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Európai teliesítményfokozatok . 3

Mit is je|ent a műszaki ie||emzó szé|á||óság?
Az építésicé|Ú termékek forga|omba hozata|ának, megfe|e|őség igazo|ásának á |ta|ános szabá|yait az Európai Unióban
már régóta az ÉpítésiTermék |rányelv [1],
Maglarországon az ÉpítésiTörvény [2] és
végrehajtási rende|ete [3] szabá|yozza. A
termékkörre eddig a rende|et és az Euró.

pai Bizottság haIározata [4]

á||apította

meg a forga|omba hozata|hoz szÜkséges
szabá|yokat és adott iránymutatást konkrét e|járásokra. Alape|v azonban, hogy a
termékek tuIajdonságait vizsgá|atokkaI
igazolni kell.
A nyí|ászárókra vonatkozó e|őírásokat ed-

dig magyar kÖvete|ményszabványok

[5]

tarta|mazták. A kÜ|ső hom|okzati ab|akok,

erké|yajtók' tetőab|akok és bejárati ajtik
megfe|e|őség igazo|ásának a|apja a jöví
ben egy 2o06-ban me$e|ent európai termékszabvány |esz [6], me|y- egy átmeneti időszak |ete|te után _ 2oLo'január 31ét követően a termékek CE1e|ö|ésének a
műszaki a|apját képezi. A megfe|e|őség
igazo|ását ekkor a szá||íti megfe|e|óségi
nyi|atkozata és a terméken e|he|yezett
CE-je|ö|és képezi.

képességge|összefüggésben |évó, a szerkezet stabiIitását, a|akhűségét je||emzó
műszaki kategóriát tesszük vizsgá|at tárgyáve'

szemben.
A fogalom ango| és német megfele|$e ar
,,Resistance to wind |oad'' és a .uilrfiiffÍ"
derstandsfáh igke it'' kifejezés.

A termékszabvány a hom|okzati szerke-

n

szÉúttÓsÁe togatma a magyar szabvány szerint:
A zárt ab|ak vagy erké|yajtó e||ená||ása a

A szé|á||óság mérése [7]több
bó| ál|' a vizsgá|i|aboratóriumban teÍ'TÉk'

zeteket érő hatások a|apján 23 termék.
je|lemzót soro| fe|' Ezek közü| harmadik-

2. kép _ A három e|mozdu|ás é|zékelő a középen fe|nví|ó ablak közeDén

ként a zárás pontosságával, a szigete|ó

szé| statikus és dinamikus

hatás.á!@i!

résáeffi

csoportonként történik. Ery terrnéklíp]i6
adott nyitásmódú kialakításának megflm.
|e|ő próbatestet ke|| egy mérókarra ets

fe|fogatni és a szabványos eljárrendr rn'''ng;
fe|e|ő pozitív és negatív nyomáslo}ffirlrilb'

ségekné| megmérni a szerkezet bdr|Eil[e
sát, e|mozdu|ásait. /Lásd a 2.

ké@;lffi

ször a behaj|ás mérésetörténik rnd|il ffi
hosszméret 15o' 200 vary 30oad réw
|ehet. A Vizsgálat második részében]Mb
erősségű, de vá|takozó szívás és n'rrylu'.
más igénybevételnek van a szer|rengü hi[.

téve' A nyomás fokozatok általám 16mF

2000 Pa nyomáskü|önbsé$g negísdmfl|.
tak' ame|y körti|be|ü| 15G18o lrn'1lűrr'fu
szélsebességnek fele| meg. Végffirlil m
szerkezet zárási biztonsagát es/srcÍi ml'fu
res erósségú nyomásim gllanssdll

fé |sze

vizsgá|juk.

/Lásd az t. képet'/ A szétterffi ilrtatfu.
sára a szerkezet elemei, e|emkrcdmr

1. kép _ A szé|ál|óság Vizsgá|at fo|yamata

3ó

hírf o

2@9/7-8

-a

nyomás Vá|tozása az idó fűggvényében

tai törést, vagy rende|tetésszerrj basfufmfu
|atot akadá|yozó maradó a|akváNl]fo@'
Vagy üVegtörést nem szenvedheüréi*;

A szé|leher osáá|ya

gesek' míg ery idényje||egge| haszná|t
épü|etbe eglszerűbb kia|akítás is e|ég-

Az ab|aksík re|atív behai|ása

1.
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séges |ehet. Azonban a szerkezetek
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Exxxx
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CExxxx
MEGJEGYZÉS: A szé|á||óság oszÉlwzásáná| a sám a szélteher (1. táb|ázat szerinti) ogztá|yára, a betű
..dig
(2.
az ab|aksík

táb|ázat szerintí) re|atív behaj|ására Vonatkozik.

3. kép - Az európai szabvány egyesített osztá|yozása

A mért adatta| a vizsgá|t Vagy anná|

ki-

sebb fe|ü|etű' azonos kia|akítású szerkezet je||emezhetó.

A szé|á||óság értéke|ésea szé|terhe|és
fokozata, és a kihaj|ási hossz re|atív behaj|ási értékealapján történik' A magyar
szabvány a|apján értéke|ve az eredményeket amíg a szerkezet nem károsodik és a
behaj|ás a hossz háromszázad részétnem
éri e|, a szerkezet megfe|e|ó. Az e|vise|t
szé|terhe|éstő| függóen kis, közepes, nagt
szé|á||óságú vagy SZ1 kü|ön|eges szé|á|-

|iságú fokozatba soro|ható.
Az euripai szabvány a szé|terhe|és a|ap

ján egy számot a kihaj|ás a|apján egy betűt ad osztá|yozásként' /Lásd a 3' képet./
Ezeket együttesen érte|mezve többfé|e
eredmény is szü|ethet. Ugyanaz a szerkezet kis kihaj|ást megengedve a C3, nagyobb kihajlást engedve a 85 kategóriát
is e|érheti.

és
ko

Erdekes megfigye|ni, hogy a magyar
az európai osztá|yok fordított sorrendet

ményszintre a c5 je|zést adja. A |egenyhébb c1 követe|ménybő| indu| ki, és halad a |egmagasabb, már nyomásértéket

tarta|mazi Exxx követe|mény felé. /Lásd
az

!'

Íáb|ázatot'/

A hétköznapi szóhaszná|at az

e||ená|lóság je||emzésére a viharállófogaImat haszná|ja. A szerkezet mozgását a behajlás, fo-

ga|ommal i||eti' A műszaki szihaszná|at
pedig a tu|ajdonság je||emzésére a szélterhelés, szélnyomás foga|makat hasz-

I

PaJ

Referencia deformáció

osszefÜggésben Van a szé|á||isági je||emző a szerkezet deformációja miatt az

abIak vagy ajti |éghanggát|ási, hóátbocsátásije||emzőjéve|. A mérésiadatok je||eggörbéjéből következtetni |ehet a szerkezet. |égzárására és vÍzzárási je|lemzójére, Va|amint a biztonsági eszközök teher.
bíró képességéreis.

Aglakor|atije|entóségét a szé|á||iságiértékeknek és fokozatoknak az adja, hogy

osztáIyozás az
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A ie|en|egi e|váÉs a mas/ar szabvány
szerint:

A szé|á||ósági fokozatokat minden épü|etfajtáná| á|ta|ában a szé|teher alae
ján ke|| megvá|asztani. Maglarország

ura|kodi szé|lökésértékekszerinti tér-

képváz|aton jelö|t zónáiban cé|szerrj
szé|á||iság fokozatokat táb|ázat tarta|.
mazza. Az |. zinában SZ1 kü|ön|eges
szélá||ósá$ú' a ||' zinában sz2 nagy
szé|á||iságú' a |||. zónában SZ3 köze.
pes szé|á| |iságú szerkezetek a|ka|mazása cé|szerű.
Az új termékszabványra épü|ó kido|gozás a|att á||ó a|ka|mazási iránvelv a

(SZ

>2000

C Exxx

(sz

ximum kétszintes csa|ádi házakra kö-

zepes szé|á||ÓságÚ SZ3/ C2-B3 osz.
tá|yba soro|t nyÍ|ászárők e|egendőek.
Ba|aton parti többeme|etes szá||odán
az épÜ|et sarkától 5 m-en be|ü| és a
negyedik emeIet fö|ött kü|önIeges
szélá||óságú sz1'/ C+Bs osztá|yba so-

ro|t' míg az a|att e|ég kÜ|ön|eges

szé|á||óságÚ

sz7/ C&B4 osztá|yba

ro|t nyí|ászárók

beépítése'

so-

*J;:ÍJili.:

Vizsga|ó mérnök - É''
nyÍ|ászáró szakértő (MMK-o14917)
ToVábbi információk

/

|rodaIomiegvzék/

[7l 89/756/EGK ÉpÍtésiTermék |ránye|V (cPD)
Í2l L997. éVi DfiV||l. törvény az épÍtett környe.

zet a|akításáról és véde|mérő|_ ÉpítésiTör-

Vény (ÉTV)

Í31 3/2oo3. (l. 25.) BM-GKM.KvVM eryütes rende|et az építésitermékek műszaki köVete|.
ményeinek, megfe|e|óség igazo|ásának, va.
lamint forga|omba hozata|ának és feIhaszná
|ásának rész|etes szabá|yairó|

|4l L999/93/EK

Európai Közösségek

ga határozata (1999. január 25.)

Bizottsá-

Műszaki KöVeteImények MSZ 9386:1993 Aj.
tók műszaki köVeteIményei

Regelung

[6] MsZ EN 7435I-7:2006..Ab|akok és ajtók'

sz

2000

ben a te|epü|és beépítettsége,az épÜlet hom|okzati magassága az épÜleten
va|i e|he|yezkedés (sarokhoz köze|, Ía|kozépen) függvényében határoz meg
javaso|t te|jesítményjeI lemzó kategóriákat. Pé|dáuI utcasoros beépítésűma.

t5] MsZ 9384-2:1989 Ab|akok és erké|yajtók.

sz2
SZ

C4
C5

1600

|eges hőenergia távozik az épületekbó|'

szé|nyomás terhe|ésének függvényé-

ná|ja.

vetnek' A ma€5/arországi szabá|y a |egszi- egyes épü|ettípusok, beépítettségméfta
gorúbb - sZ1 - kü|ön|eges szé|á||óságú ke, szé|nek Va|ó kitettség miatt e|térő e|íokozatbó| indu| és ha|ad az egyre eny- várásokat támasÍunk a nyÍ|ászárókka|
hébb nagy' közepes, és kis szé|á|lóságÚ szemben. A toronyházakba, több eme|ee|várás fe|é' Au euripai szabvány a |egszi- tes épületekbe szigorúbb fe|téte|eknek is
gorÚbb követe|ményt je|entő követe|- megfe|e|ő szerkezeti mego|dások szüksé.

Nyomás

de

formáciija hatására a tömítettség megszűnhet és így a fűtési idényben fe|es.
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)
)

t. táb|ázat _ Az európai osaáryok összehason|ítása a régi magyar és a németje|ö|ésekke|.

[7]

Ter.

mékszabvány, te|jesÍtőképességi je||emzók. 1.
részi rűzá||ó és /vag Íüs€át|ó tuIajdonság né|.
kÜ|i ab|akok és kü|ső bejárati ajtók.''
Msz EN !227!i2oo7 ..Ab|akok és ajtók.
szé|teherre| szembeni e||ená||ás. Vizsgá|ati

módszer'' (Ango|

nye|Vű)

[8] MsZ EN 12210:2001 .Ajtók és ab|akok.
Szé|á||óság' osztá|yba soro|ás''
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