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Témakörök

 Hő- és füstelvezetés vs. sprinkler

 FM szerinti tervezés és kivitelezés gyártó és

raktár területeken

 FM irányelvek hő- és füstelvezetésre
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Hő- és füstelvezetés

vs. 

sprinkler
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Hő- és füstelvezetés – tények

Előnyei

 Biztonságos menekülési útvonalak

 Megfelelő látási viszonyok tűzoltók számára

 Füst szennyezés csökkentése (gépek, készlet, stb.)

 Tűzterjedés lassítása (hő elvétele)

Hátrányai:

 Tűz mértéke nem behatárolható

oltórendszer nélkül

 Megfelelő légutánpótlás a tűznek
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Sprinkler – tények

Előnyei

 Tűzterjedés behatárolása ill. oltás

 Korai beavatkozás

 Teljesen automatikus

 Tűzjelzőként is funckionál (nem jellemző hazánkban)

Hátrányai:

 Füst terdjedést korlátozza, egyúttal hűti a füstöt is

 Zárt felületek alatt nincs oltás – kiegészítő védelem kell
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Hő- és füstelvezetés vs. sprinkler

 Ellentmondásos szabályozás, nincs konkrét irányelv

OTSZ 89§ (6):

 EU-n ill. országon belül eltérő megvalósítások

 Korábban és újonnan létesített rendszerek

 Nincs feltétlenül a két rendszer között kapcsolat
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Hő- és füstelvezetés vs. sprinkler

Vonatkozó nemzetközi előírások:

 FM DS 2-0 Installation Guidelines for Automatic Sprinklers

 FM DS 1-10 Interaction of Sprinklers, Smoke and Heat 

Vents and Draft Curtains

 NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems

 NFPA 204 Standard for Smoke and Heat Venting

 VdS 2815en : 2013-09 (02) Interaction of Water 

Extinguishing Systems and Smoke and Heat Ventilation 

Systems
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Hő- és füstelvezetés vs. sprinkler

Egyes rendszerek előfeltételei:

 Hő- és füstelvezetés – automatikus nyitás (OTSZ)

 Tűzjelző rendszer jelére / hőkioldó elem

 Késleltetés néhány esetben

 Manuális nyitás

 Sprinkler – késleltetés nélküli aktiválás

 Mennyezeti + polcközi – kevésbbé kritikus

 Storage (ESFR) – rendkívül kritikus
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Hő- és füstelvezetés vs. sprinkler

Sprinkler negatív hatásai hő- és füstelvezetésre:

 Alacsonyabb füsthatár

 Természetes szellőzés csökkentése / lassítása

 Füst esetleg átlépheti a fizikai határoló elmeket (pl. füstkötényfalak)



FM Global

Hő- és füstelvezetés vs. sprinkler

Hő- és füstelvezetés negatív hatásai sprinkler rendszerre:

 Tűz intenzitásának növekedése (plusz oxigén)

 Sprinkler intenzitás / védőfelület esetleges növekedése

(teoretikusan)

 Sprinklerek aktiválásának késleltetése / megakadályozása (ESFR)

 Sprinkler védőfelület torzulása

 Nem elég számú működő sprinkler a tűz felett

 Nem kívánt helyen történő sprinkler aktiválás (másodlagos vízkár)

 Vízforrások kimerítése
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Hő- és füstelvezetés vs. sprinkler

Forrás: Interaction of Water Extinguishing Systems and Smoke and Heat Ventilation Systems VdS 2815en:2013-09 (02)  
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FM szerinti tervezés és

kivitelezés

gyártó és raktár területeken
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Tervezési alapadatok

Gyártás és raktározás

(non-storage és storage)

 Gyártóterület, minimáls tárolással

 Raktározás

 Gyártóterület és tárolás együtt
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https://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.vonalkod.hu/media/files/raktar.jpg&imgrefurl=http://www.vonalkod.hu/tudastar/esettanulmanyok/automatikus_termelesiranyitason_alapulo_belso_logisztikai_megoldas_bpw_hungaria_kft&docid=l9GfMWro9_GU-M&tbnid=MMG6lBhhlRcGIM:&w=443&h=332&bih=728&biw=1536&ved=0ahUKEwi4zdST8MDMAhVDPz4KHeCfDLYQMwgkKAowCg&iact=mrc&uact=8
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Gyártás – FM DS 3-26

 Kockázati besorolás (Hazard category - HC)

 HC-1 – pl. irodák, öltözők, korházak, éttermek, stb.

 HC-2 – pl. parkoló garázsok, elektronikai gyártás, fém 

megmunkálás, élelmiszeripar, papír feldolgozás, stb.

 HC-3 – pl. műanyag fröccsöntés, feldolgozás, stb.

 Nedves és száraz rendszerek

 Standard és kiterjesztett (EC) kiosztás

 Belmagasság meghatározó tényező

 Megengedett tárolás – 1,5 m magasan, max 20 m2 terület
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Speciális esetek – FM DS 7-sorozat

 Hidraulikus gépek – FM DS 7-98

 Tűzveszélyes folyadékok – FM DS 7-32

 Festék / porfesték szórás – FM DS 7-27

 Tűzveszélyes folyadék tartályok – FM DS 7-88

 Olajsütők – FM DS 7-20
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Raktározás – FM DS 8-1 & 8-9

 Kockázati besorolás (FM DS 8-1):

 Nem éghető, Class 1-3, Class 4 és CUP, CEP, UUP, UEP

 Mennyezet (és tárolási) magasság

 Tárolás típusai:

 Tömbös és polcos (solid piled, shelf storage)

 Állványos - nyitott / zárt ill. szimpla, dupla, multi (SRR, DRR, 

MRR)

 Nedves és száraz rendszerek

 Csak mennyezeti vagy mennyezet + polcközi

 Speciális esetek
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Kockázati besorolás – FM DS 8-1
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Mennyezeti sprinkler – FM DS 8-9
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Speciális esetek

 Gumiabroncsok tárolása – FM DS 8-3

 Papírtekercsek tárolása – FM DS 8-21

 Paletták bel- és kültéri tárolása – FM DS 8-24

 Hűtött tárolás – FM DS 8-29

 Automata tároló rendszerek (ASRS) – FM DS 8-34
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Gyártóterület és tárolás együtt

 Megfelelő métetű tömbök kialakítása

 Egyes állványok, polcok dedikált védelme

 Páter noszterek dedikált védelme

 Dedikált tárolóterület kiakakítása, védelme

 Komplett terület védelme, mint raktározás (storage)
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Gyártó- és raktárterület elválasztása

 Füstre érzékenyebb anyagok esetén

 Különböző reagálású (RTI) sprinklerek – normál és gyors

Területek szétválasztása:

 Fizikai elválasztás pl. fallal

 Füstkötényfal – nem éghető anyagból (pl. gipszkarton) –

min. 1,2 m vagy Hmax / 8
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Gyártó- és raktárterület elválasztása

Ahol az “S” a normál

sprinkler osztás távolság
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FM irányelvek hő- és füstelvezetésre

gyártó és raktár területeken
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FM irányelvek

Alapesetben hő- és füstelvezetés kézi indítása.

Amennyiben nem lehetséges:

 FM Approved hő- és füstelvezető beépítése gyors reagálású

sprinklerekkel védve

 180 ºC kioldási hőmérsékletű, normal reagálású patron 

beépítése a kupolák nyitó mechanizmusába

 Sprinkler fejek beépítése kupola alá
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FM Approved kupolák
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Sprinkler kialakítás

Mennyezetivel megegyező sprinkler fejek beépítése a kupolák

alá:

- Gyors reagálású

- Megegyező K-faktor

- Megegyező orientáció (függő v. álló)

- Megegyező kioldási hőmérséklet

- Kosztás: 1,2m lineáris és 1,5 m2 felület
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Sprinklerek elhelyezése
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Gyártás és raktározás

További irányelvek: FM DS 2-0 alapján

 Kupola tetejétől való távolság

 Szóráskép akadályok figyelembe vétele

 Hő- és füstelvezető mechanikai szerkezete, kiemelése

 Sprinkler gerinc és ágvezetékek

 Hattyúnyakak

 Sprinkler fejek védelme lecsöpögő és lehulló műanyag

darabok ellen – védőtányér

 Hidraulikai számításban nem kell figyelembe venni
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Gyártás és raktározás

További irányelvek: FM DS 2-0 alapján

 Kupola tetejétől való távolság

 Szóráskép akadályok figyelembe vétele

 Hő- és füstelvezető mechanikai szerkezete, kiemelése

 Sprinkler gerinc és ágvezetékek

 Hattyúnyakak

 Sprinkler fejek védelme lecsöpögő és lehulló műanyag

darabok ellen – védőtányér

 Hidraulikai számításban nem kell figyelembe venni



FM Global

Egyéb mennyezeti nyílások

Ezek lehetnek:

 Nyitható és zárható szellőző ablakok

 Multifunkciós hő- és füstelvezetők

 Fixen nyitott szellőzők

 Nagy keresztmetszetű

nyitott légcsatornák
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Egyéb mennyezeti nyílások

Irányelvek: FM DS 2-0 alapján

 Tűzjelzés esetén szellőzők azonnali zárása

 Mennyezeti elszívás leállítása

 Sprinkler védelem beépítése, ahol szükséges
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Egyéb mennyezeti nyílások

Amennyiben ez nem lehetséges:

 Álmennyezet (minimum 70%-ban zárt) felszerelése és

sprinkler felszerelése normál kiosztásban

 Megegyező sprinkler fejek beépítése mint, a mennyezeten

lévők:

 gyors reagálású

 K-factor

 orientáció (függő v. álló)

 Hőmérséklet

 1,2m lineáris és 1,5 m2 felületi osztás
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Egyéb mennyezeti nyílások
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Online Források

 Property Loss Prevention Data Sheets –

www.fmglobaldatasheets.com

 Approval Guide – www.approvalguide.com

 Reason Magazin – www.fmglobalreason.com

 Risk Essentials App (Android, iOS, Windows)

http://www.fmglobaldatasheets.com/
http://www.approvalguide.com/
http://www.fmglobalreason.com/
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Publikációk – www.fmglobalcatalog.com

http://www.fmglobalcatalog.com/
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


