszkózök teherbíró képességéreis.

12]

A ryakor|ati je|entóségét a |égzárási éfté.
keknek és fokozatoknak az adja, hogy
egyes épü|ettípusok, beépítettségmértéke, szé|nek va|i kitettség miatt e|térő e|-

t3l

szemben. A he|yiségek |égcseréjénekha.

|4)

várásokat támasztunk a nyí|ászárókkaI
gyományos módja

a

nyí|ászárikon

ke-

resztrj| történó sze||őztetés. E4l ember te.
vékenysége során nyugaImi á||apotban
kb. 40 m" |evegőbó| haszná|ja e| az oxi.
gént. A Íőzéshez,me|eg víz e|őá||ításhoz
a gázkészÜ|ékekhez további friss |evegőre

van szukség.
Az egészséges |égá||apot kiaIaku|ásához
a he|yiségek |evegőjének fe|e ki ke|| cseré|ődjon óránként' A tömítés né|kü|i ab|akokon az ezt megha|adó |evegőcseréve|
azonban a fűtési idényben feles|eges hóenergia távozik az épü|etekbő|.

A mért adatta| a vizsgá|tnál kisebb és

A je|en|egi e|várás

maximum 5O7ra| nagyobb fe|ü|etű' azonos
kiaIakítású szerkezet je| |emezhető.

szerint:
''Lakó

a

osztá|yÚ

vizsgaro mornox
nyi|ászárő szakértő (MMK-o1-4917)

je|

kezet szé|á||iságára és vizzárási je||em-

3'

nyí|ászárók beépítése.
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/ |roda|omiegyzék/
ÉpítésiTermék |rány-

elv (CPD)
1997. évi LXXV|||. törvény az épített
környezet a|akításáró| és véde|mérő|
a ... ,
,
,!- Epitési --TÓrvény (Ery)

3/2OO3. (1.25.) B|V|-GKM-KvVM
egyÜttes rende|et az építésitermékek műszaki követe|ményeinek, megfeIe|őség igazo|ásának, va|amint forga|omba hozata|ának és feIhaszná|ásának réSz|etes szabá|yairó|
t999/93/EK Európai Közösségek
Bizottsága határozata (1999' január
25.)
MSZ 9384-2:l-989 Ab|akok és er
ké|yajtók. Műszaki Követe|mények
MSZ 9386:1993 Ajtók műszaki köVeteIményei

MsZ EN 74357-1':2006..Ablakok és

ajtók. Termékszabveny, te|jesítőké
pességi je||emzők. I' rész: Tűzá||i
és /vagy ÍÜstgát|ó tuIajdonság né|kü|i
ab|akok és kü|ső bejárati ajtik'''
MsZ EN 7o26:2oot..Ab|akok és ajtók' Légzáróság. Vizsgá|ati módszer''
(Ango| nye|vű)

MSZ EN t22o7:2oo7..Ajtók és ab|a.
kok. Légáteresztés.osztá|yba soro-

magyar szabvány

és közösségi épületek függó|eges

hírla

2oo9/5 3l

