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A fogalom angol és német megfelelője az ,,Resistance
to wind load'' és a ,,WíndwíderstandsfáhigkeÍt''kife;ezés'

Mottó:
,,Ami számítható, azt szómítsd ki; ami mérhető azt
mérd meg; ami nem mérhető, azt tedd mérhetővé.,,

A szélállóság mérése

Gallileo Galitlei

A szé|á||6ságmérése17] több részfeladatbő| áI|, avizsgá|őlaboratóriumban termékcsoportonként torténik, Egy ter-

MlT ls JELENT R ruŰszRrc leu.emző:

méktípus adott nyitásmódú kialakításának megfele|ő prőbatestet kell egy mérőkamra elé felfogatni, és a szabványos
e!árásnak megfeleló pozitív és negatív nyomáskülönbségeknél megmérni a szerkezet beha;lását, elrnozdulásait'

szÉlÁu.lsÁcz

termékek forgalomba hozatalának, megfeleAz építésicélú
Iőség igazo|ásának általános szabályait az Európai Unióban

már régóta az ÉpitésiTermék lrányelv |7], Magyarorszá.
gon az ÉpítésiTörvény [2] és végrehajtási rendelete [3]
szabá|yozza, A termékkorre eddig a rendelet és az Európai
Bizottság határozata Í41 á||apította meg a forgalomba ho.

zata|hoz szükséges szabályokat és adott íránymutatást
konkrét el;árásokra' Alapelv azonban, hogy a termékek tulajdonságait vizsgálatokkal igazolni kell'
A nyílászárókra vonatkozó előírásokat eddig magyaÍ
követelményszabványok L5] tafta|mazták' A külsó homlokzati ablakok, erkélyajtók, tetóablakok és bejárati ajtók
megfelelőség igazoIásának alapja a jövőben egy 200ó-ban
megjelent európai termékszabvány lesz [ó1, mely - egy át.
meneti időszak letelte után - 2010' januát 31-ét követően
a termékek CE.jelölésének a 'mtíszaki alapját képezÍ,A
megfelelőség ígazo|ását ekkor a száI|ítő megfelelőségi nyÍlatkozata és a terméken elhelyezett CE-jelölés képezi.
A termékszabvány a homlokzati szerkezeteket érőhatások alapján 23 termékjellemzőt sorol fel, Ezek közülharmadikként a zátás pontosságával, a szigeteló képességgel
összefüggésben lévó, a szerkezet stabilitását, alakhríségét
jel|emző műszaki kategóríát tesszük vizsgá|at tárgyává,

A szélállóság fogalma a magyar szabvány szerint
A zárt ablak vagy erkélyajtó ellenállása a szél statikus és
dinamíkus hatásával szemben'

Az európai szabvóny
eglesített
osztólyozósa
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1.

E|őszor a behajlás mérésetörténÍk, meb a hosszméret
150,2o0 vagy 300-ad része lehet' A vízsgálat második ré'
szében fele erósségrí, de váltakoző szívás és nyomás igénybevételnek van a szerkezet kitéve' A nyomásfokozatok általában 1ó00-2000 Pa nyomáskülönbségig regisztráltak,
amely körülbelül 150-180 km/órás szélsebességnek felel
meg' Végezetül a szerkez et zárásibiztonságát egyszeri másfélszeres erősségű nyomásimpulzussal vizsgáljuk (lásd az
1' képet)'
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A szélterhelés hatására a szerkezet elemei, elemkapcsolatai törést vagy, rendeltetésszerű használatot akadá|y oz6
maradó alakváltozást vagy üvegtörést nem szenvedhetnek,
A mért adattal avusgá|tvagy annál kisebb feltiletrí, azonos
kialakítású szerkezet jellemezhetó'

osszefüggésben van a szé|á||ósági jeL\emző a szerkezet
deformációja miatt aZ ablak vagy ajtó léghang gát|ási' hőátbocsátásÍ jel|emzőjév el, A mérésiadatok elleggörbé; ébó1
következtetní lehet a szerkezet légzárására és vízzátásijel|emzőiéte, valamÍnt a bíztonsásÍ eszközök teherbíró ké.
1

pességéreís,

A szé|á|lóság értékelése
A szélterhelés fokozata és a kihajlási hossz relatív behajlásí

Gyakorlati jelentőség

értékealapján történik' A magyar szabvány a|apján értékelve
az eredményeket, amíg a szerkezet nem károsodik és a be-

A gyakorlati jelentőségét a szé|áL|ősági értékeknekés foko.
zatoknak az ad1a, hogy egyes épülettípusok, beépítettség
mértéke, szélnek való kitettség miatt eltérő elvárásokat tá.

hajlás a hossz háromszázad részétnem éri el, a szerkezet
megfelelő' Az elviselt szélterheléstőI fnggően kis, közepes,
nagy szé|áL|óságú vagy SZ1 különleges szélállóságú fokozatba sorolható.
Az eurőpai szabvány a szélterhelésalapján egy számot
a kíhajlás aIapján egy betűt ad osztá|yozásként (lásd az 1.
táb|ázatot), Ezeket együttesen értelmezve többféle eredmény is születhet' TJgyanaz a szerkezet kis kihajlást megengedve a C3, nagyobb kihajlást engedve a B5 kategóriát
Ís elérheti.
Érdekes megfigyelni, hogy a magyaÍ és az európa i osztályok fordított sorrendet követnek. A magyarors zági szabá|y
a legszÍgorúbb - szl- ktilönleges széIáI|őságű fokozatból

índul és ha|ad az egyre enyhébb nagy, közepes és kis

széIáI|óság(l elvárás Íe|é'Az európai szabvány a legszigorúbb követelményt jelentő követelményszintre a C5 jelzést adja' A legenyhébb C1 követelményből indul ki, és
halad a legmagasabb , már nyomásértéket tartalmazó Exxx
követelmény felé (lásd az 2' táblázatot),
Nyomás
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nyí|ászárőkkal szemben,

Aszé|ál|óságif okozatokatmÍndenépületf a jtáná|áIta|ában
a szélteher alapján kell megválasztaní. Magy ar or szág ural.

kodó széllökésértékekszerinti térképváz|aton elolt zónái
bancélszerűszé|á|Iőságf okozatokattáb|ázattarta|mazza.
Az I' zínában SZl különleges szélállőságű, a |I, zőnában
SZ2 nagy szé|á|Iőságű, a III' zőnában SZ) kózepe s szélálló1

ságú szerkezetek alkalma zása cé\szerű,
Az új termékszabványra épülő kidolgozás alattálló alkal.
mazásí irányelv a szélnyomás terhelésénekfüggvényében
a település beépítettsége,az épület homlokzati magassága,
az épületen való elhelyezkedés (sarokho z közel, falkozépen)
fü ggvényében határ oz meg javasolt telj esítményi ellemzó
kategóriákat' Például utcasoros beépítésúmaxímum kétSzintes családi házakra közepes szé|á||óságű sZ1/c2-B)

osztá|yba sorolt nyílászátők elegendőek' Balaton.parti
többemeletes szállodán az épület sarkától 5 m-en beltil és a negyedík emelet folott - különleges szé|á||6ságűSZ1/
C4-B5 osztá|yba sorolt, mígaz alatt elég ktilönleges széLáL|őságű sn/ C)-B4 osztá|yba sorolt nyílászárók beépítése
szükséges'
nooelovmcyzÉt<
t1] 89/10ó/EGK

ÉpítésiTermék lrányelv (CPD)

|21 1997 ' évíDo0ilII'

törvény az építettkörnyezet alakításáról és védelméről,

ÉpítésiTörvény (ÉTV)
|3] 1/2007'

['

25.) BM-GKM-KVVM együttes rendelet az építésitermékek mű-

szakÍ követelményeinek,

megfelelóség igazolásának,

hozatalának és felhasználásának

A hétköznapi szóhasznáLat az ellenállóság jellemzésére
viharálló fogalmat hasznáIja, A szerkezet mozgását abehajlás, fogalommal illeti' A műszaki szóhasznáLat pedig a
a

tulajdonság jellemzésérea szélterhelés,szélnyomás fogalmakat haszná|ia'

toronyházakba,

A jelenlegi elvárás a magyar szabvány szerint

(sz1)

]. tóblázat - Az európai osztályok összehasonlítósa a régi maglar és
a német jelölésekkel

A

több emeletes épületekbe szigorúbb feltételeknek ís meg.
feleló szerkezeti megoldások szükségesek, míg egy idényjelleggel haszná|t épületbe egy szerűbb kialakítás Ís elégsé.
ges lehet. Azonban a szerkezetek deformációjahatására a
tömítettség megszrínhet, és így a fűtésÍ idényben felesleges
hőenergÍa távozik az épületekből,

valamínt forgalomba

részletes szabáIyaitőI
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9)86|199) Ajtók mríszaki követelményei
MSZ EN 14151'-72006 _ Ablakok és ajtók' Termékszabvány, teljesítóképességi jellemzóft ' 7, részl Tűzá1Ió és/vagy füstgatló tulajdonság nélkülí
ablakok és külsó beiárati ajtók'

EN 1221|200I _ Ablakok és aitók. Szélteherrel szembení ellenállás.
YizsgáIati módszer (Angol nyelvú)

t7] SZ

[8] MSZ

EN 12270:2007 _ Ajtók és ablakok, Szélállóság, osztályba sorolás
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