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1. A munka elõzményei, a kitûzött célok 
 

1.1 A téma indokoltsága, aktualitása 
 
Ha megvizsgáljuk az utóbbi évek tûzkár statisztikáját, azt látjuk, hogy 2003-ban az 

összes tûznek körülbelül egynegyede épületben keletkezett (1). Ha egyéb érvek nem 

szólnának mellette, már csak emiatt is indokolt lenne az épületek tûzbiztonságának 

elemzését vizsgálat alá vonni (1.,2.,3. sz. mellékletek).  

Amikor egy épületben tûz keletkezik, akkor két rendszer, a tûz és az épület, van 

egymással kölcsönhatásban. A tûz következtében hõ és toxikus gázok termelõdnek, 

amelyek károsíthatják az épületben levõ élõlényeket és anyagi javakat, valamint az 

épület szerkezetét. A tûzkár természetesen tágabb értelemben magában foglalja a 

termelés-kimaradásból származó veszteségeket, a környezeti ártalmakat és az 

esetleges erkölcsi károkat is (1. ábra).    

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra  A tûzkár elemei 

 

Vagyis a tûz pusztítással fenyeget, amely fenyegetéssel szemben, az épületek 

biztonságos létesítése és biztonságos használata nyújthat védelmet. 

Milyen jó is lenne, ha egy létesítménynél - akár már a tervezés szakaszában, akár 

amikor felépült és használatban van - meg tudnánk mondani, hogy tûzvédelmi 

szempontból mennyire biztonságos! Ez az igény nem új. A tûzbiztonság mérnöki 

szemléletû becslésének gondolata köthetõ ahhoz a törekvéshez, hogy megtörtént 

tûzesetek elemzésével jobban megértsük a tüzek lefolyásának fizikai-kémiai 

törvényszerûségeit (2). Erre az idõre, az 1950-es évek végére tehetõk az elsõ fizikai 

tûzmodell kísérletek, amelyek erõteljes lökést adtak a kutatásoknak (3,4). Valójában, 

a fizikai modellek alapján létrehozott matematikai tûzmodellek megjelenésével és 

alkalmas mérési technikák (Cone-kalorimetria, bútor-kalorimetria) bevezetésével 
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teremtõdött meg a reális esélye a mérnöki módszerek alkalmazásának, az 1970-es 

évek végétõl kezdõdõen (5,6). 

Látható, hogy a tûzbiztonság objektív értékelésének gondolata - nemzetközi szinten - 

már jó ideje érlelõdik, de mondhatni, hogy használható és megbízható becslési 

módszerek kifejlesztése még mindig a kezdeti szakaszban van. A módszerek 

egységes, áttekinthetõ rendszerbe foglalása a gyakorlat számára is alkalmas módon, 

még mindig nem történt meg.  

Magyarországon, de a világ szinte minden országában, a tûzbiztonság értékelése 

jogszabályokon és más elõírásokon nyugvó módszereken alapszik. Vagyis egy adott 

létesítmény biztonságát úgy ítéljük meg, hogy minden egyes részletében 

összehasonlítjuk a vonatkozó elõírásokkal. Ha azoknak megfelel, akkor úgy véljük, 

hogy biztonságos, holott nem tudunk róla többet, minthogy "megfelel a vonatkozó 

jogszabályban foglaltaknak". Az ilyen fajta megítélés nem teszi lehetõvé a biztonság 

objektív módon való kifejezését, mert a biztonság mértékéhez nem rendelhetõ 

mérõszám. Emellett a jogi szabályozás változásai miatt, a létesítmények egy része, 

az elemzés pillanatában, tûzbiztonsági szempontból akár túl-, akár alultervezett is 

lehet. 

Ahhoz, hogy a biztonságot meg lehessen határozni, elõfeltétel a döntési folyamat 

ésszerû alátámasztása olyan elemzési modell vagy módszer alkalmazásával, 

amellyel a szóban forgó problémát kezelni lehet. Magyarországon az ilyen mûszaki, 

un. "mérnöki szemléletû" tûzbiztonság értékelésnek nincsenek hagyományai. A 

szakmában, nemzetközi téren, jelenleg is vita folyik arról, hogy az alkalmazott 

módszerek tudományosan mennyire megalapozottak. Csak az utóbbi években 

alakult ki az a vélemény, hogy logikai fák és megfelelõen ellenõrzött matematikai 

tûzmodellek alkalmazásával elméletileg is alátámasztható elemzés végezhetõ. 

Abban egyetértés van, hogy a módszerek használatával óvatosan kell bánni, mivel 

még az egyszerû tûzhelyszín is függvénye több, komplexen jelentkezõ hatásnak.  

Ha valaki tûzbiztonság elemzést akar végezni, a munka megkezdésekor mindjárt, 

egy sor, tisztázandó elméleti kérdéssel találja magát szemben. Ilyen kérdések 

például: milyen módszerekkel lehet azt eldönteni, hogy egy épület tûz esetén 

biztonságos, vagy nem? A biztonság elemzéséhez, milyen eljárást válasszunk? Ha 

az épületet biztonságosnak véljük, akkor mekkora a biztonság? Mi az, hogy 

tûzveszély és mi a tûzkockázat? A dolgozatban ezen, és hasonló kérdések 

megválaszolására teszek kísérletet, a következõ célok kitûzésével. 
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1.2 Célkitûzések 
 
Jelen értekezésben, több mint tízéves elméleti munka és gyakorlati tapasztalatok 

eredményeit és megfontolásait alkalmazva és egyesítve, próbálom meg elérni a 

következõ célokat: 

1) Tekintettel arra, hogy a zárt terekre jellemzõ tûzfejlõdést illetõen, magyar nyelvû 

összefoglaló irodalom nem áll rendelkezésre, ugyanakkor a tûzmodellek 

használata igényli az ilyen ismeretek biztos alkalmazását, a szükséges 

mértékben ismertetem az elméleti hátteret. 

2) A tûz helyszíne alapvetõen meghatározza a tûzveszély alakulását, ezért elemzem 

az épületkialakítás és az épületbelsõk - falburkolatok, bútorok, függönyök, 

padlóburkolatok - szerepét tûz esetén. Kimutatom, hogy az épületbelsõk 

kiválasztá-sakor szükséges tûzvédelmi szempontokat is érvényesíteni. Az 

épületkialakítás tûzre gyakorolt hatásának vizsgálatánál elsõsorban a 

Magyarországon gyakori panelépületekre koncentrálok. 

3) Magyarországon nem gyakorlat a tûzmodellek alkalmazása a tûzvédelmi 

problémák megoldásában. Ezért a nemzetközi irodalom feldolgozásával, 

elemzem a ma elérhetõ tûzmodellek alkalmazhatóságát az épületek 

biztonságának megítélésében, különös tekintettel a magyarországi alkalmazások 

lehetõségeire. A kiválasztás megkönnyítése érdekében, összefoglalást készítek a 

jelenleg használatban levõ tûzmodellekrõl és kitérek a modellek fizikai-kémiai, 

matematikai elméleti megfontolásaira is. Megtörtént tûzeset elemzésére 

matematikai tûzmodellt alkalmazok.   

4) Elemzem a magyarországi elõírásokon nyugvó tûzbiztonság-becslési 

módszereket és a mûszaki (mérnöki) eljárásokat, kiemelve mindkét módszer 

elõnyeit és hátrányait. Kimutatom, hogy a kétféle megközelítés jól kiegészíti 

egymást, ezért alkalmazásuk a tûzbiztonság javításához vezet. Módszert 

dolgozok ki az épületek tûzbiztonságának komplex értékelésére, az 

eredményeket folyamatábrán mutatom be. 

5) Magyarországon, az Európai Unió tagjaként, meg kell ismerni, és alkalmazni kell 

az ott elfogadott tûzbiztonsági elõírásokat, értékelési módszereket. Ezért különös 

hangsúlyt fektetek az unióban elfogadott elvek, és mûszaki szemléletû 

biztonságelemzési módszerek elemzésére, és alkalmazási lehetõségeire.  
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6) Az épületek tûzbiztonságának megítélésében, ma alapvetõ jelentõségû a kiürítés-

számítás. A számítás eredménye azonban önmagában nem lehet a biztonság 

megítélésének alapja, mert nem veszi figyelembe a tûz terjedését. Ezért 

szükségesnek ítélem azt , hogy a veszélyben levõ emberek cselekedeteinek, és a 

tûz fejlõdésének idõbeni alakulását párhuzamosan nyomon lehessen követni. A 

probléma megoldásának egyik lehetséges útjaként, módszert dolgozok ki a 

„veszélyfejlõdés” grafikus ábrázolására. A módszer alkalmazását megtörtén 

tûzeset elemzésére, példán keresztül mutatom be. 
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2. A téma feldolgozásának módszere 

 

Az értekezés elkészítése során, jelentõs részben a nemzetközi szakirodalom 

elemzésére támaszkodtam. Az irodalmi feltárás magában foglalta a témához 

kapcsolódó, jelentõsebb kutatások, körülbelül 25 évre visszanyúló eredményeit. A 

dolgozat 137 irodalmi hivatkozást tartalmaz.  Különös figyelmet szenteltem az Európai 

Unióban elfogadott, vagy ajánlott gyakorlat megismertetésének. Összehasonlító 

elemzést végeztem egyrészt a módszereket ille tõen, másrészt nemzetközi 

vonatkozásban. Tekintettel arra, hogy a témában, magyarnyelvû szakirodalom 

egyáltalán nincs, egyes fogalmakat a szükséges mértékben definiáltam. Megtörtént 

tûzesetekre adatgyûjtést végeztem, matematikai tûzmodellt futtattam, számításokat 

végeztem, az eredményeket elemeztem. Az elemzés eredményeibõl általános 

érvényû következtetéseket vontam le. A kutatás részeredményeit általánosítva, 

kidolgoztam az épületek tûzbiztonság-értékelésének komplex modelljét. A téma 

kidolgozása során felhasználtam a több mint húsz év alatt, a tûzvédelmi mérnökök 

oktatásában felhalmozott tapasztalataimat, valamint az igazságügyi tûzvédelmi 

szakértõi munkám eredményeit is. 
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3. Irodalmi áttekintés 

3.1 A tûz jellemzõi zárt térben 
 

Szükségesnek látom elõrebocsátani, hogy a választott téma sajátosságaiból 

következõen, a dolgozatban minden megfontolás csupán a zárt terekben lejátszódó 

tüzekre vonatkozik, és nem foglalkozom a szabadban keletkezett tüzek, például 

erdõtüzek elemzésével. Zárt térben játszódik le a tûz akkor, ha az úgynevezett 

„zárttérhatások” (éghetõ-anyag korlát, oxigén-korlát, felmelegedett felületek 

visszasugárzása) érvényesülhet a tûz lefolyásában.   

Joggal szoktuk mondani a tûzvédelmi szakmában, hogy „nincs két egyforma tûz”. A 

zárt terekben (pl. helyiségekben) keletkezett tüzek fejlõdésében azonban, közös 

vonások fedezhetõk fel, a tûz „életgörbéjét” jellemzõ szakaszokra lehet felosztani. 

Ezek a szakaszok többé-kevésbé minden zártterû tûznél megfigyelhetõk, de a 

tûzhelyszín függvényében lehetnek eltérések, pl. egyes szakaszok akár ki is 

maradhatnak. A továbbiakban „zárt tér” helyett, az egyszerûség kedvéért a „szoba” 

kifejezést fogom használni, de természetesen az eredmények általános érvényûek a 

zárt terekre. A jellemzõ „életgörbe” a 2.ábrán látható (7). 

 

 
2. ábra  Tûzfejlõdés zárt térben 

 

Az ábra egy általánosított tûzfejlõdési görbét mutat. Az ordinátán a tûz méretét 

ábrázoltam, ami lehet a tûz hõtermelése, de lehet a mennyezet közelében 

elhelyezkedõ, és a tûz következtében felmelegedett légtér, a felsõ réteg (amit a 
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késõbbiekben pontosabban fogok definiálni) átlagos hõmérséklete. Látható, hogy a 

meggyulladást követõen a felsõ réteg hõmérséklete idõben alig változik, de a tûz 

végül is eléggé kiterjedt lesz ahhoz, hogy melegítse a szobát és a hõmérséklet 

gyorsan emelkedjen. A flashover (a nemzetközi irodalomban ez a kifejezés 

honosodott meg, ezért a továbbiakban én is ezt fogom használni), mint a tûzfejlõdés 

egy szakasza, teljes lángbaborulást jelent, azokkal a jellemzõkkel, amelyek a 

táblázatban láthatók.  A folyamat elõrehaladtával a tûz egy határméretet ér el, vagy 

annak következtében, hogy az összes éghetõ anyagra kiterjedt vagy amiatt, hogy 

korlátozott a rendelkezésre álló oxigén mennyisége. Bármelyik korlátozó effektus is 

érvényesül, kialakul valamilyen maximális hõmérséklet, amelynek értékét a tûz 

mérete és a hõveszteségek határozzák meg (az ábrán a kifejlett tûz szakasza). Ezt 

követi a hanyatlási szakasz, amelyben a hõmérséklet csökken, mivel az éghetõ 

anyag mennyisége fogy. Az egyes szakaszok jellemzõit az 1. táblázatban foglaltam 

össze. 

1. táblázat  A zártterû tûz fejlõdésének szakaszai 

1. Meggyulladás - a tûz keletkezésének idõpontja 

2. Növekedés - nincs zárttérhatás, vagy kicsi a zárttér hatása, 
- a növekedés sebessége az égõ anyag mennyiségétõl és  

minõségétõl függ (fuel controlled fire) 
3. Flashover - átmenet a növekedésbõl a kifejlett szakaszba, 

- gyors változások a szobában, 
- a légnemû bomlástermékek meggyulladnak, 
- a lángok megjelennek a nyílásokon, 
- definíció szerint 600 oC-nál kezdõdik  

4. Kifejlett tûz - minden éghetõ anyag ég, 
- a hõtermelés sebessége maximális, 
- több légnemû bomlástermék keletkezik, mint amennyi a 

rendelkezésre álló levegõben el tud égni, 
- az el nem égett éghetõ gázok kiáramolva meggyulladnak, 
- a zárt tér befolyásolja az égés sebességét (oxygen controlled 

fire). 
5. Hanyatlás - az éghetõ anyagok mennyisége csökken,  

- a hõtermelés lelassul, 
- az égés sebességét az éghetõ anyagok mennyisége 

befolyásolja (fuel controlled fire) 
 
Barnett (8) a tûz életgörbéjének számítására egy matematikai modellt javasol.  
 

3.2. A tûzhelyszín szerepe a tûzveszély megítélésének szempontjából 
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Aoki (9) az épületek anyagainak hatását vizsgálva, összehasonlította a téglából és a 

fából készült épületekben a tûzterjedési sajátosságokat, sztochasztikus tûzterjedési 

modellt alkalmazva. Eredményeibõl az látszik, hogy a faépületeknél, a flashover 

hamarabb bekövetkezik, mint a téglaépületeknél. 

A helyiségekben levõ éghetõ anyagoknak, mint például a falburkolatoknak, a 

bútoroknak, a függönyöknek, a padlóburkolatoknak (a továbbiakban ezeket 

épületbelsõknek fogom nevezni), meghatározó szerepük lehet tûz esetén (10,11).  

Európai felmérések (12) például azt mutatják, hogy a tûzzel kapcsolatos halálesetek 

jelentõs arányban a kárpitozott bútorok égésével függnek össze. Ez az arány, 

lakásoknál 49%, egyéb épületeknél 19%. A dohányzással összefüggõ tûzokozás, 

ezen belül jelentõs, 42%-ot tesz ki.  Magyarországon ilyen jellegû statisztikai adatok 

sajnos nem állnak rendelkezésre.  

A tûz méretét a mérnöki gyakorlatban a kW-ban mért hõtermelési sebességgel (Q&) 

célszerû jellemezni. Amikor egy átlagos méretû helyiségben, a tûz eléri az 1000 kW 

méretet, akkor következik be a flashover. Ekkor a teljes szoba lángba borul, és a 

hõmérséklet eléri a 800-1000 oC -t. A lángok ekkor törnek ki a nyílászárókon, és 

átterjednek a szomszédos helyiségekre. A veszélyelemzések általában a flashovert 

megelõzõ tûzterjedésre vonatkoznak. A hõtermelési sebesség – idõ függvények 

mértékei lehetnek a veszély fejlõdésének (13). Ezek a görbék Cone-kaloriméterrel, 

bútor-kaloriméterrel, és szobasarok-kaloriméterrel vehetõk fel. Tipikus görbe látható 

a 3. ábrán.  

 

 
3. ábra Hõtermelési sebesség – idõ összefüggés egy tipikus bútordarab  
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égésekor 

 
Általánosítható a megfigyelés, hogy egy szokásosan berendezett szobában, a 

tûzfejlõdés négy csoportba sorolható. Ezek: 

• gyors tûzfejlõdés, nagy csúcs-hõtermelési sebesség, 

• késleltetett tûzfejlõdés, közepes csúcs-hõtermelési sebesség 

• lassú tûzfejlõdés, alacsony csúcs-hõtermelési sebesség, 

• korlátozott égés. 
 
A kifejlett tûz jellemzõ fejlõdési ideje néhány perctõl, akár 20-25 percig tarthat. Az 

észlelhetõ tûz, elfogadottan 50 kW teljesítményre definiált. 

Milyen jellemzõket használunk ma Magyarországon az épületbelsõként alkalmazott 

éghetõ anyagok tûzveszélyességi megítélésére?  

Itt csak azokat a paramétereket ismertetem, amelyekhez létesítési követelmények 

tartoznak. Ezek: 

a) a gyulladási hõmérséklet, 

b) a fûtõérték (égéshõ), 

c) a függõleges és vízszintes lángterjedés, 

d) meggyújthatóság. 

A gyulladási hõmérséklet, szilárd anyagoknál, a tûzveszélyességi osztályba sorolás 

alapja. Szemben a többi itt felsorolt paraméterrel, önmagában is fontos jellemzõ, 

hiszen a különbözõ létesítési és használati elõírások alapvetõen függenek a 

veszélyességi besorolástól.  

A fûtõérték (égéshõ), olyan jellemzõ, amely a tûzterhelés számításának az alapja.  

A függõleges és a vízszintes lángterjedés egyes létesítményeknél, például a 

színházaknál, tömegtartózkodásra szolgáló építményeknél, követelmény lehet. 

A meggyújthatóság elsõsorban kárpitozott bútorokra vonatkozó elõírás. A 

meggyújthatóságra vonatkozó szabványos mérési eljárások azt a célt szolgálják, 

hogy meg lehessen ítélni egy adott bútornál, hogy az hogyan viselkedik a különbözõ 

teljesítményû gyújtóeszközökkel szemben. Például akkor, amikor égõ cigaretta, égõ 

gyufa, esetleg égõ újságpapír kerül rá (14, 15).   

Az elõzõekben felsorolt tûzbiztonsági jellemzõkön kívül, megemlítek egy olyan 

paramétert, amelyet Magyarországon nem alkalmaznak az épületbelsõk 

megítélésére. Ez a jellemzõ, az égés közbeni hõfelszabadulási sebesség. A 

hõfelszabadulás sebessége dinamikus jellemzõ, egységnyi tömegû anyag 
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elégésekor, egységnyi idõ alatt termelt hõ, az égõ anyag felületegységére 

vonatkoztatva [J/kgm2s].  Mérése az oxigénfogyasztás mérésének elvén alapul. Régi 

megfigyelés, hogy a legtöbb éghetõ szerves anyag, az elfogyasztott oxigénre 

vonatkoztatva közel állandó hõt termel. Huggett (16) mérései szerint ez az érték: 

13,1⋅103 (±5%) kJ/kg. Parker (17) a hõtermelés és az elfogyott oxigén kapcsolatát a 

következõ egyenlettel írta le: 

( )0,
0

)( mm
r
H

tQ aO
é &&& −=               (1) 

Ahol: Hé/r0 = konst. = 13,1 ⋅103 kJ/kg elfogyasztott oxigén 

 aOm ,& - oxigén tömegáram a kaloriméter elszívójában, égés nélkül (kg/s) 

 Om&  - oxigén tömegáram a kaloriméter elszívójában, égés alatt (kg/s) 

Ezen a mérési elven mûködik a következõ három kaloriméter típus: 

a Cone-kaloriméter  (anyagvizsgálatokra),  

a bútor (furniture) kaloriméter (bútorok, tárgyak vizsgálatára), 

a szobasarok (room corner) kaloriméter (éghetõ falburkolatok vizsgálatára).  

Mindhárom kaloriméter típus alkalmas olyan jellemzõk mérésére, amelyek 

felhasználásával lehetõvé válhat a mûszaki szemléletû tûzbiztonság elemzés. Ilyen 

mérhetõ jellemzõk: 

- a gyulladási idõ, 

- a tömegvesztés sebessége az égés folyamán, 

- a hõtermelés sebessége, 

- a füst átlátszósága, 

- az égéskor keletkezõ korom mennyisége, 

- a keletkezõ szénmonoxid, széndioxid, hidrogén-cianid, sósav koncentrációja 

az égéstermékekben. 

A veszélyt tûz esetén a magas hõmérséklet és a mérgezõ füst jelenti. Meg kell tehát 

határozni azt az idõt, amikorra az emberi szervezet számára elviselhetetlen 

hõmérséklet és mérgezõ füstkoncentráció kialakul. (Megjegyzés: a leírás 

egyszerûsítése érdekében, a további tárgyalás során füst alatt a légtérbe került 

szilárd és gáz halmazállapotú égéstermékek összességét értjük) 

A hõmérsékletre vonatkozó kritikus érték kb. 150 oC-nál van (18), de például a 

National Council of Canada egy kísérletben 140 oC értékben határozta meg a 

belélegezhetõ levegõ maximális hõmérsékletét (18). Ugyanakkor egy Los Angeles-i 
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iskolai kísérle tben 65 oC volt az a maximális levegõ hõmérséklet, amelynél a diákokat 

és a tanárokat már nem engedték a folyosóra, a relatíve hideg szobából (19). 

A füst toxicitására vonatkozóan, az irodalomban található, nem minden részletében 

kifejlesztett módszer, az úgynevezett hatásos dozishányad (HDH), amelynek 

alkalmazásánál, ugyancsak Cone kaloriméteres adatokat lehet használni a toxikus 

hatás elemzésére (20). 

A HDH egy dimenzió nélküli szám, amely a ténylegesen elszenvedett dózis és a 

vizsgált hatást (pl. 50%-os elhalálozást) kiváltó dózis aránya.   

  

               HDH = 
C t

LC t

f

50

⋅
⋅

(2) 

ahol:  

LC50 - az a füstkoncentráció (szokás nevezni toxikus potenciálnak is), amely a 

mérgezõ hatásnak kitett egyedek 50%-ánál halált okoz. Mértékegysége: kg/m3 (vagy 

mg/liter), azaz koncentráció mértékegységû. Az LC50 maga is változó (értéke függ 

például a berendezéstõl, a kísérleti körülményektõl, az alkalmazott kísérleti 

állatoktól), így nem specifikus jellemzõje az égõ anyagnak. Értéke fordítottan arányos 

az expozíciós idõvel (t -vel).  

Mivel a tûzkísérletekbõl adatok a szokásosan alkalmazott t = 30 percnek megfelelõ 

LC50 -re állnak rendelkezésre, a (2) egyenlet t -vel való egyszerûsítése után, felírható 

a következõ formában: 

                HDH = 
C

LC

f

50
    (3) 

Látható, hogy HDH = 1 akkor, amikor a füst koncentrációja elérte az 50%-ban halálos 

koncentrációt, az 1-nél kisebb értékek a "nem halálos" atmoszférát jelzik (30 perces 

belélegzésnél).  

A felsõ forró rétegben egyenletesen eloszlott füst koncentrációja (C f - kg/m3) 

számítható az állandósult állapotra felírt tömegmérlegbõl, ha ismert a szellõzés 

térfogatárama, V& (m3/s). Ugyanis ebben az állapotban az idõegység alatt keletkezett 

tömeg és a szellõzés által szállított tömeg egyenlõ, azaz: 

VCAm f
&& ⋅=⋅"                         (4) 

Amelybõl a füstkoncentráció: 
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    Cf =  
V

A"m
&

& ⋅
                             (5) 

 

ahol:     "m& -  az égõ anyag felületegységre vonatkoztatott tömegégési sebessége 

(kg/s⋅m2) 

   A  -   az égõ anyag lángok által érintett felülete  (m2) 

A (5) egyenletet (3) - ba helyettesítve: 

 

    HDH = 
50LCV

A"m
⋅

⋅
&
&

                        (6) 

 

Az egyenletbõl látható, hogy a tûz által keltett füst toxikus veszélyessége annál 

nagyobb, minél inkább hajlamos az anyag az égésre, minél nagyobb rajta a 

lángterjedési sebesség (következésképpen a lángokkal borított felület nagysága, A) 

és minél kisebb a szellõzéses áram, valamint a füst káros hatást kiváltó 

koncentrációja. 

A számításhoz szükséges adatokra a következõ megfontolásokat lehet alkalmazni: 

1. Legyen 1=V& , hiszen a cél a különbözõ anyagok relatív veszélyességének 

megítélése, akkor pedig mindegyik anyagfajtára ugyanakkora, tetszõleges értékû 

szellõzési áramot választhatunk. 

2. Az LC50 értékeként használhatók a különbözõ toxicitási vizsgálatok eredményei 

(20) 

3. "m&  pillanatnyi értéke a Cone-kaloriméteres (21) vizsgálatokból közvetlenül 

nyerhetõ, de itt az átlagértékre ( "m& atl) van szükség, amelyet a következõ egyenlet 

definiál: 

1090

1090"
tt
mm

m átl −
−=&          (7) 

ahol: 

 m90 - a teljes elégett tömeg 90%-ának megfelelõ tömegveszteség (kg/m2) 

 m10 - a teljes elégett tömeg 10%-ának megfelelõ tömegveszteség (kg/m2) 

 t90 - a 90% tömegvesztéshez tartozó idõ (s) 

 t10 - a 10% tömegvesztéshez tartozó idõ (s) 

4. Az anyag lángokkal borított felülete (A) fordítottan arányos a (tgy, szekundum) 

Cone kaloriméterben mérhetõ gyulladási idõvel (22). 
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Az elõzõ megfontolások alapján a (6) egyenlet helyett egy közvetlenül használható 

formulát írhatunk fel, amely szerint a tûz toxikus veszélye (TTV, angolul: TFH - Toxic 

Fire Hazard) egyenesen arányos az anyag teljes égési idõre vonatkoztatott átlagos 

égési sebességével, fordítottan arányos a gyulladás idejével és a keletkezõ füst 

toxikus hatást kiváltó koncentrációjával, azaz: 

TTV ∝
50

.

LCt
m

gy

átl

⋅
               (8) 

 

Ismételten hangsúlyozni kell, hogy az egyenlet két anyag relatív toxikus 

veszélyességének megítélésére szolgál, azaz amelyik anyagra nézve a TTV értéke 

nagyobb, az adott környezetben keletkezõ tûz esetén az abból származó füst toxikus 

veszélyessége is nagyobb lesz. Ha például összehasonlítunk két anyagot, az 1 és a 

2 jelût, és végeredményként azt kapjuk, hogy TTV1<TTV2, akkor úgy ítéljük meg, 

hogy a 2 jelû anyag alkalmazása, a füst toxikus veszélye szempontjából 

kedvezõtlenebb.  

3.3 Az épületszerkezetekkel szembeni tûzvédelmi követelmények  

 
Ha megvizsgáljuk a magyar elõírásokat, akkor azt látjuk, hogy a tûz 

épületszerkezetekre gyakorolt káros hatásainak jellemzése céljából, elterjedten 

használják a tûzterhelés fogalmát. A tûzterhelés, amelynek definiáló egyenlete a (10) 

összefüggés, olyan alapjellemzõ, amely meghatározza a létesítés számos 

aspektusát.   

A tûzterhelést a következõ formulával kell kiszámítani (23): 

p = pn + ps        (9) 

ahol: pn az idõleges tûzterhelés 

 ps az állandó tûzterhelés 

Az idõleges tûzterhelést a gyártási folyamatban elõforduló éghetõ anyagok, éghetõ 

berendezések, szigetelések, raktári készletek, bútorok stb. alapján határozzák meg. 

Mindkét tûzterhelés fajtának számítására alkalmazott képlet: 

 

S

HM
pp

k

i
ii

ns

∑
== 1)(    (10) 
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ahol: Mi az i-ik anyag tömege (kg) 

 Hi az i-ik anyag fûtõértéke (MJ/kg) 

 S az épület, vagy egy részének területe (m2) 

 k az állandó, illetve az idõleges tûzterheléshez tartozó anyagfajták száma

    

A vonatkozó BM rendelet – a 2/2002 (I.23) BM számú rendelet, a továbbiakban BM 

rendelet - mellékleteiben megtalálható a számításokhoz szükséges fûtõérték 

táblázat.  

A tûzállósági határérték (TH) fontos jellemzõje az épületszerkezeteknek. 

Magyarországon a TH meghatározására alkalmazott vizsgálati eljárásban, a 

kemence hõmérséklet – idõ összefüggését a következõ egyenlet írja le: 

 

T= 345 log10 (8t+1)  (11) 

A görbe alakja: 

1 15 30 60 120 240 360

Tt-To, 
oK 329,21 718,56 821,79 925,34 1029,04 1132,82 1193,54
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4. ábra  Standard tûzterhelés-görbe 

 

A tûzállósági határérték a nemzetközi tûzvédelmi gyakorlatban is használt paraméter. 

Az EU Építési Irányelvek (24) alapvetõ követelményként elõírja, hogy a tûz terjedését 

korlátozni kell és, hogy a szerkezet teherbíró képessége egy meghatározott ideig 

megfelelõ legyen. Ezek a követelmények kielégíthetõk a teherhordó és az elválasztó 
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elemek tûzállóságának bizonyításával. Nemzetközi megegyezés alapján a 

„szabványos hõmérséklet - idõ görbe” (lásd ISO 834, 1. rész) használatos a teljesen 

kifejlõdött tûz modelljeként. A görbe az alábbi összefüggést követi: 

 

T= 345 log10 (8t+1) +20  (12) 

Ahol: 

T= a vizsgálókemence gáz-hõmérséklete  (°C) 

t = a vizsgálat alatti hõ-behatás idõtartama (perc) 

Az EU irányelvek 4. fejezetében meghatározott specifikus tûzhelyzetekre a 

szerkezeteket, a szabványos hõmérséklet - idõ görbe szerinti hõhatásnak kell kitenni 

maximum 300, 600 és 820 °C-ig, ezeket a hõmérsékleteket tartva a vizsgálati idõ 

hátralévõ része alatt. 

3.4 Az épületben tartózkodó személyek biztonságát meghatározó tényezõk 
 

A nemzetközi irodalom szerint a tûzkockázat és a tûzveszély különbözõ fogalmak, 

egymással nem felcserélhetõk.  Általánosan elfogadott meghatározás szerint a 

tûzkockázathoz (R) számértéket rendelünk, amelyet szorzatként állítunk elõ úgy, 

hogy annak a valószínûségét, hogy egy adott súlyosságú tûz bekövetkezik (P), 

szorozzuk a tûz súlyosságával (S). Vagyis a következõ egyenlet alkalmazzuk (25): 

R = P S  (13) 

Ilyenformán tehát, a valószínûség egy bizonyos súlyosságú tûz bekövetkezésére 

vonatkozik, nem általában a tûzkeletkezésre. Mert például lehetséges gyakori 

meggyulladás a vizsgált tûzhelyszínen, azaz általában a tûz bekövetkezésének 

valószínûsége magas. De ha az építmény rendelkezik valamilyen aktív védelmi 

rendszerrel, akkor komoly tûz kialakulásának lehetõsége egészen kicsi, vagy más 

szóval, súlyos tûzre nézve a kockázat kicsi. Amikor tehát elemezzük a tûzkockázatot, 

elõször mindig definiálni kell azt, hogy milyen súlyosságú tûzre akarjuk az elemzést 

elvégezni.  

A súlyosság sokféle módon kifejezhetõ. A mérték lehet pl. a tûz következtében 

elhaltak, vagy sérültek száma, a károsodott javak forintban kifejezett értéke,  az 

üzletbõl kiesett napok száma, a lángok által érintett m2-ek száma. A tûz súlyosságát 

több jellemzõ befolyásolja. A legfontosabbak: a tûzterhelés, a szellõzés, az égés 

sebessége, a tûz fennmaradásának ideje, az épület kialakítása és anyagai. A 
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tûzkockázat elemzése során sokszor nem az abszolút kockázat a kérdés, hanem 

annak eldöntése, hogy milyen mértékben változik meg a kockázat akkor, ha a 

körülmények megváltoznak. A tûzkockázat elemzésével a dolgozatban, a továbbiak 

során nem foglalkozom.  

A tûzveszélyhez nem rendelünk számértéket. A tûzveszély egy helyzet, amely 

befolyásolja az adott tûzhelyszínen várható károsodás mértékét (26). Ilyen módon a 

tûzkockázat mindkét elemére, a bekövetkezés valószínûségére és a tûz 

súlyosságára is hatással van. A veszély, különbözõ forrásokból eredhet, például 

lehet közvetlen égés, sérülések a hõhatás vagy a beomlások következtében, 

menekülési lehetetlenség a képzõdött füst miatt. Két dolgot kell szem elõtt tartanunk, 

amikor a  tûzveszélyt jellemezzük: vizsgálnunk kell egyrészt azokat a körülményeket 

amelyek között az égés folyik, azaz a környezet hatását a tûzre, másrészt az 

égésnek a környezetre gyakorolt hatását is figyelembe kell venni. Ezeket a hatásokat 

együttesen tûzhelyszínnek nevezzük. A tûzhelyszínen tehát együttesen vannak jelen 

a tûz hatásai és a környezet által a tûzre gyakorolt hatások. A veszélyt alapvetõen a 

helyszínen levõ éghetõ anyagok milyensége és mennyisége, valamint a körülmények 

határozzák meg. A tûzveszélyt lehet relatív fogalomként értelmezni, ilyenkor azt 

vizsgáljuk, hogy két különbözõ anyag ugyanolyan tûz-körülmények között 

meggyulladva és égve, egymáshoz viszonyítva milyen veszélyt jelenthet a környezet 

számára. Ha ugyanazon a tûzhelyszínen égve, az egyik anyag elviselhetetlenebb 

körülményeket eredményez, vagy az elviselhetetlen körülmények hamarabb 

alakulnak ki, mint egy másik anyag esetén, akkor úgy értékeljük, hogy az illetõ anyag 

nagyobb tûzveszélyt jelent a környezet számára, mint ahogyan ezt az elõzõ 

fejezetben kimutattam. Másrészt viszont kijelenthetjük azt, hogy növekvõ tûz növekvõ 

veszélyt jelent. A kijelentésnek a védekezés szempontjából kiemelt jelentõsége van. 

A tûzveszély tehát a tûzkockázat növekedésének irányába ható tényezõ, míg a 

tûzbiztonság javítása, a tûzkockázat csökkenését vonja maga után. Általánosságban 

azt lehet mondani, hogy egy épület akkor biztonságos, ha a tûz következtében 

várható veszély és kockázat nagysága egy bizonyos elfogadható szint alatt van. Az 

„elfogadhatóság” megítélése, természetesen több tényezõ együttes hatása. 

Az épületek tûzbiztonságát a kiürítési idõvel lehet mérni. A BM rendelet 

mellékleteiben, az építmények tûzvédelmi követelményei között, az elsõ helyen 

szerepel a kiürítés. A rendelet 5. sz. melléklete elõírja azt, hogy: „Az építményt, 

illetve annak tûzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tûz esetén a 
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benntartózkodók, megengedett idõtartamon belül a veszélyeztetett területrõl 

eltávozhassanak, illetõleg az építmény elhagyásával a szabadba jussanak.” 

Meghatározza a rendelet azt is, hogy a kiürítési útvonalat hogyan kell kialakítani. 

Pontos elõírásokat tartalmaz a kiürítés megengedett idõtartamára nézve is. A 

követelmények táblázatban vannak összefoglalva. A munkamenetet a 

következõkben ismertetem. 

Elõször is, a kiürítés idõtartamának számításához, az építmény kiürítését szakaszok-

ra kell osztani. 

- Az elsõ szakasz a veszélyeztetett helyiségek kiürítése. 

- A második szakasz a veszélyeztetett tûzszakasz, illetve az építmény kiürítése. 

Mind az elsõ, mind a második szakasz kiürítésének idõtartama nem haladja meg a 

megengedett idõtartamot. A kiürítés megengedett idõtartama függ a helyiség, a 

tûzszakasz, az építmény tûzveszélyességi osztályától és a tûzszakasz, illetve az 

építmény tûzállósági fokozatától (2. táblázat). 

A kiürítés elsõ szakaszának idõtartamát az útszakaszok hossza, és az ajtók 

átbocsátó képessége∗  alapján, a tûzszakasz, illetve a létesítmény legkedvezõtlenebb 

helyiségeire (elhelyezkedés, belsõ kialakítás, eltávolítandó személyek száma) 

határoz-zák meg.  

 
2. táblázat  A kiürítés megengedett idõtartama(t1meg) 

Kiürítési 
szakasz 

Kiürítendõ helyiség, tûzszakasz, 
építmény megnevezése 

A kiürítés megengedett 
idõtartama (tmeg) I-V.: tûzállósági 
fokozatba sorolt tûzszakaszból, 

épületbõl vagy építménybõl (min) 
  I-II. III. IV-V. 

Elsõ 
szakasz t1 

Nagyforgalmú, illetve 
tömegtartózkodásra szolgáló, valamint 
„A”-„B” tûzveszélyességi osztályba sorolt 
helyiségek, övezetek 

1,5 1,0 0,75 

 Huzamos tartózkodásra szolgáló, illetve 
„C”-„E” tûzveszélyességi osztályba sorolt 
helyiségek 

2,0 1,5 1,0 

 Legfeljebb 5000 m3 2,0 1,5 1,0 
 5001-10000 m3 között 2,5 2,0 1,5 
 10001-20000 m3 között 3,0 2,5 2,0 
 20001-40000 m3 között 3,5 3,0 2,5 
 40001-80000 m3 között 4,0 3,5 - 
 80001-160000 m3 között 4,5 4,0 - 
 

Egyszintes 
csarnok 1), 2), 
ha a belsõ 
térfogata 

160000 m3 felett 5,0 4,5 - 
Második Nagyforgalmú, illetve 6,0 5,0 1,5 

                                                 
∗ Az ajtók átbocsátó képességének meghatározásánál a szabad nyílásszélességet (tokbelméretet) kell 

figyelembe venni. 
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szakasz t2 tömegtartózkodásra szolgáló, valamint 
„A”-„B” tûzveszélyességi osztályba sorolt 
helyiségek, létesítmények, épületek, 
tûzszakaszok. 

 Huzamos tartózkodásra szolgáló, illetve 
„C”-„E” tûzveszélyességi osztályba sorolt 
létesítmények, épületek, tûzszakaszok 

   

 
1) Csak akkor, ha közvetlenül a szabadba nyíló kijárati ajtókkal és hatásos hõ- és füstelvezetõvel 

rendelkezik. 
2) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztály esetén a megengedett kiürítési idõtartamot 25 %-kal 

csökkenteni kell. 
 
 
A kiürítés idõtartama az útszakaszok hossza alapján: 
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  (14) 

 
ahol: 

t1a a helyiség kiürítésének idõtartama, a legtávolabbi tartózkodási helytõl a hozzá 

legközelebb esõ kijáratig terjedõ útvonalon (min), 

Sil a fenti útvonalon az egyes útszakaszok hossza, az úttengelyeken mérve (m), 

Vi az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min), 

t1meg a kiürítés elsõ szakaszára megengedett idõtartam az 2. táblázat alapján. 

 

A kiürítés idõtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján 
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1
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ahol: 

t1b a helyiségnek vagy egy részének kiürítési idõtartama, az ajtók átbocsátó 

képessége alapján, (min), 

N1  a kijáratonként eltávolítandó személyek száma, 

k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fõ m– 1min– 1 (percenként 25 fõ, 0,6 m-

es sávnyílás szélességen), 

x1 az N1-hez tartozó kijáratok szélességének összege, m. 

A kiürítés második szakaszának idõtartamát az utak hossza, a lépcsõk, a 

szabadba, illetve a különbözõ terekbe vezetõ ajtók átbocsátó képessége alapján kell 

meghatározni, az építményre vagy az abban levõ - az elhelyezkedés, az építészeti 
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kiképzés, az eltávolítandó személyek száma alapján - legkedvezõtlenebb 

tûzszakaszra.  

A kiürítés második szakaszának következõ három alapesete közül, az egyiket kell 

számítással ellenõrizni. 

 

1. alapeset: kiürítés a szabadba 

 
A kiürítés idõtartama az útvonalak hossza alapján: 
 
 

∑
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ahol: 

t2a az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési idõtartama az útvonalak 

hossza alapján (min), 

t1ma a második kiürítési szakaszban az útvonalak együttes hosszának egyidejû 

figyelembe vételével adódó legnagyobb t2a értéket, a helyiségnek az elsõ 

szakaszban számított kiürítési idõtartamai közül a nagyobbik adja (min), 

Si2 annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezetõ kijáratig vett 

útvonalainak együttes hossza az úttengelyen mérve, amely a t1ma-val 

együttesen a legnagyobb t2a értéket adja (m), 

vi a számításba vett útvonalhoz tartozó haladási sebességek (m/min), 

t2meg a kiürítés második szakaszára megengedett idõtartam a 3. táblázat alapján, 

(min). 

 

A kiürítés idõtartama a lépcsõk átbocsátóképessége alapján (többszintes 

tûzszakaszok, építmények esetén) 
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ahol: 

t2b az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési idõtartama, a lépcsõk 

átbocsátóképessége alapján (min), 

ty1 a lépcsõ eléréséhez szükséges idõ, a kiürítésnél számításba vett legközelebb 

esõ helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az útszakaszok alapján (min), 
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N2 a legnagyobb létszámot befogadó szintrõl a számításba vett lépcsõkön 

eltávolítandó személyek száma, 

Si3 a lépcsõ és a lépcsõtõl a szabadba vezetõ kijáratig tartó útvonalak hossza az 

úttengelyen mérve (m), 

k a lépcsõ átbocsátóképessége, egyenlõ a kijáratok átbocsátóképességével,  

x2 a lépcsõkar(ok) szabad szélessége (m), 

vi a számításba vett útvonalhoz tartozó haladási sebességek (m/min). 

 

 

 

A kiürítés idõtartama a szabadba vezetõ ajtók átbocsátóképessége alapján 
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ahol: 

t2c az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési idõtartama a szabadba 

vezetõ ajtók átbocsátóképessége alapján (min), 

ty2 a szabadba vezetõ ajtó eléréséhez szükséges idõ, a tûzszakasz helyiségei 

közül – a kiürítésnél számításba vett – a szabadba vezetõ ajtóhoz legközelebb 

esõ helyiség ajtajától mérve (min) 

N3  az ellenõrzött tûzszakaszból, az építménybõl eltávolítandó személyek száma, 

k a szabadba vezetõ ajtók átbocsátóképessége, 

x3 a szabadba vezetõ kijáratok szabad nyílásszélességének összege (m). 

 

2. alapeset: kiürítés a szabadba füstmentes lépcsõházban, vagy a külön 

lépcsõházzal rendelkezõ szomszédos tûzszakaszon keresztül. 

 

Ennél az alapesetnél a kiürítést, a füstmentes lépcsõházba, vagy a külön 

lépcsõházzal rendelkezõ szomszédos tûzszakaszba jutásig kell számítani, az 

elõzõekben ismertetett összefüggések felhasználásával azonban, 

- a (19) egyenlet alkalmazásánál  

Si2 a füstmentes lépcsõházba vagy a számításba vett tûzszakaszba vezetõ ajtóig 

terjedõ útként é rtendõ, 

- a (21) egyenlet alkalmazásánál 
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N3 a füstmentes lépcsõházba, illetve a számításba vett tûzszakaszba távolítandó 

személyek száma,  

X3 a füstmentes lépcsõházba, illetve a számításba vett tûzszakaszba vezetõ ajtók 

szélessége. 

 

3. alapeset: kiürítés külön e célra tervezett térbe, illetve az adott tûzszakasszal 

összefüggésben lévõ tetõfödémre. 

 

Ebben az esetben a külön e célra tervezett térben, illetve a tetõfödémen, az oda 

juttatott személyek átmeneti ott tartózkodásával kell számolni. 

A kiürítési számítást csak azokra a helyiségekre kell elvégezni, amelyeknél  

-  a (14) egyenlet alkalmazásánál:  

 Si2 az adott térbe, illetve a tetõfödémre vezetõ útvonal hosszát jelenti.  

- az (21) egyenlet alkalmazásánál:  

N3 azoknak a személyeknek a száma, akiknek eltávozását ez esetben 

számításba kell venni.  

x3  az adott térbe, illetve tetõre vezetõ (és számításba vett) ajtók szélessége. 

A  (20) összefüggést csak a tetõre történõ kiürítésnél kell alkalmazni, illetve olyan 

esetekben, ha nem az ellenõrzött szinten keresztül tervezik a kiürítést. 

A kiürítésre tervezett térhatároló szerkezeteinek tûzállósági határértéke meg kell, 

hogy feleljen az adott tûzállósági fokozathoz tartozó tûzgátló szerkezetekre elõírt 

tûzállósági követelményeknek (a BM rendelet 5. számú melléklete, I/3. fejezet). 

Ebben a térben, a határoló szerkezetek tûzállósági határértékéig biztosítani kell az 

alábbi feltételeket: 

- a légtér hõmérséklete, a hõsugárzás intenzitása nem érheti el az emberekre 

veszélyes értéket, 

- a levegõ oxigéntartalma nem csökkenhet a megfelelõ érték alá, 

- az égéstermékek vagy az anyagok hõbomlásából származó mérgezõ anyagok, az 

emberek biztonságára veszélyes koncentrációban nem keletkezhetnek, illetõleg 

ilyen koncentrációjú mérgezõ anyagok, a helyiségbe nem juthatnak be,  

- a látási távolság megfelelõ marad. 

A tér, ahová a kiürítést tervezik, nem alakítható ki III. tûzállósági fokozatú, 1-2 szintes 

épület tetõfödémén, illetve IV -V. tûzállósági fokozatú épületben. 
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A kiürítés sebességét a 3. táblázat értékei szerint kell figyelembe venni a helyiség 

alapterülete és a helyiségben számításba vett személyek alapján: 

 
3. táblázat A kiürítés sebessége 

A helyiségben egy 
fõre jutó alapterület 

(m2) 

Vízszintes haladású 
sebesség (m/min) 

Haladás lépcsõn, m/min 
 
            Lefelé                            fölfelé 

1-ig 16 10 8 
1 felett 25-ig 30 20 15 

25 felett 40 20 15 
 

A lépcsõk útvonalhosszaként (s) – beleértve a lépcsõpihenõket is – a szintkülönbség 

háromszorosát kell figyelembe venni. 

3.5 A tûzmodellezés elmélete 

 

Ha a tüzet modellezni akarjuk, akkor elõször is tisztában kell lenni alapvetõ 

tulajdonságaival. A tûz ISO (International Organization for Standardization) által 

megfogalmazott definíciója (27): 

1. égési folyamat, amelyet füst és/vagy láng által kísért hõkibocsájtás jellemez és 

2. gyors égés, amely idõben és térben szabályozatlanul terjed. 

A tûzre jellemzõek a pozitív visszacsatolások: képes éghetõ gázokat létrehozni 

szilárd anyagokból vagy folyadékokból és képes ellátni magát a szükséges 

levegõvel (28).  

3.5.1 A tûzmodellek csoportosítása 

 

A tûzmodellek alapvetõen két nagy csoportba sorolhatók, amelyeken belül további 

alcsoportokat lehet felállítani (29). A séma a 5. ábrán látható. 

A fizikai modellek a valóság fizikai leképezései, valódi vagy arányosan kicsinyített 

méretben, illetve laboratóriumi körülmények között. A valódi méretû modellek a tûz 

viselkedésének megfigyelésére, fontos fizikai és kémiai paraméterek mérésére, 

egyben a matematikai tûzmodellek jóságának, használhatóságának ellenõrzésére 

szolgálnak. 

 

TÛZMODELLEK 
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 FIZIKAI MATEMATIKAI 
 
valódi méretû laboratóriumi vizsgálatok  determinisztikus    sztochasztikus 
 
 kicsinyített méretû 
  zóna modellek cella modellek 
 
 

5. ábra  A tûzmodellek csoportosítása 
 
Az ilyen modellezésnél ténylegesen meg kell építeni és megfelelõ mérõmûszerekkel 

fel kell szerelni a kérdéses tûzhelyszínt, abban az elrendezésben és méretben, 

valamint azokból az anyagokból, ahogyan az a valóságban is van, és ahogyan azt 

vizsgálni akarjuk. A legtöbb azonnal használható információ ezekbõl a modellekbõl 

nyerhetõ, viszont az eljárások meglehetõsen költségigényesek. A kicsinyített méretû, 

ún. léptékhelyes modellek, a valóságos tûzhelyszín arányosan kicsinyített másai. Az 

ilyenfajta modellezésnél ügyelni kell arra, hogy a lecsökkentett fizikai méretek mellett 

fenn kell tartani az áramlástani, a termikus és a kémiai hasonlóságot a valódi (a 

modellezett) rendszerrel. Azaz ismerni kell az ún. hasonlósági kritériumokat. Az 

eltérõ léptékhatás miatt a kicsinyí tett modellek alkalmazása komplex tûzhelyszínekre 

korlátozott, hiszen nem minden vizsgált tûzparaméter adaptálható a valódi 

méretekre. A laboratóriumi vizsgálatok fontos kiegészítõi a valódi és a kicsinyített 

méretû tûzmodellezésnek, ugyanakkor alapadatokat (pl. gyulladási idõ, 

hõfelszabadulási sebesség, füstfejlõdési sebesség, füstösszetétel, toxicitás) 

szolgáltatnak a matematikai modellek számára. Jelenleg alapvetõen három, 

nemzetközi téren szabványos mérési eljárás az, amelyik e területen elterjedt. Ezek: a 

Cone-kaloriméteres vizsgálatok (Magyarországon csupán a SZIE Ybl Miklós Mûszaki 

Fõiskolai Kar, Tûzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézetének laboratóriuma 

rendelkezik erre alkalmas eszközzel), a bútor (furniture) kaloriméteres vizsgálatok és 

a szobasarok (room corner) tesztek. 

A matematikai tûzmodellek a tûz és a zártterû tûzterjedés idõbeli és térbeli 

lefolyásának matematikai eszközökkel való leírására szolgálnak. Az elõzõekben 

jellemzett fizikai modellezésnek igen gyakran éppen az a célja, hogy feltárja a tûz 

lefolyásának törvényszerûségeit, amelyeket aztán matematikai egyenletek formájába 

lehet önteni. A kapott egyenletek felhasználásával a fizikai rendszer viselkedését 

elõre meg lehet becsülni. Alapvetõen két csoportjuk van, ezek a determinisztikus és 

a sztochasztikus tûzmodellek.  
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A determinisztikus modellezés során az égés és a tûzfejlõdés fizikai, kémiai, illetve 

fizikai-kémiai törvényszerûségeinek ismeretében, és természeti törvények 

felhasználásával történik a folyamatok leírása. Ilyenkor feltételezik, hogy ha adott egy 

jól definiált fizikai helyzet, akkor a tûzfejlõdés és a tûz viselkedése már a 

körülmények által meghatározott. A modellek - zárt terekre érvényesen - két 

csoportba sorolhatók, úgymint zóna modellekre (zone models) és cella modellekre 

(field models). Mindkét típusnál differenciálegyenlet rendszereket kell megoldani, de 

eltérõ megközelítésben. 

A zóna modellek alkalmazásánál feltételezik, hogy a zárt térben (pl. szobában) a 

tûzfejlõdés során alapvetõen két zóna, egy meleg felsõ zóna (hot vagy upper layer) 

és egy hidegebb alsó zóna (cold vagy lower layer) alakul ki. Mindkét zónára 

feltételezik a hõmérséklet és a koncentrációk homogén eloszlását, ami 

természetesen egyszerûsítést jelent. A modellek alkalmazásánál egyébként is 

számos feltételt kötnek ki, amely feltételek természetesen korlátozzák a 

használhatóságukat.  

A cella modellek alkalmazásánál nem élünk olyan meghatározó feltevésekkel, mint 

például a plume áram a zóna modellek esetén. A vizsgált szobák alakja is 

tetszõleges, minthogy a tér ebben az esetben több ezer, kocka alakú cellára van 

felosztva. Mivel az eljárás alapelve az, hogy számítástechnikai eszközöket 

használunk fluidumok (folyadékok és gázok) áramlásának elemzésére (CFD - 

Computation Fluid Dynamics), a modell elsõsorban füstterjedési problémák 

megoldására közkedvelt.  

A sztochasztikus tûzmodellezésben a valószínûség-számítás törvényszerûségeit és 

a statisztika eredményeit használjuk. Az elemzésben megpróbáljuk figyelembe venni 

azokat a bizonytalanságokat, amelyeket a tûzterjedésben tapasztalunk. A tûz 

tipikusan sztochasztikus folyamat. A továbbfejlõdés irányára nézve minden 

idõpillanatban több lehetõség kínálkozik, azaz a tûzfejlõdésben szerepe van a 

véletlennek. Ezt fe lismerve próbálkozások történtek a helyiségen belüli és a 

helyiségek közötti tûzfejlõdés leírására a valószínûség számítás nyelvén 

(30,31,32,33). Alapvetõ probléma ezen modellek alkalmazásánál, hogy - bár a 

világon közel 1 millió tûzesetet regisztrálnak évente - megbízható statisztikai 

adatbázis nem áll rendelkezésre. 

Munkámban, terjedelmi korlátok miatt, nem foglalkozom a sztochasztikus 

tûzmodellezés elméletével, csupán a determinisztikus modelleket, elõször röviden a 
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cellamodelleket, majd részletesen a zónamodelleket vizsgálom. A zónamodelleknél – 

tekintettel a magyarnyelvû irodalom, ismereteim szerint, teljes hiányára - kitérek a 

fizikai, és a matematikai alapok ismertetésére is, majd összefoglalom az 

irodalomkutatás eredményeit, elsõsorban a felhasználási lehetõségek szempontjait 

szem elõtt tartva.   

3.5.2 A cella modellek  
 

A cella modellek használatakor, ahelyett, hogy feltételeznénk a füst mozgását, mint 

ahogyan azt a következõ fejezetben tárgyalt zónamodellek alkalmazásánál tesszük, 

kiszámítjuk azt. Nem bocsátkozom a részletekbe, hiszen a modellek elméleti alapjai 

nem a tûzvédelem - ma már kialakulóban levõ - tudományterületébe tartoznak. 

Jellemzõiket az alábbiak szerint lehet összefoglalni: 

a) A modellezés során, olyan általánosan használható fluidum áramlási modelleket 

alkalmaznak tûzvédelmi problémák megoldására, amelyek elterjedtek például a 

gépjármû karosszériák, a hajók, a repülõgépek tervezésében. A módszer 

angolneve: CFD - Computation Fluid Dynamics. Az elsõ próbálkozások az 1970-

es évekre tehetõk (34, 35). A technika tehát nem mondható újnak, mégsem 

igazán elterjedt, valószínû annak következtében, hogy az alkalmazások 

értékelése manapság is folyamatban van. Kiváló alkalmazásnak mondható 

például, az 1987-ben Londonban, a Kings Cross megállónál történt metrótûz 

elemzése CFD segítségével (36, 37, 38), amelynek során számítógépes 

szimulációval sikerült bebizonyítani a tûzterjedés elméletébõl jól ismert „trench” 

(vályú, árok) effektust (trench effektus: speciális körülmények között, ferde 

felületen - mint amilyen például a metró mozgólépcsõje is - felgyorsult 

tûzterjedés). A módszer leginkább füstterjedés elemzésére közkedvelt (39).  

b) A modellezés során parciális differenciálegyenlet rendszereket kell megoldani, 

adott peremfeltételekkel. A vizsgált teret több ezer cellára osztják fel, majd a 

cellák mindegyikére megoldják a felírt tömeg-, energia- és impulzusmérlegeket.   

                                               

 

 

 

              
BE 
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6. ábra Egy kiválasztott cella 

 

 

 

 

A (19) egyenlet a jól ismert általános mérlegegyenlet, amely a cellában levõ 

tetszõleges (X i) extenzív mennyiség idõbeli változását írja le. A változás 

bekövetkezhet a határfelületen konvekcióval (Ikonv.), vagy diffúzióval (Idiff.) történõ 

átáramlás és a cella belsejében történõ keletkezés (vagy fogyás) miatt (F i).  

Tömeg és energia áramokra parciális differenciálegyenleteket kell megoldani. Az 

egyenletek megoldása numerikusan történik. A megoldás végeredménye a vizsgált 

tér tetszõleges pontjában a hõmérsékletek és a füstkoncentráció idõbeli változása 

lesz. Az alkalmazott szoftvereknek általában kitûnõ grafikus lehetõségük van, így pl. 

a füstterjedés idõbeli alakulása szemléletessé tehetõ. Alkalmazásukat illetõen a 

következõ megállapítások tehetõk: 

a. A tûzterjedést illetõen, alkalmazhatóságuk  tanulmányozása elsõsorban a 

flashovert megelõzõ idõszakra (40) és a folyadéktüzekre terjedt ki. 

b. Nincs kikötés a vizsgált tér geometriájára vonatkozóan, bármilyen alakú és 

nagyságú lehet. 

c. Drágák és nagyteljesítményû számítógépet igényelnek. 

A cellamodellek alkalmazhatóságáról kitûnõ összefoglalást tett közzé V. Novozhilov 

(41) 

3.5.3  A zóna modellek  

 

A zónamodellek alkalmazásakor feltételezzük, hogy a szobában a tûz folyamán, két 

réteg, egy hidegebb alsó réteg, és egy melegebb felsõ réteg alakul ki. A kérdés, amit 

vizsgálunk: a szoba belsejében, hogyan változik a hõmérséklet és a füstkoncentráció 

idõben és térben, a szobában keletkezett tûz következtében? A tárgyalás során, 

egyelõre a következõ feltételeket kötjük ki: 

)19(.. idiffkonv
i FII

dt
dX ++=  
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• a szoba téglatest alakú, a mennyezet és a padló egymással párhuzamos és 

egyenlõ nagyságú, 

• egyetlen nyílás van, az is függõleges felületen (ajtó vagy ablak). A vizsgált 

idõpontban lehet akár zárt, akár nyitott. 

3.5.3.1 A rétegek kialakulása 
 
A meggyulladás pillanatában a szoba légterét környezeti hõmérsékletû és nyomású 

tiszta levegõ tölti ki. Ha egy itt elhelyezett tárgy meggyullad, és nem alszik ki, akkor a 

tûz addig növekszik, amíg megfelelõ az oxigén és éghetõ-anyag ellátás. A 

meggyulladást követõ néhány másodpercben az égés gyorsan terjed, és lángok 

alakulnak ki. A folyamat során egyebek mellett hõ, toxikus és nem toxikus gázok (a 

továbbiakban füst) termelõdnek. A termelt hõ (pl. egy papírkosár égésekor néhány 10 

kW) egy része az égõ anyag felületére visszatáplálódik, ahol további éghetõ gázok 

felszabadulását segíti elõ, más része a füsttel felfelé áramlik. Miközben a füst felfelé 

áramlik, folytonosan levegõt szív be maga után. Az így beszívott levegõ, az égéshez 

szükséges mennyiséghez képest, már feleslegben van, és megnöveli a felfelé 

irányuló tömegáramlást (42). Az el nem égett gázok, a gáz halmazállapotú 

égéstermékek, valamint a beszívott levegõ alkotják a plume-ot. (A plume angol szó, 

kis egyszerûsítéssel füstcsóvának lehetne fordítani, de a továbbiakban az elõbbi 

definíciónak megfelelõ értelemben, az eredeti szót használom.) A plume tehát 

energia- és tömegáramot képvisel, amit az égés és a beáramlott levegõ szabályoz. 

Kialakulásával kapcsolatos elsõdleges folyamatokat a 7. ábra mutatja. 

A plume addig emelkedik felfelé, amíg vízszintes felületnek nem ütközik, amely 

felület leggyakrabban a szoba mennyezete. A mennyezet, vízszintes áramlásra 

kényszeríti a gázokat, így alakul ki a mennyezeti áramlás (42). Amint az idõ múlik, a 

plume által szállított gázok a mennyezet alatt összegyûlnek és létrehoznak egy forró 

füstréteget, a melegréteget (hot layer). A melegréteg, amely bomlástermékekbõl,  
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7. ábra A tûzfejlõdés elsõdleges folyamatai, a plume kialakulása 

 

égéstermékekbõl, és levegõbõl áll, komoly fenyegetést jelent az élet számára, 

ingerlõ, mérgezõ és perzselõ hatása miatt. A forró réteg által emittált hõsugárzás 

hozzájárul a flashover kialakulásához. A melegréteg tömege és belsõ energiája tehát 

a plume közvetítésével alakul ki. A melegréteg, formálódás közben lefelé ereszkedik, 

azaz vastagsága nõ. Ha a szobában nyílás van, a réteg alja a nyílás felsõ széle alá 

kerülhet. Ekkor a belsõ és a külsõ tér hõmérsékletkülönbsége miatti 

nyomáskülönbség, kifelé irányuló gázáramot indukál. Ez az áram energiát és 

tömeget szállít, amit a belsõ tér hõmérsékletének és a füst koncentrációjának 

számítására szolgáló egyenletek felírásánál veszünk figyelembe. A nyílás alsó 

részén befelé áramló levegõ részben biztosítja a szobában folyó égés 

oxigénszükségletét. Ha nem érkezik a szükséges mennyiségben az oxigén, akkor az 

égés oxigénhiányos lesz, aminek következtében lecsökken a hõtermelés sebessége 

és felszaporodnak a tökéletlen égés termékei. A folyamatokat a 8. ábra mutatja.  
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8. ábra A meleg réteg kialakulásának folyamata 

 

A felsõ és az alsó réteg egy un. átmeneti, vagy határrétegben egyesül. Ez 

nyilvánvalóan egyszerûsítés, mivel a mindig jelenlevõ turbulencia az ilyen réteg 

kialakulását szinte lehetetlenné teszi. Mindemellett a kísérletek tanúsága szerint, a 

felsõbõl az alsó réteg felé haladva, a jellemzõk (hõmérséklet, füstkoncentráció) 

hirtelen, majdnem ugrásszerû megváltozása figyelhetõ meg egy bizonyos 

magasságban. A hirtelen változások a határrétegben következnek be, azaz ide 

koncentrálódnak. A modellezés során alkalmazott egyszerûsítések egyike, hogy ezt 

a réteget felülettel helyettesítjük. Ezt nevezzük határfelületnek (angolul: interface). Ha 

megnézzük a 9. ábrát, amely a hõmérséklet változását mutatja egy kísérleti 

szobában a magasság függvényében, akkor áthatjuk, hogy egy viszonylag vékony 

(kb. 20cm) rétegben (a határrétegben) jelentõs, közel 100oC-os hõmérsékletváltozás 

következik be. A réteg vastagsága a szoba teljes magasságához képest nem 

jelentõs, így ideális esetben jól közelíthetõ egy felülettel.  
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9. ábra Hõmérséklet-változás a magassággal 

 

A következõ részben a hõmérsékletre és a melegréteg elhelyezkedésére vonatkozó 

számítások alapjait fogom bemutatni, elõször zárt, szellõzés nélküli (ajtó, ablak 

csukva), majd olyan szobára, amelynél természetes szellõzés van (ajtó vagy ablak 

nyitva). 

3.5.3.2 Szellõzés nélküli szoba 

 

Mivel minden esetben az életbiztonság az elsõdleges szempont, a modell 

alkalmazásakor azokra a körülményekre kell összpontosítani, amelyek a tûz 

kitörésétõl a veszélyes helyzet kifejlõdéséig kialakulnak. Az itt jellemzett modell 

segítségével a rendelkezésre álló biztonságos kiürítési idõt (Available Safe Egress 

Time = ASET) meglehet becsülni abban a szobában, ahol a tûz keletkezett (43). A 

rendelkezésre álló biztonságos kiürítési idõ definíciója: az az idõtartam, amely a tûz 

észlelése és az életet veszélyeztetõ körülmények kialakulása között eltelt. A 

modellezni kívánt helyszínt, és a jelöléseket a 10. ábra mutatja. A bemutatott 
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esetben, az ajtók és az ablakok zárva vannak, az egyetlen nyílás, csupán egy kis rés 

az ajtó alatt, a padlószinten.  

Az ábra jelölései: 

X -az interfész távolsága a padló felett (m);  

F - az égõ felület távolsága a padlótól (m); 

d -a meleg réteg vastagsága a mennyezettõl (m);   

H - az égõ felület távolsága a mennyezettõl (m);    

Zi -az interfész távolsága az égõ felülettõl (m) 

 

 

10. ábra Szellõzés nélküli szoba 

A melegréteg elhelyezkedésének számítása  
 

A modell alkalmazásakor a következõ feltételekkel élünk: 

a) A tüzet pontszerû hõforrásként kezeljük, amely a padló szinten, vagy afelett 

helyezkedik el.  

b) A tömegáram, amely a tûzbõl indul ki és a plume-ba jut, elhanyagolható a 

beszívott levegõ mennyiségéhez képest. A plume-ba jutó összes tömeg és 

energia eléri a felsõ réteget. 

c) Mivel p = konstans, a sûrûség (ñ) és az abszolút hõmérséklet, a következõ 

egyenlet szerint hozható egymással kapcsola tba: 
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                                         ñT = konst. = ñkTk             (20) 

ugyanis, ha p = konst., akkor: 

                            
V
T

V
T

1

1

2

2

=       mivel       V = m/ñ , behelyettesítve: 

   
m

T
m

T
/ /ρ ρ1

1

2

2

= ⇒  ρ1T1 = ρ2T2, ami megegyezik a (20) egyenlettel, ahol: 

ρk és Tk a környezetre vonatkozó értékek 

d) Q&(t) - az égéskor idõegység alatt felszabaduló hõ, bemenõ adat, és 

közelíthetõ a szabadégés szakaszában felszabaduló hõvel. Ez a feltétel 

konzisztens azzal a megfigyeléssel, hogy a veszélyes körülmények, 

amelyekre a számításokat végezzük, jóval azelõtt kialakulnak, minthogy a 

szabadégési feltételektõl eltérés mutatkozna.  Az energia veszteségeket a 

teljes hõfelszabaduláshoz viszonyított hányadként írjuk fel.              

A melegréteg helyének meghatározásához, tömeg és entalpia mérlegekbõl lehet 

kiindulni. A tömegmérleget a hideg rétegre felírva teljesen általános formában: 

epcl mmm &&& −−=      (21) 

             I.         II.     III. 

ahol: Clm& - a hideg réteg tömegváltozási sebessége (kg/s) 

 pm& - a plume tömegárama (kg/s)  

 em& - tömegkiáramlás a padlószinten (kg/s) 

Egyenként vizsgálva az egyenlet I., II., és III. tagjait, a végsõ differenciálegyenlet 

levezethetõ, a következõ gondolatmenet szerint: 

I. Clm&  felírható a térfogatváltozással 

dt
dZ

Am i
kCl ⋅= ρ&                       (22) 

ahol: ρk - a levegõ sûrûsége környezeti hõmérsékleten (kg/m3) 

 A - a padló (mennyezet) területe (m2) 

 Zi - az interfész távolsága az égõ felülettõl (m) 

II. A plume tömegáramára Zukoski (44) írt fel egyenletet: 

3/122/1
p )()(21.0m ∗= QZgZ iia

&& ρ            (23) 

ahol: ∗Q&  - un. dimenziómentes hõtermelési paraméter és a (24) egyenlet szerint: 
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22/1)(
)()1(

iiaak

r

ZgZTc
tQL

Q
ρ

&
& −=∗             (24) 

 pm& - tömegáram a plume-ban, Zi távolságra az égõ anyag felett (kg/s)  

 )(tQ& - hõtermelési sebesség a t idõpillanatban (kW) 

 g = 9,81 m/s2 

 Cp - a levegõ fajhõje állandó nyomáson (kJ/kgK) 

 Lr - radiációs hõveszteség hányad, értéke 0,15-0,40 (általában: 0,35).  

 Definíció szerint:  

)(/ tQQL rr
&&=                  (25) 

 rQ& - a termelt hõnek az a része, amely nem kerül a meleg zónába, hanem 

sugárzással a környezõ felületekre transzportálódik.  

III. Az ajtó alatti résen át távozó tömegáram, em&  értéke, a zárt szobára, állandósult 

állapotra felírt entalpiamérlegbõl levezethetõ (26) egyenlettel számítható: 

KP

C
e TC

LtQ
m

⋅
−= )1)((&

&                       (26) 

Ahol: Tk – a környezet hõmérséklete (K) 

Lc – a falfelületeken át, sugárzással, vezetéssel, konvekcióval távozó 

veszteséghányad 

Az egyenleteket behelyettesítve és átrendezve, nyerjük a végsõ 

differenciálegyenletet: 




















 −
−

−
−

⋅
=

3/1

22/1
22/1

)(
)()1(

)(21,0
)1)((1

iiKPK

r
iiK

KP

C

K

i

ZgZTC
tQL

ZgZ
TC

LtQ
Adt

dZ
ρ

ρ
ρ

&&
         (27) 

Cooper (45) egyszerûsítéseket vezetett be azáltal, hogy a változókat 

dimenziómentessé alakította. A bevezetett új változók definiáló egyenletei: 

t
t

tN
C

= ;  Z
Z
lN

i

C

= ;  φ =
T
T

hl

K

;  
0

)(
Q

tQ
q &

&
= ;  Z

H
lN
C

,0 =              (28) 

Ahol:      tC = 1sec;   lC = 1m;    TK = 294K;    kWQ 1,00 =&  

Elvégezve a behelyettesítéseket és bevezetve a C1 és C2 dimenziómentes 

konstansokat, amelyek definiáló egyenletei (29), nyerjük a végsõ formulákat. 

CKPK

CC

lATC
tQL

C
⋅

−=
ρ

0
1

)1( &
   és   







 ⋅−
=

KPK

CrC

TC
lgQL

A
t

C
ρ

2
0

2

)1(21,0 &
            (29) 
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Arra az esetre, ha a meleg réteg a mennyezet (H) és az égõ felület (F) között 

helyezkedik el, a következõ egyenlet alkalmazható: 

dZ
dt

C q C q ZN

N
N= − −1 2

1 3 5 3/ /         ha      F<Zi<H                    (30) 

 

Ha a réteg az égõ anyag felszíne alá kerül, akkor a plume megszûnik, nem ad át 

tömeget, de a tûz még mindig ad át hõt a meleg rétegnek. Erre az esetre a (21) 

tömegmérleget a plume áram nélkül kell felírni: 

0=+ ecl mm &&                  (31) 

Megoldva, a végsõ formula: 

dZ
dt

C qN

N

= − 1      ha     -F<Zi≤0         (32) 

 

Ha a réteg eléri a padló szintjét, tovább már nem tud ereszkedni, ekkor: 

 

dZ
dt

N

N

= 0      ha       Zi = -F         (33)          

 

 
A melegréteg hõmérsékletének számí t ása  
 
Azt a kifejezést keressük, amely leírja a felsõ réteg hõmérsékletének idõbeni 

változását. Számításainkhoz a meleg rétegre felírt entalpiamérlegekbõl indulunk ki. 

Két esetet fogunk vizsgálni. 

A. eset:  a melegréteg az égõ anyag felülete felett helyezkedik el, azaz: F<Z i≤H. 

Az entalpiamérleg a meleg rétegre: 

A melegréteg entalpiájának idõegységre esõ megváltozása = entalpia forrásintenitás 

a melegrétegben + hõáramok a melegréteg határán át. Azaz: 

∑+= QH IFH&             (34) 

Mivel a melegrétegben nincs égés, az entalpiának itt nincs forrása, így: FH = 0. A 
belépõ hõáramok a lángokból átadott hõbõl: LQtQ && −)(  (termelt hõ mínusz a 

veszteségek) és a plume által szállított hõbõl Q p

.
tevõdnek ki.  

 

KP
i

ChlP
i TC

dt
dZ

ALtQtQTC
dt
dZ

A ⋅+−=⋅ ρρ )()( &&           (35) 
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Az egyenletet átrendezve és bevezetve a (28) egyenletekkel definiált változókat, 

valamint a (29) összefüggéssel definiált konstansokat (mellõzve a levezetést), 

nyerjük a végsõ formulát: 

 

[ ]d
dt Z Z

C q C q Z
N N N

N

φ φ
φ=

−
− −

,

/ /( )
0

1 2
1 3 5 31      ha    F<Zi≤H      (36) 

 
 
 
B. eset:  a melegréteg az égõ anyag felülete alá ereszkedik, azaz: -F<Zi≤0. 

Ekkor a plume megszûnik, azaz: 0=pm& . Az entalpiamérleg erre az esetre: 

Lhl QtQH &&& −= )(             (37) 

Behelyettesítés és átalakítás után a következõ formulát nyerjük: 

dtLtQdTCZHA
T
T

ChlPi
hl

K
K )1)(()( −=⋅+ &ρ           (38) 

Átrendezve, majd a dimenziómentes mennyiségeket alkalmazva: 

d
dt

C q
Z ZN N N

φ φ
=

⋅
+

1

0,

            ha            -F<Zi≤0                (39) 

 
Összefoglalva az ASET modellben a következõ differenciálegyenleteket használjuk 

a felsõ réteg elhelyezkedésének és hõmérsékletének számítására: 
















−
−−

=
0

1

3/53/1
21

qC
ZqCqC

dt
dZ N

N

N          ha        
F Z H

F Z

Z F

i

i

i

< ≤
− < ≤

= −
0                       (40) 

 

[ ]



























+

−
−−

=

NN

NN

N

N

ZZ

qC

ZZ
ZqCqC

dt
d

0,

0,

3/53/1
21 )1(

φ

φφ

φ
         ha        

0

0

< ≤

− < ≤

Z H

F Z

i

i

             (41) 

 
Az egyenleteket kezdeti feltételekkel és párhuzamosan kell megoldani. Egy 

megoldást közöl Cooper a (45)-ben. A melegréteg hõmérsékletének számításánál, 

Delichatsios (46) javasolja figyelembe venni a hõmérséklet emelkedése miatt 

bekövetkezõ gázexpanziót is. 
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3.5.3.3 Szoba természetes szellõzéssel 

 
Az elméleti megfontolásokat az ASETB-S (az ASET basic-es változata) modellre 

fogom bemutatni, olyan esetre, amikor a tûz alatt a szobában egy nyílás (jelen 

esetben ablak) nyitva van. A helyzetet a 11. ábra szemlélteti. 

 

 
 

11. ábra Szoba természetes szellõzéssel 
 
Jelölések: 

hvm&  - a meleg réteg tömegárama kifelé (kg/s) 

cvm&  - tömegáram befelé a hideg zónában (kg/s) 

VB  -  a nyílás alsó szélének távolsága a padlótól (m) 

VT  -  a nyílás felsõ szélének távolsága a padlótól (m) 

Znp  -  a neutrális pont (pkülsõ-pbelsõ = 0) távolsága a padlótól (m) 

Hsz    -  a szoba magassága (m) 

Kiinduló elméleti megfontolás: ha ismert a meleg réteg entalpiája (Hhl) minden 

idõpillanatban, akkor ismert a mélysége (d) is. Azaz, érvényes a következõ egyenlet: 

 

d
H

A C T
hl

p K K

=
⋅ ⋅ ⋅ρ

            (42) 

 
A meleg réteg entalpiája (Hhl), az egyenlet megoldásához nem ismert, de annak 

idõbeni megváltozása, az entalpiamérlegbõl számítható: 

 Hsz 
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hlphvKppChl TCmTCmLtQH ⋅⋅−⋅⋅+−= &&&& )1)((                 (43) 

 
Amíg a meleg réteg lefelé ereszkedve el nem éri a nyílás felsõ szélét, addig nincs 

onnét kiáramlás, így az egyenlet jobb oldalának 3. tagja, mivel hvm& = 0, kiesik, azaz: 

KppChl TCmLtQH ⋅⋅+−= &&& )1)((                 (44) 

 
A (42) egyenletbe helyettesítve a d = Hsz -VT értéket, kiszámítható (Hhl,VT), azaz a 

meleg réteg entalpiája abban az idõpillanatban, amikor az eléri a nyílás felsõ szélét. 

Ezt az értéket egyenlõvé téve (44) integráljával, t értéke kezdeti feltételekkel 

kiszámítható: 

dtTCmLtQH KppC

t

VThl ])1)(([
0

, ⋅⋅+−= ∫ &&                 (45) 

 
Ismert tehát az a t idõ, amikor a réteg alja megjelenik a nyílásnál. A továbbiakban a 

(t+dt) idõpillanatra az entalpiát a következõ egyenlet adja: 

dtHHH hlthldtthl
&+=+ )()(               (46) 

A plume tömegáramára Cooper szerint (43) érvényes a következõ egyenlet: 
3/53/13/1 )()1( irp ZtQLKm ⋅⋅−= &&             (47) 

ahol: K = 0,076.  

Az eddigi meggondolások alapján, és a fenti egyenleteket alkalmazva, a meleg réteg 

hõmérséklete a t idõpontra (Thl(t)) számítható. 

A (43)-as egyenlethez szükséges hvm& értékének számításához, az ASETB-S (az 

ASET basic-es változata) modell beépített alprogramot tartalmaz, amelyet akkor hív 

be a fõprogram, ha a meleg réteg 0,99VT mélységig leereszkedett.  A behívott 

alprogram, a következõ áramlási egyenleteket tartalmazza: 

[ ] 2/12/3
0. )(2)(

3
2

hlKhlnpVTI gyyBCm ρρρ −−⋅=&               (48) 

[ ] 2/12/3
0. )(2)(

3
2

hlKKzinpII gyyBCm ρρρ −−⋅=&               (49) 

[ ])()(2 2/1
00. VBziKIII yydpBCm −= ρ&                               (50) 

Jelölések az egyenletekben: 
 
 B - a nyílás szélessége (m) 
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ide‡lis

aktu‡lis

m

m
C

&

&
=0     áramlási koefficiens, értéke általában  = 0,68 

 dpo – a nyomáskülönbség a padlószinten (Pa) 
 
Mivel az égéstermékek tömege az egész melegréteg tömegéhez képest 

elhanyagolhatóan kicsi, ezért a kvázi-stacionárius állapotra felírt mérlegegyenlet: 

cvhv mm && =                                    (51) 

A 12. ábrán látható, hogy a környezeti levegõ beáramlása a II. és a III. zóna 

áramaiból tevõdik össze, feltéve, hogy a határfelület a nyílás alsó széle felett van, 

azaz: 

VBZiIIIIIcv yyhammm >+= .. &&&              (52) 

Amikor a határfelület a nyílás alsó széle alá ér, a III. áramlás megszûnik és így: 

VBZiIIcv yyhamm ≤= .&&                    (53)      

Mind az I. mind a II. egyenletek megoldásához ismerni kell a neutrális felület 

elhelyezkedését, azaz a padlótól mért távolságát (ynp) a nyílásban. A program 

minden egyes idõpillanatra vett iterációnál ellenõrzi a ki és be áramok különbségének 

abszolút értékét vagyis azt, hogy elértük-e már a megoldást (az hvcv mm && =  feltételt). A 

program úgy íródott, hogy akkor fogadja el a megoldást, ha a ki és be áramok 

különbségének abszolút értéke kisebb, mint 0,001, vagyis fennáll: 

hVCV mm && =   ha   001,0<− hvcv mm &&          (54) 

Ha nem érkeztünk el a megoldáshoz, akkor a program új értéket választ a neutrális 

pont részére, mégpedig úgy, hogy ha 0<∆m& , akkor felfelé, ha 0>∆m& , akkor lefelé 

mozdul el az y tengelyen. 

A differenciálegyenletek megoldása explicite, természetesen nem lehetséges, mivel 

nem közönséges algebrai egyenletek. Numerikusan az ASET megoldásánál, amely 

FORTRAN nyelven íródott, Runge-Kutta közelítést alkalmaznak. A program 

segítségével az ASET számítható, ha megadjuk )(tQ&  értékét, vagy a 

)(tfQ =& függvényt. A megoldás során a veszélyes (hazardous) körülmények 

megadása a következõképpen történik: 

Thl ≥ Thl(haz)               (55) 

 Zi ≤ Zi(haz)                 (56) 
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12. ábra  A szellõzési áramok 

 

Ha meghatározzuk a Thl = f(t) és Zi = f(t) függvényeket, azokból thaz, azaz a veszélyes 

körülmények kialakulásának ideje számítható. 

Az idõfüggvények ismeretében ugyan így megbecsülhetõ a detektálás ideje tdet is, ha 

van beépített hõ-, vagy füstérzékelõ, vagy ha olyan körülmények állnak fenn, hogy az 

észlelés azonnal lehetséges, akkor megadható a tdet = 0 érték.  

Így: 

ASET = thaz - tdet           (57) 
 
 
 

3.5.3.4  A hõveszteségi együtthatók 
 

A hõveszteségi együtthatók a legtöbb zónamodellben kiemelkedõen fontos szerepet 

játszanak, hiszen nagyon sok egyenletben szerepelnek. A zónamodellek 

elméletében, ugyanis a hõtermelés mint bemenõ alapadat, központi helyet foglal el. 

A kiinduló feltételek között, pedig szerepel az a kitétel, hogy a hõveszteségeket a 

teljes hõtermelés hányadaiként vesszük figyelembe, valamilyen együtthatót 

alkalmazva. Az együtthatók értékeinek megválasztása így aztán jelentõsen 

befolyásolja az eredményeket. A veszteségeket az LC veszteségi együtthatóval 
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jellemezzük. Az együttható értékének becslésére, a következõ egyenlet jó közelítést 

ad (45): 

 
LC = 0,37(1-Lr) + Lr + 0,37exp(-R/H) + Legyéb      (58) 

 
Ahol:  Lr = 0,35 (jó közelítéssel) a sugárzásos hõveszteség 

  Legyéb = 0,05 közepes értékként elfogadható  

  R - a plume tengelyétõl a mennyezeten mért távolság (m) 

  H - a szoba magassága (m) 

Cooper (45) szerint az együttható értéke, általában: 0,6<LC<0,9 
 

3.5.3.5  A flashover idejének elõrejelzése 

 

A flashover a zárterû tüzek fejlõdésének egy szakasza, átmenet a teljesen kifejlett 

tûz irányába, hirtelen bekövetkezõ jelenség, és legalább olyan nagy jelentõségû a 

kár szempontjából, mint maga a meggyulladás. Úgy tekinthetõ, mint az az idõpont, 

amelytõl kezdve jelentõs épületszerkezeti károsodások várhatók. A szobában 

tartózkodók nem valószínû, hogy túlélik az eseményeket, és a tûz kezd átterjedni a 

szomszédos helyiségekre is.  

A flashover, fizikai definícióját tekintve (és a tapasztalat szerint) akkor következik be, 

ha a következõ feltételek fennállnak: 

 - a felsõ réteg hõmérséklete Thl ≥ 600 oC 

 - a padlószinten a hõáram ≥ 20 kW 

Egyes számítógépes modellek, mint például a FIRM, és az ASET, ezeket az 

értékeket figyelik, és így határozzák meg a flashover várható idejét. Csakhogy ezek a 

modellek a szabadégést tételezik fel a folyamatokban. Kérdés, hogy lehet-e a 

szabadégés adatait a flashover elõrejelzésére használni? Vagy másképpen 

fogalmazva, van-e a zárt térnek jelentõs befolyása a flashovert megelõzõ 

idõszakban?  

Zárt térben az égõ anyag átalakulását kiváltó hõ részeként, figyelembe kell venni a 

meleg réteg, a falak és egyéb tárgyak visszasugárzását.  

Így: 

V

Lef

L

QQQ
m

"""
"

&&&
&

++
=                  (59) 

Ahol: "fQ&  - a láng visszasugárzása (W/m2) 
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 "eQ&  - az egyéb felületek visszasugárzása (W/m2) 

 "LQ&  - a hõveszteségek (W/m2) 
 Lv  -  az anyagok bomláshõje (J/kg) 

 "m& - a fajlagos bomlási sebesség (kg/m2s) 

A hõfelszabadulás sebessége A nagyságú égõ felületre, így: 

éHAmtQ ⋅= ")( &&         (60) 

A modell elsõdlegesen a lakásokban található bútorokra van kifejlesztve (47). A 

mérések szerint itt a sugárzásra nézve átlátszatlan lángok az égõ anyagot 

„eltakarják”, ezért a zárt tér hatása elhanyagolható. Tehát a szabadégés egyenletei 

jól használhatók a flashover idejének elõrejelzésére. Folyadéktüzekre a viszonyok 

nem tisztázottak. 

3.5.3.6  A HAZARD I. tûzmodell 
 
A HAZARD I. tûzmodell, egy összetett, sokoldalúan használható szoftver-együttes, 

egy komplex tûzveszélyelemzõ számítógépes programcsomag, egy- vagy kétlakásos 

épületek vizsgálatára (48).  

A felhasználó bemenõ adatként definiálja a tûz jellemzõit, a tûz növekedését, az 

épületjellemzõket, a benntartózkodó emberek jellemzõit és helyüket. 

A szoftver segítségével számítható: 

• a tûz következtében várható körülmények változása az idõ függvényében, 

• az épületben tartózkodó személyek reakciói, a rájuk gyakorolt hatás, 

• a hõérzékelõk aktiválási ideje. 

A tûz hatásainak becsléséhez a program zóna modellt használ, amellyel 

megbecsülhetõ a hõmérséklet, a füst és az égésgázok mennyisége, mindegyik 

szobában az interfész magassága. 

A veszélyelemzés egyes lépéseinél a fizika, a kémia, a biológia és az emberi 

viselkedés alapvetõ törvényeit vették figyelembe a programok készítõi, emellett 

tapasztalati összefüggéseket, sõt mérnöki becslést is alkalmaztak. Így a programnak 

korlátai vannak . A korlátok röviden: 

• csak lakóépületekre alkalmazható, normál méretû helyiségekkel és tipikus 

építõanyagokkal; 
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• nincs tûznövekedési alprogramja, ezért az adatokat bútor és Cone kaloriméteres 

mérésekbõl kell nyerni. Jelenleg kevés adat áll rendelkezésre füstölgõ tüzekre és 

a flashover utáni állapotokra; 

• az EXITT alprogram teljes egészében determinisztikus, habár az emberi 

viselkedés inkább sztochasztikusnak mondható; 

• a TENAB alprogram toxicitási értékei állatkísérletekre alapozottak. 

3.5.3.7  A hõfelszabadulás sebességének számítása 

 

A hõfelszabadulás sebessége a legtöbb zóna modellben input adat, így ismerete 

alapvetõ a számításokhoz.  Általában )(tfQ =&  alakban szükséges megadni. Néhány 

hõfelszabadulási modellt a következõkben ismertetek. 

 

a) Az idõnégyzetes modell 
 

2)( ttQ ⋅=α&              (61) 

ahol:  

α - az égõ anyagokra jellemzõ konstans, értéke bútor kaloriméteres mérési adataihoz 

illesztett görbék elemzésébõl áll rendelkezésre, táblázatos formában pl. (16)-ban. 

A modell korlátai: ismerni kell az α értékeit, nem alkalmas a tûz hanyatló 

szakaszának leírására, a szabad tûzfejlõdésre alapozott. 

 

b) A szemi-univerzális tûz (49) 

Egy elképzelt éghetõanyag rakaton terjedõ tûz hõtermelését jellemzi. A rakatot mért 

hõtermelési adatok alapján állították össze. Összetétele a következõ: 

 - A. poliuretán (PU) matrac, lepedõbe burkolva, 

 - B. deszkák és háztartásban található különbözõ cikkek PU lemezen, 

 - C. papírkarton lap. 

A rakatot úgy állították össze, hogy benne az épületek belsejében szokásosan 

található anyagok szerepeljenek. A hõtermelési görbe (fél-logaritmikus skálán) a 13. 

ábrán látható. A meggyulladás pillanatában a hõtermelés kWQ 100 =& . Az egyes 

szakaszok jellemzõi: 

A. [ ] 6,1470025,0exp10)( ≤≤⋅= tttQ&                 (62) 

B. [ ] 3496,147)6,147(01,0exp400)( ≤≤−= tttQ&            (63) 
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C. [ ] tttQ ≤−= 349)349(005,0exp300)(&                    (64) 
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13. ábra    A szemi univerzális tûz hõkibocsátása 

 

c) Bútor kaloriméteres hõtermelési modell 

Bútor kaloriméteres mérési eredmények találhatók, például szekrényekre, székekre, 

TV készülékekre, karácsonyfára a (50)-ben. Ezek a mérések közvetlenül 

felhasználható adatokat szolgáltatnak a tûzmodellek számára. Az értékeket 

nagyszámú adathalmazból kell kiválasztani, és interaktív módon kell a számítógépbe 

írni, ttQ −)(&  formában. A bútor kaloriméter mûködési elvét és felépítését tekintve is 

hasonlít a Cone-kaloriméterre. 

 
e) Babrauskas módszer 

Babrauskas megfigyelte, hogy a legtöbb textilbevonatos bútor ttQ −)(&  diagramja 

háromszög alakú. A háromszög csúcsa adja a hõtermelési csúcssebességet, míg a 

háromszög alapja az égési idõt szolgáltatja . Babrauskas a következõ egyenleteket 

állította fel a hõtermelési csúcssebesség és az égési idõ számítására: 

[ ]kWSFRFCMPFFFtQ P ))()()()((210)( =&             (65) 
 

Ahol: FF - a szövet faktor (Fabric Factor) 

 PF - tömítõanyag faktor (Padding Factor) 
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 CM - éghetõ anyag tömeg faktor (Combastible Mass Factor) 

 RF - keret faktor (Frame Factor) 

 SF - stílus faktor (Design Style Factor) 

Az égési idõ: 

P

é
b tQ

HCMC
t

)(
))((3

&=           (66) 

Ahol: C3 - a keret típusától függõ állandó 

 Hé – égéshõ (kJ/kg) 

A faktorok értékeire (50)-ben találunk adatokat. 
 

f) Folyadéktüzek hõtermelése 
 
Szokásos kifejezés a folyadéktüzek égési sebességére, ha Dp>0,2m: 

[ ])exp(1"" pi Dkmm β−−= &&             (67) 

Ahol: "m&  - a fajlagos tömegveszteség az égés következtében (kg/m2s) 

 im"&  - a fajlagos tömegveszteség végtelen méretû felületen (kg/m2s) 

 k - a láng extinkciós koefficiense (m-1) 

 β - a lángra vonatkozó közepes hullámhossz korrekció 

 Dp - a tócsa átmérõje (m) 

A k és β  értékeit mérésekkel határozzák meg, de nem külön-külön teszik közzé az 

eredményeket, hanem a szorzatot adják meg, lásd például a (21)-ben. 

A hõtermelési sebesség: 

pé AHmtQ ")( && =           (68) 

Ahol: Hé - a folyadék égéshõje (kJ/kg) 

 Ap - a folyadék égõ felülete (m2) 

(67 és 68) olvadó mûanyagokra is érvényes kifejezések. Mért értékek találhatók pl. 

(51) -ben. 

 

3.6 Az épületek tûzbiztonságá nak mûszaki szemléletû megítélése az Európai 

Unióban 

Az Európai Unión belül, hiába léteznek úgynevezett harmonizált tûzvédelmi 

elõírások, a tagállamok többsége megtartotta, és alkalmazza a saját tûzvédelmi 

szabályait. Azt még nem döntötték el, hogy meddig lehet fenntartani ezt az „egyidejû 

érvényességet”. A tagállamok kinyilvánították azt a szándékukat, hogy arra 
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törekednek, hogy minél elõbb áttérjenek a közös szabályozásra.  Például, az Építési 

Termék Irányelv (24) az építési termékeket hat osztályba (A1, A2, B, C, D, E, F) 

sorolja, ami nem kötelezõ a tagállamok számára. Az irányelv I. melléklete csupán 

általános megfogalmazásokat tartalmaz az épületek tûzbiztonságát illetõen. Eszerint, 

az épületeket úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy tûz esetén: 

- a szerkezet teherhordó képessége egy bizonyos ideig feltételezhetõ legyen, 

- az épületen belül korlátozott legyen a tûz és a füst keletkezése és terjedése, 

- korlátozott legyen a tûz átterjedése a szomszédos építményekre, 

- a benntartózkodók el tudják hagyni az építményt, vagy más módon legyenek 

kimenthetõk, 

- a mentõalakulatok biztonságát figyelembe kell venni. 

A mûszaki szemlélet alkalmazása az épületek tûzbiztonságának megítélésében, az 

EU -n belül nem egységes. Az úgynevezett „mérnöki szemléletmód” definícióját a 

következõk szerint adják meg: „A mérnöki szemléletû megközelítés, a tûzbiztonság 

megkívánt szintje értékelésének és a szükséges biztonsági intézkedések 

tervezésének, és számításának végzése, mérnöki alapelvek alkalmazásával”.  Az 

épületek tervezésében továbbra is megtartják a  jogszabályoknak megfelelõ 

módszerek alkalmazását, azzal, hogy a mérnöki szemléletet ellenõrzésre, 

kiegészítésként lehet használni. Az épületek tûzbiztonsága tekintetében a mérnöki 

módszerek eszközeit többféle esetre ajánlják használni. Például a következõ 

esetekben: 

§ a tûz terjedésére vonatkozó alapinformációk meghatározásához, a tûz és az 

égéstermékek keletkezésére. 

§ A tûz hatásainak becsléséhez, mint például a tûz és az égéstermékek hatása a 

személyekre és építményekre; az épületszerkezetekre és építményekre gyakorolt 

mechanikai hatások. 

§ A tûz hatásának kitett építõanyagok és lakásbelsõk tûzvédelmi 

teljesítõképességének értékeléséhez. Ilyenek például a tûz kialakulásával 

kapcsolatos jellemzõk (gyúlékonyság, lángterjedés, hõfejlesztés sebessége, füst 

és mérgezõ gázok fejlõdése), a tûz hatásának kitett szerkezetek tûzállósága a 

teherhordó képesség és az elválasztó funkció szempontjából. 

§ A tûz észlelésének, a tûzoltó berendezések aktiválásának és a tûz eloltásának 

értékeléséhez. Ilyenek például a tûzvédelmi rendszerek és a tûzoltó 

berendezések aktiválása, a tûzoltóság és a benntartózkodók riasztásához 
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szükséges idõk, a tûz- és füstelfojtó rendszerek hatása (beleértve az 

oltórendszereket is), a tûzészlelési idõk becslése a tûz/füst detektorok típusának 

és elhelyezésének függvényében, a tûzoltó és egyéb biztonsági berendezések 

kölcsönhatásai. 

§ A kiürítési és mentési intézkedések értékeléséhez és tervezéséhez. 

4.1 A tûzhelyszín szerepének vizsgálata 
 
A tûz helyszíne alapvetõen befolyásolja a tûz lefolyását, ezért érdemes azt külön is 

vizsgálat alá vonni. A tûzhelyszín összetevõi: az épület, az épületbelsõk és a 

környezet. A környezeti paraméterek, mint például a nyomás, a hõmérséklet, a 

légáramlás, a nedvességtartalom, az oxigénnel való ellátottság, a felgyülemlett 

égéstermékek, hatását a tûzre a dolgozatban nem vizsgálom.  

A hazai tûzvédelemben nincs módszer a tûzhelyszín befolyásoló szerepének 

elemzésére. A tûzvizsgálati eljárás, amely alkalmas lehetne az elemzéshez 

szükséges adatok gyûjtésére, leszûkül a tûz keletkezési okának kiderítésére, holott a 

meggyulladás csak egyik eleme, a kezdõszakasza a tûznek. Mélyebb analízisre a 

jelenlegi tûzvizsgálat eredményei alkalmatlanok.    

Az épületek kialakításának a tûzre gyakorolt hatását vizsgálva, panelépületeket 

elemeztünk. A paneles építési mód, a tömeges lakásépítési igények miatt, 

Magyarországon is elterjedt volt. A lakásállományon belül a panellakások száma, 

arányait tekintve jelentõs, közel 12 %. A Tûzvédelmi Tanszéken, kutatást végeztünk 

arra vonatkozóan, hogy vajon a panelépületekben keletkezett tüzek körében 

fellelhetõk-e olyan tûzkeletkezési és tûzterjedési sajátosságok, amelyek jellemzõen 

csak ezeknél az épületeknél fordulnak elõ (52).   

A lakástüzek alakulását 6 megyében és Budapesten vizsgáltuk elõször az 1985-90 

évekre, majd késõbb, ellenõrzésképpen, a 2000-2001 évekre. A két vizsgálati 

idõszak eredményeiben különbség nem mutatkozott, mivel az épületek 

használatában semmiféle változás nem következett be, az eredmények ma is 

helytállóak. Több mint ötezer tûzvizsgálati jegyzõkönyvet kellett vizsgálat alá vonni, 

mivel a tûzoltósági adatbázisokból olyan adatok, amelyek bennünket érdekeltek, nem 

nyerhetõk. Az eredményeket összesítve azt kaptuk, hogy a vizsgált idõszakban 

elõfordult összes tûzeseteken belül a lakástüzek aránya 57 %. A lakástüzeket 100 %-

nak véve, ebbõl a paneles épülettüzek aránya 14 %, ami jól egyezik a hagyományos 
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és a paneles épületek számarányával. Vagyis, jellemzõen nem gyakoribb a tûz a 

panelépületekben, mint a hagyományos épületeknél. 

A vizsgálat kiterjedt a következõkre:  

- vannak-e speciális tûzkeletkezési okok, amelyek jellemzõek a paneles épületekre;  

- a hagyományos épületekben elõforduló tûzkeletkezési okok megjelennek-e a 

paneles épületekben;  

- a lakáson vagy épületen belül a tûz keletkezési helye eltér-e a két építkezési 

módnál;  

- milyen jellemzõi vannak a függõleges és a vízszintes irányú tûz terjedésének. 

A paneles épületek többsége városokban, nagyobb településeken található, ezért a 

lakások általában nem egyedi, hanem táv- vagy központi fûtéssel vannak ellátva, így 

a fûtõberendezés e lakásokban tûzkeletkezési okként nem jön számításba. 

Ugyanakkor, a vizsgált esetek mintegy 22%-ában a konyhai elektromos, vagy a 

gáztûzhely szerepet játszott a tûz keletkezésében. Az eseteket két csoportba 

soroltuk. Az egyikbe tartoznak azok, amelyeknél valamiféle gondatlanság játszott 

közre, például tûzhelyen felejtett étel meggyulladt és tüzet okozott. Ezek az esetek az 

említett 22%-ból 7%-ot jelentenek. A másik csoportra jellemzõ, hogy elsõdlegesen a 

konyhai függöny gyulladt meg. Ez például úgy történt, hogy ablak vagy ajtó 

nyitásakor a függöny a tûzhely fölé vagy a kinyitott sütõ fölé lebbent és a láng, a 

sugárzó hõ meggyújtotta. Az ilyen esetek száma igen jelentõs, az összes tûzeset 15 

%-a. Ez a függönyök helytelen elhelyezésére utal. A keletkezési ok szerinti 

megoszlás, a  4. sz. mellékletben látható. 

Ha a tûzkeletkezés helyét tekintve sorrendet próbálunk felállítani, akkor tûz 

leggyakrabban szobában keletkezik (40%), ezt követõen konyhában (29%), majd a 

közös tárolóhelyiségek (9%), a szemétledobó és tároló (6%), az erkély (6%), a 

fürdõszoba (5%), egyéb (5%) a sorrend. 

A szobákban és a konyhában keletkezett tüzek semmiben nem különböznek a 

hagyományos épületeknél tapasztaltaktól. Említésre méltók viszont a szemétledobók, 

a közös tárolóhelyiségek és az erkélyek. A szemétledobók az ötszintesnél magasabb 

panelházakra jellemzõk. Mivel a szemétledobó csõ az alsótól a legfelsõ szintig tart, 

ez az összeköttetés lehetõséget teremt bizonyos fajta tûzterjedésre. Speciális 

esetnek tekinthetjük az erkélyeken keletkezõ tüzeket. Ezek rendszerint úgy jönnek 

létre, hogy a felsõbb emeletek valamelyikérõl többnyire égõ cigarettát, esetleg 

csillagszórót vagy petárdát dobnak le. Az ott elhelyezett bútorok vagy más éghetõ 
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anyagok meggyulladnak, és amennyiben az erkélyajtó nyitva van, a tûz a lakásra is 

átterjed. Az ilyen tüzek kialakulásának az teremti meg a lehetõségét, hogy az 

erkélyek a paneles épületekben pontosan egymás alatt helyezkednek el. A 

keletkezési ok szerinti megoszlás, az 5. sz. mellékletben található. 

A vízszintes irányú tûzterjedést alapvetõen a tûz keletkezési helyének környezetében 

található éghetõ anyagok fajtája és mennyisége határozza meg. Vízszintes irányban 

tûzterjesztõ közegként számításba jöhetnek a belsõréti textíliák (pl. függönyök, 

drapériák, szõnyegek, bútorkárpitok), továbbá az éghetõ padló- és falburkolatok, a 

bútorok, a papír. 

A lakáson belüli tûzterjedésnél nem láttunk különbséget a két építési mód között. A 

legfontosabb tûzterjesztõ közegek, a textíliák, a vizsgált tûzesetek több mint 50 %-

ánál segítették a tûz terjedését. Különösen a függönyök bizonyultak veszélyesnek. 

Az esetek 20 %-ában ezek gyulladtak meg elsõként. Az ágynemû (9%) többnyire 

ágyban dohányzás miatt gyulladt meg. Jelentõsnek bizonyult a bútorkárpit és a 

szõnyeg, a padlószõnyeg. A tûzterjedésben résztvevõ éghetõ anyagok megoszlása a 

6. sz. mellékletben látható. 

A lom és a szemét 17 %-os részvétele a tüzekben megfelel a közös tárolóhelyisé-

gekben és szemétledobókban keletkezett tüzek arányának. 

Az esetek tanulmányozása során azt tapasztaltuk, hogy a tûz terjedésének 

megakadályozásában igen nagy szerepet játszanak a falak és az ajtók. 

Magyarországon a teherhordó falak tûzá llósági határértéke 2,5 óra, az ajtóké 4-5 

perc, az üveges ajtóké 1-2 perc. A falak tûzállósági határértéke elég nagy ahhoz, 

hogy a tûzoltóság kiérkezéséig a tûz ezeken keresztül ne terjedjen. Meglepõ, hogy 

az ajtóknak – kis tûzállósági határértékük ellenére – jelentõs tûzgátló hatásuk van. A 

tanulmányozott tûzeseteknél a zárt ajtók megakadályozták a lakáson belüli vízszintes 

terjedést. Elõfordult olyan eset, hogy nyitott ajtók miatt a konyhában keletkezett tûz 

az egész lakásra kiterjedt. Különösen szembetûnõ volt az ajtók szerepe az erkélyen 

keletkezett tüzeknél. Az összes ilyen esetnél – kettõ kivételével – a tûz az erkélyen 

lokalizálódott, mert az ajtók zárva voltak. Kétszer fordult elõ, hogy a nyitott ajtón 

keresztül a tûz a lakásra is át tudott terjedni. Lakások közötti vízszintes tûzterjedés a 

vizsgált idõszakban nem fo rdult elõ. 

A vizsgált idõszakban függõleges irányú tûz- vagy füstterjedés nem túl jelentõs 

mértékben (5%) fordult elõ. Ezek viszont tipikusan paneljelenségek. Elõfordult 
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például fûtéscsövek javításánál hegesztés, lángvágás, amikor a födémáttöréseken 

keresztül szikrák hullottak az alul levõ lakásba. 

Másik jellegzetesség, amikor szemétledobón, illetve a közmûcsatornán keresztül 

terjedt a tûz és a füst. Ez a szemétledobó eldugulásakor vagy a szeméttároló edény 

meggyulladásakor fordult elõ. A csatornákon kívülre nem terjedt a tûz egy eset 

kivételével, amikor a helyiség ajtaja is megégett. A jellemzõ inkább a füst terjedése 

volt a csöveken és a lépcsõházon keresztül. 

A konyhában keletkezett tûz ilyen esetekben általában valamennyi felette levõ szintre 

átterjed a mûködõ szellõzõkön keresztül. 

Összegezve, az eredmények azt mutatják, hogy a tûzesetek gyakoriságát tekintve a 

paneles és a hagyományos épületek között különbség nincs. Ezt alátámaszthatja az 

a tény, hogy a paneles lakások részaránya (12%) gyakorlatilag megegyezik az ilyen 

lakásokban keletkezett tüzek gyakoriságával (14%). 

A tûzkeletkezési okokat tekintve egyetlen olyan jellegzetesség volt megfigyelhetõ, 

amely hagyományos épületben feltehetõen nem fordul elõ. Bizonyos lakástípusoknál 

a konyhában a tûzhelyet közvetlenül az ablak alatt helyezték el, ez pedig lehetõvé 

tette a függöny meggyulladását. A többi tûzkeletkezési ok megegyezik a 

hagyományos épületeknél tapasztaltakkal. 

A tûzkeletkezés helyét illetõen néhány területet emeltem ki, amelyek úgy tûnik, hogy 

a hagyományos épületeknél nem jellemzõen fordulnak elõ. A szemétledobók léte a 

panelházakban, önmagában tûzveszélyt nem jelent, ugyanakkor számolni kell azzal, 

hogy a tûz ezeken keresztül függõleges irányban terjedhet. A tûzterjedéssel 

kapcsolatban az a véleményem, hogy vízszintes irányban nincs különbség a 

hagyományos és a paneles épületek között. A terjedést befolyásolja a nyílászárók 

nyitott vagy zárt állapota annak ellenére, hogy ezek tûzállósági határértéke 

viszonylag nem magas. A függõleges tûzterjedés specifikusan jelentkezik a 

szemétledobókon és a szellõzõcsöveken keresztül. 

Az épületbelsõk szerepét vizsgálva megállapítható, hogy az épületbelsõk nem csak 

esztétikai és funkcionális szerepet töltenek be, hanem tûz alkalmával a veszélyt 

meghatározó tényezõk is lehetnek.  Ezért kiválasztásuknál, egyéb szempontok 

mellett, tûzbiztonsági megfontolásokat is szükséges figyelembe venni. Ennek 

fontosságára már 1990-ben felhívtam a figyelmet, egy a témát népszerûsítõ 

írásomban (53). Egy kis gyújtóforrás a bútorral érintkezve, néhány percen belül 

súlyos következményekkel járó tûzhöz vezethet. Egy szokásosan berendezett 
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lakásban, van jó néhány olyan elem, amelyik égési tulajdonságai folytán hozzájárul a 

tûzterjedéshez. 

A meggyulladást követõ rövid, füstölgési periódus (rejtett égés) után, látható lángok 

jelennek meg, jelentõs mennyiségû füstöt és hõt termelve. Ha egyszer már a bútor 

ég, akkor a tûznövekedés sebessége olyan nagy is lehet, hogy az embereknek nincs 

elég idejük a kimenekülésre. Mindenesetre, a helyiséget el kell hagyni, mielõtt a tûz 

elérne egy kritikus méretet, azaz, a körülmények elviselhetetlenek lennének.  

A hõtermelés sebességének a mérése, valamint a gázhalmazállapotú égéstermékek 

koncentrációjának meghatározása, lehetõvé teszi az épületbelsõk kiválasztásának 

mûszaki szemléletû megközelítését. Vagyis lehetõség van arra, hogy egy szoba 

berendezésekor, már a tervezés szakaszában el tudjuk dönteni, hogy csupán 

biztonsági szempontok figyelembe vételével, melyik bútor használata 

biztonságosabb. Biztonságos bútor alkalmazása, természetesen egyfajta ideális 

szituáció. Ez különösen igaz olyan helyzetekre, amelyeknél idõsek, kisgyermekek, 

magatehetetlen emberek vannak a helyiségben. A módszer alkalmazása alkalmas 

lehet például szállodák, irodahelyiségek, közösségi létesítmények, kórházak 

berendezéseinek tervezésekor. Az elemzés megkönnyítheti a választást az alternatív 

megoldások között, az adott tûzhelyszínre. Egy lehetséges eljárás, hogy valamilyen 

tûzmodellt alkalmazunk a kérdéses bútorokkal, a kiválasztott tûzhelyszínre. Mivel a  

veszélyt tûz esetén a magas hõmérséklet és a füst toxikussága jelenti, ezeket a 

paramétereket fel lehet használni arra, hogy a kétféle anyagból készült bútor 

égésekor várható veszélybeli különbséget megbecsüljük. Az elemzés menete a 

következõ: 

 
14. ábra  Különbözõ anyagok égése ugyanabban a szobában 

(hõmérsékletváltozás) 
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Legyen kettõ, eltérõ anyaggal (lássuk el ezeket 1 és 2 jelekkel) bevont, de egyébként 

azonos méretû és felépítésû heverõ, amit vizsgálunk. Mindkettõre rendelkezésre 

állnak bútor-kaloriméteres mérési eredmények. Ezekkel az adatokkal futtatunk 

valamilyen alkalmas tûzmodellt, és számítjuk azt az idõpontot, amikor a hõmérséklet 

a talajtól mért 1,5 m magasságban, elér egy kritikus értéket, ami az irodalmi adatok 

szerint 150 oC. A hõmérséklet idõbeli változása minden bizonnyal, a zártterû 

tûzfejlõdési görbe szerint változik (lásd a 2. ábrát), de most elég a növekvõ 

hõmérséklet szakaszát vizsgálni. A hõmérsékletváltozás a két különbözõ anyagú 

heverõre az 14.ábra szerint alakul. Látható, hogy az égés folyamán a hõmérséklet 

emelkedése az 1 anyag égésekor t1 , a 2 anyag égésekor t2  idõ elteltével éri el a 

veszélyes értéket. A két idõ közötti különbség mértéke lehet a kétféle anyag 

egymáshoz viszonyított tûzveszélyességének, de csakis az adott méretû tûznél és az 

adott szobában. Nyilvánvalóan, az a kedvezõbb anyag, amelynél a veszélyes 

körülmények késõbb alakulnak ki, a példában a 2 jelû. Érdemes megjegyezni, hogy 

természetesen (és az ábrán láthatóan), abszolút értékben más eredményt kapnánk, 

ha 150 oC-tól eltérõ kritikus hõmérsékletértéket választanánk.  

Ha a füstképzõdéssel összefüggõ veszélyt elemezzük, a helyzet kissé eltér. A 

hõmérséklet ugyanis soha nem emelkedik egy bizonyos maximális érték fölé, de füst 

mindaddig képzõdik, amíg az égés tart. Az, hogy mekkora mérgezõ füstkoncentrációt 

képes az élõ szervezet elviselni, az égési körülményektõl és attól függ, hogy milyen 

anyag ég. 

A füst elviselhetetlenségének mértékét azzal a dózissal szokás kifejezni, ami az élõ 

szervezetben észlelhetõ biológiai hatást - cselekvésképtelenséget (halált) - okoz. A 

dózis a füstkoncentráció és az expozíciós idõ által meghatározott. Elvileg a füst 

toxikussága önmagában elég lehetne a kétféle anyag egymáshoz viszonyított 

veszélyességének megítéléséhez. Azaz, a kétféle anyagra ki kell számítani a TTV-t, 

amely értékeket aztán össze lehet hasonlítani. Csakhogy a 3.2 fejezetben bemutatott 

módszernek, véleményem szerint vannak fogyatékosságai. Ilyen fogyatékosságok 

például: 

- Nem definiált a (10) egyenletben az idõpont, amelynél mérjük az égõ felület 

nagyságát. Az nem bizonyított kísérletekkel, hogy az égõ felület nagysága és a 

gyulladási idõ között, bármilyen idõpontra fordított az arány. 

- A módszer relatív, de nem szolgáltat mérõszámot. Azaz, ha például a toxikus 

veszélyt illetõen, a vizsgált anyagok között különbséget kapunk, akkor sem tudjuk,  
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 hogy az mennyire szignifikáns. Nem definiált ugyanis a szignifikáns eltérés 

nagysága. 

- Mivel nem szolgáltat következtetés levonására alkalmas mérõszámot, nem 

alkalmas annak eldöntésére, hogy egy anyag egy bizonyos környezetben 

használva, kielégíthet-e adott biztonsági követe lményeket, vagy sem. 

Olyan módszert célszerû tehát alkalmazni, amellyel közvetlenül megítélhetõ a 

toxicitásból származó veszély mértéke. Alapelvként, elfogadom azokat az 

eredményeket, amelyeket a kísérletek alátámasztanak (6). Vagyis: - a toxikus gázok 

a felsõrétegben vannak; - az interfész elhelyezkedése meghatározza az 

elviselhetetlenséget; - az interfész magassága a hõtermelési sebességek alapján 

megbecsülhetõ. Az idõ választása dimenzióként, kézenfekvõnek látszik. Úgy 

gondolom, hogy a Cone - kalorimetria és a tûzmodellezés kombinálása egyfajta 

megoldást eredményezhet. A probléma tehát az, hogy a mérgezõ égéstermékek az 

égés során keletkeznek, így a koncentráció idõbeni változása az anyagok égési 

tulajdonságaival függ össze. Az égési tulajdonságokat, amelyek önmagukban is 

eltérhetnek, alapvetõen meghatározza a tûzhelyszín. Az elemzést tehát az adott 

tûzhelyszínre szükséges elvégezni. A veszélyes koncentráció kialakulásának ideje 

tûzmodell alkalmazásával számítható. A számításhoz szükség van a bútoranyag 

Cone-kaloriméteres vizsgálatára. A 7. sz. mellékletben egy 5 mm vastagságú, 

Larissa fantázianevû szövet vizsgálati eredményei láthatók. A méréseket a SZIE 

YMMFK Tûzvédelmi és Biztonságtechnikai laboratóriumának Cone-kaloriméterén 

végeztem el. A melléklet két lapból áll. Az elsõ lapon a minta adatai (vastagság, 

tömeg), a kísérleti paraméterek (hõfluxus, az elszívás térfogatárama, a minta 

orientációja) és az eredmények (gyulladási idõ, az égés alatt termelt hõ, a 

tömegveszteség, a csúcs hõtermelési sebesség, a fajhõ, a kiégett fajlagos terület, a 

szénmonoxid és a széndioxid termelés, ezek idõ szerinti változása, valamint a teljes 

égési idõre számított átlagaik) láthatók.  A második lap a mérési eredmények 

grafikus ábráit tartalmazza. 

A vizsgálattal felvehetõ például a tömegveszteség idõbeli változása, a 

tömegveszteség-idõ függvény. Feltételezve, hogy a minta tömegcsökkenése minden 

idõpillanatban egyenlõ a gázhalmazállapotú égéstermékek tömegének 

növekedésével, a melegrétegben az égéstermékek koncentrációja számítható, ha 

ismert a melegréteg-térfogat – idõ függvény. A melegréteg -érfogat idõbeli változása 
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tûzmodell alkalmazásával megbecsülhetõ. Az eljárás menetét a következõ vázlaton 

szemléltetem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elõzõekbõl következik az, hogy ha ismert a koncentráció idõbeli változása (a 

koncentráció - idõ görbe), akkor meghatározható az az idõpont, amelynél az adott 

térben az elviselhetetlen koncentráció egy bizonyos expozíciós idõre elõáll. Ilyen 

alapon az égéskor keletkezõ füst toxikusságát figyelembe véve, két különbözõ anyag 

relatív veszélyessége ugyanazon a tûzhelyszínen megítélhetõ (15. ábra ). Annak az 

anyagnak a használata a biztonság szempontjából kedvezõtlenebb, amelynél a 

veszélyes koncentráció kialakulása elõbb várható (a példában a 2 jelû anyag).  

 

 
        Cone - kaloriméter          tûzmodellezés 
 
           ⇓                                                            ⇓ 
 
    tömegveszteség-idõ függvény    melegréteg vastagság-idõ függvény  
    felvétele    felvétele, ebbõl számítás  
     ⇓ 
 melegréteg térfogat-idõ függvény  
  meghatározás 
   
  ⇓ 
   
a tömegveszteségbõl és a melegréteg térfogatból füstkoncentráció számítás  
   
 ⇓ 
 
                                        Cf - t diagram készítés 
                               
                      vagy 
 
          Cf = Cf (t) függvény explicit alakjának meghatározása 
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15. ábra  Különbözõ anyagok égése ugyanabban a szobában 

(füstkoncentráció) 

 

4.2 Az épületek  tûzbiztonság ának megítélése  
 

Az épületek tûzbiztonságának értékelése célszerûen két szakaszra bontható, 

úgymint: 

1. Az épületszerkezetek biztonságának becslése. 

2. Az épületben tartózkodó személyek biztonságának elemzése. 
 

4.2.1 Az épületszerkezetek biztonságának becslése 
 
Az épületszerkezetek tûzbiztonságának megítéléséhez, az épületszerkezetek 

meghibásodásához vezetõ tûz hibafa elemzésébõl indulhatunk ki (16. ábra). Vagyis 

azt kell átgondolni, hogy ha tûz keletkezik, akkor az hogyan vezethet 

épületszerkezetek meghibásodásához. A hibafa alapján látható, hogy szerkezeti 

meghibásodás akkor következik be, ha a rendszer összes eleme hibás. A 

végeredmény, illetve a következtetés nem hinném, hogy meglepõ, hiszen ha egy 

épület tûzbiztonságával kapcsolatban csupán egyetlen elem nem mûködik 

megfelelõen, még nem biztos, hogy katasztrofális károsodás következik be. Viszont 

ha a rendszer minden eleme hibás, annak nagy valószínûséggel katasztrófa lehet a 
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következménye (54). Az épületszerkezetekre gyakorolt tûzhatás összefoglalása 

megtalálható például a (55) irodalmi hiva tkozásban. 

 

 
16. ábra  Épületszerkezet meghibásodásához vezetõ tûz  

 
A dolgozatnak nem témája a tûzoltás, illetve a gyulladás körülményeinek vizsgálata. 

Így, a hibafa elemei közül, csak kettõt vizsgálok, az egyik a szabad tûzfejlõdés, a 

másik a szerkezeti anyag.  

A szabad tûzfejlõdést két tényezõ, a tûzterjedést akadályozó kialakítás, és az 

épületben levõ anyagok (épületbelsõk), határozzák meg.  

Az épületbelsõk tûzre gyakorolt hatását az elõzõ fejezetben elemeztem.  

A tûzterjedést akadályozó kialakítás, (mint például a tûzszakaszokra osztás) 

hatásosságát, a hagyományos, az „elõírásoknak való megfeleltetés” elemzési 

módszerrel vizsgálva, egyetlen jellemzõt szükséges figyelembe venni: a tûzállósági 

határértéket. A tûzállósági határérték megmutatja, hogy a tûzszakasz vizsgált 

határoló eleme, mennyi ideig képes a tüzet az adott tûzszakaszban tartani, ezzel a 

tûzterjedést a tûzszakaszon kívülre meggátolni. A tûzszakasz határok 

épületszerkezetek, így jellemzésükre ugyan azok a megfontolások érvényesek, mint 

a szerkezeti anyagokra. 

Ismert, hogy az épületszerkezetek károsodását az határozza meg, hogy milyen 

mértékben melegszenek fel tûz hatására. Vagyis, a hõmérsékletük a befolyásoló 
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tényezõ. Mi a probléma a jelenleg Magyarországon alkalmazott elõírásokkal? Az 

elõírások alapja a tûzterhelés figyelembe vétele. A tûzterhelés statikus jellemzõ, és 

mint ilyen, segítségével nem lehet számításba venni a folyamatok idõbeni lefolyását. 

A következõ példán bemutatom, hogy milyen problémával kell szembenézni, ha 

csupán a tûzterhelés alapján akarjuk a tûz épületszerkezetekre gyakorolt hatását 

megítélni.   

Az épületszerkezetek tûzállósági határértékének meghatározására Magyarországon, 

kétféle módszert alkalmaznak. Mindkét módszer a tûzterhelésbõl indul ki, de míg az 

egyik eljárásnál táblázatot használnak, a másiknál számításokat kell végezni. 

Mindkét eljárás egyenrangúan alkalmazható. Csakhogy a kétféle út nem mindig 

vezet azonos eredményre, sõt az eltérések olykor igen jelentõsek lehetnek. 

Olyannyira, hogy a kétféle eredmény alapján, a vizsgált épületszerkezetekre, eltérõ 

tûzbiztonsági követelmények elõírása válik szükségessé. A problémát egy példán 

keresztül mutatom be. A példa, egy nemrégiben megépített csarnok, tûzvédelmi 

mûszaki leírása alapján készült.  

A csarnoképület releváns paraméterei a következõk: 

Alapterület: 1512 m2 

Magasság: 9,2 m 

Tûzveszélyességi osztály: „C” 

Tûzállósági fokozat: III. 

Teherhordó pillérek: nem éghetõ; táblázatos tûzállósági határérték (TH) 0,5 óra 

Ha számítással is meg akarjuk határozni a szerkezet tûzállósági határértékét, a 

tûzterhelésbõl kell kiindulni. A számítás menete: 

1. Állandó tûzterhelés (10) összefüggés alapján: 

ps = 1,27 MJ/m2 

2. Idõleges tûzterhelés (10) összefüggés alapján: 

pn = 625,3 MJ/m2  

3. Összes tûzterhelés: 

p = ps + pn = 626,57 MJ/m2 

4. Az „a” tényezõ, a BM rendelet I/7. fejezet szerint: 

a = 1,1 

5.  Számított tûzterhelés: 

pv = p  a = 689,2 MJ/m2 
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6. A mértékadó tûzidõtartam, a BM rendelet I/7. fejezet szerint: 

tMO = fc  pv = 0,066  689,2 = 45,49 perc 

7. Módosító tényezõk, BM rendelet I/7. fejezet szerint: 

6,16,191,1
5,126

1512
16,016,0 11 =⇒>=== f

S
S

f
o

 

fm = 1,22 – 0,07mb = 1,22 – (0,07 9,2) = 0,58 

ft = ft1 + ft2 = 0,85 + 0,1 = 0,95 

8. A tûz várható idõtartama, BM rendelet I/7. fejezet szerint: 

668,0
60

49,45
95,058,06,1

601 =⋅⋅=⋅⋅= MO
mtm

t
ffft óra 

9. A mértékadó (számított) TH, a BM rendelet szerint: 

TH = fb   fr   tm = 1  1,2  0,668 = 0,802 óra 

A vizsgálat eredményeit, a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért, táblázatban 

foglalom össze.  

4. sz. táblázat 

Az 
épületszerkezet 

 
Tényleges 

TH 
 

Tûzállósági  
fokozat 

követelmény 

Táblázat 
szerinti 

TH 
követelm

ény 

Tûzálló
sági 

fokozat 

Számított 
TH 

követelm
ény 

Tûzálló
sági 

fokozat 

Teherhordó 
pillérek, tûzvédõ 
bevonattal kezelt 
acél rácsszerkezet 

 

0,5 óra 

 

III. 0,5 óra I. 0,802 I. 

 

Az eredmények a következõt mutatják: egy csarnok tartószerkezeteinek, a használat 

és a tûzveszélyességi osztályba sorolás alapján III. tûzállósági fokozatúaknak kell 

lenni. Az általam vizsgált, tûzvédõ bevonattal kezelt acél, rácsos tartók tényleges 

tûzállósági határértéke 0,5 óra. Ha a táblázatos módszerrel határozzuk meg a 

szerkezet TH követelményeit, akkor TH = 0,5 óra eredményt kapunk, amit a tartó 

ténylegesen teljesíteni is tud. Sõt, ez a TH érték még a szigorúbb - a I. tûzállósági 

fokozatnak megfelelõ - követelményeket is kielégíti. Ha azonban a számított TH = 

0,802 óra értéket fogadjuk el, mint követelményt, akkor valamilyen eljárással meg kell 

növelni a tartó tûzállóságát 0,5 óráról közel 1 órára. Azaz, további pénzt kell költeni 

olyan szerkezetekre, amelyek más módszer szerint megítélve, magasabb biztonsági 

követelményeknek is megfelelnek.  

A tûzvédelmi gyakorlatban, nemzetközi téren is általánosan használt paraméter a 

tûzállósági határérték (TH), de a tûzterhelés alapján történõ számítások eredményei 
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EU szinten sem összehasonlíthatók, egyszerûen azért, mert nem egységes a 

tûzterhelés definíciója. Az eltérés csupán annyi, hogy egyesek (pl. Magyarország, 

Anglia) az égés közben felszabaduló hõt, a helyiség alapterületére vonatkoztatják, 

míg mások (pl. Svédország) a teljes szobafelületre, beleértve az oldalfalakat és a 

mennyezetet is. Az EU irányelv az alapterületre történõ számítást ajánlja.  

Bármilyen módszert is használunk az épületszerkezetek tûzzel szembeni 

viselkedésének megítélésére, annak hûen kell követni a valódi tüzek által generált 

hatásokat.  

Ugyan, a  „szabványos hõmérséklet - idõ görbe” a teljes mértékben kifejlõdött tûz 

hatásának kitett termékek teljesítõképességének értékelésére használt egyezményes 

modell, azonban ennek elfogadása a hõhatás reprezentálására, mindenképpen 

egyszerûsítés. 

A természetes tûz hõhatása nagyobb is, kisebb is lehet annál, mint ami a 

szabványos hõmérséklet - idõ görbéhez tartozik. Az EU Irányelvek ezért lehetõvé 

teszik, hogy erõsebb hatás esetén (különösen, ha a hõmérséklet gyorsan emelkedik) 

a tûzállóság igazolására az úgynevezett harmonizált szénhidrogén görbét 

használják, amely görbe az alábbi összefüggést követi: 

 

T=1080 [1- 0,325exp(-0,167t) - 0,675exp (-2,5 t)] + 20 (69) 

Ahol: t = idõ (perc) 

Az Irányelvek szerint szabványos hõmérséklet - idõ görbénél kisebb hõmérséklet-

emelkedési sebességû vizsgálat (parázsló tûz görbe) írható elõ például akkor, ha 

várható, hogy a lassan növekvõ természetes tûznek kitett termék teljesítõképessége 

jelentõs mértékben kisebb lehet mint az, amely a szabványos hõmérséklet - idõ 

görbe szerinti melegítési viszonyok mellett elérhetõ. A „parázsló görbe” az alábbi 

összefüggést követi: 

 

T= 154t0,25 + 20  (70) 

Ahol: t = idõ (perc) 

 

A vizsgálati mintára történõ hõátvitel körülményei a vizsgálati elõírásban 

szerepelnek. Különösen szélsõséges tûz-forgatókönyv esetében (pl. közlekedési 

alagutak, atomerõmûvek) szigorúbb egyezményes görbéket lehet meghatározni. 
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1. szint (Politika) 

2. szint (Célok) 

Tûz- 
biztonság 

Élet- 
biztonság             

Vagyon-  
védelem 

Gyulladás  
megelõzés 

Tûz  
kontrollálás 

Biztonságos 
menekülés 

Menekítés 3. szint 
(Taktika) 

A magyar elõírások szerinti vizsgálati görbe és az elõzõekben bemutatott ISO görbe 

között 20 oC eltérés van. A magyar vizsgálati elõírások csupán ezt az egyetlen 

felfûtési görbét fogadják el, függetlenül attól, hogy a várható tûzhatás ettõl jelentõsen 

eltérhet akár pozitív, akár negatív irányban.  

4.2.2 Az épületben tartózkodó személyek biztonságának elemzése 
 
A tûzbiztonság általában három szinten valósul meg (17. ábra). Elõször is, politikai 

szinten kell dönteni arról, hogy a tûzbiztonságnak mi legyen a célja. Általában a cél 

kettõs: az élet biztonsága és a vagyonvédelem. Magyarországon, de a világon 

mindenütt, az elérendõ célok között az életbiztonság, prioritását tekintve, megelõzi a 

vagyonvédelmet. A harmadik szinten fogalmazódik meg az alkalmazott taktika. A 

taktikai szint négy elembõl áll, ezek: a gyulladás-megelõzés, a tûz kontrollálása 

(ebbe beletartoznak például az alkalmazott tûzjelzõ és tûzoltó rendszerek, 

módszerek, a hõ-és füstelvezetés), valamint az épület biztonságos elhagyása, az 

emberek kimenekítése. Mivel a tûzbiztonság keretén belül az életbiztonságnak 

elsõbbsége van mindenekfelett, célszerûnek látszik az épületek biztonságának 

megítélésében is az emberek biztonságát szem elõtt tartani. A megítéléssel 

tulajdonképpen, a jelenlegi rendszerben sincsen baj. Hiszen az épületek kiürítési 

lehetõségeinek megteremtése, fontos szempont a tervezéskor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  ábra A tûzbiztonság szintjei 

 
A kiürítési idõ számítását a 3.4 fejezetben mutattam be. Mi a probléma azzal, ha a 

kiürítés-számítás eredményét önmagában fogjuk fel a biztonság mértékének, mint 
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ahogyan azt ma tesszük? Alapvetõen az, hogy miközben a kimenekítést tervezzük, 

nem tudunk semmit a tûz fejlõdésérõl. A jelenlegi módszer ügyet sem vet a tûzre, 

nem tartalmaz tûzzel kapcsolatos számításokat. Márpedig, állandó verseny van az 

egyre növekvõ tûz és a menekülésre késztetett emberek között. A helyzetet jól 

szemlélteti a 18. ábrán látható veszélyfejlõdési diagram. A diagramon két 

párhuzamos idõtengely van.  

 
18. ábra A veszélyfejlõdési diagram 

 

A felsõ tengelyen a tûz fejlõdését, az alsón az emberek cselekedeteit ábrázoltam. A 

tûz a meggyulladással kezdõdik, majd átmegy a már bemutatott, jellegzetes fejlõdési 

szakaszokon. A flashover bekövetkezéséig, általában nem terjed túl azon a 

helyiségen, amelyikben keletkezett. A flashover kritikus szakasz a tûz fejlõdésében. 

Ebben a szakaszban már minden éghetõ anyagra kiterjed az égés, és az egész 

szoba, teljes térfogatában lángba borul. Ekkor várható, hogy a lángok kitörnek a 

nyílászárókon, és a tûz jelentõs kárt okozva, átterjed a szomszédos helyiségekre is. 

Azok az emberek, akik ekkor a helyiségben tartózkodnak, bizonyosan nem élik túl a 

tüzet.  Az alsó tengelyen látjuk, hogy az emberek figyelme, a gyulladást követõen, 

csak valamennyi idõ elteltével irányul a tûzre. Ez az észlelés pillanata . Csak ettõl a 

pillanattól kezdõdhet a menekülés. Mire a flashover bekövetkezik, a helyiséget el kell 

hagyni, és biztonságos helyre kell menni.   

Látható, hogy a verseny nem a meggyulladás, hanem a tûz észlelésének 

pillanatában (tD) kezdõdik. Vagyis a tûznek elõnye van az épületben tartózkodó 

emberekkel szemben. 

Az idõ választása dimenzióként a biztonság jellemzésére, kézenfekvõnek látszik. 

Ugyanis, például a tûzbõl való menekülési lehetõség, jól köthetõ az idõhöz. Így, 
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definiálható a biztonságos kimenekülés ideje (tR), amely az az idõ, ami az expozíció 

kezdetétõl, a veszélyes körülmények kialakulásáig eltelik.  

A biztonság megítéléséhez tehát el kell döntenünk azt, hogy egy adott helyzetben 

egyáltalán van-e lehetõség a kimenekülésre. Úgy gondolom, hogy a Cone - 

kalorimetria és a tûzmodellezés kombinálása egyfajta megoldást eredményezhet.  

Kiindulásként, meg kell határozni a kiürítésre rendelkezésre álló idõt (tR), amely idõn 

belül a veszélyes környezetet feltétlenül el kell hagyni. A kiürítésre rendelkezésre álló 

idõt, a 4.1 fejezetben leírtakból kiindulva lehet meghatározni.  

Miután valamilyen tûzmodellt alkalmazva meghatároztuk a füstkoncentráció-idõ 

összefüggést, a rendelkezésre álló idõ (tR), az L(Ct)50 értékének ismeretében 

számítható a következõ integrálból: 

                                 

     ∫=
Rt

t
f dttCCtL

5,1

)()( 50    (71) 

t1,5  az az idõ, amelynél az interfész a padlótól mért 1,5m távolságig leereszkedik.  

Természetesen, a kimeneküléshez ténylegesen rendelkezésre álló idõ ennél kisebb, 

hiszen a tûz észleléséig eltelt idõt, még az így kapott értékbõl le kell vonni, vagyis 

képezni kell a tR-tD különbséget, amely különbség, pl. a már ismertetett ASET 

modellel közvetlenül meghatározható (lásd az 61. egyenletet). Természetesen, az 

észlelési idõ, tûzérzékelõk hiányában nem becsülhetõ meg. 

Meg kell állapítanunk a kiürítéshez szükséges idõt (tsz) is, ami az az idõtartam, amit a 

veszélyes hely elhagyása az adott körülmények között ténylegesen igényel. A 

kiürítéshez szükséges idõ alapvetõen olyan körülményektõl függ, mint az építmény 

kialakítása, a tûz esetén keletkezett hõ és füst jellemzõi, a tûz hatásainak kitett 

emberek képességei és a kiszámíthatatlan emberi viselkedés.  

A kiürítéshez szükséges idõt, a 3.4 fejezetben leírtak alapján becsülhetjük meg. A 

biztonság számszerû mértéke lehet a rendelkezésre álló és a szükséges idõk 

különbsége, mínusz az észlelésig eltelt idõ, ami jelenthet egyfajta kritikus idõt, a 

kiürítés idõhatárát (tkr) Azaz: 

tkr = tR - tsz - tD                (72) 
 

Ha tkr értéke negatív szám, akkor az azt jelenti, hogy a tûz végzetes lehet. Ebbõl 

viszont az is következik, hogy tkr minél nagyobb pozitív értékû, annál biztonságosabb 

a menekülés.  
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4.3 Épületek tûzbiztons ág ának  komplex értékelése 
 

Az épületek tûzbiztonságának komplex értékelése kiterjed az épületben tartózkodó 

személyek biztonságának, és az épületszerkezetekre gyakorolt hatások elemzésére 

olymódon, hogy összekapcsolja a hagyományos értékelés, és a mûszaki szemléletû 

módszerek alkalmazását. A kétféle módszer összekapcsolása tíz lépésben valósul 

meg. Ezek: 

I. alapadatok gyûjtése, 

II. a legkedvezõtlenebb feltételek definiálása, 

III.  a tûzvédelmi jellemzõk becslése, 

IV. a meggyulladás körülményeinek megválasztása,  

V. a menekülési lehetõségek számbavétele (kiürítés), 

VI. a tûzterjedés modellezése, 

VII. a kiürítési idõhatár számítása, 

VIII. az épületszerkezetek tûz alatti stabilitásának becslése, 

IX. a veszélyfejlõdési diagram megalkotása,  

X. a biztonság elemzése. 

 

I. Alapadatok gyûjtése:  

Az épület geometriai paraméterei, és a használati körülmények ismertek, ezek 

alapvetõ kiindulási adatok. Az elemzés során, ahol lehet és szükséges, ott 

számszerû adatokkal kell dolgozni, azonban néha, becsléshez kell folyamodni. 

A becslés, bár alapvetõen szubjektív, nem nélkülözheti a témában való 

jártasságot, és a tûzvédelmi mûszaki felkészültséget.  

II. A legkedvezõtlenebb feltételek definiálása: 

 A valószínû tûzterhelés és az épületben tartózkodó emberek számának, illetve 

elhelyezkedésének becslésekor, a legkedvezõtlenebb helyzetet ésszerû alapul 

venni. A tûzterhelés számítására az elõírásos módszert használjuk. A 

tûzterhelést az alapadatok segítségével határozzuk meg úgy, hogy a tervezés 

idõszakában végzett elemzés során, az éghetõ anyagok legkedvezõtlenebb 

eloszlását tételezzük fel. A meggyulladást a legkedvezõtlenebb helyre 

tételezzük fel, és definiáljuk. 
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III. A tûzvédelmi jellemzõk becslése: 

 A tûzhelyszín tûzvédelmi jellemzõi például: 

- a tûzszakaszok kialakítása és szerkezetei (méretek, építõanyagok, tûzgátló 

szerkezetek, füstgátló és terelõ szerkezetek, nyílászárók jellemzõi), 

- tûzjelzõ és oltóberendezések (tûzérzékelõk, automatikus oltóberendezések, 

felszálló vezetékek, tûzcsapok) 

- a benntartózkodó személyek biztonsága (tûzjelzés, menekülési utak jellemzõi, 

jelzéseik, megvilágításuk) 

- hõ-és füstelvezetés (természetes és mesterséges kialakítás, nyomás illetve 

vákuum alatti terek) 

- tûzoltás (a tûzoltóság megközelítési, belépési, beavatkozási és vízszerzési 

lehetõségei) 

IV. A meggyulladás körülményeinek megválasztása:   

Az értékelés a meggyulladás becslésével kezdõdik. Itt kell dönteni abban, hogy 

a feltételezett tûz hol, és hogyan kezdõdik, hogy mi az elsõként meggyulladt 

anyag és mi a gyújtási folyamat.  A meggyulladás modellezésére használhatunk 

hibafát, amennyiben rendelkezésre áll az elemzéshez szükséges adatbázis, 

azaz vannak megbízható statisztikai eredményeink. Ha ilyen adataink 

nincsenek, akkor a meggyulladást a biztonság szempontjából 

legkedvezõtlenebb helyre ajánlott feltételezni, majd innen kiindulva, a 

tûzhelyszín jellemzõinek ismeretében kiválasztani az alkalmas hõtermelési 

sebesség modellt, amely input adat a zónamodell számára. 

V. A menekülési lehetõségek számbavétele (kiürítés) 

 A menekülési lehetõségek számbavételekor, és a kiürítéshez szükséges idõ 

(tsz) meghatározásához alkalmazzuk a hagyományos, az elõírás szerinti 

számítási módszereket (3.4 fejezet). 

VI. A modell kiválasztása, a tûzterjedés modellezése:  

A tûzterjedés becslésére ajánlatos matematikai tûzterjedési modellt alkalmazni. 

Célszerûen úgy járunk el, hogy kiválasztjuk a feladat megoldására alkalmas 

zónamodellt. A kiválasztáshoz segítséget szolgáltat az 5. táblázat. A modell 

alkalmazásával számítjuk a következõ jellemzõket: interfész helyzetének idõbeli 

változása, a melegréteg hõmérsékletének idõbeli változása, a hõtermelési 

sebesség idõbeli alakulása, a határoló falak hõmérsékleteinek idõbeli változása, 

a flashover bekövetkezési ideje. Az eredmények alapján meghatározzuk a 
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kiürítéshez rendelkezésre álló idõt (tR). A számítások egy része elvégezhetõ 

egyszerûsített formulákat - mint amilyeneket a (29) irodalmi hivatkozásban 

ismertettem - alkalmazva is. 

VII. A kiürítési idõhatár számítása:   

A kiürítési idõhatár, a rendelkezésre álló és a szükséges idõk, valamint az 

észlelés idejének ismeretében számítható: tk =  tR - tsz – tD Amennyiiben van 

beépített tûzérzékelõ, azok jellemzõinek ismeretében a detektálás ideje 

megbecsülhetõ. 

VIII. Az épületszerkezetek tûz alatti stabilitásának becslése:  

Az épületek határoló szerkezeteinek stabilitását a tûzmodellezés alapján 

meghatározott hõtermelési sebességek, a hõmérséklet-emelkedések, a 

tûzterhelési számítások, valamint a szerkezetek geometriai, fizikai 

alapadatainak ismeretében becsüljük. 

IX. A veszélyfejlõdési diagram megalkotása:  

A veszélyfejlõdési diagram megszerkesztése segít a helyzetelemzésben. Az 

idõtengelyek adatai a kiürítés-számítás és a tûzmodellezés eredményei alapján, 

és a feltételezett meggyulladás helyének ismeretében rendelkezésre állnak.  

X. A biztonság elemzése:   

Az épület tûzbiztonságának elemzése komplex feladat, több elemet és 

figyelembe veendõ szempontot foglal magában. A tûzbiztonsági elemzés, az 

értékelés legbonyolultabb része. Minden számításba jövõ helyiségre nézve, 

szükséges átgondolni a tûz következményeit, figyelemmel az ott megvalósított 

biztonsági megoldásokra. Az elemzés szempontjai: 

1. A számításba vehetõ valószínû tûzkeletkezési helyekre figyelemmel, 

feltételezzük, hogy a tûz a kimenetek szempontjából, a legkedvezõtlenebb 

helyen keletkezett. 

2. A tervezés szakaszában történõ elemzésnél, feltételezzük az éghetõ 

anyagok legkedvezõtlenebb eloszlását. 

3. Megbecsüljük a tûzterjedés sebességét, a hõmérsékletek emelkedését, 

és a füstfejlõdés paramétereit. 

4. Automatikus tûzjelzõ- és oltórendszerek esetén, megbecsüljük az 

érzékelõk aktiválási idejét, illetve az oltóberendezések mûködésbe 

lépésének idejét. Ha vannak ilyen berendezések, azt tételezzük fel, hogy 

azok rendeltetésszerûen mûködnek.  
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5. Feltételezzük, hogy nincs kézi oltás, hiszen az ilyen beavatkozás nem 

mindig sikeres. Továbbá feltételezzük, hogy a tûzoltóság sem avatkozik be 

idejében, mert nem tudjuk megbecsülni a tûzoltók kiérkezésének idõpontját 

a bizonytalanságok miatt.  

6. Az értékelés során, mindvégig elemezni kell: 

- az emberek mozgását (figyelemmel a számukra, elhelyezkedésükre, 

reagálási és mozgási képességeikre, menekülési utak jellemzõire és a  

tûzriasztási jellemzõkre),  

- a tûz terjedési lehetõségeit (figyelemmel mindhárom hõtranszport 

formára, azaz: vezetésre a tûzgátló szerkezeteken át, konvekcióra a 

nyílásokon és réseken át, hõsugárzásra a nyitott tereken át illetve a 

szomszédos épületekre), 

- a füstterjedést (természetes konvekcióval, illetve mechanikai szellõzések 

alkalmazása mellett). 

7. Az elemzést a tûz teljes fennmaradási idejére el kell végezni, értékelni 

kell a külsõ falakra és a szomszédos épületekre gyakorolt hatást. 

8. Az értékelést ajánlatos megismételni, eltérõ bemeneti paraméterekkel. 

Például: a meggyulladást más idõpontra tesszük, a meggyulladás helyét 

máshol választjuk meg, az emberek reagálására vonatkozó paramétereket 

megváltoztatjuk, az ajtók és ablakok nyitott-csukott állapotát másként 

választjuk meg.  

Az értékelés menete látható a 19. ábrán.  

Az elfogadható biztonság alapvetõen az érvényes tûzvédelmi elõírásoknak való 

megfelelést jelenti. A követelmények meghatározása során, nagyon sokszor, az 

épület tula jdonosa vagy bérlõje, további igényeket támaszthat. Általában ki lehet 

jelenteni, hogy elfogadható a biztonság akkor, ha: 

• az épület kialakítása és használata, nem okoz a mérnöki szemléletmód 

szerint, ésszerûtlen tûzkeletkezési gyakoriságot. Ennek konkrét tartalmát 

egyedileg szükséges meghatározni a tûzvédelmi statisztikai eredmények 

figyelembe vételével. 

• Tûz esetén: - a benntartózkodó személyek, sérülés nélkül biztonságos helyre 

tudnak menekülni, azaz tkr>0. 

- a tûzoltóság biztonsággal és hatásosan be tud avatkozni,  

- a tûz elfogadható idõn belül nem terjed a tûzszakaszon túlra,  
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- az épületszerkezetek nem károsodnak súlyosan,  

- a károk viszonylag egyszerûen helyreállíthatók,  

- nem történik súlyos károkat okozó veszélyes anyag kiáramlás. 
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19. ábra  A komplex tûzbiztonság-értékelés 
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A komplex tûzbiztonság-értékelés két területen alkalmazható, ezek: 

1. Megtörtént tûzesetek elemzése, az elõírások jóságának ellenõrzése céljából, 

illetve azért, hogy a következtetéseket a hasonló tûzhelyszínekre ki lehessen 

terjeszteni. Az elemzés során célszerû alkalmazni a „veszélyfejlõdési 

diagramot”. Ez segíti az elemzõt abban, hogy a tûz alatti események idõbeni 

lefolyását meg tudja érteni.  

2. Tûzmodellek alkalmazása a tervezés, a terv elbírálása illetve a 

jogszabályalkotás során. 

4.4  A determinisztikus tûzmodellek alkalmazhatósága  

 

A tûzmodellekben használt egyenletek általában entalpia függvényeket tartalmaznak, 

ezért egy feltételt szükségesnek tartok megvizsgálni. A feltétel: abban a helyiségben, 

amelyben az égés folyik, a nyomás állandó, azaz a p = konstans. Tekintsük azt az 

esetet, amelyben a nyílászárók csukottak, azaz sem természetes, sem mesterséges 

szellõzés nincs. Mivel a szoba zárt, azt állandó térfogatú ideális gáz (levegõ és füst) 

tölti ki. Ha ezt a gázt melegítjük, nyomása megnõ. A nyomásnövekedés az (73) 

összefüggéssel számítható: 

lvlk

k

TCV
tQ

p
pp

⋅⋅⋅
⋅=−

ρ

&
                 (73) 

Azaz, zárt szobában a nyomásnövekedés (p-pk) úgy aránylik a tûz elõtti nyomáshoz 

(pk), mint a t idõ alatt, állandó térfogaton felvett hõ miatti belsõenergia növekedés a 

tûz elõtti belsõenergiához (a nyomásnövekedés a belsõ energia növekedés 

következménye).  

ahol:   p  - a tûz következtében, a t idõpillanatban elõállt nyomás (bar) 

 pk - a környezeti (a kiinduló) nyomás (bar) 

          Q&-  a tûz idõegység alatti hõtermelése (W)  

 t - a meggyulladástól számított idõ (s) 

 ñl- a gáz (levegõ) sûrûsége (kg/m3) 

 V - a szoba térfogata (m3) 

 Cv - levegõ állandó térfogaton vett fajhõje (J/kgK) 

 Tl - a tûz elõtti (környezeti) levegõhõmérséklet (K)  

Az összefüggés a következõ feltételek mellett érvényes:  

- a folyamat adiabatikus, azaz a felmelegedés alatti hõveszteségtõl eltekintünk, 
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- Cv = konstans, eltekintünk a hõmérsékletfüggéstõl, 

- Q& = konstans hõtermelési-sebesség modellt alkalmazzuk. 

Egy példán keresztül bemutatom, hogy egy közepes teljesítményû tûz, mekkora 

nyomásnövekedést eredményezne egy kisebb szobában. Legyenek érvényesek a 

következõ feltételek:  

Q&= 100 kW ñl = 1,176 kg/m3 Cv = 0,7165 kJ/kgK 
Tl = 300 K  pk = 1 bar Dp = ? 
V = 57 m3  t = 10 s  
  
Alkalmazva a (73) egyenletet: 

∆p bar=
⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅
≅

100 10 1
1176 57 0 7165 300

0 07
, ,

,  

Mi lehet a következménye ekkora nyomásnövekedésnek? Ez a nyomásnövekedés 

elegendõ ahhoz, hogy ablakbetörést okozzon, aminek az lesz az eredménye, hogy 

gáz áramlik ki, és a nyomás gyakorlati szempontból állandó marad. A nyomás 

egyébként is kiegyenlítõdhet a szokásosan jelen levõ más nyílásokon át, mint pl. az 

ajtó vagy az ablak rések, esetleg szellõzõk. A bemutatott példán keresztül látható, 

hogy még egy kisebb tûz esetén is bekövetkezhet olyan nyomásnövekedés, amely a 

különbözõ épüle tszerkezetek károsodását eredményezi, amennyiben a nyomás nem 

tudna levezetõdni. Az is valószínû, hogy a túlnyomás hirtelen kialakulása hamarosan 

olyan kárt eredményez, ami lehetetlenné teszi a további nyomásnövekedést. Végsõ 

soron azt lehet mondani, hogy a p = konstans feltételezés ésszerû, tekintettel a 

mindig jelenlevõ szivárgási lehetõségekre. Azaz, a zárt tér energiaváltozásainak 

számításánál, entalpia függvényekkel célszerû számolni. 

A tûzmodellek alkalmazásával kapcsolatban fontos hangsúlyoznom két 

megállapításomat. Az egyik az, hogy nem létezik olyan univerzális determinisztikus 

tûzmodell, amellyel a tûzvédelmi problémák mindegyike megoldható lenne. Általában 

az adott feladathoz kell megkeresni az alkalmas szoftvert. Még abban az esetben is 

óvatosnak kell lennünk, ha úgy gondoljuk, hogy megtaláltuk a nekünk megfelelõt, 

azaz, mielõtt vásárlásra szánnánk el magunkat, meg nézni azokat a kikötéseket, 

amelyek a felhasználást korlátozzák.  Az olyan modelleket, amelyeknél nem tettek 

közzé valamilyen értékelést, vagy referenciamérést, fenntartással kell kezelni és 

véleményem szerint, célszerû kerülni az alkalmazást.  
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A másik, amit fontosnak tartok megjegyezni, hogy a szoftverek alkalmazásának 

elõfeltétele a biztos elméleti tudás, elsõsorban a tûzvédelem, a tûzterjedés 

elméletének területén.  

Néhány modellt illetõen (ASET, HAZARD I., FIRST, JASMINE, HARVARD 5)  Beard 

(56) tett közzé értékelést. Az értékelésben elemzi a használatukkal összefüggõ 

bizonytalanságokat, a hozzájuk kapcsolódó elmélet és a kísérleti eredmények 

összhangját, az adatbázisok megbízhatóságát. Friedman (57) nemzetközi 

összefoglalást tett közzé táblázatos formában, kommentár nélkül, az 1992-ben 

rendelkezésre álló modellekrõl. Az összeállítást kiegészítettem az azóta publikált új 

szoftverekkel, illetve a régiek korszerûsített változataival.  

A táblázat elsõ részében 31 zóna modell látható, amelyek 10 különbözõ országból 

származnak (5. táblázat). A modellekbõl 20 csak egyetlen szobát tud kezelni, csupán 

11 képes egynél többet. Két modell hangsúlyozottan csak a flashover utáni állapotok 

elemzésére alkalmas, a többi képes vizsgálni a flashovert megelõzõ és az azutáni 

idõszakot is. A táblázat második részében 13 cella modell található. Ebbõl csupán 

kettõ olyan, amelyik általánosan használható (FLOW3D, PHONICS). A táblázat 

további részeiben tizenhat alprogram található, amelyekkel az épületszerkezetek 

tûzállóságát lehet tesztelni, hét alprogramot a kiürítés számításokra, hat alprogramot 

a hõérzékelõk tesztelésére, és három alprogramot a sprinklerek és a tûz 

kölcsönhatásának elemzésére lehet haszná lni. Ezen kívül a táblázat utolsó részében 

láthatók összefoglalva, az un. egyéb célú modellek, olyan speciális számításokra, 

mint pl. a füstelvezetés, a szénhidrogén tüzek, a bányák szellõzése, a 

kockázat/költség-becslés, tûzterjedés függõleges falon; összesen tíz különbözõ fajta.  
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5. táblázat 

Zóna modellek 
modell eredet irodalom megjegyzés  

ARGOS Dánia 58 több szoba 
ASET Egyesült Államok  egy szoba 
ASET-B Egyesült Államok 59 egy szoba 
BRI-2 Japán 60 több szoba 
CCFM.VENTS Egyesült Államok 61 több szoba 
CFAST Egyesült Államok 62 több szoba 
CFIRE-X Németország/Norvégia  63 egy szoba 
CiFi Franciaország 64 több szoba 
COMPBRN-III Egyesült Államok 65 egy szoba 
COMPF2 Egyesült Államok 66 Post-flashover 
DACFIR-3 Egyesült Államok 67 repülõgép kabin 
DSLAYV Svédország 68 egy szoba 
FAST Egyesült Államok 69 több szoba 
FIRAC Egyesült Államok 70  
FIRIN Egyesült Államok 71 néhány szoba 
FIRST Egyesült Államok 72 egy szoba 
FISBA Franciaország 73 egy szoba 
FPETOOL Egyesült Államok 74 egy szoba 
HarvardMarkVI Egyesült Államok 75 több szoba 
Hazard I Egyesült Államok 76 komplex modell 
HEMFAST Egyesült Államok 77 bútor égés 
IMFE Lengyelország 78 egy szoba; szellõzés 
MAGIC Franciaország 79 több szoba 
NRCC1 Kanada 80 egy szoba 
NRCC2 Kanada 81 nagy irodahelyiségek 
OSU Egyesült Államok 82 egy szoba 
POGAR Oroszország 83 egy szoba 
R-VENT Norvégia  84 egy szoba 
SFIRE-4 Svédország 85 post-flashover 
WPI-2 Egyesült Államok 86 egy szoba 
ZMFE Lengyelország 87 egy szoba 
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Cella modellek 
modell eredet irodalom megjegyzés  

BF3D Egyesült Államok 88 örvényes áramlások 
FISCO-3L Németország/Norvégia  89 egy szoba 
FLOW3D Egyesült Királyság 90 általános áramlástani 

vizsgálatok 
JASMINE Egyesült Királyság 91 Phoenics 
KAMELEON E-3D Norvégia  92 egy szoba 
KAMELEON II Norvégia 93 több szoba 
KOBRA-3D Németország 94 egy szoba - turbulencia nélkül 
NIST FDS Code Egyesült Államok 95 - 
PHOENICS Egyesült Királyság 96 általános áramlástani 

vizsgálatok 
RMFIRE Kanada 97 egy szoba - 2 D 
SMARTFIRE Egyesült Királyság 98 általános áramlások 
SMOKEVIEW Egyesült Államok 99 grafikus alprogram FDS-hez 
UNDSAFE Egyesült Államok/Japán 100 örvényes áramlások 
    

Alprogramok tûzállóságra 
modell eredet irodalom megjegyzés  

ANN Egyesült Államok 101 betonnal töltött csõoszlop 
CEFICOSS Franciaország 102 acél és vasbeton tartók 
CIRCON Kanada 103 körkeresztmetszetû 

vasbetonoszlop 
COFIL Kanada 104 körkeresztmetszetû 

vasbetonoszlop 
COMPSL Kanada 104 többrétegû gerendák 
FIRAFRAME Ausztrália  105 fa-keretek 
INSTAI Kanada 106 szigetelt acél oszlop 
INSTCO Kanada 106 szigetelt vasbeton oszlop 
NAT Franciaország 107 - 
RCCON Kanada 108 négyszög-keresztmetszetû 

vasbeton oszlop 
RECTST Kanada 109 szigetelt négyszög-

keresztmetszetû acéloszlop 
SAWTEF Egyesült Államok 110 faszerkezetek 
SQCON Kanada 111 négyszög-keresztmetszetû 

vasbeton oszlop 
TASEF Svédország 112 különbözõ alakú 

oszlopszerkezetek 
TCSLBM Kanada 113  
WSHAPS Kanada 114  
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Alprogramok épületkiürítésre  
modell eredet irodalom megjegyzés  

EESCAPE Ausztria  115  
EVACNET+ Egyesült Államok 116  
EVACS Japán 117  
EXITT Egyesült Államok 118  
EXIT89 Egyesült Államok 119  
HAZARD I Egyesült Államok 69 kimenekítési modellt tartalmaz 
SIMULEX 3.0 Egyesült Államok 120  

Alprogramok hõérzékelõk tesztelésére  
modell eredet irodalom megjegyzés 

DETACT-QS Egyesült Államok 121 szellõzéses mennyezet,  
DETACT-T2 Egyesült Államok 122 szellõzéses mennyezet, t2 tûz 
LAVENT Egyesült Államok 123 szellõzéses mennyezet  
SDFM Egyesült Államok 124 hõtermelés számítás is 
PALDET Finnország 125 szellõzéses mennyezet 
TDISX Egyesült Államok 126 szellõzéses mennyezet 

  
 

  

Sprinkler vizsgálatok 
modell eredet irodalom megjegyzés  

FISCO-3L Norvégia  92 cellamodell oltással 
RADISM Egyesült Királyság 127 zónamodell szellõzéssel 
SPLASH Egyesült Királyság 128 cellamodell oltás nélkül 

    
Egyéb modellek és almodellek 

modell eredet irodalom megjegyzés  
ASCOS Egyesült Államok 129 füstelszívás 
FIREX-1.2 Németország/Norvégia  63 szénhidrogén tüzek 8 helyszín 
MFIRE Egyesült Államok 130 alagút szellõzés 
SAFIR Ausztrália  131 acélszerkezet hõfokeloszlása  
RISK-COST Kanada 132 költségelemzés 
SDFM Egyesült Államok 124 hõtermelés számítás 
SMACS Egyesült Államok 133 füst vákuum-rendszerekben 
SPREAD Egyesült Államok 134 tûzterjedés falon 
UFSG Egyesült Államok 135 tûzterjedés falon fölfelé  
WALLEX Kanada 136 ablak tûzcsóva 
 

4.5 A mûszaki szemléletû és az elõírásokon alapuló épület-tûzbiztonság -

becslési módszerek elemzése 

 
Nehéz azt eldönteni, hogy adott esetben a korszerûbbnek számító „mûszaki 

szemlélet”, vagy a hagyományos módszer, az „elõírásokkal való összehasonlítás” 

alkalmazása a célravezetõbb az épületek tûzbiztonságának elemzésében. 
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Véleményem szerint egyik módszer sem zárja ki a másik alkalmazását. Mindkét 

módszert lehet kritikával illetni. A legszembetûnõbb példa annak bemutatására, hogy 

az „elõírásokkal való összehasonlítás” módszere mennyire ellentmondásos, talán a 

következõ. A BM rendelet elõírja az elõzõ fejezetekben már ismertetett feltételeket, 

nevezetesen: "A kiürítésre szánt térben, a határoló szerkeze tek tûzállósági 

határértékéig biztosítani kell az alábbi feltételeket: 

- a légtér hõmérséklete, a hõsugárzás intenzitása nem érheti el az emberekre 

veszélyes értéket, 

- a levegõ oxigéntartalma nem csökkenhet a megfelelõ érték alá, 

- az égéstermékek vagy az anyagok hõbomlásából mérgezõ anyag az emberek 

biztonságára veszélyes koncentrációban nem keletkezhet, illetõleg ilyen 

koncentrációjú mérgezõ anyag a helyiségbe nem juthat be,  

- a látási távolság megfelelõ marad”. 

Azon kívül, hogy nincs meghatározva a veszélyes légtérhõmérséklet, a veszélyes 

hõsugárzás, a veszélyes oxigén-koncentráció, az hogy mi teljesül ezekbõl a 

követelményekbõl, lehetnek olyan esetek, hogy semmit nem tudunk.  Ilyenkor lehet 

segítség, valamilyen tûzmodell alkalmazása. Természetesen a mûszaki 

módszereknek is vannak fogyatékosságai. Mindkét módszert elemeztem abból a 

célból, hogy az alkalmazás korlátait megvilágítsam, illetve az alkalmazás megítélését 

megkönnyítsem. 

A 6. táblázatban tömören összefoglaltam az elõírásokon nyugvó, és a mûszaki 

szemléletû tûzbiztonság-elemzés összehasonlításának eredményeit. 
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6. táblázat 

Elõírásokkal való összehasonlítás Mûszaki szemléletû elemzés 

Hátrányok: 
- elfedi a mûszaki tartalmat, 
- sokszor nem látni az elõírás eredeti célját, 
- ad hoc jelleggel változik, a követelmények 

ezért idõrõl-idõre megváltoznak, 
- amelyik épület eddig biztonságos volt a 

régi elõírásnak megfelelõen, most nem az, 
az új szerint és fordítva, 

- nem igényel mûszaki képzettséget, bár a 
problémák többsége lényegüket tekintve 
mûszaki jellegû, 

- az alternatív megoldás egyenértékûsége 
mûszakilag nem bizonyított, 

- a tûzterhelés, mint alap paraméter statikus, 
ezért nem alkalmas a valóságos 
folyamatok leírására, 

- a kiürítés-számítások nem veszik 
figyelembe az emberi viselkedést, 

- nem lehet figyelembe venni a tûzhelyszín 
szerepét, a tûz és a környezet 
kölcsönhatását, 

- a dinamikus szemlélet teljes hiánya, holott 
a folyamatokban többnyire a sebesség 
jellegû mennyiségek dominálnak. 

 
Elõnyök: 
- kiforrott, régi hagyományai vannak, 
- lehetséges alternatív megoldás választása. 

Hátrányok: 
- mérnöki képzettséget igényel, 
- nem kiforrott, 
- adatbázist igényel, ami általában nem áll 

rendelkezésre, 
- tûzmodelleket igényel, amelyek speciális 

célokra alkalmazhatók, 
- nincs általánosan alkalmazható modell, 
 
Elõnyök: 
- szemlélet alapja: „valódi” tûzre tervezünk, 

„valódi” épületet, benne „valódi” 
emberekkel, 

- kilátás van arra, hogy az épület 
tûzbiztonsága megbízható módon 
megbecsülhetõ, 

- költségarányos biztonság és biztonsági 
elõírások, 

- nagyobb választási lehetõség a különbözõ 
megoldások között (nõ a tervezõi és 
felhasználói szabadság), 

- mûszakilag alátámasztható, az elõírásoktól 
való eltérés ezért megkönnyíti a döntést a 
hatóság számára, 

- a dinamikus hõtermelési sebesség, 
alkalmas a folyamatok idõbeni 
változásainak leírására, 

- figyelembe tud venni olyan dinamikus 
tûzbiztonsági paramétereket, mint pl. az 
égési sebesség, hõtermelési sebesség, 
füstfejlõdési sebesség, gyulladási idõ, 

- az emberi viselkedés modellezhetõ, 
- figyelembe veszi a tûzhelyszín 

paramétereit, a tûz és a környezet 
kölcsönhatását, 

- jól definiált, és számszerûsíthetõ 
eredményeket szolgáltat. 
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4.6 Esetek vizsgálata  
 

1. eset   

A Budapest, IX. Boráros tér, Céhek Háza tetõterében néhány évvel ezelõtt tûz 

keletkezett. A tûzvizsgálatra több szakértõt és szakértõi intézeteket kértek fel. A 

szakértõk munkáját én irányítottam, és az én feladatom volt a tûzesetre vonatkozó 

teljes dokumentáció elkészítése, és az összegezett szakvélemény elkészítése (137).  

A szakvélemény összeállításánál az alábbiakat vettem figyelembe: 

• az általam végzett helyszíni szemle tapasztalatai, 

• az általam készített és a rendelkezésemre bocsátott videó és fényképfelvételek, 

• a tûzjelzõ központ memóriájából lehívott információk, 

• tanúmeghallgatási jegyzõkönyvek, 

• tûzoltósági dokumentumok, 

• az épület építési engedélyezési tervei, 

• a tûzjelzõ rendszer kiviteli terve, 

• kalorikus, villamos és tûzoltósági szakértõi vélemények, 

• független laboratóriumok részére megküldött minták vizsgálati eredményei. 

Az események leírása, kronológiai sorrendben: 

Augusztus 13-án 04:17:04 órakor a diszpécser központban levõ tûzjelzõ 

figyelmeztetõ jelzést adott. A jelzés az „1. lépcsõház, padlás, üzlethelyiség gépház” - 

ból érkezett. Ugyan ebben a pillanatban (04:17:04 óra), ugyan abból a helyiségbõl a 

tûzjelzõ tüzet is jelzett. Az ügyelet vezetõje „A”, a diszpécser központban tartózkodó 

egyik embert, „B”-t felküldi a padlástérbe, hogy nézze meg mi történt. B” az 1-es 

lépcsõházon át felment a padlástérnek abba a részébe, ahonnan a jelzés érkezett, 

de tûzre utaló jeleket nem látott, bár „nehéz” szagot érzett. Visszament a 

diszpécserközpontba, jelentette amit észlelt, az ügyeletvezetõ ismét felküldi a 

padlástérbe, hogy nézze meg a szag okát. Ebben az idõben a földszinti étterem 

éjszakás mûszakvezetõje „C” az étterem területén furcsa, égésre je llemzõ szagot 

érez. Kutatva a szag eredetét látja, hogy a fritõzök feletti zsírelszívás és a klíma 

mûködik. A zsírelszívás rövid idõ után leállt, de a helyiségeket ekkor már kellemetlen, 

ingerlõ füst töltötte ki. A padlástérbe az ügyeletrõl érkezõknek és az étterem 

alkalmazottjának már együtt kellett fe lmenni, mivel a gépház be volt zárva és kulcs 

csak az étteremben volt. A padlástérbe érve látták, hogy a gépházból füst szivárog ki, 
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és fölötte gomolyog, de lángokat még nem tapasztaltak. Megtapintva a gépház 

ajtaját azt melegnek érezték. Óvatosan kinyitották az ajtót, bent már sûrû volt a füst.  

Amikor a nyitott ajtóban lehajoltak, láthatók voltak a lángok, amelyek a gépház 

közepe táján törtek fel. Látták, hogy a tûz oltása nem vezetne eredményre, azt meg 

sem kísérelték. Leérve a földszintre, a tûzoltók már ott voltak (kb. 04 óra 44 perc). 

 
Idõközben más helyekrõl is bejelzett a tûzjelzõ központ: 2. lépcsõház, padlástér 

(04:19:08 - 04:27:00 között többször figyelmeztetés 04:27:00 - tûzriasztás,), majd a 

jelzések mind a gépházból, mind a felette levõ padlástérbõl megismétlõdtek. A 

tûzoltóságot 04:35:50 órakor értesítette az ügyelet. A tûzoltóság riasztási rendszere 

olyan, hogy ha valaki felhívja a 105-ös számot, akkor a Fõvárosi 

Tûzoltóparancsnokság ügyelete jelentkezik be, amelyik aztán riasztja az illetékes 

kerületi tûzoltóságot. A IX. kerületi tûzoltók 04:43:40 órakor érkeztek ki és elkezdték 

a felderítést. A tûzoltóraj parancsnoka a padlástérbe érve azt látta, hogy a tûz még 

nem terjedt a gépházon kívülre oldal irányban, de a tetején a lángok már áttörtek és 

a gépház teljes terjedelemben ég. Az alapvezeték megszereléséig az ott levõ kézi 

porraloltó készülékkel kísérelték meg a lángok továbbterjedését megakadályozni. A 

tûzoltást végül is 4 óra 48 perckor kezdték el, 5 óra 15 perckor a tüzet körülhatárolták 

és kb.  5 óra 50 perckor lefeketítették. 

A nyomokból, és a tanúk elmondásaiból arra lehet következtetni, hogy a tûz a 

padlástérben levõ szellõzõgépházában keletkezett. A gépházon belüli pontos 

keletkezési hely nem volt megállapítható, de a jelek alapján (égési maradványok, 

tûzterjedési irány, tanúk) a tûz a zsíros páraelszívó és a hûtõgép (TRANE) közötti 

térrészben keletkezett (20. ábra) 

A gépházban különbözõfajta, és különbözõ éghetõ és nem éghetõ anyagból készült 

tárgyak voltak elhelyezve. Amelyekrõl egyrészt a tanúmeghallgatásokból, másrészt 

az égési maradványokból tudomásom van azok a következõk: ARMSTRONG 

gipszkarton álmennyezeti lapok (fõként a zsírszûrõ tetején tárolva), fémbõl készült 

burgonyaszûrõ kosár, zsemlelapát, fémvázas - mûanyagtálcás MOP-kocsi, 2db 

mûanyagvödör, szappanadagoló, 22db fémvázas szék, Multiplex vízszûrõ 

(fémhenger, benne aktívszén), 4db rozsdamentes edény, rozsdamentes fém 

asztalláb, terasz asztallap, pénztárgépszalagok két db. papírkarton dobozban.  

A tûz terjedési irányára és a terjedés idõbeni alakulására egyrészt a tûzterjedés 

hátrahagyott nyomaiból, másrészt a tûzjelzõ rendszer memóriájának lekérdezési 
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adataiból tudtam következtetni. A tûz nem a szellõzõgépház oldalfalain, vagy bejárati 

ajtaján, hanem a mennyezetén keresztül terjedt át a tetõszerkezetre. Hangszigetelési 

célból a szellõzõgépház mennyezetét 10 cm, acél tartóvázra szerelt gipszkartonból 

és THERWOOLIN paplanból (KÖZFAL válaszfal) készítették, belsõ burkolata 5 cm 

HERAKLITH lemez. Ugyan ebbõl a „szendvics” szerkezetbõl készültek az oldalfalak 

is. Valószínû, hogy nem átégés történt, hanem a mennyezet elemei lehullottak a 

hõterhelés miatt és a keletkezett nyíláson át tudtak a lángok kihatolni.  

Amikor a tûz a gépházból kiterjedt, a fát ért intenzív hõhatás miatt a tetõ alatti 

deszkaborítás meg tudott gyulladni. A lángterjedéshez a tetõtérben ideális 

körülmények voltak: ferde felület, elegendõ oxigén, viszonylag magas hõmérséklet és 

a hõmérséklet különbségek miatt gyorsan kialakuló légáramok. A tetõtérben az egyik 

térrészbõl a másikba való tûzterjedést semmi sem gátolta, így a lángok a 

deszkázaton, szabadon tudtak terjedni. Az építési dokumentumok szerint a faborítás 

égéskésleltetõ szerrel volt kezelve. Amikor az égés már átterjedt a deszkázatra, a 

környezetet igen magas hõterhelés érte. Ezt mutatja többek között a térben húzódó I 

gerenda deformálódása, ami a hõtágulás miatt következett be. A magas hõterhelés a 

több oldalról erre a térrészre koncentrálódó sugárzásos és konvekciós hõtranszport 

következménye. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRANE 

klíma 

zsírszûrõ 

A 
tûzkeletkezés 
helye 
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 20. ábra A tûz keletkezésének valószínû helye 
 

Az ismertetett példával az a célom, hogy bemutassam a veszélyfejlõdési diagram 

alkalmazását egy megtörtént tûzeset elemzésében. A tûzfejlõdés - ami nyomon 

követhetõ a tûzérzékelõk bejelzési ideje alapján – és az emberek cselekedeteinek 

ugyan azon az idõtengelyen való ábrázolása, teljesen világosan mutatja azt, hogy az 

emberi (biztonsági rendszerbeli) hibák miatti késlekedés a tûz gyõzelmét 

eredményezi a versenyfutásban (21. ábra). Az idõtengely kezdõpontja (a nulla 

idõpillanat) célszerûen, az elsõ tûzérzékelõ bejelzési idõpontja volt. Ténylegesen, 

ekkor már az ügyeletesnek tudomása volt a tûzrõl, mégis, a tûzoltóságot kb. 18 perc 

elteltével értesítették (hogy miért, az külön elemzés tárgya volt). A diagramon 

egyébként világosan látható, hogy a tûz kiterjedése a gépházból a 25. perc 

környékére tehetõ. Ebbõl az következik, hogy ha a tûzoltók a jelzõközpont jelzésével 

egy idõben kapnak riasztást, akkor a tûz feltehetõen nem került volna ki a gépházból, 

hiszen a jelentõsen kisebb terjedelmû tüzet egyszerûbben és gyorsabban lehetett 

volna oltani. 

A tûz és a füstterjedés (füstképzõdés) irányára lehet következtetni a füstérzékelõk 

bejelzési sorrendjébõl is. A tûzjelzõ központ adatai alapján a következõ volt a 

tûzjelzés sorrendje: 

szellõzõgépház  (04:17:04) → 2. lcsh. padlástér (04:27:00) → 2. lcsh. közlekedõ 

(04:42:52) → 1. lcsh. közlekedõ (04:44:14) 
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21. ábra Esemény diagram
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Körülhatárolás 



 83 

 
2. eset  

 

A következõ példán, megtörtént tûzesetet elemzek, zónamodellel. Példaként egy 

lakást választottam. Az általam használt modell, a HAZARD I. megfelel a célnak, 

hiszen éppen lakástüzek modellezésére fejlesztették ki. 

A tûz, amelynek lefolyását és hatásait vizsgálom, egy többszintes, téglából épített 

lakóház, harmadik emeletén történt   

A körülmények ismertetése: 

A keletkezés ideje: május 18. 14óra 03 perc  

Benntartózkodók: 4 személy (45 éves nõ, 46 éves férfi, 18 éves lány, 22 éves fiú, 

mindannyian a TV szobában és ébren. A helyszín a 8. sz. melléklet ábráin látható. 

A tûzkeletkezés helye, oka: hálószoba, a papírkosárba dobott cigaretta a papírt 

meggyújtotta. 

Másodikként meggyulladt anyag: a papírkosár felett levõ függöny. 

Harmadikként meggyulladt anyag: a fotelágy. 

Nyílászárók állapota a tûz alatt: ajtó nyitva, ablakok zárva. 

Oltás: 14óra 12perc, vízzel. A tûz ekkor még nem terjedt azon a szobán kívülre, ahol 

keletkezett.  

A modellezés során vizsgálom a tûz hatását az épületszerkezetekre, konkrétan: 

elemzem a falak felmelegedését, valamint a felsõréteg elhelyezkedését, ezzel 

elemzem a veszély idõbeni változását.  

A FAST (a HAZARD I. tûzmodell része) egyszerû tüzet képes csak kezelni. Ha több 

tárgy ég egyszerre, akkor a tüzet elõ kell állítani. Az összetett tüzet az MLTFUEL 

programmal állítottam elõ. A program az összetett tüzet, azzal ekvivalens egyszerû 

tûzzé alakítja, amely tûz inputként szolgál a FAST részére. A tûz jellemzõinek 

számítása során, „mérnöki becsléshez” kell folyamodni. Azaz, bizonyos 

tapasztalatokkal szükséges rendelkezni zártterû tüzek lefolyását illetõen. A becslés 

során a következõ meggyulladási sorrendet tételeztem fel: 

papírkosár�függöny �fotelágy�ruhásszekrény�ágy.  

Feltételeztem, hogy a függöny meggyullad, amint a papírkosárban megfelelõ 

magasságú lángok alakulnak ki. Ez valószínûen akkor történik meg, amikor a papír 

égési sebessége a maximális, azaz 350 sec múlva. Azt az egyszerûsítést 
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alkalmaztam, hogy a függönyt vettem az elsõként meggyulladó anyagnak, a 

gyulladás a 350. másodpercben következik be.  

Ezt követõen, azt tételeztem fel, hogy a fotelágy akkor gyullad meg, amikor a 

függöny égésének hõtermelési sebessége a maximális, majd a ruhásszekrény akkor, 

amikor a fotelágy égésének hõtermelési sebessége eléri a maximumot, és így 

tovább. A hõtermelési sebesség – idõ összefüggést a bútor-kaloriméteres mérési 

adatokból vettem. Részletes adatok a 9. sz. mellékletben találhatók. Az 10. sz. 

melléklet 12 lapot tartalmaz, ezek: 

1-4. lapok:  a HAZARD I. legördülõ menüi, 

5. lap:  a szimulációra vonatkozó általános adatok, 

6. lap: környezeti jellemzõk, 

7. lap: a szoba adatai, 

8. lap: a falak jellemzõi, 

9. lap: a meggyulladt tárgyak adatai, 

10-12. lapok: a tûz bemeneti adatai 

A program futtatása után kapott adatokat a 11. sz. melléklet tartalmazza. Az 

eredményeket többféle szempont szerint lehet értékelni. Én jelenleg a következõ 

jellemzõket vettem figyelembe (az adatok arra a helyiségre vonatkoznak, amelyben a 

tûz keletkezett) :  

- melegréteg elhelyezkedése,  

- melegréteg hõmérséklete, 

- hidegréteg hõmérséklete, 

- égési sebesség idõbeni változása, 

- mennyezet hõmérséklete, 

- flashover várható ideje. 

Következtetések: a melegréteg a meggyulladást követõen, kb. 2 perc múlva 

ereszkedik le 1,5m magasságig. Ekkor a hõmérséklete megközelítõleg 300 oC. Ez 

azt jelenti, hogy ha ebben a szobában tartózkodnak, akkor 2 percen belül el kell 

hagyni a helyiséget, hogy egészségkárosodás ne következzen be. Ha nem oltják el a 

tüzet, akkor valószínû, hogy bekövetkezett volna a flashover, a meggyulladást követõ 

4.-5. percben. A mennyezet maximális hõmérséklete a számítások szerint 340 oC.  

Ez a hõfok érték nem tartósan marad fenn, de láthatóan körülbelül 12-15 percen át 

230oC felett van a mennyezet hõmérséklete . Ez a hõterhelés nem valószínû, hogy az 

épületszerkezet meghibásodásához vezet. 
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5. Új eredmények: 
 

1)  Új eredménynek tekintem azt, hogy dolgozatom az elsõ magyar nyelvû 

publikáció, amely összefoglalóan tartalmazza a zártterû tûzfejlõdés elméletének 

összefüggéseit, a matematikai tûzmodellezés és az épületek mérnöki szemléletû 

tûzbiztonság-elemzésének elméleti hátterét. Közvetlen és gyakorlati 

hasznosításként, kutatásaim eredményeit beépítettem a tûvédelmi mérnökképzés 

tananyagába. 

2) Az épületek kialakításának a tûzre gyakorolt hatását vizsgálva, panelépületeket 

elemeztem. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a tûzesetek gyakoriságát 

és a tûzkeletkezési okokat tekintve a paneles és a hagyományos épületek között 

különbség nincs. A tûzkeletkezés helyét tekintve, a tûz leggyakrabban valamelyik 

szobában keletkezik (40%), ezt követi a konyha (29%), a közös tárolóhelyiségek 

(9%), a szemétledobó és tároló (6%), az erkély (6%), a fürdõszoba (5%) és egyéb 

helyiségek (5%). A tûzterjedéssel kapcsolatban az a következtetés vonható le, 

hogy vízszintes irányban nincs különbség a hagyományos és a paneles épületek 

között, de a függõleges tûzterjedés specifikusan jelentkezik a szemétledobókon 

és a szellõzõcsöveken keresztül. 

A panelépületek tüzeit vizsgálva kimutattam, hogy a tûzvédelmi-statisztikai 

rendszer és a tûzvizsgálati eljárás módosításra szorul. Szükség van olyan adatok 

gyûjtésére, amelyek a mûszaki szemléletû biztonságelemzéshez és a 

tûzmodellezéshez kellõ adatbázist szolgáltatnak, ugyanakkor az adatok 

feldolgozása többféle szempont szerint lehetõvé válik. 

3)  Elemeztem az épületek tûzbiztonságát meghatározó „statikus” és a mérnöki 

szemléletû „dinamikus” jellemzõk közötti összefüggéseket. Kimutattam, hogy a 

statikus jellemzõk (pl. a tûzterhelés, a tûzveszélyességi osztályba sorolás és az 

általuk meghatározott tûzállósági határérték) alapvetõ fogyatékossága az, hogy 

használatukkal nem vehetõk figyelembe a folyamatok idõbeni változásai. 

Tûzállósági határérték számításáva l bizonyítottam, hogy a statikus jellemzõk 

kizárólagos használata bizonytalanságot okozhat (4.2.1 fejezet, számítási példa). 

A tûzhelyszín szerepének vizsgálatakor (4.1 fejezet) kimutattam, hogy a 

dinamikus jellemzõk (pl. hõtermelési sebesség, égési sebesség, füstfejlõdés 

sebessége) alkalmazása lehetõvé teszi az épületbelsõként használt anyagok 

kiválasztása alkalmával a relatív tûzveszélyesség megítélését és azt, hogy a 
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kiválasztásnál tûzbiztonsági szempontokat is lehessen érvényesíteni. A 

dinamikus paraméterek vizsgálati eredményeinek reprezentálását, 

épületbelsõként használt textíliák Cone-kaloriméterben végzett, saját méréseimen 

mutattam be (7. sz. melléklet).  

4) Elemzõ összehasonlítást végeztem az Európai Unióban és a Magyarországon 

alkalmazott épület-tûzbiztonsági elõírásokat illetõen. Kimutattam, hogy az 

épületszerkezetek tûzállósági határértékének méréséhez az EU-ban alkalmazott, 

és a magyar vizsgálati görbe között 20oC eltérés van. Vizsgálataim alapján az is 

nyilvánvalóvá vált, hogy az EU lehetõvé teszi azt, hogy a „szokásos” 

tûzterheléstõl eltérõ esetekben, más karakterisztikájú görbe szerinti vizsgálatot 

végezzenek. Magyarországon jelenleg erre nincs mód, holott a tüzek várható 

súlyosságának széles skálája, véleményem szerint, indokolná. Kimutattam azt is, 

hogy az EU-ban lehetõség van a mérnöki módszerek és a matematikai 

tûzmodellek alkalmazására, de az alkalmazás nem szabályozott. A matematikai 

tûzmodellek hazai alkalmazásának elõsegítése érdekében irodalomkutatást 

végeztem a rendelkezésre álló modelleket illetõen, és elemeztem az 

alkalmazásuk lehetõségeit. Az eredményeket az 5. táblázatban foglaltam össze. 

A táblázat összesen 86, különféle tûzmodell jellemzõit tarta lmazza. 

5) Kimutattam, és tíz pontban foglaltam össze a jelenleg Magyarországon használt, 

„elõírásokon nyugvó” (hagyományos) tûzbiztonság-értékelés hiányosságait (6. 

táblázat). Hasonlóképpen kimutattam a „mûszaki szemléletû” módszerek 

használatának elõnyeit és fogyatékosságait. Véleményem szerint egyik módszer 

sem zárja ki a másik alkalmazását. Az elemzés eredményeképpen világossá vált, 

hogy fogyatékosságai ellenére, a hagyományos módszerek nem kerülhetõk meg, 

viszont a mérnöki szemlélet alkalmazása akár a tervezés, akár a megtörtént 

esetek elemzése (tûzvizsgálat) során kiegészítésül szolgálhat, esetenként akár 

döntõ jelentõségû is lehet. Tûzmodell alkalmazását, megtörtént tûz elemzésére, 

példán keresztül mutattam be (4.6 fejezet, 2. eset). 

6) Kidolgoztam a tûzbiztonság komplex értékelésének folyamatát, definiáltam a 

„komplex tûzbiztonság értékelés” fogalmát, a módszert folyamatábrán mutattam 

be (19. ábra). Az épületek tûzbiztonságának komplex értékelése kiterjed az 

épületben tartózkodó személyek biztonságának, és az épületszerkezetekre 

gyakorolt hatások elemzésére olymódon, hogy összekapcsolja a Magyarországon 
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alkalmazott hagyományos értékelés (az elõírásokkal való összehasonlítás), és a 

Magyarországon még nem honos, mûszaki szemléletû módszerek alkalmazását. 

7) Az általam kidolgozott „veszélyfejlõdési diagram” segítségével lehetõség van 

arra, hogy az épületek tûzbiztonságának értékelésekor és a tûzvizsgálat során, a 

veszélyben levõ emberek cselekedeteinek, és a tûz fejlõdésének idõbeni 

alakulását nyomon lehessen követni. A diagram kapcsolatot teremt a 

hagyományos és a mérnöki módszerek alkalmazása között, és általában a 

veszélyhelyzet idõbeli változásának elemzését teszi szemléletessé, ezzel 

megkönnyíti az elemzést. A diagram alkalmazását példán keresztül mutattam be 

(21. ábra).  
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6. Következtetések és javaslatok 
 
A dolgozatban körvonalazott e redmények alapján, a következtetéseimet és 

javaslataimat az alábbiak szerint foglalom össze: 

1. Munkám alapján bizonyosságot nyert, hogy Magyarországon, az épületek 

tûzbiztonságának megítélésére jelenleg kizárólagosan használt, az elõírások 

betartásának elemzésén alapuló módszert, a jövõben, önmagában alkalmazni 

nem helyes. Nincs ugyanis arra bizonyíték, hogy az elõírások betartása 

megfellebbezhetetlen mértéke a biztonságnak.  

2. Az is világossá vált, hogy olyan „statikus” jellemzõk mellett, mint például a 

tûzterhelés, szükséges alkalmazni a gyakorlatban a „dinamikus” jellemzõket 

is, mint például a hõfelszabadulási sebesség.  

3. Bátran kell használni a matematikai tûzterjedési modelleket, elsõsorban a 

zónamodelleket. A modelleket körültekintõen kell azonban megválasztani, 

mivel azok feladat-specifikusak. A tûzmodellek kiválasztásában segítséget 

nyújt az általam készített összeállítás, amit az 5. táblázatban tettem közzé.  

4. Önmagukban használni a tûzmodelleket, nem tartom ajánlatosnak, mert 

alkalmazásuk mérnöki felkészültséget, és különösen a bemeneti paraméterek 

kiválasztásában, gyakorlati tapasztalatokat és a kapcsolódó elmélet biztos 

tudását igényli.  

5. Javaslom a tûzvédelmi jogszabály-módosítások elõkészítése során, fontolóra 

venni az általam kidolgozott komplex tûzbiztonság-értékelési módszer 

alkalmazásának bevezetését. A módszer alkalmazása mellett szól az, hogy 

magában foglalja mind a hagyományos, mind a mûszaki szemlélet 

alkalmazását, amelyek jól kiegészítik egymást. Az elõírásoknak való 

megfeleltetés és a mûszaki szemléletû megközelítés együttes alkalmazása 

mellett szól az is, hogy ezzel az eljárással a nem mûszaki végzettségûek elõtt 

is világossá lehet tenni a mûszaki elemzés eredményét, összehasonlítva azt a 

releváns elõírással. Mindemellett megjegyzem, hogy a módszer biztonságos 

alkalmazása mérnöki elõképzettséget igényel.  

6. A komplex értékelés módszerét jól lehet alkalmazni a jogszabályalkotásban, a 

megtörtént tüzek elemzésében, a tervek elbírálásánál, a tervezés során 

ellenõrzésre, a meglevõ épületek tûzbiztonságának elemzésénél kiegészítõ 

módszerként. 
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7. Javaslom az igazgatási szemlélet mellett, a mûszaki szemlélet bevezetését az 

iskolarendszerû és a speciális-tanfolyami oktatásba is.  

8. Az épületek mûszaki megközelítésû tûzbiztonság-elemzésének bevezetése, új 

szemléletet igényel a tûzmegelõzésben, a tûzvizsgálatban és a tûzkár-

statisztikai adatgyûjtésben. Célszerûnek látom, a tûzvizsgálati eljárást 

kiterjeszteni a tûzterjedési sajátosságok vizsgálatára is.   
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