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I.

M3 metróvonal tűzvédelmének felújítás előtti és utáni
állapota

Felújítás előtti állapot berendezései
• IGNIMIK típusú tűzjelző központ, izotópos füstérzékelő
• Tüzivíz vezeték csak állomáson
• Alagúti tüzek oltására csak csáposvízrendszer
• Főszellőzés csak normál üzemi szellőzés céljára
• Hő- és füstelvezetéssel nem kalkuláltak
Felújítás utáni állapot berendezései
• Tűzszakaszolás, megfelelően megválasztott anyagok
• Schrack tűzjelzőközpont (Gépészeti berendezések vezérlése, címezhető eszközök)
• Vonali tüzivíz vezeték

• Hő és füst elvezető rendszer
• Vízköddel oltó rendszer
• Menekülés irányfények/táblák

II.

Metróállomások tűzvédelmi anyagai, tűzszakasz határai

Nem éghető anyagok beépítése
• Építményszerkezetek A1 osztály
• Tűzgátló ajtók A2 osztály
Tűzszakaszok kialakítása
• Utasforgalmi és üzemi terület tűzgátló szerkezetekkel történő elválasztása
• Üzemi téren belül több tűzszakasz kialakítása

Tűzterjedésének megakadályozása az egyes tűzszakaszok között
• Faláttöréseknél tűzgátló lezárások
• Légcsatornák lezárásai: tűzcsappantyú/tűzzsalu

III.

Metrószerelvények tűzjelző- és oltórendszere

TIMAN FSA5M tűzjelző és oltó rendszer elemei
• Kijelző és kezelő egység
• Hőérzékelők (oltás indítás)
• Füstérzékelők (jelzésadás)
• Csapágytok hőmérséklet jeladók
• Csapágytok hőmérsékleti interfészek
• Az automata porral oltó patronok
Feladatai
• Tűzjelzés
• Automatikus oltásindítás
• Az automata oltóberendezésen kívül a vezér és közbenső kocsikban kézi porral oltó
készülékek

IV.

Oltóvízhálózat

• Föld feletti tűzcsapok
• Nedves és száraz tüzivíz rendszer
Nedves tüzivíz hálózat
• Megtáplálását az ivóvíz hálózatról kapja a vízfogadóban
• A vízfogadóban a vízvezeték használati és tüzivíz ágra válik szét
Tüzivíz osztó leágazásai
• Állomási tűzcsap
• Állomás előtti és utáni alagúti tüzivíz vezeték
• Vízköddel oltó berendezés
• Dízel

V.

Tűzoltó eszközök

Állomás tűzoltó eszközei:
• Porral oltó készülék (Peronokon tároló szekrényekben, üzemi
terekben)
• CO2 gázzal oltó készülék (elektromos és bizt. ber. helyiségek)
• Tűzcsap (Peronokon a tároló szekrényekben)
• Vízköddel oltó puska (Peronon a tároló szekrényekben)

VI. Vízköddel oltó rendszer
Vízköd jellemzői:
• Oxigén kiszorítás víz gőz, 1700-szoros térfogat növekedés
• Oxigén és égéshő minimalizálása
• Átlagos cseppméret  1000 m
• Sugárzó hő blokkolása
• Intenzív füstelnyelő képesség
• 120 bar nyomású villamos hajtású szivattyúk az oltási zónákat átfogó
szekciószelepekkel, megfelelően méretezett csőhálózat, fúvókák

VI. Vízköddel oltó rendszer
Védendő terek:
• Állomási diszpécser helyiség
• Állomási diszpécser szerelvényszoba
• Mozgólépcsők
• Szerelvény padlólemeze alatti tér oltása a peron melletti
vágányoknál
• Vízködfüggöny a vonalalagút – állomás űrszelvény
csatlakozásnál
• Kábeltér
Vízköddel oltó rendszer indítása:
• Automatikus indulás a tűzjelző központ jelére
• Kézi indítás az oltásvezérlő tablóról
• Kézi indítás a helyszínen - kézi oltásindítóval

VII.Hő- és füstelvezető rendszer
Főszellőző rendszer feladata:
• Normál üzemi szellőztetés: friss levegő biztosítása, hőelvitel
• Tüzi üzem: füstmentes menekülési útvonal, a tűzoltói beavatkozás
feltételeinek biztosítása

VII.Hő és füstelvezető rendszer
Főszellőző berendezés:
• Friss levegő biztosítása, hő- és füstelvezetés
• Rendszer részei: főszellőző, zsalu, hangcsillapító
• Hőálló kivitelű 400 C° 1 óra
• Reverzálható
• Fordulatszám-szabályozóval ellátott
• Gépenként 180.000 m3/h légszállítási teljesítmény
Jet ventilátorok:
• Friss levegő állomásra juttatása
• Aluljáró tűz esetén a füst távoltartása az állomástól
• Támaszlevegő biztosítása a vonalban
• Hőálló kivitelű 400 C° 1 óra
• Reverzálható

VII.Hő és füstelvezető rendszer
Tűzesetek:
• Tűz az állomás elején
• Tűz az állomás közepén
• Tűz az állomás végén
• Tűz a vonalalagútban a vonali főszellőző előtt
• Tűz a vonalalagútban a vonali főszellőző után
• Tűz a peron alatti kábelcsatornában
• Tűz az üzemi térben

Hő- és füstelvezetés indulása:
• Automatikus indulás a tűzjelző központ vezérlésével - tüzimátrix alapján
• Kézi indítás az oltásvezérlő tablóról

VII.Hő és füstelvezető rendszer
Rendszer megfelelőségének igazolása:
• A legkritikusabb állomási és vonali tűzeset modellezésére háromdimenziós
szimuláció készült TvMI-ben előírt kritériumok teljesülésének igazolására:
 a menekülési útvonalon a látótávolság 15 méter alá nem süllyed
 25 méternél nagyobb távolságban a látótávolság 5 méternél kisebb nem lehet, a
tűzoltói beavatkozás kezdete időpont előtti és utáni 120s közötti időintervallumban
 A vizsgált éghető anyag környezetében nem alakul ki az anyagra jellemző gyulladási
hőmérséklet
 A menekülés során a személyeket 60 C° -nál nagyobb hőmérséklet nem éri

• A rendszer megfelelő működését a tűzoltóság jelenlétében lezajlott
melegfüstpróbák bizonyították

VIII.Tűzjelző hálózat
Tűzjelző hálózat érzékelői/jelzői a metróállomásokon
• Optikai füstérzékelő (üzemi terek, aluljáró, fogadó peronterek)
• CO és hő multiszenzoros érzékelők (peron, mozgólépcső)
• Hőérzékelő kábel (peronél alatt)
• Kézi jelzésadó (üzemi terekben, peronon az információs panelekben)
• Hangjelzők (üzemi terek)
• Hang- és fényjelzők (utasforgalmi terek)
• Másodkijelzők
• Menekülési irányfények

VIII.Tűzjelző hálózat
Címezhető, intelligens analóg beépített tűzjelző berendezés
Tűzjelző központ vezérlései:
• Szirénák, fényjelzők és hangosító rendszer működtetése
• Állomási liftek felszínre küldése és nyitott ajtóval várakoztatása.
• Beléptető rendszer ajtóinak nyitása
• Csőtörésre záró szelep tiltása
• Menekülést segítő irányfények bekapcsolása
• Fali tűzcsapok és tűzoltó készülékek külső és belső szekrényajtajának
nyitása
• Vízköddel oltó puska szekrényének nyitása
• Füstfüggöny leeresztése
• Vízköddel oltó berendezés oltásának indítása.
• Hő- és füstelvezető rendszerek, állomási és vonali főszellőzők és Jetek
tűzimátrix szerinti indítása a tűzeset helyének függvényében

IX. Felújítás eredménye
• Utasok és dolgozók biztonsága az eredeti állapothoz képest
jelentősen javult.
• A tűz helye a címezhető eszközöknek köszönhetően pontosan
behatárolható.
• Tűzjelző központ a tűz helyének megfelelően vezérli a
gépészeti berendezéseket.
• Tűzjelző központ automata átjelzést ad a tűzoltóságnak.
• Tűzterjedésének valószínűsége csökken.
• Hő és füstelvezető rendszer biztosítja a füstmentes
menekülési útvonalat és a tűzoltói beavatkozás feltételeit.
• Menekülési irányfényekkel/táblákkal / hangosbemondással az
utasok tájékozódása biztosított tűz esetén.

Kérdések, válaszok…

Köszönöm a figyelmet!

