tûzvédelem

Panel épületek tûzvédelme II.
Amint azt az elôzô számban megjelent cikk helyzetelemzés fejezetében
megállapítottuk, bebizonyosodott, hogy a tûzesetek során a paneles lakóépületek
tartószerkezeteinek és válaszfal szerkezeteinek is az állékonysága általában az elôírt
ideig fennmarad.
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Paneltûz. Függôleges homlokzati tûzterjedés útján is eljuthat az épületek egymás fölötti szintjeire

Í

hogy az
Országos Településrendezési és
Építési Követelményekrôl szóló
253/1997. (XII. 20.) Kormányren
del et (OTÉK) Tûzbiztonság címû
fejezetében elôírt követelményeknek
mennyire felelnek meg a paneles
lakóépületek.
Azokkal az épületszerkezetekkel, be
rendezésekkel vannak gondok, ame
lyek a következô négy követelmény
teljesítését, azaz a tûz és a füst kelet
kezésének és terjedésének korlátozá
sát, a tûznek a szomszédos önálló
rendeltetési egységre, építményre való
továbbterjedésének megakadályozá
sát és az építményben lévôk mene
külésének, kimentésének, valamint
a mentôegységek tevékenységének
biztosítását hivatottak szolgálni.
Elsôdleges cél tûz keletkezése esetén
– ha az már nem oltható el házilagos
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módszerekkel – a tûz és a füst korlá
tozása az adott rendeltetési egységre
(lakásra), hiszen így tudják a tûzoltók
azt a leggyorsabban eloltani, ezáltal
a leghatékonyabb az épületben tar
tózkodók kimentése és így keletkezik
a legkisebb anyagi kár. A tûz és a
füst alapvetôen három úton terjedhet
át a másik rendeltetési egységre: a
menekülési útvonalakon, tehát a
lépcsôházon, folyosón keresztül, köz
vetlenül az egymás fölöti lakásokba,
valamint a külsô tér irányába.

Épületszerkezetek,
berendezések

Ha lakástûz esetén a hô és a füst a
bejárati ajtókon keresztül átjut a me
nekülési útvonalakra, megnehezít
heti, vagy éppen lehetetlenné teheti
a folyósón és a lépcsôházon át való
menekülést. Súlyosabb esetben az

égô bejárati ajtó meggyújtja a szom
szédos lakások bejárati ajtaját, amely
azok kiégését eredményezheti. Ennek
megakadályozása, illetve korlátozá
sa az elôírásoknak megfelelô tûzálló
sági határértékû és éghetôségû tûzgátló ajtókkal lehetséges, amelyek a
panelházak nagy többségébôl sajnos
hiányoznak. A középmagas (10 eme
letes) paneles lakóépületek lépcsô
házait az elôírásoknak megfelelôen
ellátták ugyan az épületben tartózko
dók kiürítését szolgáló hô- és füstel
vezetô nyílásokkal, de a magas tele
pítési költségek miatt nem került még
sor a füstelvezetés megbízhatóságát
és hatékonyságát jelentôsen megnö
vel ô biztonsági áramellátással
mûködtetett légtechnikai elszívó be
rendezések telepítésére.
Az egymás fölötti lakásokba födém
áttöréseken keresztül gépészeti ak
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Panelház. A tartószerkezeteknek és válaszfalak
szerkezeteinek is az állékonysága általában az elôírt
ideig fennmarad

Fire prevention in panel
building structures II.
In our previous article we dealt with
the Hungarian regulations governing
fire prevention in panel building structures and we gave you a short overview
of the present situation. In this article
we are going to deal with the development of fire prevention methods in
such buildings and possible ways of
realization.

nákban vezetik el a különféle épü
letgépészeti (szellôzô-, víz-, csator
na-, stb.) vezetékek et, csöveket.
Az aknákat határoló, úgynevezett
aknafalakkal szemben a vonatkozó
szabványok kezdettôl fogva elôírták,
hogy csak nem éghetô anyagból ké
szülhetnek és meghatározott tûzálló
sági határértékkel kell rendelkezni
ük. Ha ezeknek a követelményeknek
nem felel meg az aknafal (például
faforgács lapból készült), egy adott
lakásban keletkezô tûz akadálymen
tes, sôt az éghetô anyag által segített
terjedése miatt a feljebb lévô összes
lakás kiéghet. Fokozott tûzveszélyt
jelentenek az éghetô anyagú, illetve
éghetô szigetelésû vezetékek. A kö
zépmagas épületekben további elôírás
az aknaterek tûzgátló elhatárolása
minden egyes szint födémének sík
jában. A különféle vezeték típusokra
olyan anyagokat és szerelvényeket
fejlesztettek ki, amelyek a belsejük
ben lévô hôre duzzadó anyagok se

gítségével a kiégô vezetékek által
képzôdô réseket, valamint a csövek
üregeit képesek teljes keresztmet
szetükben tûzgátlóan lezárni.
A szellôzôcsövekben a tûz és a füst
terjedésének a megakadályozására
– tûz esetén mûködésbe lépô – elzá
ró berendezések (csappantyúk) is
rendelkezésre állnak.
A tûz a külsô tér felé a homlokzati
nyílászárókon (ablakokon, erkély
ajtókon) keresztül úgynevezett füg
gôleges homlokzati tûzterjedés útján
juthat el az épületek egymás fölötti
szintjeire. A függôleges homlokzati
tûzterjedés ellen az egymás fölötti
ablakok elôírás szerinti minimális
távolságával, erkélyek és loggiák
esetén azok kiülésének megfelelô
méretével védekezhetünk hatéko
nyan. Ezeket – azaz a homlokzati
tûzterjedési gátakra vonatkozó – kö
vetelményeket a panelházak általá
ban kielégítik. Az elmúlt évtizedek
tûzesetei is ezt támasztják alá. Egyes
házgyárak típusai közt akadnak
olyanok is, amelyek francia erké
lyekkel készültek. Ilyen esetben meg
felelô kialakítású és méretû, vala
mint tûzzel szemben ellenálló anya
gú mellvéddel (például huzalbetétes,
úgynevezett drótüveggel) kellett
megvédeni a homlokzati nyílászá
rókat. Külön problémát jelenthet az
erkélyek beépítése, hiszen ilyenkor
óhatatlanul megnô az ott tárolt, va
lamint az oda beépített éghetô anya
gok mennyisége. A paneles épületek
napjainkban folyó utólagos hôszige
telése a homlokzati tûzterjedés szem
pontjából kiemelt figyelmet igényel.
Ahhoz, hogy éghetô anyagú hôszi
getelés vagy homlokzatburkolat be
építése után is az elôírt tûzterjedési
határértékkel rendelkezzék a hom
lokzat, csak olyan hôszigetelô vako
latrendszer vagy burkolati rendszer
alkalmazható, amelynek tûzvédelmi
megfelelôssége vizsgálattal igazolt.

Fejlesztési lehetôségek

Az elôzôekbôl kitûnik, hogy a pa
nelházak az építményekre elôírt hat
alapvetô követelményt, ezen belül
az egyes tûzvédelmi követelményeket
is különbözô mértékben elégítik ki.
Ezt a helyzetet tovább bonyolítja az,
hogy a különbözô idôszakokban és
a különféle házgyárakban elôállított
paneles épületek mûszaki színvona

la nem egységes. Ha pusztán mûszaki
szempontból közelítjük meg a prob
lémát, célként azt kell elérni, hogy a
jövôben minden paneles lakóépületet
teljes mértékben elégítse ki a hat
alapvetô követelményt. Ehhez egy
séges, az egyes követelményeket ös�
szefüggéseiben kezelô szemlélet szük
séges. Tudjuk, hogy a kívánt cél
elérésének anyagi korlátai vannak,
ezért mindig lesznek olyan követel
mények, amelyeknek a teljesítése hát
térbe szorul, vagy késik. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy le kellene mon
danunk az egységes szemléletrôl, és
arról, hogy a paneles épületek kor
szerûsítése a követelmények szigorú
betartása mellett valósuljon meg.

A fejlesztések megvalósítása

Az épületek korszerûsítése során
alapvetônek kell tekintenünk függet
len szakértô vagy szakintézet bevo
nását a korszerûsítés területeinek
meghatározása, az épületdiagnosz
tika és az építés minôségének ellen
ôrzése területén. A panel hôszigetelési
programban résztvevô épületek ese
tében a legnagyobb veszélyt jelentô
tûzvédelmi hiányosságok megszûn
tetését érdemes lenne a hôszigetelési
munkálatokkal egy idôben elvégezni.
Külön hangsúlyozni szeretnénk az
építés minôségellenôrzésének fontos
ságát, mivel a szakszerûtlenül elvég
zett munka azon túl, hogy fölösleges
„pénzkidobás”, további hibák for
rása lehet.
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Oktatás

Végül a tûzvédelem hatékonyságának
növelésével kapcsolatban olyan le
het ôségre hívjuk fel a figyelmet,
amely nem kerül sok pénzbe, ugyan
akkor tûz esetén emberéleteket ment
het. Ez a tûzvédelmi oktatás. Ha a
lakók képzettebbek lennének ezen a
téren, csökkenhetne a tûzesetek szá
ma, és ha mégis tûz ütne ki, tudnák,
hogy mit kell tenni ilyen esetb en.
Ezen túl megfontolandónak tartjuk
tûzoltó készülékek rendszeresítését
a lakásokban.
Bízunk abban, hogy a szûkös anyagi
lehetôségek ellenére a felújítási és
korszerûsítési munkák keretében si
kerül a paneles lakóépületek tûzvé
delmi állapotán a jövôben javítani.
Geier Péter
okleveles építészmérnök
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