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1. Általános információk 

A légtechnikai rendszerek légtömörségét az MSZ EN 1507 és az MSZ EN 16798-3 szabványok 
szabályozzák. A szabványok az alábbi táblázat és diagram alapján 7 légtömörségi osztályt 
különböztetnek meg. 

Osztályok MSZ 
EN 1507 szerint 

Osztályok MSZ EN 
16798-3 szerint 

Megjegyzés 

 ATC 1 
D ATC 2 
C ATC 3 
B ATC 4 
A ATC 5 

 ATC 6 
amennyiben nem történik meg a rendszer légtömörségi 
mérése ezt az osztályt kell alkalmazni az energetikai 
számításokban

 ATC 7 határérték nélküli

A szivárgási együttható az adott légtechnikai rendszer l/s-ban mért szivárgásának és a 
rendszer felületének hányadosa. A felület kiszámításának módját az EN 14239:2004 szabvány 
írja elő. 

Egy légcsatorna rendszer akkor „A” (ATC 5) légtömörségű, ha pl. 400 Pa rendszernyomás 
esetén a szivárgási együttható 0,44 és 1,32 (l/s) / m2 között van. Az osztályba sorolás mindig a 
teljes légtechnikai rendszerre vonatkozik és nem az egyes elemeire. 

  

Egy légtechnikai rendszer emelt légtömörségének eléréséhez az szükséges, hogy mind a 
gyártás, mind a szerelés színvonala ennek megfelelő legyen, azaz mind a gyártó, mind a 
kivitelező betartsa a rá vonatkozó gyártási ill. szerelési irányelveket. 
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 2. Gyártói irányelvek 

Lindab Kft. birtokában van annak a szaktudásnak ill. technológiának, ami lehetővé teszi olyan 
négyszögletes légcsatornák és idomok gyártását, amelyekből „C” (ATC 3) légtömörségű 
légtechnikai rendszer szerelhető. 

A csatlakozó keretek ponthegesztéssel kerülnek a légcsatornákra. 

A sarkok, a korcok az idomok esetén, valamint a keretek a szabad keresztmetszet mentén 
gondosan tömítettek. 

A könyökök terelőlemezeinél gumialátétes rögzítő elemeket alkalmazunk. 

 

3. Kivitelezői irányelvek 

Különleges figyelmet kell fordítani a lerakodás, anyagmozgatás és felszerelés közbeni 
sérülések elkerülésére. Ha egy légcsatorna keretének sarokeleme például a légcsatorna 
leesése következtében láthatóan elhajlik, az az összeszerelés után jelentős tömítetlenséghez 
vezethet. Ilyen esetben érdemes a sérült keretet levágni és újrakeretezni a légcsatornát. 

Mindig figyelni kell arra, hogy megfelelő számú felfüggesztéssel a légcsatornarendszer 
vízszintesen legyen szerelve. Ezzel elkerülhető a csatlakozások feszüléséből fakadó 
szivárgás. A felfüggesztések közötti távolság a légcsatorna keresztmetszeti méretétől 
függetlenül nem haladhatja meg a 2400 mm-t, továbbá egynél több csatlakozási pont nem 
kerülhet két felfüggesztés közé. A függesztési pont kerettől való maximális távolsága 500 mm 
legyen. 

A légcsatornák kapcsolatainál tömítőszalag alkalmazása javasolt. Megfelelő tömítőszalag 
például a Lindab Kft. által forgalmazott RJSM 9 10000 PE 4 (20-as keret esetén) és RJSM 12 
10000 PE 4 (30-as keret esetén).  A tömítőszalag felhelyezéséről lásd az 1. sz. mellékletet. 
Egyetlen tömítetlen kapcsolat egy teljes tömörségi osztály romlást eredményezhet egy kb. 20 
m2 felületű légcsatorna szakasz esetén!  

A légcsatornákat a keretek sarokelemén található furaton keresztül mérettől függően M8-as ill. 
M10-es csavarral kell összefogatni. 

A keretek mentén a „C” kapcsokat úgy kell egyenletesen elosztva elhelyezni, hogy két kapocs 
közötti távolság ne haladja meg a 300 mm-t. 
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A szereléskor a légcsatorna elemekbe bármilyen okból behajtott önmetsző csavar csak a 2. 
sz. mellékletben látható kialakítású lehet. Ha az önfúró fej a csavar magméreténél nagyobb, 
szivárgás jelentkezhet a csavarnál.  

A helyszínen méretre vágandó ún. laza kereteket nem tömítjük a gyárban, azokat a méretre 
vágás után a helyszínen a kivitelezőnek kell a megfelelő önmetsző csavarral rögzíteni és a 
szabad keresztmetszet mentén illetve a sarokelemeknél tömíteni. Hasonlóképpen gondosan 
kell rögzíteni és tömíteni a helyszínen a légcsatornák oldalára szerelt nyeregidomokat. 

Megfelelő tömítőanyag például a Lindab Kft. által forgalmazott MASTIC-300-ACRL  

         

 

A beszabályozáshoz szükséges furatokat a beszabályozás végeztével tömíteni kell. 

A légtömörségi mérést mindig a légcsatornarendszer szigetelése előtt kell elvégezni, hogy az 
esetleges szivárgás füstpróbával könnyen kimutatható és ellenőrizhető legyen. 
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1. sz. melléklet 

 

A Lindab által javasolt elrendezés a 
tömítőszalag felhelyezésére. A keret 
sarokelme és a tömítőszalag átlapolásának 
belső oldala között tömítőanyag használata 
javasolt.  

 

Az ábrán látható elrendezés biztosítja a jó 
tömítettséget, de fennáll a valószínűsége, hogy 
a tömítőszalag a szerelés után az alsó ábrán 
látható módon helyezkedik el, ami jelentős 
tömítetlenséget eredményez. 

Lindab által nem javasolt! 

 

A tömítőszalag mögött kialakult résen jelentős 
szivárgás lép fel! 

Lindab által nem javasolt! 
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2. sz. melléklet 

 

Csavar hegyes véggel 

 nagyon tömör 

 erős, mivel peremet 
képez a vékony 
fémlemezen 

A Lindab által javasolt típus 

 

U51-42-95 

U52-42-130 

 

Csavar kis méretű önfúró 
fejjel 

 nagyon tömör 

 erős, mivel csak kis 
lyukat fúr a vékony 
fémlemezen 

A Lindab által javasolt típus 

 

U41-42-95 

U41KL-42-95 

U42-42-130 

 

Csavar önfúró fejjel 

 nem tömör 

 gyenge, mivel túl nagy 
lyukat fúr a vékony 
fémlemezen 

A Lindab által nem javasolt 

 

 

Légtömör, zárt pop szegecs 

 nagyon tömör 

 erős, de nagyon 
munkaigényes 

A Lindab által javasolt típus 

 

BN-3,2-9,0-AL 

 

Normál pop szegecs 

 nem légtömör 

 erős, de nagyon 
munkaigényes 

A Lindab által nem javasolt 

 

 

 


