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P anelépületek homl okz atának
tűzvédelme.
a kivitelezés Szerepe

Nem szabad a tíízbiztonsdgot figyelmen kívül hagyni a panel-
épületek felújítdsa, korszeriÍsítése sordn sem erre hívta fel a

figyelmet a Védelemben eddig megjelent cikkek sora. Napja-
inkban, a panelhdzakban bekjvetkezett tíízesetek erre hívjdkfel
afigyelmet, ugyanis a ritkdn előforduló hatds elleni védekezés
krit é riumdró l haj l amo s ak v a gy unk me gfe l e dke znL

,,APRósÁGoKoN'' MÚLIK

A szabáIyozás egyértelműen fogalmaz, ezek betartása kotelező.
Az ördög azonban a részletekben van. Nézzük csak meg a részlete-
ket! Vagyis, hogy az előírások gyakorlati oldaláról nézve mire kell
figyelnünk egy épület utólagos hőszigetelésének kivitelezése során,
és mi is történhet, ha ezeket aze|őirásokat nem tartjuk be.

Az épületek utólagos hőszigetelésének egyik legfontosabb
momentuma maga a kivitelezés, aminek a megfelelőségén nagyon
sok múlhat, és most ebben az esetben a megfelelőségen nem a
szépséget, az egyen|etességet, vagy a technológiai száradási idők
betartását kell érteni - amelyek úgyszintén nagyon fontosak és
jelentőségteljesek egy kivitelező megítélésében - hanem az olyan
megoldások e|végzését, amelyek közvetlenül a megítélésben nem
játszanak Szerepet, de a tíiz Szempontj ából elengedhetetlenek.

Ilyen megolddsok lehetnek a kcjvetkezők:
. az üvegháló visszahajtása a hőszigetelő lapok alá;
. az üvegháló több rétegben történő alkalmazása megerő-

sítés végett;

AZ ÜvEGHÁli vrsszAHAJTÁsA
AHőSZIGETELó LAPoKALÁ

Az üvegháló visszahajtása nagyon fontos, ugyanis maga a
rendszer csak igy |esz zátt, egész.Ezzel a módszerrel az ,,éghető,,
anyagú polisztirolmag körbe van véve, be van zárva,Havé|etlenül
a rendszerbe valahol be is tud lépni atíiz,remé|hetőleg kijutni már
nem fog tudni. A következőkben a káva kialakításokon keresztül
próbálom meg bemutatni, hogy hogyan is lehet megoldani egy jó
csomópontot, hogy az biztonságos legyen.

HA A Ií(v/$A NINCS BBFoRDÍrvA rrősztcnrnő r,lp

Etső lehetőség
Ha a polisztirollapot nem fordítjiák be a kávába, akkor ez a megoldiás

hőtechnikai Szempontból nem a legmegfelelőbb' ugyanis egy hőhíd
keletkezik, és elveszti abőszigetelő rendszer tényleges funkcióját'

rendeltetését, azonban még ebben az esetben is meg kell oldani, hogy
az üveghálóval erősített vakolatréteg alól ne tudjon kilépni a tűz.

Eztkétfé|eképpen is meg lehet oldani:
_ a polisztirol lap alá be van fordítani az ivegháLó ( 1. kép):
- a polisztiro|Iap aIá nincs visszahajtva az üvegháIó,hanemaz

ablak tokszerkezetének van ütköztetve az ablaknyílás kávájában
úgy' hogy akávában nem helyeztek el hőszigetelő anyagot.

Mindkét esetben az üveghiíló oda van ragasztva a tömör falszerke-
zethez' Azonban a második megoldás alkalmazása esetén a rendszer
megépítése ugyan sokkal könnyebb és gyorsabb lesz, de szembeta-
liílkozhatunk azza| aprob|émával, hogy az ablak tokszerkezete olyan
közel esik a külső falsfthoz, hogy nincs meg a megfele|ő méret az
üvegháló biztonságos szélességben történő rögzitéséhez.

Mdsodik lehetőség
A2. képen|átható megoldás egy olyan - a valóságban alkalmazott

- szélsőséges esetet mutat, amikor az ablak tokszerkezete a tömör
fa|szakasz külső síkjáig ki van tolva, igy már a kávában történő
üvegháló ragasztásra nincs mód. Ebben az esetben az üveghálót
afa|szetkezet külső síkjához, a polisztirol-lap alá kell befordítni
és rögzíteni. Ez amego|dás hőtechnikai szempontból megfelelő,
ugyanis a hőhíd teljes mértékben meg van szakítva. Azonban a
megfelelő |ezárásra nagyon oda kell figyelni, mivel egy széles
fe1ületen érintkezik a tokszerkezette1 a po1isztirollap.

,,ÉGHETő'' ANYAGÚ HóSZIGETELŐ LAP,q, K(vÁnnN[

A 3. képen egy olyan megoldást láthatunk, ahol a kávába
befordították és az ab|ak tokszerkezetének nekiütkoztették a
polisztirollapot. Ennél a megoldásnál fokozottan kell ügyelni a
megépítésre, ugyanis a befordított polisztirol anyagnak köszön-
hetően az ab|aknyi|ásban koncentrá|tan jelentkezik az éghető
alyag. Ha ez az anyag aZ üveghálóval erősített vakolatréteg
alól kiég, illetve kiolvad, akkor a vakolatréteg magát a lángot
közvetlenül az éghető anyagú tokszerkezethez vezeti, Ezért is
nagyon fontos ennél a megoldásnál is a megfelelő kialakítással
a rendszer Iezárása, amit többféleképpen is meg lehet oldani. A
legbiztonságosabb azonban akkor lesz, ha a tömör falszerkezethez
ragasztanak egy réteg üveghálót, amit a polisztirol elé hajtanak
egy rétegben, valamint egy másik réteg hálót erreráragasztanak,
amit a homlokzató| fordítanak be a kávába. Ezze| a megoldással
a kávában kétréteg háló lesz fedésben egymással, így vastagabb
réteg á|I ítjába a t(iz rendszeren keresztüli kilépésének. Másrészt a
vakolat sem fog lehajolni a szemöldök részen, így nem tud belépni
a vakolatréteg aIá a láng, és nem alakulhat ki a kürtőhatás sem.

,'NEM ÉGHntó'' ANYAGÚ HŐSZIGETELŐ LAP
E K(vÁnAI.q

A4. képen látható megoldás nagyon hasonlít a 3. képen lévő kiala-
kítiíshoz, azzal a ktilönbséggel, hogy a kávában ,,nem éghető'' anyagú
hőszigetelő lapot helyeznek el.Ezze| a megoldással miír magában is
egy biztonsdgosabb megolddst knpunk, mint ami az előzőekben volt
|átható, és a hőtechnikai követelményeknek is eleget tesz. Ennél a
megoldásnál is természetesen az üveghálót a ,,nem éghete,anyagú
hőszigetelőlap (p|. kőzetgyapot) mögé kell befordítani, és a tömör
falszerkezethezragasztari. A szálas hőszigete|6|apot a káva mind a
négy oldalánál be kell építeni, így a nyílásos homlokzatokná| atűz
a nyílásba nem tud belépni a vakolatrendszer alól. A biztonságot
tovább fokozza, ha az üveghál ót megdup|ázzák a káv ában.

. ''nem éghető,, anyagú hőszigetelő
nyílások környékén;

. ' ,nem égbető, '  anyagúhőSz igete lő
tíízsz akasz -határokn ál.

lapok alkalmazása a

lapok alkalmazása a
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l, kép. A kávába nincs befordítva ahőszigetelő |ap I.

2, kép. A' kávába nincs befordítva ahőszigetelő lap II.

3. kép. Akávába ,,éghetfl, anyagú hőszigetelő lap
van befordítva

,,NEM ÉGHETő'' ANYAGÚ nŐsztcETELő LAP A HoM-
LoKZATNYÍLÁsNÁI, És l xÁvÁnlN

Ennél a megoldásnál az épilet homlokzatára feltett ,,éghető''
tulajdonságokkal rendelkező hőszigetelő rendszerbe, az ab|aknyí-
lás körül, a polisztirol vastagságával megegyező méretű, ,,nem
éghető'' tulajdonságokkal rendelkező szá|as hőszigetelő lapokat
helyeznek el, valamint fordítanak be a kávába.

A kivitelezés többféleképpen is történhet:
. csak a szemöldök részné| helyezik el úgy, hogy a ,,nem

éghető', anyagú hőszigeteló lap az ablaknyíIás szé|étől
mérve lesalább 300 mm-rel túlnvúlion'

4' kép.A kávában ,,nem éghetf'anyagú hőszigetelő lap
van befordítva

5. kép, A' homlokzatnyílás körülÍ részen és a kávában is

,,nem éghetd' anyagú hőszigetelő |apot helyeznek el

. a szemöldök résznél és a két oldala mentén helyezik el a

,,nem éghető'' anyagú hőszigetelő lapokat. Ezt a megoldást
mutatja az 5. kép,

. az ablaknyílás köré építik be a ',nem éghető,, anyagú
hőszigetelő lapokat.

A legbiztonságosabb megoldás az,ha az ablaknyílás köré építik
be a ,,nem éghető'' anyagú hőszigetelő lapokat' ekkor ugyanis a
szemöldök részné| is meg van védve a rendszer' hogy a tíiz ne
tudjon az üveghálóval erősített vakolatréteg alá lépni, valamint,
ha valahol mégis sikerült, akkor a következő szinten lévő ablak'
nyílásba ne tudjon felterjedni, és ott ne tudjon kárt okozni.

A7 éghető homlokzati hőszigetelés kialakítdstit, a szakszeríí
kivitelezést a tíízvédelmi hatósrigi ellenőrzés is elősegítheti.

Mezei Sándor biztonságtechnikai mérnök
ÉvI rrrt., Tűzvédelmi Tudományos osztály
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