aktuá|is: vízzárás
Papp |mre, vizsgá|ó mérnök, nyí|ászáró szakértő
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te lj esít m é nyfo ko Zato k
Vízzárás
Mottó.,
,,Ami szómítható, azt számítsd ki; ami mérhetó azt
mérd meg; ami nem mérhető, azt tedd mérhetővé.,'

Gallileo Galillei

MlT ls JELENT n rvlÚsznrl .lstutvlző:

vizzAaAsz

Az építésí
célútermékek forgalomba hozatalának, megfele|őség ígazoIásának általános szabályaít az Eurőpai Unióban

már régőta az ÉpitéslTermékIrányelv [1], Magyaror szágon
az ÉpitésiTörvény [2] és vé grehaj tási rendel ete |)] szabá-

Avizzárás fogalma a vizsgálati szabvány
szerint
A zárt és r ö gzített v izs gáIati

pr 6b ate st aZ

[7|

on képe s s é ge,

ho

gy

a vizsgá|ati feltételek mellett a vízáthato|ással szemben
mÍlyen nyomásértékig ellenálló (P.*: a vízzárásbatára)'
A magyar követelmény szabv ány fogalommegh atár ozása
szerínt: a zárt ablakvagy erkélyajtó ellenállása egyidejűleg
fellépő esó1ratással és szélnyomással szemben,
A fogalom angol és német megfelelője a WatertÍghtness
és a Schlagregendichtheit kifejezés,

|yozza, A termékkörre eddig a rendelet és azEwőpai Bizott.

sághatározataÍ4)á|Iapítottamegaf orgalombahozatalhoz
szükséges szabályokat és adott iránymltatást konkrét e11á.
rásokra, Alapelv azonban, hogy a termékek tulajdonságait
vizsgálatokkal igazolni kell,

A

nyilászáríkra vonatkozó eLőírásokat eddig magyar
követelményszabványok Í5] tarta|mazták' e külső hom.
lokzati ablakok, erkélyajtók, tetőablakok és bejárati ajtók
megfelelóség igazo|ásának a|apja a jövőben egy 200ó.ban
megjelent európai termékszabványlesz [ó], mely - egy átmeneti időszak letelte után - 2010. ianuár 31-ét követően
a

termékek CE-jelölésének a műszakÍ alapjátképezÍ. A meg.

felelőség ígazolását ekkor a szá||ító megfelelőségí nyilat.
kozata és a terméken elhelyezett CE-jelölés képezÍ,
A termékszabvány a homlokzati szerkezeteket érő hatások

a|apján2) termékje|Iemzőt sorol fel' Most

a zárás pontosságával, a szigetelő képességgelösszefüggésben lévő, a
csapadék átiutásának mértékétje||emző értékekműszaki
kate g1tiáját Ve S Z em p o n to s abb v iz s gá|at tát gy áv á,

I. kep: Középenfelnyíló kemény PVC ablak a
vizsgáló berendezésen

2-j. kép: A

víz permetezésének módja és
nyomósfokozatai vízszintes osztóssal
rendelkező szerkezetnél a csapóesőnek kitett
és védett helyszínt szimulálva

Avízzárás mérése
E

Vizsgálólaboratóriumban termékcsoportonként végzÍk,A terméktípusadott nyitásmódú kialakítáSának megfelelő pró.
batestet kell a méró1tamra elé felfogatni,
a szabványos e!árásnak megfelelő pozitív és negatív nyomáskülönbségeket lét.
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rehozva, adott vízmennyiséget megadott

módon a felületre permetezni (1' kép)'

aktuá|is: v'Ízzárás
A csapóesónek kitett esetben a felületre közvetlenül

permetezve (A módszer) a részben védett felületeket utánozva a majdnem függőleges permetsugárral (B módszer)
történik avu;sgilat. Meg kell várni a vízáteresztés píllanatát, amikor a belsó feltilet nedvesedik, vaw azon avíz|e.
folyik' Avizsgílat)bevezető széllökés után 15 percig nyomás nélkiil aj|ft' 2literlperc vízmennyiséggel négyzetméterenként'Ezután a nyomás 5 percenként emelkedik
(2-3, kép)' Fel kell jegyezni abeázáskor a nyomáskülönbséget, a beánás helyét és a vízbehatolás módját (nedvesedés, csepegés, csorgás vékony sugárban) a víz mennyÍsógét.
Rögzíteni kell a tömító, vízelvezetésrc szo|gá|ó alkatrészek
típu sát (v.aor r, al u m ín Íu m v ízkiv e z ető sín v é gz át 6va1, középtömítés, peremtömítéS Stb.)'

A vizzárás értéke|és
A kapott vízzárás nyomásfoko zat és a vízbehatolás menynyisége alapján töÍténÍk [8],
Az eredmény a|apján a csapóesónek kitett (A jelölésrí)
és a csapóesőtó1 védett (B ielöléSlí) beépítésihelyszínre
vonatkozóan kap a ny í|ászáró telj esítménykategória be s o.
rolást, Azt a nyomásértéket kell figyelembe venni, amíga
szerkezet vízzátő, A mért adattal avizsgáltná| kisebb és
maximum 50oÁ-a| nagyobb felületú, azonos kialakítású
szerkezet jellemezhetó,
Nyomás
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I. táblózat - Az európai osztólyok összehasonlítósa a régi mag,,ar és
a német kategóriákkal.

Érdekes megfÍgyelni, hogy a magyaÍ és az európai osz.
tályok fordított sorrendet követnek, A magyarországi szabá|y ategszigorúbb - vt - különleges envízzátó fokozatból
indul és halad az egyre enyhébb nagy, közepes éskisvízzárású elvárás Íe|é.lu európai szabvány alegenyhébb követelményt jelentő - 14 fokozat - követelm ényszintbőindul ki'
és halad a legmagasabb 9A osztáIy(l követelményszint felé,
Lehetséges ennélnagyobb mértékűvizzárás Ís' Ekkor a nyomásértéket kellaz E-jelölés mögé írni (1' táblázat)'

A hétköznapi szóhasznáIat inkább a tömítetlenség jellemzésérealkalmasabb beázás fogalmat haszná|ia, A szerkezet belsejébe történó vízbejutást a nedvesedés jelzővel
illetÍ. A műszaki szőhasznáLat pedig a vízze| szembení vé-

delem jellemzésérea tömítettség fogalmat hasznáLja.
osszefüggés van avízzátási jellemzó az ab7akvagy ajtó
légáteresztés i, |éghanggát|ási jellemzóje között, mivel mínd-

egyÍk a szerkezet deformációja következtében változik,

A

mérési adatokból közvetve következtetni lehet a szerkezet
szélál|óságfua és a bÍztonsági eszközök teherbíró képessé.
gére is,

A gyakorlati jeIentőség
Av,tzzárásibesorolásnak és fokozatoknak az adja, hogy egyes
épülettípusok, beépítettséghelyzetek, szélnek való kitettség mÍatt e|téó e|várásokat támasztunk a nyíIászárőkka|
szemben.

Egy nagy kinyúlású tetővel védett, szélmentes beépi
téshez nem szükséges drága szerkezet, Elegendó egy fa
v ízv ető me gíelelő vízorr kíalakítással' E gy kiemelkedően
magas épület azonban legtöbbször kettós tömítésű fém
vízelvezetéssel ellátott szerkezeteket igényel'

A je|enlegi elvárás
A magyar szabvány szerinti, Magyarország legnagyobb széIsebesség szerínti zőnái a követelményszabvány egyik áb.
rája szerint három szé|zónára osztottak, A széLzőnátő| és

az épület magasságától függően az ablakok és erkélyajtók
cé|szerű vizzárási f.okozatai az F) függelék táb|ázatában találhatók, Például az |. széIzónában vi külonl eges vízzátásű
szerkezet beépítésecélszerrí,A II, szélz1nában7,5 m szintmagas ságíg V3 közepe s v ízzátásű, 7,5 30 m szintmagas sá$gY2 nagy vízzárásil szerkezet is elegendó' AIII, szé|zőnában
7,5 m szintmagasságÍg V4 kisvízzátás(l szerkezet is megengedett, 7,5 m felett v? közepes vizzátásű szerkezet javasolt,
Az új termékszabványta épüló kidolgozás a|attálló alkal.
mazásí Írányelv a szé|nyomás terhelésénekfüggvényében
a település beépítettsége,az épú|ethomlokzati magassága
az épületen való elhelyezkedés (sarokho z köze|, falközépen)
függvényébe n határoz meg javasolt teljesítmény1ellemzó
kategóriákat. Például utcasoros beépítésűcsaládí házakra

közepes vízzátásű v3/ 4A.5B kategóriás nyí|ászárők ajánlottak' Balaton partÍ többemeletes szállo dán az épület sar.
kától 5 m-en belül és a harmadik emelet fölott külonleges
vizzárásűvl/ E 750kategőriájű, mígaz alatt elég különleges v ízzátásű v 1 / 9 A kategóriáj ú ny í|ászár ők beépítése Ís'
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