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I.

ÉPÍTETTŐKNEK:

A Cégünk által forgalmazott építéstechnológia egy 1973‐ból származó dán szabadalommal
rendelkező duzzasztott‐agyagszemcse adalékos könnyűbeton előregyártott falpanel technológia,
mely a monolit vasbeton falakhoz hasonló betonacél vasalással készül egyedi gyártmánytervezés
alapján, azaz teljes értékű házat eredményez, csakúgy mint a téglaház.
Ez a panel rendszer tömör falpanelekből áll, mely ‐ igény szerint – félig előregyártott vasbeton
födém kéregpaneles födém rendszerrel egészül ki.
Az építéstechnológia forgalmazása Magyarországon 2019-ben kezdődött meg, és azóta már több
mint 150 családi ház és 10 társasház is épült az ország területén ezzel a technológiával.

1. kép: veszprémi családi ház első emeleti falpanelek daruzása

A falpaneleket a Thomas‐Praefab holding gyártja, a gyártó honlapja: http://www.praefa.com. A
gyártó számos gyárral rendelkezik Nyugat-Európában. Cégünk a német és a lengyel gyárral van
napi üzleti kapcsolatban, melyek naponta kb. 3000 m2 falpanelt gyártanak.
A termék ISO9001 akkreditációval rendelkezik, és az Eurocode 305/2011/EU CE jogharmonizált
teljesítmény nyilatkozat szerint folyik a gyártmánytervezés.
A technológia 3-4 szintes épület magasságig építhető tisztán ebből a rendszerből, de
kéregpaneles falazattal kombinálva akár 12 szint is kivitelezhető.
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2. kép: duzzasztott‐agyagszemcse

A duzzasztott‐agyagszemcséknek köszönhetően a normál vasbetonnál könnyebb, illetve
emberközelibb anyagot kapunk a beton előnyös tulajdonságainak megtartásával. Így például a
kapott anyag ugyanúgy tűzálló, fagyálló, jó hangszigetelő, mint a beton.
További előnye, hogy a normál betonnál jobb a páradiffúziós és hőátbocsátási tényezője, ezáltal
biztosítja az optimális klímát a lakó‐, és tartózkodási terekben. Ezen kívül környezetbarát ‐
semleges pH értekkel rendelkezik. Nem bomlik el, és a kártevőkkel szemben is ellenálló.

3. kép: duzzasztott‐agyag adalékos könnyű betonok tulajdonságai

A 2021. január 1‐el életbe lépett épület energetikai előírások által javasolt minimális
hőátbocsátási érték falszerkezetekre 0,24W/m2K. Ennek megfelelően az alábbi táblázatban
megtalálhatóak a falpanelekre és hőszigetelésekre vonatkozó hőátbocsátási értékek.
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4.

kép: hőátbocsátási tulajdonságok

A fajsúlyából (1200‐1600kg/m3) kifolyólag kifejezetten jó akusztikai tulajdonságokkal rendelkező
anyagról van szó, ahogy azt az alábbi táblázat is mutatja.
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5. kép: akusztikai tulajdonságok
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Szintén a fajsúlyból kifolyólag a hőtároló kapacitása is jobb lesz az ebből az anyagból készülő
épületeknek, mint például a könnyűszerkezetes épületeknek. A teherhordó falazatok általában LC16,
a válaszfalak LC12 könnyűbetonból készülnek. Családi ház léptékben a teherbíró falak 15cm, a
válaszfalak pedig 12cm vastagsággal kerülnek kialakításra. Az építési technológia statikai váza úgy
működőképes, hogy az egymásra merőleges falsíkok merevítik egymást, ez adja az épületek globális
stabilitását, merevségét. Igény szerint lehet 10cm vastagságú paneleket is beépíteni, de az előbb
említettek miatt, csak azokon a helyeken, ahol nincsen szükség merevítésre.
A technológia minimális környezetterhelést jelent az építési terület környezetében, az építési munka
gyakorlatilag szerelési munkává redukálódik. A paneleket az előre elkészült hagyományos
fogadószerkezetre (általában síkalapozás) helyezik, ideiglenes oldaltámaszokkal beszintezik, és
függőlegesbe állítják, majd a falpanel csatlakozásoknál fűző vasalás beszerelése után a falhornyoknál
összebetonozzák. A falpaneleket a jelenleg hatályos hőtechnikai szabványoknak megfelelő (15‐20cm)
kőzetgyapot vagy EPS hőszigeteléssel javasolt ellátni lakóépületek esetében.
A falpanel a hagyományos falpanelekkel egyenrangú építési technológia műszaki szempontból, mely
azonban sokkal gyorsabb, 1 nap alatt (!) egy kb. 150 m2 alapterületű egyszintes családi ház teherhordó‐
és válaszfalpaneljei felállításra kerülnek.
Ráadásul ezek a falak már tartalmazzák az összes szakipari igény szerint kialakított faláttörést,
falhornyolást, teljes elektromos gégecsövezést, árnyékolás technológia fogadást, és kapcsoló illetve
dugalj helyének kialakítását.

6.kép: balra a duzzasztott agyag adalékos beton anyagszerkezete, jobbra horony kialakítás panel
felületben

További nagy előny, hogy ezzel az építési technológiával nagyobb nettó alapterületet érünk el, azaz nő a
tényleges lakótér, ugyanis a teherbíró falazatok szerkezeti vastagságai jóval kisebbek, mint például a
téglaházak esetén. Ez a megtakarítás egy bruttó 100 m2-es ház esetén akár 6-8 m2 is lehet!
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A nyers falpanelek mindkét oldalon teljesen sík felületekkel rendelkeznek, mely felületek
finom glettelés után már festhetőek is, ezáltal jelentős időt, pénzt, és energiát spórolunk meg.

7. kép: falpanel felülete a gyárban
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II.

TERVEZŐKNEK:

Tervezői szempontból a technológia előnye a hátránya is lehet egyben, amennyiben hátránynak
lehet értelmezni az építés közbeni improvizáció minimálisra csökkentését, természetesen az
ehhez szükséges előtervezési munka befektetése mellett.
A technológia minimális eltérések mellett tervezési szabadság tekintetében egyenrangú a
monolit vasbeton falszerkezetes épületekkel, megjegyezve azt, hogy íves falak csak
szegmensekből alakíthatóak ki.
A fő különbség a statikai vázban rejlik, mivel a technológiával az épület merevségét/stabilitását
az egymásnak merőlegesen vagy szögben támaszkodó tárcsák adják. Befogott szerkezetek
kialakítása nem járatos.
A falpanelek nút‐féderes kivitelben, függőleges él kialakítással rendelkeznek, és méretezett
betonacél fülekkel – és az azokat összekötő fűzővasalással – csatlakoznak egymáshoz. A falpanel
csatlakozások kitöltése gyártói technológiai leírás alapján kibetonozandóak, betonminőség:
C30/37.
Egyéb technológiai sajátosságok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normál falpanel méret: 6,00x3,00m
Legnagyobb falpanel méret: 9,00x4,00m
Teherhordó falvastagság: 150mm‐365mm
Válaszfal vastagság 100‐120 mm
Anyagminőség: LC16‐LC12 XC1, betonacél minőség: B500B
Testsűrűség: 600‐2000kg/m3
Nedvességtartalom szállításkor: 10‐15%
Tűzállósági osztály: A1 – nem éghető építőanyag (DIN 4102)
Végleges, alkalmazott falvastagság: gyártmánytervezés során
Alkalmazható födém rendszerek: előregyártott vasbeton kéregpaneles (saját rendszerelem),
monolit vasbeton födém, vagy fafödém.

8. kép: homlokzati teherhordó fal‐födém kapcsolat kialakítási sémája
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9. kép: közbenső főfal‐födém kapcsolat kialakítási sémája

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Koszorú kialakítása a falpanel technológiával nem járatos, így a tetőszerkezet esetleges
vízszintes igénybevételeinek felvételére a falpanelek nem alkalmasak, ezeket az
igénybevételeket födémmel, kötő gerendával, rácsostartós fedélszékkel, vagy ezekhez
hasonló szerkezeti kialakítással kell felvenni.
Térdfalas tetőtér beépítés falpanelek közötti monolit vasbeton pillérek betervezésével
megoldható, monolit vasbeton födém kialakítása esetén.
Talpszelemen rögzítése falpanelbe: korrózió álló méretezett menetes szárral ragasztott
kivitelben
Minimális nyílás áthidaló magasság: 25cm
Redőnytok hőhídmentesítés: falnyílás felnövelésével, vagy betontakarás (2cm) kizárás
kialakításával redőnytok magasságában.
Nyílászárók légtömörségének javasolt biztosítása: RAL szalaggal
Légtechnika betervezésének esetén gyártmány tervezési bemenő adat a kiviteli gépészeti terv
Előre gyártott lépcsők, kizárólag egyeneskarú kialakításban, kizárólag közületek esetén
A paneleket fogadó szerkezet kontúrjának (épületkontúr) kialakítása javasolt minimum
3.0cm‐rel nagyobb méretekkel, mint a panelekkel határolt alapterület.
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•

Javasolt aljzati rétegrend kialakítás:

Ellenkező esetben a vízszigetelés két ütemben készül, először a falpanelek alatt, majd a
helyiségekben.
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•

A technológia alkalmas pince kialakítására is, mely esetben az alábbi csomóponti
kialakítások járatosak:

10. kép: Egyik lehetőség a falpanel oldalról való megtámasztása egy kb. 10cm vastag
vasbeton leterhelő réteggel, amire a megszokott módon rákerülhet a padló rétegrend.

11. kép: Másik lehetőség a falpanel kiegészítő betonacél tüskével való rögzítése a
vasbeton aljzathoz.
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III.

KIVITELEZŐKNEK:

A gyártás előtt a Kivitelezőnek a gyártmánytervek megküldésre kerülnek, mely gyártmánytervek
alapján a falpanelek érkezési sorrendje és időbeli ütemezése szintén egyeztetésre kerül.
Egy brigád (4‐5 fő) esetén napi maximum 2db nyergesvontató rendelése javasolt.
Nyergesvontatók maximális hasznos terhe: 24 tonna, teljes súlya 46 tonna. A szállításhoz
szükséges útvonal engedélyek/hatósági engedélyek beszerzése a Forgalmazó hatásköre.
A nyergesvontatók az egyeztetett nap előtti este a munkaterület környezetében várakoznak.
Az első nyerges vontató 07:00‐12:00 között tartózkodik a munkaterületen, a második nyerges
vontató 12:00‐17:00‐ig. Ez idő alatt a leszállított falpanelek biztonságosan a helyükre
emelhetőek.
Technológiai sajátosság, hogy a munkaterületnek daruval, és nyergesvontatóval
megközelíthetőnek kell Lennie, továbbá a munkaterületnek daruzásra alkalmasnak kell Lennie
(daru letalpalási hely kialakítása esetleges földmunkával).
Alkalmazott daru: paraméterlap alapján, falpanelek súlya a gyártmányterveken fel van tüntetve
(általában 40t‐70t autódaruk megfelelnek, a szükséges kinyúlás függvényében).
Daru talpalás munkaterületen emelési nap előtti este javasolt, hogy ne a rakodási időből vegyen el.
A cégünk által forgalmazott falpanelek hagyományos alapozási szerkezetekre kerülnek
felállításra. Alapozás kialakítása altalaj függvényében, alapozási terv szerint. A paneleket fogadó
alapozási szerkezet szilárdsága min.: 15MN/m2.
A falpaneleket kizárólag a gyártó technológiai leírásának megfelelő emelőszemekkel, és emelési
pontok felhasználásával lehet beemelni, továbbá kizárólag a gyártó által előírt alátétekre lehet
helyezni.
Az emelőszemek a Forgalmazótól
megrendelhetőek, egyedi árazás alapján:
∅12 emelőszem
∅16 emelőszem
∅20 emelőszem
∅24 emelőszem
∅30 emelőszem
∅36 emelőszem
Mindegyik átmérőből javasolt min. 2-2db rendelése az emeléshez.

12. kép: Emelőszem
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A falpanelek összeállítása az alábbi videón megtekinthető:
https://www.youtube.com/watch?v=ln3YCChL02s&feature=emb_logo&ab_channel=mihatamih
ata
Falpanel összeállítás menete:
•
•
•

gyártmányterv alapján panelek pontos helyének feljelölése a fogadó szerkezetre
panelek alatti vízszigetelés sávok elhelyezése (emelés előtti napon)
szintező alátétek elhelyezése panelek alá, az ékek vastagsága: 1mm, 2mm, 5mm,
10mm, 20mm. Egy csomagban 20kg van.

13. kép: szintező ékek
•
•

panelek nyerges vontatóból történő helyre emelése
ideiglenes, állítható oldaltámaszok elhelyezése, és aljzatba lefúrása (panelenként
2db, min. 2db). Egy csomagban 50db van.

14. kép: Oldaltámasz
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•
•
•
•
•

•

•
IV.

panelek szintezése és függőbe állítása
panelek felső síkján található laposacélok összehegesztése, minősített varratokkal
panelek függőleges élein található betonacél fülek lehajlítása, fűző vasalás elhelyezése
panelek alsó éleinek, és függőleges csatlakozó élek kibetonozása, betonminőség
C30/37
esetleges, előregyártott vasbeton kéregpaneles födém, vagy monolit vasbeton födém
estén minimum szilárdulási idő 3nap, 20 °C átlagos hőmérséklet esetén a következő
szint falpaneljeinek beemelése előtt
előregyártott kéregpaneles födém estén a kéregpanelekkel együtt a munkaterületre
megérkeznek a födém vasalási tervek, (angol és lengyel nyelven), és a szükséges
betonacélok is lehajlítva. Igény szerint helyszíni tanácsadás a vasalási tervek
értelmezésében a terméktámogatás keretein belül rendelkezésre áll.
a panel állítás menetének megtekintése élő munkaterületeken lehetséges.

GYÁRTÁSI MÉRETTŰRÉSEK ÉS MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

I. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS SZABVÁNYSZERINTI MÉRETTŰRÉSEK
Az előregyártott elemek gyártásának során a Thomas‐Praefab Sp. z o. o erőfeszítései és
minőségbiztosítási rendszere ellenére az előregyártott beton alkatrészek gyártása közben
(könnyű‐, és normálbeton panelek), kialakulhatnak deformációk a gyártmányban. Az
alábbiakban felsorolt értékek tartalmazzák a szabvány által engedett geometriai méret
tűréseket.
1. ,

FALPANEL ELEMEK:

A hossz, szélesség, vastagság és átló megengedett eltérései az elem méreteitől függően:
a. elem hossza ± 6 mm
b. elem magassága ± 6 mm
c. elem átlós különbsége ± 8 mm
d. furatok átlós különbsége ± 5 mm
e. betonrétegek vastagsága többrétegű elemekben:
I. síkeltérés a zsaluzat oldalán ± 5 mm
II. síkeltérés a lehúzott oldalon
III. síkeltérés a szigetelésnél:
i. hőszigetelés (Styropor) + 3mm, ‐6mm
ii. ásványgyapot hőszigetelés ‐5mm, + 10mm
IV. teljes vastagság + 5mm, ‐3mm
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2. ,

3. ,

ELŐREGYÁRTOTT LÉPCSŐKAROK:

teljes
hossz

kar
szélesség

szerkezeti
magasság

átlós
különbség

belépés
tűrése

±6
mm

± 4 mm

± 3 mm

± 3 mm

± 5 mm

ELŐREGYÁRTOTT FÖDÉM KÉREG PANELEK
teljes födém vastagság
200mm
vastagságig
± 4 mm

4. ,

panel
hossz

átlós
különbség

+6mm, ‐
10mm

±6
mm

± 10 mm

200mm‐nél
vastagabb
+6mm, ‐4mm

FALPANEL ELEMEK NYÍLÁSAI ÉS KIVÁGÁSAI

a, Nyílások és kivágások méretei:
− 300mm‐ig
− 300 mm felett

± 5 mm
± 10 mm

b, nyílások és kivágások helyzete:
c, szerelvények helyzete:
d, szerelvények mélyítése:

± 8 mm
± 8 mm
‐ 4 mm

5. ,

panel
szélesség

SZERELVÉNYEK ELHELYEZÉSE
szerelvény
típusa
hossz
alapján
acélminőség

hosszúság
tolerancia

szélesség
tűrés

kizárási
tolerancia

± 20 mm

± 20 mm

± 10 mm

± 20 mm

± 20 mm

± 10 mm
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6. ,

KÉSZTERMÉK FELÜLETI KÖVETELMÉNYEI ZSALUZOTT OLDALON
Az előregyártott falpanel elemek felületén megengedett légpórusok átmérője 2‐15mm,
legfeljebb 2250mm2 mennyiségben, 0,5 m x 0,5 m felületen, normál repedések 0,3 mm‐ig
megengedettek. Beton kozmetikai felületjavító szerek használata megengedett.

7. ,

KÉSZTERMÉK FELÜLETI KÖVETELMÉNYEI LEHÚZOTT OLDALON
Megengedett javítóhabarcs (lásd.: mint fent) alkalmazása a hibák kitöltésére több rétegben.
Felületképzés a gyártás során mechanikus és/vagy kézi lehúzással történik.
Vágott élek színeltérése lehetséges.

8. ,

OSZLOPOK ÉS GERENDÁK

keresztmetszet mérete a
vizsgált irányban

9. ,

megengedett
mérettűrés

≤ 150mm

+ 10mm / ‐5mm

= 400mm

+ 15mm / ‐10mm

≥2500 mm

+ 30m / ‐15mm

ELŐREGYÁRTOTT ELEMEKBE ELHELYEZETT BETONACÉL ELHELYEZÉSE

betonacél
típusa
hossz
alapján
acélminőség

hosszúság
tolerancia
± 20 mm
± 20 mm

szélesség
tűrés

kizárási
tolerancia

± 20 mm
± 20 mm

± 10 mm
± 10 mm
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I.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
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