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1 Läbiviidud koormamised

Ehitusdetaili katsetamisel uuriti plastakna kinnitamist ehitusstruktuuri külge firma SFS intec GmbH

paigalduskonsoolide JB-D/L-P ja montaažinurkade JB-D/L-A abil.

Kehtivate standardite kohaselt viidi läbi järgmised koormuskatsed:

- käitumine kuni 800 N lisakoormuse tingimustes avatud aknatiivale standardi

DIN EN 14608 kohaselt,

- staatiline surve- ja tõmbekoormus + 2000 Pa tingimustes standardi DIN EN 12211 kohaselt,

- vahelduv surve- ja tõmbekoormus + 1000 Pa tingimustes standardi DIN EN 12211 kohaselt,

- 10 äärmuslikku temperatuuritsüklit, milles talvised välistingimused vaheldusid suviste

välistingimustega,

- simuleeritud kasutamine aknapoole 10 000 liigutamisega standardi DIN EN 1191 kohaselt,

- ohutuskatse + 3000 Pa tingimustes standardi DIN EN 12211 kohaselt,

- planeerimatu kasutamise simuleerimine pendellöögikatse abil standardi DIN EN 13049 kohaselt,

kukkumiskõrgused 300 mm, 700 mm ja 950 mm. Pendellöögikatse karastati süsteemi kahes

etapis.

2 Pärast ehitusdetaili katsetamist tehtud järeldused

Kokkuvõttes võib ehitusdetaili katsetamisest järeldada, et paigaldussüsteem, mis koosneb

- paigalduskonsoolist JB-D/L-P, PA6 tugevdatud klaaskiuga (külgedelt ja ülevalt),

- montaažinurgast JB-D/L-A, PA6 tugevdatud klaaskiuga (alt),

- tüüblita raamikruvist FB-FK-T30 7,5x152, Ø 7,5 mm x 152 mm, ajamist T30, pea-∅ 14 mm,

tsingitud teras (montaažinurga kinnitamine müüritisele, altpoolt),

- tüüblita raamikruvist FB-FK-T30 7,5x122, Ø 7,5 mm x 122 mm, ajam T30, pea-∅ 14 mm,

tsingitud teras (paigalduskonsooli kinnitamine müüritisele, küljelt),

- tüüblita raamikruvist FB-FK-T30 7,5x62, Ø 7,5 mm x 62 mm, ajam T30, pea-∅ 14 mm,

tsingitud teras (paigalduskonsooli kinnitamine müüritisele ülalt ning paigalduskonsooli ja lengi

vaheline kinnitus (üksnes küljelt)),

- kruvist SPR/45-5,5x55, Ø 5,5 mm x 55 mm (joonis 77), tsingitud teras (montaažinurga ja
aknalaua ühendusprofiili vaheline kinnitus)
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Modifitseeritud kinnitus pendellöögikatse jaoks kukkumiskõrguse 300 mm korral.

- Kinnitus vastab ülalkirjeldatule.

- Lisaks raamikruvi FB-FK-T30 7,5x62, Ø 7,5 mm x 62 mm, ajam T30, pea-∅ 14 mm, (joonis 6),

tsingitud teras (paigalduskonsooli kinnitamine müüritisele ülalt ning paigalduskonsoolil ja lengi

vaheline ülemine kinnitus)

Modifitseeritud kinnitus pendellöögikatse jaoks kukkumiskõrguse 700 mm ja 950 mm korral

- Paigalduskonsooli ja lengi vaheline külgmine ja ülemine kinnitus raamikruviga FB-FK-T30

7,5x82, Ø 7,5 mm x 82 mm, ajam T30, pea-∅ 14 mm (joonis 5), tsingitud teras

ja on mõeldud valgete ja värviliste plastakende, mille klaasing on kuni 30 kg/m
2
, kinnitamiseks

võrreldavates paigaldusolukordades väljaulatuva osa ja vuugi laiuse suhtes, on sobiv kasutamiseks

profiiltelliste (Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 24,0-0,9) või suurema tugevusega müüritise korral ning

peab vastu plaanikohastele eeldatavatele koormustele juhul, kui need ei ületa raamile katsetuste ajal

avaldatud koormusi.

Akende montaaži korral tuleb arvestada kinnitusvahendite paiknemise ja vahekauguste ning

koormuste ülekandumise kohta käivaid eeskirju, mis on avaldatud näiteks RAL-kvaliteediühingu

„Uksed ja aknad” dokumendis „Montaaži käsiraamat” („Leitfaden zur Montage”). Kinnitussüsteemi

normikohase paigaldamise juures tuleb silmas pidada firma SFS intec GmbH koostatud

paigaldusnõudeid. Veel tuleb akna väljaulatuva paigaldamise korral müüritisse ja sellest tulenevate

ekstsentriliste survepingete korral arvesse võtta arvutusreegleid müüritise jaoks (välja arvatud

paigaldusvuugiga ristiolevad tõmbepinged).

3 Tingimused ja juhised ift katsedokumentatsiooni kasutamise kohta

Juuresolevas ift-teabelehes „Tingimused ja juhised ift katsedokumentatsiooni kasutamise kohta” on

sätestatud eeskirjad katsetulemuste aruannete kasutamise kohta.
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