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Įvadas
Gaisrų sklidimo ribojimas fasado išoriniais elementais yra vienas iš pagrindinių reikalavimų
pastatams. Todėl įvairių šalių norminiuose teisės aktuose ribojamas fasado konstrukcijų
degumas. Šiuo metu Lietuvoje nustatytas B–s3, d0 degumo reikalavimas įvertintas pagal
LST EN 13501 – 1 standarto reikalavimus. Pagal minėto standarto reikalavimus vertinamas
visų statybos produktų degumas.
Gaisrų istorijoje pasitaiko, kad ir nepriklausomai nuo fasado degumo (gali būti ir visiškai
nedegus) gaisras persimeta į viršutinį aukštą. Pažymėtina, kad gaisro sklidimą įtakoja ne tik
fasado konstrukcijose naudojamos medžiagos, bet ir lango konstrukcija, palangės
medžiagos, ant palangės esantys daiktai bei užuolaidos. Visų šių veiksnių nėra galimybės
sureglamentuoti, todėl pagrindinis dėmesys kreipiamas į statybos produktų degumo
reikalavimus.
Pastatuose naudojama daug įvairių medžiagų, kurių degumo savybės vertinamos
bandymais. Dažnu atveju būna įsitikinimų, kad tam tikros medžiagos laikomos visiškai
saugiomis ir, kad jų panaudojimas užtikrina apsaugą nuo gaisro. Tokiai nuomonei nėra jokio
pagrindo, nes visi statybos produktai turi savo trūkumų gaisro metu, todėl jų savybės turi
būti įvertintos gaisriniais bandymais.
Kitose šalyse fasadų degumui įvertinti naudojami atskiri, tik fasado konstrukcijų degumą
vertinantys bandymai. Jie skiriasi nuo LST EN 13501 – 1 standarte nurodytų tuo, kad yra
žymiai didesnių matmenų; turi poveikį ne tiesiogiai į paviršių, bet imituojamas gaisras per
lango angą; skirtingas gaisro poveikis; vertinama medžiagų elgsena vidiniuose sluoksniuose.
Lietuvoje standartas, nustatantis fasado konstrukcijų degumo bandymo metodiką ir
vertinimo kriterijus kol kas nėra priimtas, nes yra rengiamas bendras Europos Sąjungos
bandymo metodas. Yra žinoma, kad rengiamai Europos normai pagrindu yra pasirinktas
vienas iš esamų ir naudojamų bandymo metodikų. Tai yra Vokietijos standarto DIN 4102-
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20 „Statybinių medžiagų ir konstrukcinių elementų reakcija į ugnį“ metodas, skirtas Gaisro
poveikio išorinių sienų apdailai papildomam įvertinimui. Kaip alternatyvūs metodai
nagrinėjami – tarptautinis standartas ISO 13785:2002 2 dalis, Jungtinės Karalystės BS 8414
1 dalis ir Švedijos SP FIRE 105 metodų, šis pasižymėjo pakankamu informatyvumu, o
bandymo procedūra – paprastumu.
Ruošiantis naujos fasadų konstrukcijų tyrimo metodikos įsigaliojimui, būtina įsivertinti jų
saugumą taikant naują metodiką. Tokiu tikslu buvo atlikti ataskaitoje pateikti tyrimai, kurie
vykdyti prisilaikant DIN 4102-20 „Statybinių medžiagų ir konstrukcinių elementų reakcija į
ugnį“ standarto reikalavimų ir jo vertinimo kriterijų. Bandymai buvo atliekami Gaisrinių
tyrimų centro bazėje su šios bandymų įstaigos specialistus.
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1. Bandymo metodika
Bandymas pasirinkta metodika yra standarto DIN 4102-20 „Statybinių medžiagų ir
konstrukcinių elementų reakcija į ugnį. 20 dalis. Gaisro poveikio išorinių sienų apdailai
papildomas įvertinimas“ pagrindu, kuris naudojamas Vokietijoje. Šis bandymo metodas
nagrinėjamas ir kuriant bendrą Europos Sąjungos pastatų fasado konstrukcijų degumo
(gaisro sklidimo) bandymo ir vertinimo metodiką.
Bandymas nuo kitų šalių naudojamų išsiskiria tuo, kad yra gan paprastas, artimas realioms
gaisro sąlygoms. Pažymėtina, kad didelio mastelio bandymų rezultatų nuokrypis yra
didesnis nei mažų bandinių, taip pat sudėtingesnės kondicionavimo sąlygos gali įtakoti
bandymo rezultatus. Mažas natūrinių bandymų skaičius taip pat mažina gautų rezultatų
pakartojamumą.
Planuojant bandymus numatyti du bandiniai, kuriuose skiriasi tik vienas mazgas ties degimo
kameros angos kraštu. Detaliau aprašyta skyriuje 1.3.
Bandymas vyksta 30 min nuo gaisro židinio uždegimo, praėjus šiam laikui medžio tašai
užgesinami. Matavimai ir stebėjimai tęsiami iki kol bandinio degimas ir dūmų sklidimas
savaime nenutrūksta arba baigiami praėjus 60 min nuo bandymo pradžios.

1.1.

Bandymo stendas

Bandymo stendui naudojamas esamo pastato fragmentas. Esamo pastato sienos yra
sumūrytos iš silikatinių plytų, sienos storis apie 250 mm storio. Gaisro poveikio fasado
apdailai bandymas buvo atliekamas ant bandymo stendo paviršiaus įrengiant šiltinimo
sistemą ir temperatūros matavimo priemones pasirinktuose taškuose (žr. į 1 pav.).
Apatinėje sienos dalyje yra apie 1 m3 tūrio degimo kamera, kurioje yra imituojamas
patalpoje vykstantis gaisras, per kameros angą veržiasi liepsna ir liepsna veikia fasado
konstrukciją. Tokiu bandymo principu siekiama kiek galima artimiau sudaryti sąlygas realiai
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galimam gaisrui imituoti. Degimo kameroje numatyta 350 x 200 mm dydžio anga oro
tiekimui į ją.
Gaisrui imituoti naudojama 25 kilogramų svorio spygliuočių medžio tašų rietuvė.

1 pav. Bandymo, vadovaujantis į DIN 4102-20 schema. Formuojamas pagrindinis fasadas su
sparnu. Apačioje bandymo numatyta degimo kamera su anga liepsnai ir oro padavimo į degimo
kamerą anga.
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1.2.

Matavimo įranga

Bandymo metu numatomi tik temperatūros matavimai pagal DIN 4102-20. Temperatūra
matuojama termoporomis. Temperatūra matuojama 3,3 m aukštyje nuo angos viršutinės
briaunos vidiniame sluoksnyje ir paviršutiniame sluoksnyje.
Žymesnis temperatūros kilimas gali būti siejamas su liepsnos sklidimu konstrukcijos viduje.
Bandymo metodas rekomenduoja papildomai matuoti temperatūrą bandinio išoriniame
sluoksnyje ir vidiniame sluoksnyje 1,0 m aukštyje nuo angos viršutinės briaunos.
1 lentelė. Gaisro poveikio (degumo) fasado konstrukcijai temperatūros matavimo pagal
DIN 4102-20 reikalavimai ir rekomendacijos.
Bandymų
matavimai

Temperatūra

Privaloma

Išoriniame paviršiuje ir vidiniame sluoksnyje, 3,5 m
aukštyje nuo angos briaunos

Papildoma

Išoriniame paviršiuje ir vidiniame sluoksnyje, 1,0 m
aukštyje nuo angos briaunos

Matavimus atliko Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos, Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimo skyriaus laboratorijos darbuotojai.
Detalesni matavimo duomenys pateikti šios ataskaitos priede Nr. 2. Temperatūros
matavimams buvo naudojamos K tipo termoporos, kurių duomenys buvo apdorojami ir
įrašomi bandymo metu savirašyje Eurotherm 6180A. 2 paveiksle pateikta naudota
temperatūros matavimo įranga.
Bandymo metu vykdomi stebėjimai, kurie apibūdina konstrukcijos elgseną gaisro metu.
Svarbu yra liepsnos pasirodymas, deformacijos, atskilusių dalelių kritimas, išsilydžiusių
medžiagų varvėjimas ir pan.
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Taip pat svarbu yra fiksuoti bandymo eigą video aparatūra, kad visus pastebėjimus būtų
galima detaliau įvertinti. Tokie fiksavimai buvo vykdomi.
Bandymo metu matuojamas laikas nuo bandymo pradžios iki jo pilno užbaigimo.

b)

a)

2 pav. Naudojamos temperatūros matavimo įrangos bendras vaizdas. a) K tipo termopora; b) savirašis
Eurotherm 6180A

Termoporos buvo įterptos į bandinio sluoksnius fasado sistemos montavimo darbų metu.
Termoporų išdėstymo vietos, žymėjimai, matmenys ir jų išdėstymo pozicijos bandinyje
detalizuotos 3 pav.
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1 bandymas

2 bandymas

3 pav. Termoporų išdėstymo schema bandiniuose Nr. 1 ir Nr. 2.
1 bandymas – Termoporos TC1, TC4, TC5, TC6 – įterptos bandinio paviršiuje, po apdailiniu
dekoratyvinio tinko sluoksniu, 3,3 m aukštyje virš degimo kameros viršulangio.
Termopora TC2 ir TC3 – yra 1,1 m aukštyje virš degimo kameros viršulangio.
Termopora TC7 – įrengta degimo kameroje, ties angos viršutine briauna.
2 bandymas – Termoporos TC1, TC2, TC3, TC5 – įterptos bandinio paviršiuje, po apdailiniu
dekoratyvinio tinko sluoksniu, 3,3 m aukštyje virš degimo kameros viršulangio.
Termoporos TC4 ir TC6 – yra 1,1 m aukštyje virš degimo kameros viršulangio.
Termopora TC7 – įrengta degimo kameroje, ties angos viršutine briauna.
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1.3.

Bandinių montavimas

Gaisro poveikio fasado apdailai bandymui buvo parengti du bandiniai. Bandiniai
sumontuoti atsižvelgiant į DIN 4102-20 (projektas) „Statybinių medžiagų ir konstrukcinių
elementų reakcija į ugnį. 20 dalis. Gaisro poveikio išorinių sienų apdailai papildomas
įvertinimas“ reikalavimus ir rekomendacijas.
Bandymams buvo naudojamas EPS 70 tipo polistireninis putplastis su grafito priedu
(pilkasis). Polistireninio putplasčio gamintojas yra UAB “Šilputa”. Buvo montuojamos 100
mm storio plokštės. Naudoto polistireninio putplasčio nominalus tankis 14 kg/m3.

4 pav. Klijų užtepimo ant šiltinimo plokštės schema

Polistireninio putplasčio plokštės buvo klijuojamos prie mūro sienos cementiniais klijais
Capatect Damkleber CT185 (gipso mišinys). Klijų išeiga apie 4,0 – 5,0 kg/m2. Klijavimas
atliktas pagal statybos taisyklių ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu
putplasčiu“ rekomendacijas, kai perimetru daroma ištisinė juosta, o viduryje taškais (žr. 4
pav.). Deklaruojama klijų degumo klasė A2-s1, d0.
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Polistireninio putplasčio plokštės buvo papildomai tvirtinamos smeigėmis. Buvo
naudojamos smeigės “EJOT ejotherm STRU 2 G”, o jų tankis 4 vnt/m2.

1
.

4
.

2.
3.
5.

6.

7.

5 pav. Fasado šiltinimo sistemos sudėtinės dalys. Čia:
1. Mūro pagrindas.
2. Cementiniai klijai Capatect Dammkleber CT185, išeiga apie 4,0 – 5,0 kg/m2.
3. Pilkasis polistireninis putplastis EPS 70, storis 100 mm, tankis 14 kg/m3.
4. Smeigės EJOT ejotherm STRU 2 G, tankis 4 vnt/m2.
5. Stiklo audinio tinklelis Capatect Gewebe 650/110, ploto masė apie 165 g/m2.
6. Capatect armavimo mišinys 186M, išeiga apie 9 kg/m2.
7. Capatect AmphiSilan Fassadenputz K20 fasadinis tinkas, išeiga apie 2,2 – 2,4 kg/m2.

Polistireninio putplasčio plokštės buvo dengtos Capatect armavimo mišiniu 186M
panaudojant stiklo audinio tinkliuką Capatect Gewebe 650. Stiklo audinio tinkliuko ploto
masė apie 165 g/m2. Armavimo mišinio išeiga apie 9 kg/m2, deklaruojamas degumas A2-s1,
d0.

11

Armavimo mišinys buvo dengiamas Capatect AmphiSilan Fassadenputz K20 naudojimui
paruoštu silikoninis faktūriniu tinku (atitinkančiu EN 15824) su organiniais rišikliais.
Fasadinio tinko išeiga išeiga apie 2,2 – 2,4 kg/m2. Deklaruojama dekoratyvinio tinko
degumo klasė A2-s1, d0. Bendras tinko storis 3-4 mm. Fasado šiltinimo sistemos sudėtinės
dalys detalizuotos 5 pav.

1.3.1. Pirmas bandinys
Pirmame bandinyje naudojamos UAB „Šilputa“ polistireninio putplasčio plokštės buvo
klijuojamos tepant klijus mentele kraštinėse ir taškais plokštės centre, plastikinės smeigės
neįgilintos. Viršulangyje, polistireninio putplasčio briauna iš apačios papildomai buvo
apsaugota vientisa 20 mm storio mineraline vata (antras bandinys buvo ruošiamas be
polistireninio putplasčio briaunos iš apačios papildomo apsaugojimo mineraline vata).
Angokraščiai viršulangyje ir šonuose buvo apsaugoti apie 3-4 mm storio Capatect armavimo
mišiniu 186M ir Capatect AmphiSilan Fassadenputz K20 fasadiniu tinku. 6 pav. pateiktas
paruoštas bandinys Nr. 1. Šiltinimo sistemos mazgas viršulangyje detalizuotas 7 pav.

6 pav. Paruoštas bandinys Nr. 1
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7 pav. Bandinio Nr. 1 sienos šiltinimas ties angos viršulangiu. Čia:
1. Mūro pagrindas;
2. Mineralinė vata;
3. Cementiniai klijai, Capatect Dammkleber CT185, išeiga apie 4,0 – 5,0 kg/m2;
4. Pilkasis polistireninis putplastis EPS 70, storis 100 mm, tankis 14 kg/m3;
5. Stiklo audinio tinklelis Capatect Gewebe 650/110, ploto masė apie 165 g/m2;
6. Plastikinė smeigė, EJOT ejotherm STRU 2 G, tankis 4 vnt/m2;
7. Kampinis profilis.
8. Capatect armavimo mišinys 186M, išeiga apie 9 kg/m2 ir Capatect AmphiSilan Fassadenputz
K20 fasadinis tinkas, išeiga apie 2,2 – 2,4 kg/m2.

1.3.2. Antras bandinys
Antrame bandinyje naudojamos UAB „Šilputa“ polistireninio putplasčio plokštės buvo
klijuojamos tepant klijus mentele kraštinėse ir taškais plokštės centre, plastikinės smeigės
neįgilintos. Angokraščiai viršulangyje ir šonuose buvo apsaugoti apie 3-4 mm storio
Capatect armavimo mišiniu 186M ir Capatect AmphiSilan Fassadenputz K20 fasadiniu tinku
(pirmame bandinyje viršulangyje, polistireninio putplasčio briauna iš apačios papildomai
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buvo apsaugota vientisa 20 mm storio mineraline vata). 8 pav. pateiktas paruoštas
bandinys Nr. 2. Šiltinimo sistemos mazgas viršulangyje detalizuotas 9 pav.

8 pav. Paruoštas bandinys Nr. 2

14

9 pav. Sienos šiltinimas ties angos viršulangiu. Čia:
1. Mūro pagrindas;
2. Mineralinė vata;
3. Cementiniai klijai, Capatect Dammkleber CT185, išeiga apie 4,0 – 5,0 kg/m2;
4. Pilkasis polistireninis putplastis EPS 70, storis 100 mm, tankis 14 kg/m3;
5. Stiklo audinio tinklelis Capatect Gewebe 650/110, ploto masė apie 165 g/m2;
6. Plastikinė smeigė, EJOT ejotherm STRU 2 G, tankis 4 vnt/m2;
7. Kampinis profilis.
8. Capatect armavimo mišinys 186M, išeiga apie 9 kg/m2 ir Capatect AmphiSilan Fassadenputz
K20 fasadinis tinkas, išeiga apie 2,2 – 2,4 kg/m2.
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2 lentelė. Sumontuotos fasado sistemos bandymams palyginimas.
Pavadinimas

Bandinys Nr. 1

Bandinys Nr. 2

Bandymo data

2020-10-12

2020-10-12

Lauko temperatūra, oC

13

13

EPS klijavimo prie pagrindo
būdas

Klijai tepami mentele kraštinėse ir taškais
plokštės centre, plastikinės smeigės
neįgilintos

Klijai tepami mentele kraštinėse ir taškais
plokštės centre, plastikinės smeigės
neįgilintos

Montavimo standartas

DIN 4102-20

DIN 4102-20

Papildoma EPS briaunos
apsauga iš apačios,
viršulangyje

Vientisa 20 mm storio mineralinė vata;
armavimo mišinys ir fasadinis tinkas

Armavimo mišinys ir fasadinis tinkas

Siūlė tarp viršulangio
apačios ir degimo kameros
lubų

Užsandarinta

Užsandarinta

Matmenys

Pagrindinis sparnas 2,3 x 4,5 m

Pagrindinis sparnas 2,1 x 4,5 m

Šoninis sparnas 1,45 x 4,3 m

Šoninis sparnas 1,41 x 4,3 m

1.4.

Bandinių kondicionavimas

Bandiniai buvo kondicionuojami natūraliomis aplinkos (lauko) sąlygomis, nemažiau kaip 7
paras po bandinio baigiamojo dekoratyvinio tinko sluoksnio padengimo. Aplinkos oro
temperatūros intervalas buvo tarp +10 – +20 °C.
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1.5.

Vertinimo kriterijai

Bandymo metodas numato vertinimo kriterijus, kuriuos viršijus laikoma, kad gaisras išplito
ir buvo nesėkmingas. Bendras bandymo vertinimo kriterijus yra įsitikinti, kad gaisras
neišplis virš 3,5 m aukščio nuo degimo kameros viršutinės briaunos. Bet koks degimo
pasireiškimas šioje zonoje laikomas gaisro išplitimu.
Vienas kriterijų yra temperatūra išmatuota bandinio sluoksniuose. Ji negali viršyti 500 oC
3,3 m aukštyje matuojančių termoporų. Jei temperatūra yra viršijama, vadinasi liepsna
sklido konstrukcijos vidumi.
Bandymo metu neleistina, kad būtų degančių dalelių, lašelių ir panašių reiškinių virš 3,5 m
nuo degimo kameros angos. Taip pat negali būti jokio degimo ilgesnio nei 30 s.
Taip pat negali bandymo metu liepsna nusklisti fasadu ir pasiekti aukščiausią bandinio
tašką. Jei šis rodiklis yra neišlaikomas, fasado konstrukcija laikytina gan pavojinga, nes gali
laisvai sklisti paviršiumi apimti aukštesnius pastato aukštu ir net visą pastatą.

1 lentelė. Gaisro poveikio (degumo) fasado konstrukcijai vertinimo kriterijai pagal DIN
4102-20.
Vertinimo
kriterijai

Išorinis liepsnos
plitimas

Negali būti jokių liepsnojančių nuolaužų (išskyrus tirpstančias
arba suanglėjusias) 3,5 m aukštyje virš angos
Temperatūra sienos paviršiuje ir vidiniame sluoksnyje arba
angose negali viršyti 500 °C 3,5 m aukštyje virš angos
Negali būti jokio stebimo ilgesnio nei 30 sek nenutrūkstančio
liepsnojimo 3,5 m aukštyje virš angos
Liepsna negali pasiekti bandinio viršaus viso bandymo metu

Vidinis liepsnos
plitimas

Negali būti jokių liepsnojančių nuolaužų (išskyrus tirpstančias
arba suanglėjusias) 3,5 m aukštyje virš angos
Temperatūra sienos paviršiuje ir vidiniame sluoksnyje arba
angose negali viršyti 500 °C 3,5 m aukštyje virš angos

Liepsnojančios
dalelės ir lašeliai

Krentančios degančios ir nedegančios dalelės bei liepsnos plitimas
jų horizontalia kryptimi užgesinus liepsnos šaltinį turi nutrūkti per
90 sek.
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2. Bandymo rezultatai
2.1.

Pirmas bandinys

2020-10-12 d. aplinkos temperatūra bandymo pradžioje buvo + 13 °C. Žemiau pateikiami
bandymų eigos fragmentai, detaliau žr. į PRIEDĄ Nr. 3.
Bandymo pradžia

0:09:58 Stebimas išsilydžiusios EPS
masės lašėjimas nuo viršulangio, ant
žemės, per atsiradusias ertmes tinko
sluoksnyje.
Prilašėjusi ištirpusi EPS masė veikiama
kaitros liepsnoja.
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0:17:49 Buvo stebima nuo viršulangio ant
žemės prilašėjusios ištirpusios EPS masės
liepsnojimas.

0:19:37 Buvo stebima degančių medžio
tašų

bokštelio

poveikis mažėjo.
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griuvimas,

liepsnos

0:30:01 Buvo pradedamas rusenančių
medžio tašų liekanų gesinimas, toliau
tęsiami temperatūros matavimai fasado
sistemoje.

01:00:00 Pašalinus rusenančių medžio
tašų poveikį ir tęsiant stebėjimus, per 30
min

stebėjimo

laikotarpį

degimo

požymių fasado sistemoje nenustatyta,
temperatūra fasado sistemoje mažėjo.

Apibendrinant vizualius stebėjimus bandymo metu, veikiant kaitrai iš degimo kameros
tinko sluoksnis angokraščiuose deformavosi ir trupėjo.
Matavimo įranga užfiksuotos bandinio temperatūros kitimo per laiką kreivės pateiktos 12
pav.
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1 bandymas
1000
900
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12 pav. Pirmo bandinio temperatūros kitimas per laiką
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Didžiausia pasiekta temperatūra (122,85°C) buvo užfiksuota praėjus 1220 s nuo bandymo
pradžios su TC3 termopora (1,1 m aukštis virš degimo kameros viršulangio). Kitų termoporų
užfiksuota temperatūra nesiekė 100 °C. Priklausomai nuo termoporų atstumo iki degimo
kameros atžvilgio, užfiksuota temperatūra buvo nuosekliai mažėjanti. Pagrindinėje sienoje
esančių TC4, TC5, TC6 termoporų (3,3 m aukštis virš degimo kameros viršulangio)
temperatūra buvo mažesnė palyginant su tame pat sluoksnyje ir arčiau degimo kameros
įterpta TC3 termopora.
Suformuotame sparne TC1 termoporos (4,3 m aukštis nuo žemės paviršiaus) temperatūra
buvo mažesnė palyginant su tame pat sluoksnyje ir arčiau degimo kameros įterpta TC2
termopora (1,1 m aukštis nuo žemės).
Atlikus bandymą ir nuardžius tinko sluoksnį gaisro paveiktame plote, nustatyta, kad
polistireninis putplastis vertikalia kryptimi pagrindinėje sienoje buvo pažeistas (subliuško)
iki 241,0 cm aukščio atstumu nuo degimo kameros angokraščių, horizontalia kryptimi
paveiktas plotis iki 140,0 cm virš degimo kameros (žr. į 13 pav. Į šoną nuo bandinio vidinio
kampo platesnėje dalyje). Formuotame sparne polistireninio putplasčio paveiktas plotas
vertikalia kryptimi buvo pažeistas (subliuško) iki 357,0 m cm aukščio atstumu nuo žemės,
horizontalia kryptimi paveiktas plotis iki 99,0 cm nuo pagrindinės sienos (žr. į 13 pav.).
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13 pav. Pirmo bandinio vaizdas pašalinus išorinį tinko sluoksnį, po bandymo.
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2.2.

Antras bandinys

2020-10-12 d. aplinkos temperatūra bandymo pradžioje buvo + 13 °C. Žemiau pateikiami
bandymų eigos fragmentai, detaliau žr. į PRIEDĄ Nr. 3.
Bandymo pradžia

0:06:59 Stebimas išsilydžiusios EPS masės
lašėjimas nuo viršulangio, ant žemės, per
atsiradusias ertmes tinko sluoksnyje.
Prilašėjusi ištirpusi EPS masė veikiama
kaitros liepsnoja.
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0:11:37 Stebimas nuo viršulangio ant
žemės prilašėjusios ištirpusios EPS masės
liepsnojimas

0:17:13 Buvo matomas degančių medžio
tašų bokštelio sugriuvimo pradžia, liepsnos
poveikis mažėjo.
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0:18:44 Sumažėjus degimo intensyvumui,
matomas fasado degimas virš viršutinio
angokraščio

0:19:57 Per fasade atsiradusį plyšį veržiasi
liepsna
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0:20:44 Stebimas degančių medžio tašų
bokštelio sugriuvimas, liepsnos poveikis
mažėja.

0:30:14 Buvo pradedamas rusenančių
medžio tašų liekanų gesinimas, toliau
tęsiami temperatūros matavimai fasado
sistemoje.
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1:00:00 Pašalinus rusenančių medžio tašų
poveikį ir tęsiant stebėjimus, per 30 min.
stebėjimo laikotarpį degimo požymių fasado
sistemoje nenustatyta, temperatūra fasado
sistemoje mažėjo.

Apibendrinant vizualius stebėjimus bandymo metu, veikiant kaitrai iš degimo kameros
tinko sluoksnis angokraščiuose deformavosi ir trupėjo, polistireninis putplastis bliuško,
išsilydžiusio polistireninio putplasčio masė per atsiradusias ertmes tinke lašėjo bei garavo,
toliau veikiant kaitrai iš degimo kameros, įkaitę polistireninio putplasčio masės garai, jos
sankaupų ties atsiradusiomis tinko ertmėmis angokraštyje arba prilašėjusių telkinių vietose,
liepsnojo, o mažėjant kaitros poveikiui geso.
Matavimo įranga užfiksuotos bandinio temperatūros kitimo per laiką kreivės pateiktos 14
pav.
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14 pav. Antro bandinio temperatūros kitimas per laiką
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Didžiausia pasiekta temperatūra (158,47 °C) buvo užfiksuota praėjus 1380 s nuo bandymo
pradžios su TC4 termopora (1,1 m aukštis virš degimo kameros viršulangio). Kitų termoporų
užfiksuota temperatūra nesiekė 100 °C. Priklausomai nuo termoporų atstumo iki degimo
kameros atžvilgio, užfiksuota temperatūra buvo nuosekliai mažėjanti. Pagrindinėje sienoje
esančių TC1, TC2, TC3 termoporų (3,3 m aukštis virš degimo kameros viršulangio)
temperatūra buvo mažesnė palyginant su tame pat sluoksnyje ir arčiau degimo kameros
įterpta TC4 termopora.
Suformuotame sparne TC5 termoporos (4,3 m aukštis nuo žemės paviršiaus) temperatūra
buvo mažesnė palyginant su tame pat sluoksnyje ir arčiau degimo kameros įterpta TC6
termopora (1,1 m aukštis nuo žemės).
Atlikus bandymą ir nuardžius tinko sluoksnį gaisro paveiktame plote, nustatyta, kad
polistireninis putplastis vertikalia kryptimi pagrindinėje sienoje buvo pažeistas (subliuško)
iki 242,0 cm aukščio atstumu nuo degimo kameros angokraščių, horizontalia kryptimi
paveiktas plotis iki 190,0 cm virš degimo kameros angokraščių (žr. į 15 pav. Į šoną nuo
bandinio vidinio kampo platesnėje dalyje). Formuotame sparne polistireninio putplasčio
paveiktas plotas vertikalia kryptimi buvo pažeistas (subliuško) iki 230,0 cm aukščio atstumu
nuo žemės, horizontalia kryptimi paveiktas plotis iki 90,0 cm nuo pagrindinės sienos (žr. į
15 pav.).
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15 pav. Antro bandinio vaizdas pašalinus išorinį tinko sluoksnį, po bandymo.
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3. Rezultatų aptarimas
Atlikti dveji EPS 70 tipo polistireninio tinkuojamo putplasčio fasadų šiltinimo sistemų
natūriniai degumo bandymai prisilaikant DIN4102-20 (projektas) „Statybinių medžiagų ir
konstrukcinių elementų reakcija į ugnį. 20 dalis. Gaisro poveikio išorinių sienų apdailai
papildomas įvertinimas“ standarto reikalavimų.
Atliktų bandymų rezultatai parodė, kad DIN4102-20 (projektas) „Statybinių medžiagų ir
konstrukcinių elementų reakcija į ugnį. 20 dalis. Gaisro poveikio išorinių sienų apdailai
papildomas įvertinimas“ standarte nurodyti kritiniai fasado pažeidimų rodikliai nepasiekti.
Natūrinių bandymų metu degimo kameroje suformuota oro pritekėjimo anga ženkliai
pakėlė degimo kameros temperatūrą (ankščiau darytuose bandymuose be papildomo oro
pritekėjimo degimo kameroje pasiektos aukščiausios temperatūros vidurkis buvo 823,5 °C,
o šiuo atveju su oro pritekėjimu temperatūra 1 bandyme siekė 908,68°C, o 2 bandyme –
934,89°C), taip sudarant didesnį temperatūrinį poveikį tiek į suformuotą lango angokraštį,
tiek į fasado apšiltinimo sluoksnius aukščiau imituojamo angokraščio. Nepaisant didesnės
temperatūrinės apkrovos angokraščio mazgas išliko konstrukciškai stabilus, o viršutiniai
armuoto tinko silikatiniai sluoksniai nesuiro ir neatidengė apšiltinimo sistemos vidiniu
apšiltinimo sluoksniu tiesioginiam liepsnos poveikiui. Detalesni natūrinių bandymų
rezultatai ir sugretinimas pateikiami 3 lentelėje.

32

3 lentelė. Natūrinių bandymų rezultatų apibendrinimo lentelė.
Bandinys

Temperatūra, °C
Tmax 1,1 m
3,3 m aukštyje, 4,3 m aukštyje
aukštyje,
išoriniame
nuo žemės
išoriniame
sluoksniuose
pav.,
bandinio
pagrindinėje
išoriniame
sluoksnyje
sienoje (1
sluoksnyje
(1bandymas-TC3, bandymas-TC4,
sparne (1
TC5, TC6, 2
bandymas-TC1,
2 bandymas-TC4)
bandymas-TC1, 2 bandymas –
TC2, TC3)
TC5)

Gaisro
apkrovos
išsivysčiusio
gaisro stadijos
poveikio
trukmė

EPS sluoksnio pažeidimai nuo degimo kameros angokraščių

Aplinkos
oro

Tmax
degimo
kameroje
(TC7)

Vertikalia
Horizontalia
Vertikalia
Horizontalia
kryptimi
kryptimi
kryptimi
kryptimi
pagrindiniam pagrindinia suformuotame suformuotame
e fasade, cm me fasade,
sparne nuo
sparne nuo
cm
žemės pav., cm
pagrindinės
sienos, cm

Nr. 1

13

908,68

122,85

< 100

< 100

apie 16 min.

241,0

140,0

357,0

99,0

Nr. 2

13

934,89

158,47

< 100

< 100

apie 16 min.

242,0

190,0

230,0

90,0

Čia: Tmax – aukščiausia bandymų metu nustatyta temperatūra, °C;
Termopora TC7 – įrengta degimo kameroje;
Termopora 1 bandymas TC3, 2 bandymas TC4 – įterpta bandinio paviršiuje, po apdailiniu dekoratyvinio tinko sluoksniu, 1,1 m aukštyje virš degimo kameros
viršulangio (arčiausia gaisro židiniui);
Termoporos pagrindinėje sienoje 1 bandyme TC4, TC5, TC6, 2 bandyme TC1, TC2, TC3 – įterpta bandinio paviršiuje, po apdailiniu dekoratyvinio tinko sluoksniu, 3,3
m aukštyje virš degimo kameros viršulangio;
Termoporos suformuotame sparne 1 bandyme TC1 – 4,3 m nuo žemės paviršiaus, TC2- 2,1 m nuo žemės paviršiaus, 2 bandyme TC5- 4,3 m nuo žemės paviršiaus,
TC6 – 2,1 m nuo žemės paviršiaus.
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Iš 3 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad visų atliktų fasado sistemos bandymų
temperatūros matavimų parodymų skirtumai rodo skirtingas pasiektas temperatūras
degant vienodai gaisro apkrovai. Degimo kameroje pasiekta aukščiausia temperatūra
bandymo Nr. 1 metu yra 908,68 °C, o bandymo Nr. 2 – 934,89°C.
Didžiausia pasiekta temperatūra bandymo Nr. 1 metu (122,85°C) buvo užfiksuota praėjus
1220 s nuo bandymo pradžios, o 2 bandymo metu temperatūra (158,47 °C) buvo užfiksuota
praėjus 1380 s (termoporos aukštis 1,1 m virš degimo kameros viršulangio). Kitų termoporų
užfiksuota temperatūra nesiekė 100 °C. Priklausomai nuo termoporų atstumo iki degimo
kameros atžvilgio, užfiksuota temperatūra buvo nuosekliai mažėjanti. Pagrindinėje sienoje
esančių 3,3 m aukštyje virš degimo kameros viršulangio termoporų temperatūra buvo
mažesnė palyginant su tame pat sluoksnyje ir arčiau degimo kameros įterpta termopora.
Suformuotame sparne termoporos, esančios 4,3 m aukštyje nuo žemės paviršiaus,
temperatūra buvo mažesnė palyginant su tame pat sluoksnyje ir arčiau degimo kameros
įterpta termopora (1,1 m aukštis nuo žemės).
Atlikus bandymą ir nuardžius tinko sluoksnį gaisro paveiktame plote, Bandyme Nr. 1
nustatyta, kad polistireninis putplastis vertikalia kryptimi pagrindinėje sienoje buvo
pažeistas (subliuško) iki 241,0 cm aukščio atstumu nuo degimo kameros angokraščių,
horizontalia kryptimi paveiktas plotis iki 140,0 cm virš degimo kameros (žr. į 13 pav. Į šoną
nuo bandinio vidinio kampo platesnėje dalyje). Formuotame sparne polistireninio
putplasčio paveiktas plotas vertikalia kryptimi buvo pažeistas (subliuško) iki 357,0 m cm
aukščio atstumu nuo žemės, horizontalia kryptimi paveiktas plotis iki 99,0 cm nuo
pagrindinės sienos (žr. į 13 pav.). Bandyme Nr. 2 polistireninis putplastis vertikalia kryptimi
pagrindinėje sienoje buvo pažeistas (subliuško) iki 242,0 cm aukščio atstumu nuo degimo
kameros angokraščių, horizontalia kryptimi paveiktas plotis iki 190,0 cm virš degimo
kameros angokraščių (žr. į 15 pav. Į šoną nuo bandinio vidinio kampo platesnėje dalyje).
Formuotame sparne polistireninio putplasčio paveiktas plotas vertikalia kryptimi buvo
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pažeistas (subliuško) iki 230,0 cm aukščio atstumu nuo žemės, horizontalia kryptimi
paveiktas plotis iki 90,0 cm nuo pagrindinės sienos (žr. į 15 pav.).
Visų atliktų natūrinių bandymų rezultatų palyginimas su vertinimo kriterijais pagal DIN
4102-20 (projektas) pateikiamas 4 ir 5 lentelėse.

35

4 lentelė. Pirmo bandinio bandymų rezultatų lentelė.
Vertinimo kriterijus pagal DIN 4102-20 (projektas)
Išorinis liepsnos
plitimas

Vidinis liepsnos
plitimas

Liepsnojančios
dalelės ir lašeliai

Rezultatas

Atitiktis
Taip/Ne

Negali būti jokių liepsnojančių
nuolaužų (išskyrus tirpstančias arba
suanglėjusias) ≥ 3,5 m aukštyje virš
angos

Jokių liepsnojančių bandinio
nuolaužų ≥ 3,5 m aukštyje
virš degimo kameros angos
nebuvo

Taip

Temperatūra sienos paviršiuje negali
viršyti 500 °C ≥ 3,5 m aukštyje virš
angos

< 100 °C

Taip

Negali būti jokio stebimo ilgesnio nei
30 sek nenutrūkstančio liepsnojimo ≥
3,5 m aukštyje virš angos

Gaisras neišplito iki 3,5 m
aukščio virš degimo kameros
angos

Taip

Liepsna negali pasiekti bandinio
viršaus viso bandymo metu

Liepsnojimo ≥ 3,5 m aukštyje
virš degimo kameros angos
ir bandinio viršuje nebuvo

Taip

Negali būti jokių liepsnojančių
nuolaužų (išskyrus tirpstančias arba
suanglėjusias) ≥ 3,5 m aukštyje virš
angos

Gaisras neišplito iki 3,5 m
aukščio virš degimo kameros
angos. Polistireninis
putplastis vertikalia kryptimi
buvo pažeistas (išsilydęs) iki
193,5 cm aukštyje

Taip

Temperatūra vidiniame sluoksnyje
arba angose negali viršyti 500 °C ≥ 3,5
m aukštyje virš angos

Nematuota

-

Krentančios degančios ir nedegančios
dalelės bei liepsnos plitimas jų
horizontalia kryptimi užgesinus
liepsnos šaltinį turi nutrūkti per 90
sek.

Krentančių degančių ir
nedegančių dalelių bei
liepsnos plitimas nutrūko iki
liepsnos šaltinio užgesinimo

Taip
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5 lentelė. Antro bandinio bandymų rezultatų lentelė.
Vertinimo kriterijus pagal DIN 4102-20 (projektas)
Išorinis liepsnos
plitimas

Vidinis liepsnos
plitimas

Liepsnojančios
dalelės ir lašeliai

Rezultatas

Atitiktis
Taip/Ne

Negali būti jokių liepsnojančių
nuolaužų (išskyrus tirpstančias arba
suanglėjusias) ≥ 3,5 m aukštyje virš
angos

Jokių liepsnojančių bandinio
nuolaužų ≥ 3,5 m aukštyje
virš degimo kameros angos
nebuvo

Taip

Temperatūra sienos paviršiuje negali
viršyti 500 °C ≥ 3,5 m aukštyje virš
angos

< 100 °C

Taip

Negali būti jokio stebimo ilgesnio nei
30 sek nenutrūkstančio liepsnojimo ≥
3,5 m aukštyje virš angos

Gaisras neišplito iki 3,5 m
aukščio virš degimo kameros
angos

Taip

Liepsna negali pasiekti bandinio
viršaus viso bandymo metu

Liepsnojimo ≥ 3,5 m aukštyje
virš degimo kameros angos
ir bandinio viršuje nebuvo

Taip

Negali būti jokių liepsnojančių
nuolaužų (išskyrus tirpstančias arba
suanglėjusias) ≥ 3,5 m aukštyje virš
angos

Gaisras neišplito iki 3,5 m
aukščio virš degimo kameros
angos. Polistireninis
putplastis vertikalia kryptimi
buvo pažeistas (išsilydęs) iki
177 cm aukštyje

Taip

Temperatūra vidiniame sluoksnyje
arba angose negali viršyti 500 °C ≥ 3,5
m aukštyje virš angos

Nematuota

-

Krentančios degančios ir nedegančios
dalelės bei liepsnos plitimas jų
horizontalia kryptimi užgesinus
liepsnos šaltinį turi nutrūkti per 90
sek.

Krentančių degančių ir
nedegančių dalelių bei
liepsnos plitimas nutrūko iki
liepsnos šaltinio užgesinimo

Taip
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Apibendrinant visų atliktų bandymų rezultatus, mažos liepsnos matavimų rezultatai atitiko
LST EN ISO 11925-2:2010 „Reakcijos į ugnį bandymai. Gaminių užsidegamumas tiesiogiai
veikiant liepsna. 2 dalis. Bandymas pavieniu liepsnos šaltiniu” nustatytus kriterijus.
Natūrinių bandymų rezultatai atitiko vokiško standarto metode DIN 4102-20 (projektas)
„Statybinių medžiagų ir konstrukcinių elementų reakcija į ugnį. 20 dalis. Gaisro poveikio
išorinių sienų apdailai papildomas įvertinimas“ nustatytus vertinimo kriterijus, taikomus
pagrindinei fasado sistemos bandinio sienai ir formuotam bandinio sparnui. Fasado apdaila
imituoto 25 kg spygliuočio medienos gaisro poveikį atlaikė, pašalinus gaisro poveikį fasado
sistema degimo nepalaikė.
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4. Priedai
PRIEDAS Nr. 1. Vidutinio masto natūrinio fasado bandymų ataskaita Nr. TA-4/2021 (8 lapų);
PRIEDAS Nr. 2. USB laikmena su skaitmeninio formato nuotraukomis ir bandymų vaizdo
įrašais (2 vnt.).
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