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1.

BEVEZETÉS
Magyarország Európai Uniós csatlakozása szükségessé tette a tûzvédelem területén

is a különbözõ tûzvédelmi jogszabályok – így a követelmény és a vizsgálati
szabványok – módosítását, korszerûsítését. Ennek keretében szükségessé vált az
épülethomlokzaton történõ tûzterjedés vizsgálatát elõíró szabvány egyes elõírásának
újragondolása,

illetve

Minõségellenõrzõ

felülvizsgálata.

Innovációs

Kht.

Ezt

(ÉMI

erõsítették

Kht.)

meg

Tûzvédelmi

az

Építésügyi

Tudományos

Osztályának a homlokzati tûzterjedés vizsgálataival szerzett több évtizedes
tapasztalata is.
Mivel a homlokzati tûzterjedés vizsgálatára vonatkozóan az Európai Unióban
jelenleg nincs egységes szabvány, elõírás, így az ÉMI Kht. a jelenleg érvényben levõ

vizsgálati szabvány korszerûsítésére egy 8 vizsgálatból álló vizsgálatsorozatot
tervezett.
A jelenleg érvényben lévõ vizsgálati szabványban változtatásokat eszközöltünk

annak reményében, hogy a vizsgálatok nagyobb mértékben reprodukálhatóak
legyenek, pontosabb és összehasonlíthatóbb eredményt nyújtsanak a vizsgált

rendszerekrõl. A vizsgálatokat négy, 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m és 1,60 m-es
ablaktávolsággal végeztük el. A vizsgálatok elvégzése után a vizsgálati eredmények

és tapasztalatok ismeretében kívánunk javaslatot tenni a függõleges homlokzati
tûzterjedési gátak helyesnek ítélt méretére, nagy mértékben hozzájárulva a
tûzbiztonság növeléséhez az építõiparban.

A 8 vizsgálat lefolytatása után 2 db ellenõrzõ vizsgálatot végeztünk el egy polisztirol
hõszigeteléssel készülõ („éghetõ”) és egy ásványgyapot hõszigeteléssel kialakított

(„nem éghetõ”) homlokzati hõszigetelõ rendszeren. A 2 vizsgálat célja volt, hogy
meghatározzuk a különbözõ homlokzati hõszigetelõ rendszerek hatását a vizsgálat
kimenetelére.
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2.

A TÛZMEGELÕZÉS
A tûzmegelõzéssel a katasztrófák és a balesetek számát szeretnék csökkenteni, ezért

az egyik fontos feladat az, hogy az építmények megfelelõ kialakításával a tûz
terjedését megakadályozzák.

A mai kor építkezéseinél tudatosan figyelnünk kell a tüzek továbbterjedésének
megakadályozására. Ennek érdekében az egyes épületekben tûzgátló szerkezeteket
alakítunk

ki,

illetve

a

különbözõ

épületek

(tûzszakaszok)

között

elõírt

tûztávolságokat tartunk. A tûzgát lehet tûzfal, tûzgátló fal, tûzgátló födém stb., a
megfelelõ távolságot viszont vagy az egymás mellett elhelyezkedõ épületek, vagy a
két tûzszakasz között kell kialakítani. Ezért fontos, hogy az egymás fölött

elhelyezkedõ tûzszakaszokat egyrészt tûzgátló födémmel, másrészt a tûzgátló födém
tûzállósági határértékével megegyezõ tûzterjedési határértékû és megfelelõ

geometriai kialakítású, illetve méretû tûzterjedési gáttal* kialakított homlokzattal
válasszuk el.
*

A homlokzati tûzterjedési gát meghatározott tûzterjedési határértékû** olyan

homlokzati szerkezeti részlet, amely megakadályozza az épület homlokzata
mentén a vízszintes vagy függõleges tûzátterjedést.

** A homlokzati tûzterjedési határérték a szabványos vizsgálat kezdetétõl számított,

a tûznek az épületszerkezeteken történõ terjedésére jellemzõ határállapot
bekövetkezéséig eltelt idõ órában vagy percben (Th vagy Tt).

3.

A VIZSGÁLATI SZABVÁNY MÓDOSÍTÁSAI

3.1.

Az MSZ 14800-6: 1980 számú szabványban meghatározott vizsgálati körülmények

3.1.1.

Szélsebesség
Legfeljebb 2 m/s teher, a szélirány a külsõ fal síkjára pozitív szögû legyen
(„visszafelé” fújjon).
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3.1.2.

Hõmérséklet
A levegõ átlaghõmérséklete a vizsgálat elõtt négy órán át 15  10 °C legyen.

3.1.3.

Vizsgálati tûzhatás
Légszáraz 13  2 % nedvességtartalmú, 25 × 25 mm-tõl 50 × 50 mm méretû,
300-1000 mm hosszúságú fenyõfa máglya elsõ sora a vizsgált faltól legfeljebb
500 mm, de legalább 300 mm távolságra legyen és a máglya a helyiség
padlóterületének legalább 50 %-át, de legfeljebb 60 %-át fedje le.

3.1.4.

Famáglya gyújtása
A famáglyákat 0,25 m2 területû fémtálcába öntött, 33440 kJ fûtõértékû 10 kg dízel

olaj alkalmazásával kell meggyújtani. A tálcát a famáglyák középpontjában kell
elhelyezni.
A gyújtást követõen a helyiség hátfalán elhelyezett ajtót olyan mértékben kell nyitva
tartani, hogy a tûz kifejlõdhessen.

3.1.5.

Hõmérsékletmérés
A vizsgálat alatt folyamatosan mérni és rögzíteni kell a hõmérséklet értékeit
-

a tûztérben 5 helyen;

a vizsgált szerkezet külsõ és belsõ felületén szintenként 3-3 ponton;
a tûztér alatti és feletti szinteken levõ helyiségekben 2-2 helyen;

a tûztéri nyílászáró-szerkezet felsõ vonala elõtt, illetve a tûztér feletti födém
felsõ síkjának vonalában a födém, illetve a vizsgált fal síkja elõtt 500 mm-re
2-2 ponton;

-

a homlokzati tartószerkezet jellemzõ pontjain.

A hõmérséklet mérésére Ni-CrNi hõelemeket kell használni.

3.1.6.

Ablak nyitása
Nem volt szabályozva a vizsgálati szabványban.
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3.2.

A szabvány megváltoztatására javasolt körülmények és azok magyarázata

3.2.1.

Szélsebesség
A szél iránya és nagysága nagyon meghatározható lehet a vizsgálat kimenetelére,

mert ha a szél a homlokzat síkjával párhuzamosan fúj bármelyik irányból, akkor a
lángot elfújhatja oldalra az emeleti ablak elõl, így a tûz nem éri azt. Ha viszont a szél
iránya merõleges a homlokzat síkjára, akkor két lehetõség lehet:
-

ha a vizsgáló objektum mögül fúj, akkor az objektum hátulján kialakított
nyílásokon befújva a tûzet táplálja, így az nagyobb, mint valójában;

-

ha viszont a homlokzattal szemben fúj a vizsgáló objektum mögé, akkor a
vizsgálat kezdetekor a lángot a tûztérbe fújja, az nem tud kilépni, majd a

vizsgálat késõbbi szakaszában, amikor a láng már kilépett a tûztérbõl, akkor az
emeleti ablakra fújja, így a vizsgálat kimenetelét károsan befolyásolhatja.

A szél iránya lehet ezeknek a kombinációja is, így ezek a hatások többszörösen is
jelentkezhetnek.
A fentiekbõl látszik, hogy a szél hatását ki kell zárni a vizsgálatokból, így 1 m/s-ban
határoztuk meg a szélsebesség maximális értékét.

3.2.2.

Külsõ hõmérséklet
A hõmérséklet-emelkedés hatására az anyagok tágulnak, így az ablaküveg
szempontjából az a hõmérséklet, amelyrõl elkezd felmelegedni, azaz a külsõ

hõmérséklet és a vizsgálat során õt érõ hõmérséklet közötti különbség számottevõ
lehet. Az üveg a hõmérséklet-emelkedés hatására elkezd tágulni, viszont keretek
közé van szorítva, ami gátolja a tágulásában, így feszültség keletkezik benne. Annál
nagyobb feszültség keletkezik, minél nagyobb a hõmérséklet-emelkedés, így a

vizsgálat kezdeti hõmérsékletét, a környezeti hõmérsékletet 20  10 °C-ban
határoztuk meg.
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3.2.3.

Tûztéri hõmérsékleti görbe
A tûz idõtartama és hevessége a különbözõ hatások következtében eltérõ, ezért

szükség volt egy olyan közelítõ modell létrehozására, amely jellegében megegyezik

egy átlagos körülmények között lejátszódó tûz hatásával. A tûzesetek statisztikai
feldolgozása után a kutatók a felmelegedési folyamatot az alábbi függvénnyel
jellemezték:
T – To = 345 × lg ( 8 t + 1 ), [K]
ahol:
T=
To =
t=

3.2.4.

az égéstérben fejlõdõ hõmérséklet;

az adott tér kezdeti hõmérséklete a tüzet megelõzõen;
a tûz kezdetétõl számított idõtartam.

Fenyõfamáglya nedvessége
A tûztérben elhelyezett fenyõfamáglya égése nagy mértékben függ a felhasznált

fenyõlécek nedvességétõl, így egy természetes fa nedvességét figyelembe véve
12  2 %-ban határoztuk meg a vizsgálatok során alkalmazott fenyõlécek
nedvességtartalmát.

3.2.5.

Hõmérsékletmérés
A vizsgálatok során fellépõ hõmérsékletek könnyebb nyomon követhetõsége végett a
hõelemek elrendezését megváltoztattuk, azok számát megnöveltük, valamint új
helyekre helyeztük el. Így például az emeleti szinten, az ablak szemöldök
magasságában, a falszerkezettõl 8 cm-re is elhelyeztünk 3 db hõelemet, amelynek
segítségével a függöny meggyulladásának idõpontjában tudjuk regisztrálni az ott
kialakult hõmérsékleteket.
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3.2.6.

Ablak nyitása
Egy helyiségen belül a tûz igen ritkán kezdõdik nagy intenzitással. Ilyen eset csak a

tûz- és robbanásveszélyes terekben fordul elõ, amikor is egy gyújtóhatás rövid idõn
belül (esetleg tized, vagy század másodperc alatt) igen nagy energiát képes

felszabadítani. Az esetek túlnyomó részében azonban a tûz lassan fejlõdik ki, mivel
azt számos tényezõ befolyásolja, többek között:
-

a gyújtóenergia nagysága;

-

a meggyújtott anyag mennyisége;

-

az anyag gyulladási hõmérséklete;

-

a meggyújtott anyag elhelyezkedése, tömege;
az oxigénellátás mértéke, légmozgás stb.

Egy gyújtóforrás, amennyiben éghetõ anyaggal érintkezik, azt lassan felmelegíti. Az
anyag gyulladási hõmérsékletét megelõzõ állapotban az égés tökéletlen és azt

aeroszolok, gáznemû és szilárd részecskék keletkezése kíséri. Ekkor az anyagból
lényeges mennyiségû hõenergia még nem szabadul fel, az adott tér (helyiség)

hõmérsékletét számottevõen nem növeli. Amikor a térben az energia-felhalmozódás
a kritikus értéket – nevezetesen az anyagok gyulladási hõmérsékletét – meghaladja,

heves oxidáció-, hõ- és lángképzõdés indul meg. Az anyag égésébõl keletkezõ hõ
egy része magát az égést tartja fenn, további részét átadja azoknak az anyagoknak,

amelyek még nem égnek. Így a tûz tovább terjed. Azt az idõpontot, amikor egy
térben az égésbõl a környezõ éghetõ anyagok gyújtásához elegendõ energia szabadul
fel, a tûz átcsapásának – közismert angol nevén „flashover”-nek – nevezik. A
„tûzátcsapás” után a hõmérséklet a tûzzel érintett helyiségben gyorsan emelkedik. A
„tûzátcsapás” akkor alakul ki, ha a láng ablak- vagy ajtónyíláson való távozása

következtében a mennyezeti gázhõmérséklet eléri a 600 °C fokot; vagy ha a
hõáramlás padlószinten eléri a 20 kW/m2-t. Ahhoz, hogy ezek a feltételek

teljesüljenek, szükség van egy zárt térre, valamint a megfelelõ mértékû tûz
kialakulása után szükséges, hogy a láng a vizsgálat mindig ugyanazon pillanatában
lépjen ki a tûztérbõl. Ezt a tûztéri ablak meghatározott idõpontban történõ
kinyitásával biztosítjuk.
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4.

VIZSGÁLATI MODELL FELÉPÍTÉSE
A vizsgáló objektum földszinti, úgynevezett tûztéri és földszint fölötti, úgynevezett

megfigyelõ szinti helyisége elé YTONG P2-0,5-30 típusú 30 cm vastag

falazóelemekbõl 4,50 m × 6,80 m méretû falszerkezetet építettünk, melynek a tûztéri
szinti belsõ oldalát habarcsjellegû tûzvédõ bevonattal láttuk el.

Szintenként a falszerkezet hossztengelyébe egy-egy 120 × 120 cm méretû faablakot
építettünk be egymástól 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m és 1,60 m távolságokra, melyek
2 rétegû 4-16-4 mm rétegvastagságú normál üvegezésû ablakok voltak.

A 8 db vizsgálatot követõen 2 db vizsgálatot végeztünk a fent leírt falszerkezetre
felhordott

polisztirolhab

hõszigetelésû

(„éghetõ”),

majd

egy ásványgyapot

hõszigetelésû („nem éghetõ”) homlokzati hõszigetelõ rendszerrel. Mind a két
vizsgálatnál a két ablak közötti távolság 1,30 m volt.

A vizsgálatok tûztéri görbéinek pontosabb szabályozhatósága érdekében a vizsgáló

objektum hátsó részén az alsó nyílásokhoz 2-2 db szabályozható lamellaállású
füstelvezetõ zsalut szereltünk fel.

Mind a 10 db vizsgálatnál a tûztér fölötti, úgynevezett megfigyelõ szinti helyiségben,

az ablak teljes szélességében, a falfelülettõl 10 cm távolságra „éghetõ” anyagú
pamutfüggönyt szereltünk fel.

5.

VIZSGÁLATOK MENETE
A vizsgálat kezdetén a dízel olaj segítségével meggyújtottuk a fenyõfamáglyát. Az
5. perc eltelte után a vizsgáló objektum hátsó részén levõ ajtót és a nyílásokat
bezártuk, majd a földszinti ablakot mechanikusan kinyitottuk.

Az ablak nyitása után a tûztéri hõmérsékletet – folyamatos ellenõrzés és regisztrálás

mellett – a nyílásfelületek szabályozása segítségével a szabványos hõmérsékleti
görbéhez közelítettük.

A vizsgálatok teljes idõtartama alatt
-

3 db videokamerával az eseményeket rögzítettük;
fényképezõgéppel felvételeket készítettünk;

vizuális megfigyelést tettünk és azokat feljegyeztük;
10

-

1 percenként a szélsebességet rögzítettük;

a nyílások nyitásának-zárásának idejét feljegyeztük, illetve
a vizsgálatok során fellépõ
segítségével regisztráltuk.

6.

hõmérséklet-emelkedéseket

mérésadatgyûjtõ

ÉRTÉKELÉS
A vizsgálatok során az MSZ 14800-6:1980 számú szabvány elõírásaihoz képest
szigorításokat

vezettünk

be.

Ezen

szigorítások

által

a

vizsgálatok

összehasonlíthatóbbak és reprodukálhatóbbak lettek. Azonban minden környezeti
tényezõt így sem sikerült kizárni a vizsgálatainkból, mint például a vizsgálat közben
feltámadt szelet, vagy az esõ szemerkélését, amit elõre nem láthattunk.

6.1.

A homlokzatburkolat nélküli vizsgálatok összefoglalása
A vizsgálatok során kedvezõ eredményeket hozott a tûztéri hõmérsékleti görbe

szabványos hõmérsékleti görbéhez való igazítása és a tûztéri ablak 5. perc utáni
nyitása. A szabványos hõmérsékleti görbe követésével a homlokzat rendszereket a
természetes tûz hatásának tesszük ki, modellezve a viselkedésüket valós tûz esetén.

A vizsgálatok során látható, hogy az 1,30 m-es és 1,40 m-es ablaktávolságoknál a
pamutfüggöny meggyulladt és az emeleti szinten elhelyezett ablak szemöldök
magasságában lévõ 3 db hõelem közül a középsõ hõelem által mért hõmérséklet
elérte, illetve meghaladta a pamutfüggöny gyulladási hõmérsékletét.

Az 1,50 m-es ablaktávolsággal vizsgált második vizsgálatnál az emeleti szinten
elhelyezett ablak bebukott, így a pamutfüggöny az üveg kitörése elõtt meggyulladt,
az üveg a vizsgálat teljes idõtartama alatt nem tört ki.

Az 1,60 m-es ablaktávolsággal vizsgált második vizsgálatnál az ablak mindkét
üvegrétege kitörött, viszont a pamutfüggöny nem gyulladt meg.

Az 1,50 m-es és 1,60 m-es ablaktávolságoknál a fent említett hõelemen mért
hõmérséklet nem érte el a pamutfüggöny gyulladási hõmérsékletét.
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6.2.

A hõszigeteléssel ellátott homlokzatok vizsgálati eredményeinek értékelése
A vizsgálatok során kedvezõ eredményeket hozott a tûztéri hõmérsékleti görbe
zsaluk segítségével történõ szabványos hõmérsékleti görbéhez való igazítása.

A polisztirol hõszigeteléssel kialakított („éghetõ” anyagú) homlokzati hõszigetelõ

rendszer vizsgálatánál a 60. percében törött ki az ablak belsõ üvegrétege, így a
vizsgálat folyamán a pamutfüggöny nem gyulladt meg.

Az ásványgyapot hõszigeteléssel kialakított („nem éghetõ” anyagú) homlokzati
hõszigetelõ rendszer vizsgálat a hõszigetelõ rendszer nélküli vizsgálatokhoz
hasonlóan viselkedett, az ablak belsõ üvegrétege a 29. percben törött ki és ekkor

gyulladt meg a pamutfüggöny. Így, láthatóvá vált, hogy az emeleti szinten
elhelyezett ablak a minõségétõl függõen nagy befolyásoló tényezõvel bír a vizsgálat
kimenetelére.

7.

A VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA
A hõszigetelõ homlokzatburkolati rendszer nélküli alapvizsgálatok alátámasztották a
feltevéseinket, hogy az 1,30 m-nél nagyobb ablaktávolság felel meg a függõleges

homlokzati tûzterjedési gát méretének, a vizsgáló objektum geometriai és szerkezeti
méreteinek ismeretében számított tûzidõtartamú tûzterhelés esetén. Törekedtünk a
környezeti tényezõk kizárásával a vizsgálataink egységesítésére, így azokat

összehasonlíthatóvá, reprodukálhatóvá tenni. A vizsgálatok egységesítése céljából
szereztük be a zsalukat is, így a szél csak minimális mértékben befolyásolhatta az
eredményt, ezáltal a vizsgálataink még biztonságosabbak és hitelesebbek lettek. A
vizsgálatok lefolytatása során finomítani kell még a módszert és át kell gondolnunk a
tûzhatás mértékét is.
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8.

JAVASLATOK A VIZSGÁLATI SZABVÁNY MÓDOSÍTÁSÁRA

8.1.

Idõjárási körülmények
A vizsgálatot az alábbi meteorológiai feltételek mellett javasoljuk elvégezni:
-

a levegõ átlaghõmérséklete a vizsgálat elõtt négy órán át 10 – 30 °C legyen;

Magyarázat:

a vizsgálataink során törekedünk a környezeti körülmények minél

nagyobb mértékû kizárására, így a vizsgálatok során felléphetõ
hõmérséklet értékeinek tartományát szûkebbre vettük.

-

a szélsebesség legfeljebb 1 m/s, a széllökések sebessége legfeljebb 1,5 m/s
legyen

Magyarázat:

a vizsgálati tapasztalatok következtében elmondható, hogy az 1 m/s
szélteher ideális a vizsgálatokhoz és a szél iránya nem tudja

befolyásolni az eredményt, mert közvetlenül nem tudja táplálni a
tûztérben az égést, a lángot pedig nem tudja elfújni.

-

a vizsgálat nem kezdhetõ meg esõben, vagy ha azzal a vizsgálat idõtartama alatt
számolni lehet, stb.

8.2.

Vizsgálati tûzhatás
A vizsgálati tûzhatást légszáraz (12  2 % nedvességtartalmú) lucfenyõ vagy erdei
fenyõfa máglyák elégetésével kell biztosítani.

A famáglya 25 × 50 mm keresztmetszetû, 2000 – 3000 mm hosszúságú elemekbõl
álljon, melyeket egymástól az elem szélességével egyenlõ távolságban kell
elhelyezni.
A famáglyák elsõ sora a vizsgált faltól 500 mm távolságban legyen.

A máglyák a helyiség padlóterületének legalább 50 %-át, legfeljebb 60 %-át fedjék.

A faanyag tömegét az elõírt normatív tûzterhelés alapján kell meghatározni,

átszámítva lucfenyõre, illetve erdei fenyõre, a számított tömeget csökkenteni kell a

gyújtáshoz használt, meghatározott fûtõértékû 10 kg dízel olaj tûzidõtartam
átszámítására kapott értékkel.
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8.3.

Gyújtás
A famáglyákat 10 kg dízel olaj alkalmazásával kell meggyújtani.

A gyújtást követõen a helyiség hátfalán elhelyezett ajtót olyan mértékben kell nyitva
tartani, hogy a tûz kifejlõdhessen.

A tûz megfelelõ kifejlõdését a tûztérben elhelyezett hõelemekkel kell ellenõrizni.

8.4.

Az ablakok típusa, a tûztéri ablak kinyitása
A tûztéri szinten elhelyezett ablak fa anyagú legyen és 4-16-4 mm rétegfelépítésû,

normál hõszigetelõ üvegezéssel készüljön. Az emeleti szinten ablak ne legyen. A
vizsgálatok során alkalmazott ablakok minõségének megegyezõnek kell lennie.

A vizsgálat 5. percének a végén ki kell nyitni a tûztéri ablakot. (Annak kifelé kell
nyílnia, és a távnyitás lehetõségét biztosítani kell.)

8.5.

Vizsgálat idõtartama
A vizsgálatot a homlokzati tûzterjedési határérték eléréséig, illetve a famáglyák
intenzív (lánggal) égésének befejezõdéséig kell folytatni.

A tûzterjedés határértékeit az az idõpont jellemzi, amely az alábbi jelenségek
bármelyikének bekövetkezéséig eltelik:
-

a tûztér feletti szinten lévõ helyiségben mért, a tûzterjedési határállapotot jelentõ

egyedi- és átlaghõmérséklet értékei a vizsgálati szabvány meghatározása során
kerül megállapításra;
-

javasoljuk a pamutfüggöny elhagyását;

a külsõ homlokzat felületi égése átterjed a tetõfödém mellvédfalára;

a külsõ homlokzat felületi égése oldalirányban terjed a tûztéri ablaktól számított
bármely helyen 1,50 m-re;

-

a famáglyák intenzív (lánggal) égésének megszûnése esetén a számított
tûzidõtartamig.

A vizsgálat idõtartama alatt a vizuális megfigyelést biztosítani kell, kivéve, ha a
jelenség észlelése hõmérõvel vagy távolságmérõvel történik.

A tûzterjedés határértékének megállapítására egy vizsgálat elegendõ, ha az idõjárási
viszonyok a feltételeknek megfelelnek.
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9.

JAVASLATOK A 2/2002. (I. 23.) BM RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
A függõleges homlokzati tûzterjedési gát méretének meghatározása céljából
elvégzett belsõ kutatást az Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. (ÉMI Kht.)
a Támogatókkal közösen kiértékelte. A felek arra a megállapításra jutottak, hogy a
jogszabályban meghatározott függõleges homlokzati tûzterjedési gát a most

érvényben lévõ vizsgálati szabványban leírt módszer alkalmazásával nem igazolható
és más méret meg nem határozható.

A vizsgálati módszer korrekcióra kerül, ennek fõbb elemei:
-

a tûzhatás csökkentése oly mértékben, hogy az 1,30 m-es ablaktávolságnál a
tûzterjedési gát megfelelõ legyen;

-

az ablakok számának, anyagának és mûszaki jellemzõinek pontosítása;

határállapoti kritériumok pontosítása (függöny elhagyása, a függöny helyén a
hõmérséklet mérés rendjének pontosítása), stb.

10.

UTÓSZÓ
A hõszigetelõ homlokzatburkolati rendszer nélküli alapvizsgálatok alátámasztották a
feltevéseinket, hogy az 1,30 m-nél nagyobb ablaktávolság felel meg a függõleges

homlokzati tûzterjedési gát méretének a vizsgáló objektum geometriai és szerkezeti
méreteinek ismeretében számított tûzidõtartamú tûzterhelés esetén. Így, a tûzhatást

megpróbáljuk oly mértékben csökkenteni, hogy az 1,30 m-es ablaktávolságnál a
tûzterjedési gát megfelelõ legyen.

A vizsgálatok során alkalmazott – az MSZ 14800-6:1980 szabvány elõírásaihoz

képest bevezetett – szigorításokkal (a szélsebesség, a hõmérséklet, az ablaknyitás és
a tûztéri görbe szabályozása) sikerült csökkenteni a szubjektív elbírálást igénylõ

elemeket. A vizsgálatok egységesítése céljából szereztük be a Támogatók által kért
plusz két darab vizsgálathoz a zsalukat is, – amiket a késõbbiek során fél-

automatikussá, vagy automatikussá teszünk, – így a szél csak minimális mértékben
befolyásolhatja az eredményt, ezáltal a vizsgálataink még biztonságosabbak és
hitelesebbek lettek.

Mezei Sándor
vizsgáló mérnök s.k.
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