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Anotácia:
Spôsob vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami (2) pozostáva z nasledujúcich krokov: a)
uzatvorenie oceľového profilu s pásnicami (2) vložením
materiálu na báze minerálnej vlny (1) s hrúbkou 3 až 10 cm
medzi konce pásnic (2); b) vystuženie oceľového profilu
vytváraným krabicovým skeletom z dielov výstužnej kovovej galvanizovanej sieťky (3) po obvode oceľového profilu
s odstupom od oceľového profilu vytvoreným prestrihávaním ôk sieťky (3) a zalamovaním ich koncov smerom ku
konštrukcii, pričom vzájomná vzdialenosť medzi bodmi,
v ktorých je sieťka (3) prestrihnutá, nie je väčšia ako 40 cm;
c) aplikácia protipožiarnej omietkoviny nástrekom tlakovým vzduchom na pásnice (2) oceľového profilu, plochy
minerálnej vlny (1) a na kovovú galvanizovanú sieťku (3),
kým jej hrúbka nedosiahne aspoň dvojnásobok odstupu kovovej galvanizovanej sieťky (3) od oceľového profilu.
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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka spôsobu vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami
a samotnej štruktúry protipožiarneho obalu vytváraného spôsobom podľa technického riešenia. Technické
riešenie spadá do oblasti stavebníctva a protipožiarnej ochrany.
Doterajší stav techniky
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V súčasnosti, oceľové valcované profily tvaru I tvoria v stavebníctve často používaný nosný konštrukčný
systém. Vytvárajú sústavu nosných vertikálnych a horizontálnych prvkov. Ich nevýhodou je, že tieto oceľové
prvky treba chrániť pred vplyvom požiaru, nakoľko už pri teplotách nad 300 °C dochádza k strate únosnosti.
Toto je jedným z dôvodov, prečo sa používajú rôzne spôsoby ochrany konštrukcie pred účinkami zvýšenia
teploty pri požiaroch.
Jedným zo spôsobov ochrany, je aplikácia protipožiarnych omietkovín, ktoré sú na tento účel vyvinuté.
Protipožiarna omietkovina sa nanáša zvyčajne nástrekom na povrch oceľových prvkov po celej ich ploche.
Ochranná vrstva je z dôvodu funkčnosti vystužená oceľovou sieťkou. Odstupy od povrchu ocele sa udržujú
dištančnými prvkami typu PVC.
Nevýhodou technológie nástreku na oceľové profily s pásnicami je komplikovaná aplikácia protipožiarneho nástreku na vnútorných plochách pásnic. Dielo tak nemôže vykazovať požadované parametre, keďže
nie je možné dosiahnuť hrúbku nástreku na týchto plochách, a tým sa nedosahuje predpísaná požiarna
odolnosť. Výsledné dielo pôsobí neesteticky, a tým sa stáva nepoužiteľné v občianskej výstavbe. To evokovalo vynájdenie spôsobu vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami a protipožiarneho obalu podľa úžitkového vzoru.
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Podstata technického riešenia
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Vyššie uvedené nedostatky zo stavu techniky odstraňuje spôsob vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami a protipožiarny obal podľa technického riešenia. Riešenie je založené na krabicovom uzavretí oceľového profilu s pásnicami a na následnej aplikácií protipožiarnej omietkoviny nástrekom. Na účely tohto technického riešenia, treba pod termínom „oceľový profil s pásnicami„ chápať vertikálne a horizontálne valcované oceľové profily typu HEA/HEB/IPE/IPN.
Podstata spôsobu vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami spočíva v nasledujúcich krokoch. Najskôr sa uzatvára profil tak, že medzi konce pásnic oceľového profilu sa vkladá materiál
na báze minerálnej vlny s hrúbkou výhodne 3 až 10 cm podľa typu a veľkosti profilu. Materiál na báze minerálnej vlny sa, v podobe plátov, predpripravuje na vedľajšom pracovisku. Jednotlivé styky dielcov budú riešené absolútnym dorazom tak, aby nevznikla medzi nimi medzera. Nasleduje montáž vystuženej oceľovej
sieťky (pletiva) tak, že vystužovanie oceľového profilu sa uskutočňuje vytváraným krabicovým skeletom
z kovovej zváranej galvanizovanej sieťky po obvode oceľového profilu výhodne s odstupom od oceľového
profilu minimálne 1 cm a maximálne 2 cm. Oceľová sieťka je výhodne tvorená zváraným drôtom výhodne
s okami 19 x 19 mm s hrúbkou drôtu 1,4 mm. Takáto sieťka je dostatočne tuhá, aby zabezpečila požadovaný
tvar a je stále dostatočne tvarovateľná. Jednotlivé diely sieťky sú nastrihané na vedľajšom pracovisku a predpripravené zahnutím do požadovaného tvaru a to zväčša tvaru U alebo L. Sieťka sa výhodne montuje tak, aby
bola umiestnená zhruba v polovici vrstvy nástreku. Dištančná vzdialenosť medzi oceľovou sieťkou a konštrukciou je vymedzená „koníkom“, ktorý nahrádza PVC-dištančné prvky a stabilizuje polohu sieťky, pričom
vznikne tak, že sa prestrihne oko oceľovej sieťky a zalomí sa smerom ku konštrukcii. Z dôvodu tuhosti,
vzdialenosť medzi „koníkmi“ nesmie byť väčšia ako 40 cm. Tieto miesta prestrihnutia oka oceľovej sieťky sa
volia podľa potreby. Ich počet je volený podľa tvaru prvku, pričom vzájomná vzdialenosť prestrihnutí na
jednej strane konštrukcie nesmie byť väčšia ako 40 cm – aby bolo zabezpečené dostatočné krytie sieťky nástrekom. Oceľová sieťka sa aplikuje po obvode konštrukcie tak, že jednotlivé dielce sieťky sú montované
s presahom výhodne min. 5 cm čím sa dosiahne dostatočná tuhosť. Oceľová sieťka sa drôtuje (spája) dohromady na strane materiálu na báze minerálnej vlny. Fixované body sú výhodne od seba vzdialené minimálne
10 a maximálne 15 cm. Na pripravenú oceľovú konštrukciu sa napokon aplikuje protipožiarna omietkovina
nástrekom na pásnice oceľového profilu, na plochy materiálu na báze minerálnej vlny a na kovovú, výhodne
zváranú galvanizovanú sieťku. Omietkovina je výhodne nanášaná pod tlakom závitovým čerpadlom. Omietková zmes vzniká výhodne zamiešaním v miešačke s vertikálnym vynúteným miešaním. Zmes pod tlakom
v ústi pištole je nanášaná (tlačeným vzduchom/kompresorom). Omietkovina sa nanáša výhodne v dvoch
vrstvách s tým, že prestávka medzi vrstvami nesmie prekročiť dobu zatuhnutia (cca 2 až 3 hod. podľa poveternostných podmienok), čo je výhodné pre hrúbky viac ako 2 cm. Aplikácia v dvoch vrstvách navyše umož-
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ňuje ručné zahladenie pri druhom nástreku, vďaka čomu sa dosahuje estetický výsledok. Hrúbka protipožiarnej omietkoviny na daný oceľový prvok je stanovená DIM tabuľkami a presným výpočtom. Protipožiarna
omietkovina nanášaná nástrekom na pásnice oceľového profilu, na plochy minerálnej vlny a na kovovú, výhodne zváranú galvanizovanú sieťku sa aplikuje dovtedy, kým jej hrúbka nedosiahne aspoň dvojnásobok odstupu kovovej zváranej galvanizovanej sieťky od oceľového profilu.
Výsledkom spôsobu vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami je protipožiarny obal, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený: aspoň jedným plátom materiálu na báze minerálnej
vlny vsadeným medzi aspoň jedny konce pásnic oceľového profilu. Ďalej je tvorený kovovou galvanizovanou, výhodne zváranou sieťkou s odstupom obopínajúcou celý oceľový profil a plátom materiálu na báze minerálnej vlny. Napokon je tvorený nástrekovým plášťom protipožiarnej omietkoviny prekrývajúcim kovovú
galvanizovanú, výhodne zváranú sieťku. Kovová galvanizovaná, výhodne zváraná sieťka je výhodne ukončená preložením. Kovová galvanizovaná, výhodne zváraná sieťka má po svojom obvode prestrihnutia výhodne s odsadením 1 cm.
Výhody spôsobu vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami podľa technického
riešenia spočívajú v tom, že navrhovaným riešením na oceľovom profile uzavretého do „krabice“ dochádza
k úspore plochy potrebnej pre nástrek. Zjednodušuje sa aplikácia protipožiarneho nástreku, pretože sa pracuje
len s dvoma dielmi sieťky s predpripraveným zahnutím do tvaru U alebo L. Pri dimenzovaní potrebnej hrúbky nástreku môže projektant uvažovať s menšou plochou povrchu konštrukcie, čím dochádza k zníženiu potrebnej vrstvy omietkoviny. Oceľový profil je vystužený galvanizovanou sieťkou, výhodne zváranou, tak, že
jej tuhosť zabezpečuje potrebný odstup od povrchu, bez potreby dištančných prvkov. Po celom obvode je zabezpečená požadovaná hrúbka omietkoviny stanovená projektom. Pri tomto spôsobe aplikácie dochádza
k úspore materiálu a pracnosti. Dielo tak spĺňa zvýšené estetické nároky požadované v občianskej výstavbe a
taktiež spĺňa požiadavky architektov na interiérové prevedenia. Pri aplikácií touto metódou neprichádza ku
znečisteniu okolia ak strate materiálu.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Spôsob vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami a protipožiarny obal podľa
technického riešenia je objasnený na priložených výkresoch, kde obr. 1 zobrazuje rez stĺpom z oceľových
profilov HEA/HEB s aplikovanou štruktúrou protipožiarnej omietky do krabicového uzavretia profilu. Obr. 2
zobrazuje rez väzníkom oceľových profilov IPE/IPN s aplikovanou štruktúrou protipožiarnej omietky do
krabicového uzavretia profilu. Obr. 3 zobrazuje rez pomocnou konštrukciou oceľových profilov UPE/UPN
s aplikovanou štruktúrou protipožiarnej omietky do krabicového uzavretia profilu.
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Príklad 1
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná realizácia spôsobu vytvárania protipožiarneho
obalu na oceľových profiloch stĺpu HEA/HEB s pásnicami podľa technického riešenia, ktoré je zobrazené na
obr. 1. Najskôr sa medzi konce prvého páru pásnic oceľového profilu vkladá materiál na báze minerálnej vlny s hrúbkou 5 cm. Aj medzi konce druhého páru pásnic oceľového profilu sa vkladá materiál na báze minerálnej vlny s hrúbkou 5 cm. Nasleduje vystužovanie oceľového profilu HEA/HEB vytváraným krabicovým
skeletom z dielov tvaru U alebo L kovovej, výhodne zváranej galvanizovanej sieťky 19 x 19 x 1,4 cm po obvode oceľového profilu s 2 cm odstupom od oceľového profilu. Dištančná vzdialenosť – odstup 2 cm medzi
oceľovou sieťkou a konštrukciou je vymedzená „koníkom“, ktorý vznikne tak, že sa prestrihne oko oceľovej
sieťky a zalomí sa smerom ku konštrukcii. Napokon sa aplikuje protipožiarna omietkovina nástrekom na
pásnice oceľového profilu, na plochy minerálnej vlny a na kovovú, výhodne zváranú galvanizovanú sieťku
dovtedy, kým jej hrúbka nedosiahne dvojnásobok odstupu kovovej, výhodne zváranej galvanizovanej sieťky
od oceľového profilu. Omietkovina sa nanáša v dvoch vrstvách s prestávkou 2 až 3 hodiny medzi striekaniami.
Výsledným produktom spôsobu je protipožiarny obal na oceľových profiloch stĺpu HEA/HEB s pásnicami, ktorý je tvorený: dvoma plátmi materiálu na báze minerálnej vlny 1 vsadenými medzi koncami dvoch párov pásnic 2 oceľového profilu; kovovou galvanizovanou, výhodne zváranou sieťkou 3 19 x 19 x 1,4 cm
s odstupom obopínajúcou celý oceľový profil a dva pláty materiálu na báze minerálnej vlny 1; plášťom 4
protipožiarnej omietkoviny prekrývajúcim kovovú galvanizovanú zváranú sieťku 3. Kovová galvanizovaná,
výhodne zváraná sieťka 3 je ukončená montážnym preložením 5. Plášť 4 protipožiarnej omietkoviny má
hrúbku dvojnásobku odstupu kovovej, výhodne zváranej galvanizovanej sieťky od oceľového profilu. Kovová galvanizovaná, výhodne zváraná sieťka 3 má po svojom obvode prestrihnutia 6 s odsadením 1 cm.
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Príklad 2
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná realizácia spôsobu vytvárania protipožiarneho
obalu na oceľových profiloch väzníka IPE/IPN s pásnicami podľa technického riešenia, ktoré je zobrazené na
obr. 2. Najskôr sa medzi konce prvého páru pásnic oceľového profilu vkladá materiál na báze minerálnej vlny s hrúbkou 5 cm. Aj medzi konce druhého páru pásnic oceľového profilu sa vkladá materiál na báze minerálnej vlny s hrúbkou 5 cm. Nasleduje vystužovanie oceľového profilu IPE/IPN vytváraným krabicovým skeletom z dielov tvaru U alebo L kovovej, výhodne zváranej galvanizovanej sieťky 19 x 19 x 1,4 cm po obvode
oceľového profilu s 2 cm odstupom od oceľového profilu. Dištančná vzdialenosť – odstup 2 cm medzi oceľovou sieťkou a konštrukciou je vymedzená „koníkom“, ktorý vznikne tak, že sa prestrihne oko oceľovej
sieťky a zalomí sa smerom ku konštrukcii. Napokon sa aplikuje protipožiarna omietkovina nástrekom na
pásnice oceľového profilu, na plochy materiálu na báze minerálnej vlny a na kovovú, výhodne zváranú galvanizovanú sieťku dovtedy, kým jej hrúbka nedosiahne dvojnásobok odstupu kovovej, výhodne zváranej
galvanizovanej sieťky od oceľového profilu. Omietkovina sa nanáša v dvoch vrstvách s prestávkou 2 až 3
hodín medzi striekaniami.
Výsledným produktom spôsobu je protipožiarny obal na oceľových profiloch väzníka IPE/IPN s pásnicami, ktorý je tvorený: dvoma plátmi materiálu na báze minerálnej vlny 1 vsadenými medzi koncami dvoch
párov pásnic 2 oceľového profilu; kovovou galvanizovanou, výhodne zváranou sieťkou 3 19 x 19 x 1,4 cm
s odstupom obopínajúcou celý oceľový profil a dva pláty materiálu na báze minerálnej vlny 1; plášťom 4
protipožiarnej omietkoviny prekrývajúcim kovovú galvanizovanú, výhodne zváranú sieťku 3. Kovová galvanizovaná zváraná sieťka 3 je ukončená montážnym preložením 5. Plášť 4 protipožiarnej omietkoviny má
hrúbku dvojnásobku odstupu kovovej, výhodne zváranej galvanizovanej sieťky od oceľového profilu. Kovová galvanizovaná, výhodne zváraná sieťka 3 má po svojom obvode prestrihnutia 6 s odsadením 1 cm.
Príklad 3
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná realizácia spôsobu vytvárania protipožiarneho
obalu na oceľových profiloch pomocnej konštrukcie UPE/UPN s pásnicami podľa technického riešenia, ktoré
je zobrazené na obr. 3. Najskôr sa medzi konce pásnic oceľového profilu vkladá minerálna vlna s hrúbkou 5
cm. Nasleduje vystužovanie oceľového profilu UPE/UPN vytváraným krabicovým skeletom z dielov tvaru U
alebo L kovovej, výhodne zváranej galvanizovanej sieťky 19 x 19 x 1,4 cm po obvode oceľového profilu s 2
cm odstupom od oceľového profilu. Dištančná vzdialenosť – odstup 2 cm medzi oceľovou sieťkou a konštrukciou je vymedzená „koníkom“, ktorý vznikne tak, že sa prestrihne oko oceľovej sieťky a zalomí sa smerom ku konštrukcii. Napokon sa aplikuje protipožiarna omietkovina nástrekom na pásnice oceľového profilu,
plochy minerálnej vlny a na kovovú, výhodne zváranú galvanizovanú sieťku dovtedy, kým jej hrúbka nedosiahne dvojnásobok odstupu kovovej, výhodne zváranej galvanizovanej sieťky od oceľového profilu. Omietkovina sa nanáša v dvoch vrstvách s prestávkou 2 až 3 hodín medzi striekaniami.
Výsledným produktom spôsobu je protipožiarny obal na oceľových profiloch väzníka UPE/UPN s pásnicami, ktorý je tvorený: plátom minerálnej vlny 1 vsadeným medzi konce pásnic 2 oceľového profilu; kovovou galvanizovanou, výhodne zváranou sieťkou 3 19 x 19 x 1,4 cm s odstupom obopínajúcou celý oceľový
profil a platom minerálnej vlny 1; nástrekovým plášťom 4 protipožiarnej omietkoviny prekrývajúcim kovovú
galvanizovanú, výhodne zváranú sieťku 3. Kovová galvanizovaná, výhodne zváraná sieťka 3 je ukončená
montážnym preložením 5. Plášť 4 protipožiarnej omietkoviny má hrúbku dvojnásobku odstupu kovovej, výhodne zváranej galvanizovanej sieťky od oceľového profilu. Kovová galvanizovaná, výhodne zváraná sieťka
3 má po svojom obvode prestrihnutia 6 s odsadením 1 cm.
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Priemyselná využiteľnosť
Spôsob vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami a protipožiarny obal podľa
technického riešenia je využiteľný v stavebníctve.
50
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1. Spôsob vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami (2), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z nasledujúcich krokov: a) uzatvorenie oceľového profilu s pásnicami (2)
vložením materiálu na báze minerálnej vlny (1) s hrúbkou 3 až 10 cm medzi konce pásnic (2); b) vystuženie
oceľového profilu vytváraným krabicovým skeletom z dielov výstužnej kovovej galvanizovanej sieťky (3) po
obvode oceľového profilu s odstupom od oceľového profilu vytvoreným prestrihávaním ôk sieťky (3) a zalamovaním ich koncov smerom ku konštrukcii, pričom vzájomná vzdialenosť medzi bodmi, v ktorých je
sieťka (3) prestrihnutá nie je väčšia ako 40 cm; c) aplikácia protipožiarnej omietkoviny nástrekom tlakovým
vzduchom na pásnice (2) oceľového profilu, na plochy minerálnej vlny (1) a na kovovú galvanizovanú sieťku
(3), kým jej hrúbka nedosiahne aspoň dvojnásobok odstupu kovovej galvanizovanej sieťky (3) od oceľového
profilu.
2. Spôsob vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami (2) podľa nároku 1,
v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vystužovanie oceľového profilu vytváraným krabicovým skeletom sa
uskutočňuje z dielov tvaru „U“ a/alebo „L“ výstužnej kovovej galvanizovanej sieťky (3).
3. Spôsob vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami (2) podľa nároku 1 alebo
2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kovová galvanizovaná sieťka (3)je umiestnená v polovici hrúbky
omietkoviny.
4. Spôsob vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami (2) podľa nároku 1 alebo
2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že odstup dielov výstužnej kovovej galvanizovanej sieťky (3) od oceľového profilu je minimálne 1 cm a maximálne 2 cm.
5. Spôsob vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami (2) podľa ktoréhokoľvek
z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že protipožiarna omietkovina sa aplikuje
v dvoch vrstvách s prestávkou medzi vrstvami, umožňujúcou zatuhnutie prvej vrstvy.
6. Spôsob vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami (2) podľa nároku 5,
v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prestávka medzi aplikáciou prvej a druhej vrstvy je minimálne 2 hodiny a maximálne 3 hodiny.
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