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Mottó: ,,Ami számíthaIi, azt. számítsd ki; ami mérhetŐ, azt mérd meg; ami nem
mérhető. azt tedd mérhetŐvé.'' (GaIi|eo Ga|ilei)

Ablakok műszaki
követe

I

m é nye i :

II. nrsz

a vízzár ás

A termékszabvány a homIokzati szerkezeteket érő hatások a|apján 23 termékje||emzót soro|
fe|. Ezek közÜ| másodikként a zárás pontosságáva|, a szigete|óképességge| összefÜggésben
|évő' a csapadék átjutásának mértékétje||emzo értékekműszaki kategóriáját veszem pontosabb vizsgá|at tárgyává.

Avízzárás
Avízzár ás Íogalma a vizsgáIati szabvány
[7] szerint: azárt ésrögzítettvizsgálati
próbatest azon képessége, hogy a vizsgálati feltételek mellett a vízáthatolással
szemben milyen nyomásértékig ellenálló

(P."' = avízzárás határa). Másképp van
fogalmazva a magyar követelmény szabvány fogalommeghatározásai között:
A zárt ablakvagy erkélyajtó ellenállása
egyidejűleg fellépő esőhatással és szélnyomással szemben. A fogalom angol és
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a,,Schlagregendichtheit,, kifejezés.
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A hétköznapi szóhasználat inkább
a tömítetlenség jellemzésérealkalmasabb beázás fogalmat használja' A
szerkezet belsejébe történő vízbejutást
a nedvesedés jelzővel illeti. A műszaki
szóhasználat pedig a vízze| szembeni
védelem jellemzésérea tömítettség fo.
galmat használja.
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x ór{ékig 5 perces

|épésekben

1.2. kép - A víz permetezésének módja és nyomásfokozatai VíZsZintes osztássai rendelkező szerkezetnél a csapóesónek kitett és védett heIyszÍn1 szimu|á|va

Avízzárás mérése
v ízzár ás mérése vizsgálóIaboratóriumban termékcsoportonként történik. Egy

A

terméktípus adott nyitásmódú kialaki
tásának megfelelő próbatestet kell egy

Forgalomba hozatal
Az építésicé|útermékek forgaIomba hozata|ának, megÍe|e|óségigazolásának
á|ta|ános szabá|yait az Európai Unióban már régóta az Epítési Termék Iránye|v

[1], Magyarországon az ÉpítésiTörvény[2] és végrehajtási rendelete [3] sza-

bá|vozza' A termékkörre eddig a rende|et és az Európai Bizottság határozata
[4] á|lapította meg a forgalomba hozata|hoz szÜkséges szabá|yokat és adott
iránymutatást konkrét e|járásokra. A|apelv azonban, hogy a termékek tuIajdonságait vizsgá|atokkaI igazo|ni keIl.
A nyí|ászárókra vonatkozó e|őírásokat edd g magya r követeI ményszabványok
[5] tartaImazták. A kÜ|ső homIokzati ab|akok' erké|yajtók, tetóablakok és bejárati
a'1tók megfe|e|óségigazo|ásának a|apja a jövőben egy 2Oo6-ban megje|ent
európai termékszabvány |esz [6], me|y _ egy átmeneti időszak |etelte után
- 2o1o. január 3,1-ét követóen a termékek CE-je|ö|ésének a műszaki a|apját
képezi. A megfe|előség igazo|ását ekkor a szál|ító megfele|óségi nyi|atkozata
és a terméken eIhe|yezett CE-jelö|és képezi'
i
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mérőkamra elé felfogatni, és a szabványos

eljárásnak megfelelő pozitív és negatív
nyomáskülönbségeket létrehozva, adott
vízmennyiségeta megadott módon a felüIetre permetezni. (Lásd 3' kép)
A csapóesőnek kitett esetben a felületre közvetlenül permetezve [A módszer),
a részben védett felületeket utánozva a
majdnem függőleges permetsugárral (B
módszerJ történik a vizsgálat. Meg kell
várni avízáteresztés pillanatát, amikor a
belső felület nedvesedik, vagy azon avíz
lefolyik. A vizsgálat 3 bevezető széllökés
után 15 percig nyomás nélkü|zajlik,2|iter/

perc vízmennyiséggelnégyzetméterenként.

Ezután

a

nyomás

2oo9. 07.
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percenkéntemelkedik'
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jellemezhető. Érdekesmegfigyelni, hogy
a

magyar és az európai osztályok fordított

sorrendet követnek' A magyarországi
szabá|y a legszigorúbb - V1 - különlegesen vízzáró fokozatból indul és halad
az e1yre enyhébb nagy, közepes, és kis
vízzárásu elvárás felé. Az európai szab-

.

<ép _

a< a

vány a legenyhébb követelményt jelentő
- 1A fokozat - követelményszintből indul
ki, és halad a legmagasabb 9Á. osztályú
követelményszint felé. Lehetséges ennél
nagyobb mértékűvizzárás is. Ekkor a
nyomásértéket kell az ,,E,' jelölés mögé
Írni' (Lásd az 1' táblázatot)
Összefüggés van a vizzárási jellemző az ab|ak vagy ajtó légáteresztési,
léghanggátlási jellemzője között, mivel
mindegyik a szerkezet deformációja kö.
vetkeztében változik. A mérésiadatokbóI
közvetve következtetni lehet a szerkezet

Kozépen Íe|nyíló kemény PVC.ab-

szé|á||őságára és a biztonsági eszközök

vizsgálóberendezésen

teherbíró képességéreis.

{I.osd 1-2' kép) Fel kell jegyezni a beázáskor
anyomásküIönbséget, abeázás helyét és a

rÍzbehatolás módját fnedvesedés, csepegés,

csorgás vékony sugárban], a víz mennyi-

segét. Rögzíteni kell a tömítő, víze|vezeresre szolgáló alkatrészek típusát (vízor1,

a.tumínium v ízkivezető sin v égzár őv a|,
középtömítés, peremtömítés stbJ.

Avízzárás értéke|ése
vizzárás értékelésea kapott vizzárás
uyomásfokozat és a vízbehatolás menynyisége alapján történik. [8]

Á"

Az eredmény alapján a csapóesőnek

Gyakor|ati je|entőség
A gyakorlati jelentőségét a vízzárásibe-

sorolásnak és fokozatoknak az adja, hogy
egyes épülettípusok, beépítettséghely.
zetek, szélnek való kitettség miatt eltérő
elvárásokat támasztunk a nyílászárókkal
szemben. Egy nagy kinyúlású tetővel védett, szélmentes beépítésheznem szükséges drága szerkezet. Elegendő egy fa
vízvető megfelelő vízorr-kialakítással.
Egy kiemelkedően magas épület azonban
legtöbbsz ör kettős tömítés íi f ém v íze|v e.
zetéssel ellátott szerkezeteket igényel.

kitett (A jelölésú) és a csapóesőtől védett
[E ielölésű) beépítésihelyszínre vonat- E|várások
kozóan kap a nyí|ászár ő teljesítményka- A jelenlegi elvárás a magyar szabvány
tegória besorolást. Azt a nyomásértéket szerinti' Magyarország legnagyobb szélkell figyelembe venni, amíg a szerkezet sebesség szerinti zőnái a követelmény-

vízzárő. A mért adattal a vizsgáltnál

kisebb és maximum 50%-kal nagyobb
felületű, aZonos kialakítású szerkezet

szabvány egyik ábrája szerint három

szé|zőnár a osztottak' A szé|z6nátő| és az
függően az ablakok

épület magasságától

és erkélyajtók cé|szeríjvízzárási

fokozatai

az F3 függelék táb|ázatában találhatók.
Például azI, szé|zőnában V1 kültinleges

vízzár ásu szerkezet beépítésecélszerű.

A ||' szé|zónában 7,5 m szintmagasságig
V3 közepes vízzárásu,7,5-30 m szintma.
gasságig V2 nagy vízzár ású szerkezet is
elegendó. A III. szélzónában7,5 m szint-

magasságig V4 kis vizzárású szerkezet
is megengedett,7,5 m felettV3 közepes
v ízzár ásil szerke zet j avasolt.
Az új termékszabványra épülő kidolgozás a|att álló alkalmazási irányelv a
szélnyomás terhelésének függvényében a

településbeépítettsége, az épülethomlokzati magassága az épületenvaló elhelyezkedés
fsarokhoz közel, falközépen) függvényében
határoz meg javasolt teljesítményjellemző

kategóriákat. Például utcasoros beépítésű
családi házakr a közepes v ízzárásu V 3 /
4A-5B kategóriás nyílászárók ajánlottak.
Balaton-parti többemelete s szá||odán az
épület sarkától 5 m-en belül és a harmadik emelet fölött különteges vízzárásu
v7/ E 750 kategóriájú' míg az alatt elég
küIönleges vizzárású, V1/ 9A kategóriájú
nyílászárók beépítéseis.

Papp Imre
vizsgá|ó mérnök-nyí|ászáró-szakér|ő
(MMK-o1-4917) ÉMI NonproÍit Kft.

További információk (|rodalom-

jegyzék):

Í1] 89/1o6/EGK EpítésiTermék
Iránye|v (CPD)

Í2] 199]. évi LXXVI||. törvény

aZ

épített környezet a|akításáró| és

védelméró| - ÉpítésiTörvény
(ÉTV)

[3] 3/2oo3.

(1.

25.)BM-GKM-KvVM

egyÜttes rendelet az építésitermékek mrjszaki követe|ményeinek, megfeIelőségigazolásának,

vaIamint forgaIomba hozata|ának
és felhaszná|ásának részletes sza.

bá|yairó|

Í4] 1 9s9 / 93/EK

1A/

18

2A/28
3Al 38
4A/48
5Al5B
6Al68
7A/78

Európai Közösségek
Bizottsága határozata (1 999. január 25')
[5] MSZ 9384-2:1989 Ablakok és erké|yajtók. Műszaki KöveteImények
ÍVSZ 9386:1993 Ajtók műszaki
követelményei

[6] MSZ EN 14351-1:2006 ,.Abtakok és ajtók. Termékszabvány,

te|jesítőképességi je||emzók. 1.
rész: rŰzá||ó és/vagy füstgát|ó
tUIajdonság nélkÜli abIakok és
kü|só bejárati ajtók.',

[7] MSZ EN 1027:20O1 ..Abtakok
és ajtók. Vizáróság. Vizsgálati
módszeí, (angoI nyelvű)

[B] MSZ EN 122o1:2oo1',Ajtókésab.

'

táb|ázat - Az európai osztá|yok összehason|ítása a régi magyar ós a nómet kategóriákkaI
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Iakok. Vízzárás. osztá|yba sorolás.,
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