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beépítése Magyarországon is lehetséges volna – a nehézséget a 
Közép-Kelet Európai régióban a viszonteladók jellemző hiánya 
és a Brexit miatt a beszállítások bonyolultabbá válása okozza.

A kiállításon naponta kétszer élő bemutatót is tartottak a 
tűzgátló lezárások szabványos minősítési előírásoknak megfelelő 
kivitelezéséről.

Az Inpro Europe egy egészen újszerű megoldást kínál a nagy-
méretű mozgásokat produkáló épületdilatációs hézagok tűzgátló 
lezárására. Jointmaster termékcsaládjuk Fireline névre keresztelt 
csoportja egyszerű kivitelezhetőségével tűnik ki a többi termék 
közül. Az előre konszignált elemeket előregyártva viszik az épí-
tési helyszínre, ahol azokat a már kész szerkezetbe csak be kell 
illeszteni és néhány csavarral rögzíteni kell. Nincsen bonyolult 
többlépcsős szerelési folyamat, és különleges, részletes kivitelezési 
szaktudásra sincs szükség, valamint a betonozás közben elhelye-
zendő sérülékeny elemek problémája is megszűnik. Ez a termék 
is rendelkezik az EN 1366-4 szerinti bevizsgálással és az alapján 
kiadott ETA dokumentációval. Elsődleges felhasználási területei 
plázák, gépkocsitárolók, irodaházak, de bármilyen más nagy ki-
terjedésű épületbe beépíthetők. 

Tűz- és füstgátló ajtók

A kiállításon számos gyártó kínált különböző megoldásokat 
tűz- és/vagy füstgátló ajtókból. A hagyományos acéltokos meg-
oldásoktól a különböző fatokos és mindenféle eltérő ajtólappal 
kialakított termékig minden megtalálható volt. 

Különleges újdonságot a Global HSE Solutions 30 perces 
tűzállósági teljesítménnyel rendelkező műanyag kompozit la-
kásbejárati ajtaja jelentett. A termékpaletta számos ajtólap kiala-
kítást kínál üvegezett és tömör betétes kivitelben. Az ajtók EN 
1634-1 szerinti tűzállósági és 1364-3 szerinti füstállósági minő-
sítésekkel rendelkeznek, vagyis forgalmazhatók és beépíthetők az 
EU területén is. Ezen túl angol szabvány (PAS 24) szerinti biz-
tonságtechnikai és betörésállósági minősítéssel is rendelkeznek.

Jankus Bence 
FireEx International 2022 
Tűzvédelmi kiállítás, 
London

A FireEx International Európa egyik, ha nem a legna-
gyobb olyan tűzvédelmi kiállítása, ahol aktív és passzív tűz-
védelmi megoldások gyártói és forgalmazói mellett számos 
tűzvédelemszakmai szervezet is képviselteti magát. A kiálltást 
minden év májusában rendezik meg a 2000-ben megnyitott, 
ExCel London kiállítóközpontban, amelyet legtöbben talán a 
2012-es olimpiai játékokról ismerhetnek, ahol az egyik fő ver-
senyhelyszínül szolgált. Szerzőnk tapasztalatait adjuk közre. 

Tűzgátló lezárások

A passzív megoldások közül a legtöbb gyártó gépészeti és 
villamos átvezetések tűzgátló tömítőrendszereit (vizsgálati szab-
vány: EN 1366-3), illetve falak-födémek közötti mozgó és nem 
mozgó hézagok lineáris hézagtömítő rendszereit kínálta (EN 
1366-4). Egyes gyártók rendelkeznek még ezeken túl komfort 
szellőztető rendszerekbe telepíthető, reaktív elven működő tűz-
csappantyú betétekkel (EN 1366-2), vagy habosodó betétekkel 
(EN 1366-12). A kiálltáson megjelent legnagyobb gyártók a té-
mában a Protecta, a Quelfire, a Tenmat és a Kingspan – ez utób-
bit itthon inkább szendvicspaneleiről és csarnokszerkezeti meg-
oldásairól ismerjük, holott széles palettát kínál passzív tűzvédelmi 
megoldásokból is. Az említett gyártók mindegyike rendelkezik a 
BS szabványok mellett a harmonizált európai szabványok sze-
rinti vizsgálati eredményekkel is, így termékeik forgalmazása és 
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ket az OTSZ tartalmazza, a termékeket pedig az MSZ 14800-6 
szabvány szerint végzett valós léptékű tűzteszt során figyelembe 
vettek szerint kell beépíteni. Ez alapján az angol előírások szerint 
gyártott és bevizsgált termékek Magyarországon nem forgalmaz-
hatók és építhetők be, hacsak nem történt meg a bevizsgálásuk a 
magyar jogkörnyezet és vizsgálati szabvány szerint is.

Ennek ellenére szakmailag figyelemre méltónak tartom a 
Kingspan legújabb termékét – ami még annyira új, hogy a nemzet-
közi honlapjukon sem található még meg, a kiállítók elmondása sze-
rint a forgalmazást 2022 augusztusában kezdik – ami átszellőztetett 
homlokzatok szellőző légrésének lezárására szolgál. A termék két 
darab nagy sűrűségű kőzetgyapot darabból áll, amit alumínium fólia 
vesz körbe (a fenti ábrán látható a két különálló kőzetgyapot darab). 
A külső, légrés felé néző kőzetgyapotdarab habosodó anyaggal van 
átitatva, valamint az alumínium fólia felhelyezésekor összepréselik, 
így nyomás alatt van. Az alumínium fóliát a légrés felőli homlokla-
pon egy éghető anyag (fekete csík) szakítja meg. Amikor a beépíté-
si pozícióban a termék megkapja a megfelelő aktiválási energiát, a 
fekete csík elég, ezzel az összenyomott kőzetgyapot csík kitágul és 
nekifeszül a légrés túloldalán a homlokzatburkolatnak. A további hő 
hatására a kőzetgyapotban elhelyezett habosodó anyag tágulni kezd 
és teljesen elzárja a légrést a tűzterjedés elől.

Rendkívül elmés megoldás, de használata hazánkban csak az 
MSZ 14800-6 szabvány szerinti bevizsgálás esetén lenne lehet-
séges, az is csak konkrétan azzal a homlokzatburkolati rendszer-
rel együtt, amellyel összeépítve a vizsgálat történt.

Előregyártott menekülő és beavatkozó tornyok

A Grenfell Tower tűzesete mind a közvéleményt, mind a tűz-
védelmi szakmát megrázta nem csak Nagy-Britanniában, de egész 
Európában. Az angol kormányzat erős nyomás alá került, hogy in-
tézkedéseket tegyen, hogy a jövőben több hasonló tűzeset ne for-
dulhasson elő. Az EvacStac termékmenedzserének elmondása sze-
rint a kormány kiterjedt épületállomány-felmérést rendelt el a 72 
halálos áldozatot követelő tragédia után, kiemelten a magas lakó-

A tűzgátló ajtók tervezésével, kivitelezésével és karbantartá-
sával kapcsolatos számos probléma kapcsán az Egyesült Király-
ságban 2012-ben megalapították a Tűzgátló Ajtók Ellenőrzési 
Rendszerét (FDIS – Fire Door Inspection Scheme). A társaság 
egy 6 lépcsőből álló képzési rendszert hozott létre, amelynek 
elvégzői minősített tűz- és füstgátló ajtók szakértőjévé válnak, 
ezáltal egy komoly minőségbiztosítási rendszerrel a hátuk mö-
gött végzik a tűz- és füstgátló ajtók beépítését, ellenőrzését és 
karbantartását.

Homlokzati tűzterjedés

A homlokzati tűzterjedés területe teljesen más módon van 
szabályozva hazánkban, mint az Egyesült Királyságban. Nagy-
Britanniában a BS 135 határozza meg a követelményeket, ami-
ket a BS 8414 szerinti valós léptékű tűzteszt vizsgálattal kapott 
eredménnyel lehet kielégíteni. Magyarországon a követelménye-

frappáns megfogalmazás
(„Csak, miután megtapasztaljuk, milyen egy füsttel megtelt helyiség és a 
füst miatti nehézkes tájékozódás, jövünk rá, milyen fontos szerepet játszik 
a tűzgátló ajtó. A Gerda [brit tűzvédelmi vállalat] ezt nagyon szemléletesen 
demonstrálta.”)

kingspan termék homlokzatok szellőző légré-
sének a lezárására

kingspan termék metszete:
jól elkülöníthető a két kőzetgyapot darab
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A Tempus ideiglenes acél tűzgátló ajtókat kínál erre a célra. 
Az ajtó a falnyíláson túlnyúló szögacél tokkal készül, amin füg-
gőleges oválfuratok találhatók – az ajtó magassági pozíciója tehát 
akár építés közben is változtatható, a gyártók gondoltak a padló-
szerkezetek építésének fázisaira is. A tűzterjedésgátlást a funkci-
ós hézagokban a jól megszokott habosodó anyagok biztosítják. 
Az ajtók automata csukószerkezete 90 foknál jóval nagyobb, 
170 fokos nyitásszöget tesz lehetővé és késleltetett csukódású, 
ezzel könnyítve az anyagmozgatást: az ajtó a kinyitott állapot-
ban rögzül és csak állíthatóan 30-60 másodperc elteltével kezd 
el becsukódni, hacsak addig újabb ellentétes irányú erőhatás nem 
éri – ekkor a „számláló” újraindul. Az ajtó ezen túl biztonsági jel-
lel, betekintő üvegezéssel és a lábzónánál a mechanikai ellenállást 
fokozó „rúgólappal” van ellátva.

Összegzés

A kiállításon több új, innovatív megoldást, terméket ismertem 
meg és számos, a világ minden tájáról érkező mérnökkel volt sze-
rencsém tapasztalatot cserélni. Úgy gondolom, hogy a szakmai 
fejlődés elengedhetetlen az eltérő gondolkodásmódok és a világ 
más részein alkalmazott jó megoldások megismerése.

Jankus Bence okl. építészmérnök, tűzvédelmi szakmérnök, 
ügyvezető

Burning Mustang 
info@burningmustang.com

épületekre. Azokat az épületeket, vagy épületrészeket, amiket egy 
tűz esetén nem megfelelően kiüríthetőnek minőstettek, lezárattak 
(ennek jogi hátteréről nem sikerült egzakt információhoz jutnom, 
így személy szerint fenntartással kezelem az információt). Az 
EvacStac szakemberei kifejezetten ilyen célokra fejlesztettek egy 
előregyártott modulokból álló acélszerkezetű tornyot, ami egyszer-
re szolgál alternatív kiürítési és beavatkozási útvonalként.

A tornyot az épület egy, tűzterjedés ellen védett homlokzati 
szakaszához kapcsolják, az épület és a torony közötti közlekedőt 
tűz- és füstgátló ajtók zárják le. A moduláris kialakítással szá-
raz és nedves felszállóvezetékek elhelyezési lehetőségeit kínálja 
a gyártó (a nedves rendszer csatlakoztatható az épülethez is, de 
a torony legfelső szintjén/szintjein akár víztartály elhelyezésére 
is van lehetőség), a háromkarú lépcsőkialakítással pedig egy leg-
alább egy kerekesszékes befogadására alkalmas méretű átmeneti 
védett tér alakul ki szintenként a torony magjában.

A maketten szépen látszanak a felszállók, a középső „vé-
dett tér”, illetve a biztonsági világítás és a kijáratmutató fények 
lámpatestjei. Külön felhívnám a figyelmet a korlátok rikító élénk 
színére, ami szintén a biztonságos menekülést szolgálja.

A tornyot szintenként előregyártva szállítják a helyszínre, ott 
csak daruzni és az egyes elemeket egymáshoz, illetve az épülethez 
erősíteni kell.

Tűzvédelem az építkezésen

Az egyik kiállító elmondása szerint Nagy-Britannia építési 
törvénye rendelkezik arról, hogy az épületek tűzvédelméről az 
építkezés folyamatában is gondoskodni kell.

evacstac torony – makett

tempus ideiglenes tűzgátló ajtó


