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Burkolt tetők épületfizikai problémái

A téma rövid leírása: A burkolt tetők kifejezéssel összefoglalt, a kortárs építészetben
széles körben elterjedt szerkezetcsoport új rétegrendi megoldásai számos épületfizikai
kérdést vetettek föl. Ilyenek többek között a korlátozott átszellőzéssel bíró, kishajlású
tetők nedvességtechnikai viselkedése, a tetőfelületi hőmérséklet-változások hatása a
vízzáróságra, a nyitott fugájú burkolatok alátét-szigetelésének csapadék-terhelése,
vagy a hó lecsúszás kritikus esetei az úgynevezett átforduló, eresz nélküli tetőkön.
Fenti kérdések bármelyikében elért eredmények felülírhatják az épületszerkezetek
tervezésének szokásos ökölszabályait és hozzájárulhatnak az építészeti formálás
nagyobb szabadságához.
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Melléklet
Burkolt tetők épületfizikai problémái
A téma bővebb leírása:
A burkolt tetők kifejezés egy, a kortárs építészetben széles körben elterjedt
formálási mód épületszerkezettani megoldásait foglalja össze. A motívum
építészeti vonatkozásaival számtalan folyóirat foglalkozik, de a műszaki
kérdések rendszerezésére, a fogalmak, szempontok, tervezési elvek
rendszerezésére elsőként a témavezető doktori dolgozatában került sor. Az ott
kidolgozott és elemzett új, innovatív rétegrendek számos épületfizikai kérdést
vetettek föl.
A
témahirdetés
célja ezek részletes vizsgálata,
a
megvalósíthatósági és működési kérdések tisztázása, melyekre – a burkolt
tetőkben való alkalmazástól függetlenül – több külföldi kutatás, publikáció is
irányul. A doktorandusz a témakörön belül sok résztémához kapcsolódhat,
többek között:
Az úgynevezett kompakt, tehát légrés nélküli rétegrendekben a korlátozott
átszellőzésnek nagy jelentősége van a burkolaton átjutó, vagy a belső térből a
szerkezetbe diffundáló nedvesség kiszáradásában, az egyes rétegek
víztartalmában, tulajdonságainak változásában {5},{6}.
A szerkezet működésének megértéséhez szükség van az építészeti okokból
nem kellően vízzáró, nyitott fugás burkolatokon átjutó víz mennyiségének a
burkolattípustól függő, legalább becslő jellegű meghatározására {1},{3},{4}.
A tetőfelületek vízzárósága, vízfelvétele és kiszáradása, így élettartama
nagymértékben függ a felületi hőmérséklettől, a hőmérséklet-változásokból
származó alakváltozásoktól {2},{7}.
A tetőkre rakódó hó nemcsak a burkolat nedvességtechnikai viselkedése,
hanem a lecsúszásával összefüggő balesetveszély miatt is lényeges. Az
építészeti okokból eresz és hófogó nélküli, úgynevezett homogén, átforduló
tetők ilyen jellegű működése, annak kritikus feltételei, a probléma kezelésének
műszaki lehetőségei a gyakorló tervezők körében is komoly érdeklődésre
tarthat számot {8}.
A fenti kérdések bármelyikében elért eredmények felülírhatják az
épületszerkezetek tervezésének szokásos ökölszabályait és nagyban
hozzájárulhatnak az építészeti formálás nagyobb szabadságához, az építési
szabályozás pontosításához.

