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Hő- és füstelvezető szerkezet, berendezés

90 §. (1) A hő- és füstelvezetés biztosítható
a) természetes úton hő- és füstelvezető szerkezettel,
b) gépi úton hő- és füstelvezető berendezéssel vagy
c) a természetes és a gépi megoldás kombinációjával.

Hő- és füstelvezetők, ablakok
• Ablak + nyitómotor = hő- és füstelvezető?
• Előfeszített rendszer tartómágnessel?
• Egyéb barkácsolt megoldások?
• Épületszerkezeti, kivitelezési problémák
• Egyéb teljesítményjellemzők romlása: légzárási, hőszigetelési,
vízzárási problémák
• Szél be tudja nyomni a szárnyat - beázás
• Szél idején ha kinyit, nehéz visszacsukni (nem követelmény az MSZ
EN 12101-2 szerint)
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Hő- és füstelvezetők vizsgálata – MSZ EN 12101-2

• A vizsgálat 1:6 léptékű modellen történik,
amely bizonyos esetekben lehet 1:10
léptékű is
• Megjelentek olyan nyitómotorok,
amelyekhez bizonyos feltételekkel
hatásos nyílásfelületet rendelnek – adott
ablakprofil, de nem megkötött típus
esetén
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• De: a választott ablaknak a többi
teljesítmény-követelménynek meg kell
felelnie (RE, SL, WL, B stb.)
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Hő- és füstelvezetők vizsgálata – MSZ EN 12101-2
• cv tényező az EN 21101-2 teszt
módszerrel határozható meg
• Valós léptékű vagy kicsinyített modell
segítségével egyaránt lehet vizsgálni
(kicsinyített modellnél a hasonlóság elve
alapján)
• A Reynolds szám a kicsinyített modellnél
és a valós léptéknél azonos kell legyen
Vizsgálati módszer:
• A hő és füstelvezető egy vizsgálókamrán
kap helyet,
• Egyenletes áramlás éri a hő- és
füstelvezetőt alulról
• 10 m/sec oldalszél terheléssel vizsgálnak
minden irányból

Hő- és füstelvezetők vizsgálata
MSZ EN 12101-2
A módszer problémái:
• Az egyes mérések összehasonlíthatók, de nem sok közük van a termékek valós
beépítési helyzetéhez
• A vizsgáló kamra teteje mindössze néhány cm vastagságú, a valóságban 0,5 –
1,0 m is lehet a födém rétegrend és a kupolalábazat együttesen
• 10 m/s szélsebesség fölött negatív cv tényező is kialakulhat (nyitásirány
szerepe!)

Hő- és füstelvezetők vizsgálata
MSZ EN 12101-2
A módszer problémái:
• egyes természetes hő- és füstelvezetőkre
kapott hatásos nyílásfelületek ugyan
összehasonlíthatók, azonban a lapostetőbe
épített természetes hő- és füstelvezetők a
valóságban a vizsgálattól eltérően kerülnek
• a vizsgálóberendezés mérőkamrája
általában valamilyen építőlemezből készül,
amely mindössze pár cm vastagságú
• lapostetők esetén a természetes hő- és
füstelvezető alatti szerkezet (tartószerkezet,
hőszigetelés, vízszigetelés lejtésképzése
stb.) vastagsága azonban legalább 30-50 cm
közötti vagy annál akár több is lehet (ehhez
jön a kupolalábazat vagy a lelógó kiváltó)

Hő- és füstelvezetők vizsgálata
MSZ EN 12101-2

• 10m/s oldalszél alatti vizsgálat esetén a hő- és füstelvezető nyíláson
keresztülhaladó tömegáramot változtatjuk oly módon, hogy az oldalszél
dinamikus nyomására vonatkozó vizsgáló kamrában ébredő túlnyomás
(∆𝑝𝑖𝑛𝑡 ) 0,005· pd – 0,15 · pd között változzon (pd – az oldalszél dinamikus
nyomása)
• A Cv függvényt ∆𝑝𝑖𝑛𝑡 𝑝𝑑 függvényében ábrázoljuk (lásd alább), a Cv értéket
interpolálással ∆𝑝𝑖𝑛𝑡 𝑝𝑑 = 0,082 esetén olvassuk le.
• …de mi a helyzet akkor ha a szél nem az uralkodó szélirány felől fúj?

Légpótlók
Bevizsgált szerkezetek (MSZ EN 12101-1)

Vizsgálati eredmény nélküli szerkezetek (OTSZ 9.
melléklet 4. táblázat):
• Légpótló ajtók, ablakok
• Légpótló kapuk
• Dokkolók: a kamion rááll – 50 %-uk vehető figyelembe

Légpótlók

• Cv tényező vagy hatásos nyílásfelület nem
igazolandó vizsgálattal (bár vannak
bevizsgált termékek is)
• Gyakori a multifunkcionális szerkezet:
• Menekülő ajtó
• Légpótló nyílás
• Normál közlekedésre is használt szerkezet –
vagyonvédelmi követelményekkel
• Nemcsak tűz esetén lehet szükség a
menekülésre – vésznyitó gomb! – MSZ EN 1125
szerinti pánikrúd – egy mozdulattal nyitható?
• pánikprofil
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CFD szimuláció mint tervezési eszköz
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3D-s modellek: épületszerkezet és annak hőtani tulajdonságai,
Tűz, ismert hőfejlődéssel (W/m2),
Tűzgörbék modellezése,
Gravitációs és gépi szellőzés (hő és füstelvezetés),
Füstterjedés,
Sugárzással szétterjedő hő és tűz,
Pirolízis modellek,
Eltűnő éghető anyagok,
Lebegő és hulló részecskék a levegőben:
o Füst
o Vízcsepp
o Éghető cseppek,
• Aktív eszközök a tűzben
o Oltóberendezések
o Tűzjelző berendezések
• Oltás, lángelfojtás
• Eszközök vezérlése
o Kapuk, füstelvezetők,
o Vezérlések (bármit)

CFD szimuláció mint tervezési eszköz
Az FDS a Pyrosim-ban bevitt geometriát a cellahálóhoz igazítja, módosítva a
cellahálótól függően az objektumokat – a program fél cellaméretnél
automatikusan kerekít (lásd jobb oldalon lent). Ezt épületszerkezetek esetén
megtehetjük magunk is, de nem célszerű – a cellaháló kiosztásával finomítható a
modell pontossága lokálisan. Az alábbi elemeket azonban hozzá kell igazítani a
cellahálóhoz:
• Hő- és füstelvezető nyílások, légpótló nyílások
• Tűzfelületként definiált objektum
• Vent (szellőző felület – elvezető, légpótló), JET ventilátor – bármi aminek
valamilyen funkciója van – ‚grid sensitivity’

CFD szimuláció alapjai – tűztesztek eredményei

Eredmények:
• HRR időbeni alakulása
• Sprinkler aktiválódási idők, aktiválódott
sprinklerfejek száma, helye
• Hőmérséklet időbeni alakulása

CFD szimuláció mint tervezési eszköz
TvMI-ben szereplő peremfeltételek
Meneküléshez szükséges idő vizsgálata:
Látható úthossz alakulása 2 m magas
síkon, a tűzjelző érzékelési idő és a
kiürítési szintidő elteltével.
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TvMI-ben szereplő peremfeltételek

Meneküléshez szükséges idő vizsgálata:
A füst szétterjedése, tűzérzékelési + kiürítési szintidő végén

CFD szimuláció mint tervezési eszköz

Az épület a tűzoltóságtól az alábbi távolságokon belül érhető el:
• tűzjelzés időszükséglete: legfeljebb 32 s
≈ 1,0 perc
• laktanya elhagyási idő:
2,0 perc
• vonulási idő: 2,0 km, átlagosan 30 km/óra (0,5 km/perc) sebességgel ≈ 4,0 perc
• az egyes tűzhelyszínek elérése az épületen belül:
max. 1,0 perc
• felderítési, szerelési idő:
3,0 perc
•
Összesen:
11,0 perc

Az időszükségletet leginkább
befolyásoló tényezők:
• Tűzjelzés módja (pontszerű
füstérzékelő, hőmaximum
érzékelő, vonali érzékelő
vagy aspirációs érzékelő?)
• Elsőnek beavatkozó
tűzoltóság távolsága
• Felderítés, szerelés: 3 perc
a minimum – a földszinttől
eltérő szinten keletkező tűz
esetén több!

CFD szimuláció mint tervezési eszköz
TvMI-ben szereplő peremfeltételek

Beavatkozási lehetőség vizsgálata:
Látható úthossz alakulása 2 m magas síkon:
25 m sugarú körön belül lehet 5 méteren
belüli csak a látótávolság
Konklúziók:
• A tárolási rend, a polcok elrendezése
alapvetően meghatározza a füstterjedést és
a megközelítési lehetőségeket
• Az égő épületbe a belépés jellemzően a
légpótlókon keresztül, kültérből történhet –
szomszéd tűzszakaszból csak akkor, ha a
láthatóság megfelelő (füsttel telített
térrészben ne nyissunk ajtót a tűzfészek
megközelítéséhez)

CFD szimuláció mint tervezési eszköz
Szimulációk szerepe:
• Van aki csodaszerként kezeli („csináltatunk
szimulációt és akkor elhagyhatjuk a
füstkötényt, a tűzvédő bevonatot stb.”)
• Van viszont aki nem fogadja el („videojáték,
itt aztán ilyen nem lesz stb.”)
Valójában tervezési, a tervezést támogató
eszköz!
• Aktív rendszerek összehangolása (tűzjelző,
sprinkler és hő- és füstelvezetés)
• Az épület valós tűzeseti viselkedésének
tesztelése
• Optimális megoldás kiválasztása

Raktár tűz hőfelszabadulás példák
sprinklerrel (felül) és sprinkler
nélkül (alul) - forrás: VTT

CFD szimuláció mint tervezési eszköz
Tapasztalatok levonása (10 MW
csúcsteljesítményű tűzfészeknél):
• Kb. 300.000-400.000 lég m3 alatt az
OTSZ/TvMI méretezéséhez képest
optimalizálás (az elvezetés csökkentése)
nem reális
• Sprinklerezett térben a hő- és füstelvezetés
hatékonysága fordítottan arányos a
sprinklerfejekből kiáramló víz
mennyiségével
• Nemcsak a füstelvezetők abszolút
mennyisége (összesített hatásos
nyílásfelülete) számít, hanem a fajlagos
sűrűségük is - a tűzfészek fölött jobb a
hatékonyság, mint attól távol
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CFD szimuláció mint tervezési eszköz
Tapasztalatok levonása (10 MW csúcsteljesítményű
tűzfészeknél):
• Extrém méretű épületben a füstkötény nem
feltétlenül szükséges – de: ha akadálytalanul
szétterül a füst egy épületen belül, nagy területen,
akkor a természetes elvezetők hatékonysága
jelentősen romlik
• Kis és közepes méretű épületben a füstterjedés
korlátozását segítheti, de a nagy impulzussal
nekiütköző füst leáramlását is okozhatja (ugyanezt
épületszerkezet is okozhatja)
• A tűzfészektől távoli kupolák hatékonysága
korlátozott (füsthígulás, keveredés)

CFD szimuláció
mint tervezési eszköz
Tapasztalatok levonása (10 MW csúcsteljesítményű
tűzfészeknél):
• Az OTSZ, illetve a TvMI szerinti méretezéseknél a
légpótló nyílások képezik a szűk keresztmetszetet –
általában szükséges 4 db 4*4 – 5*4 m méretű kapu
(64-80 m2 geometriai felület), lehetőleg
egyenletesen elosztva, két vagy több homlokzatról
• A légpótlók előtt tárolás nem lehet – akadályozza a
levegőbeáramlást és ha ott keletkezik tűz, akkor a
vízszintesen nagy impulzussal beáramló levegő
oldalirányba eltéríti a csóvát (nemcsak az OTSZ
szerinti 3 m/s légsebesség fölött, de az alatt is)
• a légpótlók a padló közelében hatékonyak csak
(nem a teljes füstszegény levegőréteg
magasságban)

ESFR sprinklerek vs.
hő- és füstelvezetés
OTSZ 89 § (6):
• Beépített tűzoltó berendezéssel ellátott helyiségben a beépített tűzjelző berendezés általi vezérlést
a tűzoltó berendezés hatékony működését nem korlátozó módon kell biztosítani.)
MSZ 12845:2015 14.5.2. pontja, illetve a P melléklet P6 pontja csak a kézi távnyitást engedi meg (OKF
állásfoglalás)
Elfogadott megoldások az FM Global szerint (vagy egyik, vagy mindkettő megoldás):
- Gyors reagálású és nagy víztérfogat áramú sprinklerek alkalmazása, hogy hatékonyabb legyen az oltás
- Nem automatikus, hanem manuálisan aktiválható gépi hő- és füstelvezetés alkalmazása (nemcsak a tűzoltóság,
hanem kiképzett szervezet, pl. létesítményi tűzoltóság által működtethető – ERT – ha a tűz már kontrollált)

NFPA: ha automatikusan indul a füstelvezetés, az NFPA 204, 92B, CEA 4020 szerint kell tervezni (hőkioldással, ahol
a hőpatron magasabb aktiválási hőmérsékletű mint a sprinklerek aktiválási hőmérséklete)

Köszönöm a figyelmet!

