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Megelőző intézkedések ipari létesítményekben 
 
 
1. Kiindulási adatok, információk 
 
A tűzesetek áldozatinak 80 %-ánál a halált nem az égési sérülések, hanem a tűz 
okozta füstben lévő mérgező gázok és gőzök belégzése következményeként beálló 
fulladás okozza. 
A menekülést nehezíti a mérgező gázok koncentrációjának rohamos növekedése és 
tűz miatt keletkező, láthatatlan mérgező gázok, mint pl. a szénmonoxid (CO), az 
ennél 20 szorosan erősebben mérgező cianidok illetve a tűz terhelésétől függően 
keletkező további gázok. A füst sűrűsége a tűz terjedése során ugrásszerűen 
növekszik és belégzésének következménye fejfájás, fokozott mérgezési veszély, 
görcsök, eszméletvesztés, a légzés leállása és végül halál lehet. 
 
Ezek a tények igazak az ipari létesítményekben és üzemekben, a lakásokban, az 
iskolákban, a bevásárlóközpontokban, az alagutakban, a garázsokban és ugyan így 
minden nyilvános létesítményben keletkező tüzek esetében. 
 

- Mindössze 10 kg papírból 8.000- 10.000 m³ füst képződik,  
- Egy égő személyautó akár 100.000 m³ füstöt is okozhat,  
- Az atomerőművekben a tűz okozta füst fejlődését nehéz kalkulálni, mivel ez a 

tűz terhelésétől is függ, és nagyobb tüzekről kevés tapasztalat áll 
rendelkezésre. 

 
Tűz esetén a füst keletkezése elsősorban az épületben tartózkodó személyeknek, az 
oltásban résztvevő tűzoltóknak okozza a legnagyobb problémát. Ezen felül káros 
hatással lehet és az építményben lévő installációra, berendezésekre és anyagokra. 
 
Kevesebb, mint 3 perc alatt a keletkező füst miatt a látási távolság annyira 
lecsökkenhet, hogy a személyek elvesztik tájékozódási képességüket és már nem 
képesek biztonságos helyre menekülni.  
5 – 10 perc után már a tűz akkora lehet, hogy a hőmérséklet 1000°C fölé 
emelkedik. Ennek következtében az épület, a biztonsági berendezések és 
károsodhatnak vagy megsemmisülhetnek. 
 
 
2. Kockázati területek 
 
Nyilvános létesítmények, amelyekben egyidejűleg sok ember tartózkodik, ipari és 
üzemi berendezések, mint pl. erőművek, olajfinomítók, gyártelepek és veszélyes 
anyagokat feldolgozó üzemek. 
 
Ausztriában évente 50 és 100 között van a tűzesetek halálos áldozatainak száma. 
Kb. 23.000 tűzesetben kb. 4000 ember sérül meg könnyebben és kb. 500 ember 
szenved súlyos sérüléseket. 
Csak a magán háztartásokban a tüzek miatt keletkező károk nagyságát 350 millió 
Euróra becsülik. 
Az ember természetes szokása, hogy azokat a veszélyeket, amelyek közvetlenül 
nem érzékelhetők, gondolatilag és érzelmileg is távolra helyezi! 
 
Ezért mi úgy véljük: „A legnagyobb veszély a fel nem ismert veszély.“ 
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3. A károk minimalizálása 
 
Célzottan végrehajtott megelőző tűzvédelmi intézkedésekkel az emberek és a 
bevetési személyzet megvédhetők, milliós nagyságrendű megtakarítások is 
megcélozhatók. 
Konkréten mire gondolunk: 
 
A.) Humán költségek és károk  
Áldozatok, kezelési- és rehabilitációs költségek, kiesett munkaidő és kártérítések. 
 
B.) Tárgyi és anyagi költségek és károk  
Építményeken, berendezéseken, infrastruktúrában, biztonsági berendezésekben és 
jelzőrendszerekben keletkezett károk, valamint a költséges takarítási munkák, 
javítási és üzem beállítási költségek. 
 
 
4. Láthatóvá téve elemezni, és értékelni 
 
A valóságos tüzeknél keletkező füsttel megegyező tulajdonságú, a Firefog 
technológiával, elektromos elgőzölögtető berendezésekkel előállított, füst-
kondenzátum segítségével helyileg lehet egy nagy mennyiségű tartós füstöt 
előállítani. Így valóságos katasztrófahelyzetek szimulálhatók. 
 
A Firefog füstképző folyadék ásványi anyagoktól mentesített vízből és Glykolen-ből 
áll. A DAB által minősített anyag egészségre ártalmatlan hatású.  
A füstgép fúvókájából kiáramló kondenzátum sem az emberre sem pedig a 
környezetre nem jelent veszélyt. 
 
Különösen ki kell emelni a füst valósághű viselkedését. Az előállított kondenzátum 
nagy sebességgel emelkedik felfelé, a mennyezeten nagyon gyorsan szétterjed, 
szabad tereket keres és a helyszíni légáramlástól függően kitölti helyiségeket, 
csarnokokat, aknákat, menekülő lépcsőházakat a legmagasabb pontról a padló felé 
terjedve. 
A zajok visszaverődését csillapítja, és a fényt megszűri. 
A részecskék mérete olyan kicsi, hogy még a 2-3 mm-es tömítetlenségek, mint pl. 
falrepedések vagy sérült tömítések is láthatóvá válnak. 
 
 
5. Alkalmazási lehetőségek 
 
a. Tűz- és füstszakaszok; tűzgátak ajtók, ablakok, 
b. Klíma, befúvó és elszívó rendszerek, 
c. Menekülő lépcsőházak, menekülő útvonalak, be- és kijáratok, 
d. Gépjárművek tartózkodási helyei; mélygarázsok, parkolóházak, többszintes 

garázsok,   
e. Országúti és vasúti alagutak, 
f. Tűzjelzők füsttel való működési próbája, 
g. A füst viselkedésének és az áramlási viszonyoknak a szemléltetése 

(dokumentálható), 
h. A füstjelző berendezések és a füstelszívó rendszerek hatékonyságának 

vizsgálata,  
i. Menekülési útvonalak léthatóvá tétele füstzáró függönyökhöz, 
j. Ipari nagyberendezések, gyárak, erőművek vagy olajfinomítók, 
k. Erdőtüzek szimulálása füsttel, légi oltási és mentési gyakorlatokhoz. 
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6. A füst emelkedésének sebessége 
 
A füstgép fúvókájából kilépő a Firefog kondenzátum relatív sűrűsége kisebb a 
levegőnél (0,967), és 373 cm-re (pl. egy nyitott orsóteres lépcsőházban) 11,67 
másodperc alatt emelkedik fel. Ez 10 másodperc alatt bőven több mint 3 m 
emelkedést jelent. 
 
 
7. Sűrűségi fokozatok 
 
1. Könnyű: Korlátozott látási viszonyok, +/-100-tól 200 cm-ig  

(a légzés még légzésvédő nélkül lehetséges)  
 
2. Közepes: Minimális látás, +/-30-tól 50 cm-ig  

(Légzésvédelem: a tartózkodás időtartamától függően részecskeszűrő 
félálarc szükséges) 

 
3. Nehéz: Nem lehet látni, a látótávolság kb.10 cm,  

Tömítettségi próbákhoz, áramlási viszonyok szemléltetéséhez, tűzoltási 
gyakorlatokhoz tűesetnek megfelelő füst előállítása,  
300- 500 %-os sűrítés 
(Sűrített levegős légzésvédő használata indokolt) 

 
A Firefog technológiával végzett befüstölés során a helyiség, ill. a tér 
hőmérsékletétől, a légnedvességtől, a fűtő vagy hűtő berendezések működésétől, 
az elszívó vagy befúvó rendszerektől továbbá a természetesen jelenlévő meleg és 
hideg légrétegektől függően, elsősorban a függőleges keresztmetszetben, a füst 
sűrűsége különböző lehet.  
 
 
8. Vizuális jellemzők 
 
A fénysugarak megszakadnak, a fényforrások nem láthatók és a fényerősség a füst 
sűrűségétől függően 35-től 60%-al csökken.  
A napsugár fénye például kb. 200 cm után már nem látható és szórt fénnyé válik. 
A befüstölés az érzékszerveken alapuló természetes tájékozódási képességre erős 
hatással van. 
 
Fényerősség mérések során 20 Lux fényerő egy üres csarnokban a füsttel 
megtöltés után 7 Lux-ra csökkent. 
A tájékozódást segítő irányfény észlelése csak egyes részekről, vagy egyáltalán 
nem volt lehetséges. 
 
 
9. Auditív jellemzők 
 
A tér megfelelő befüstölése után a részecskék a hangok visszaverődését tompítják. 
A hangelnyelés mértékét a füst sűrűségének növelésével fokozni lehet.  
Az érzékszervek segítségével lehetséges tájékozódást a füsttel jelentősen 
befolyásolni lehet. 
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10. A gyakorlatokhoz alkalmazott füst hatása az emberi érzékelésre 
 
Útmutatás a Firefog füst viselkedéséről az alkalmazások és a gyakorlatok 
tervezéséhez, valamennyi felhasználó, ill. résztvevő úgy, mint a tűzoltóságok és a 
mentésben résztvevő más egységek, szakértők, tűzvédelmi felügyelők, 
épületbiztonsági szakemberek és statiszták számára. 
 
 

Az érzékszervek táblázatos megjelenítése és azok  
befolyásoltsága a Firefog szimuláció alkalmazása közben 

 

Nincs Minimális Észlelhető Extrém 
    

 
 
 

Auditív Rendszer 50   40 10 

Taktiláris/haptikus rendszer   99  1 

Vizuális rendszer   
5

 
5  90   

Gusztatorális rendszer  97  3 

Olfaktorális rendszer 25  75   

Vesztibuláris rendszer 20 45  35  

Proprioceptikus rendszer 15  85   

 0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Proprioceptikus Vesztibuláris      Olfaktorális Gusztatorális 

 
Vizuális Taktil./haptikus Auditív 

Rendszer Rendszer Rendszer Rendszer Rendszer Rendszer Rendszer  
Extrém 85 35 75 90   

Észlelhető 15 45 25 5 1 10 

Minimális  20 3 5  40 

Nincs   97  99 50 
 
 
 

 Magyarázat  
   

1 Auditív rendszer Hallás 
2 Taktiláris/haptikus rendszer Tapintás 
3 Vizuális rendszer Látás 
4 Gusztatorikus rendszer Ízlelés 
5 Olfaktorikus rendszer Szaglás 
6 Vesztibuláris rendszer Egyensúlyérzet 
7 Proprioceptív rendszer Mélység- és helyzetérzékelés 
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11. Elvégzett alkalmazási példák – Firefog befüstölések 
 
Általános útmutató a füstölési teljesítményre vonatkozóan az alkalmazások és a 
gyakorlatok tervezéséhez a szakértők, tűzvédelmi felügyelők, tűzoltóságok és 
épületbiztonsági tervező irodák részére. 
 
 
 

Befüstölési gyakorlat: 1x Firefog.6000, vízszintes sűrítés,  
F+3X füstképző keverék (keverési arány: 99%) 

 

Torony Raktárcsarnok Osztályterem 
   

 
 

Mennyiség (m3)    
260 2550 

  
256 

 

Belmagasság (m)  23  6,2 3,8 
 

Hőmérséklet (○C)  14 9  23  
 

  
  

 

     
 

Látás korlátozása  30 100  50   

(cm)    

     
 

Befüstölési idő   192  420  70  

(másodperc) 
  

 

     
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
 

  
Belmagasság 

(m) 
Mennyiség 

(m3) 
 

            Befüstölési idő 
         (sec.) 

Látás korlátozása 
(cm) Hőmérséklet (○C) 

 

  
Osztályter. 70 50 23 3,8 256 
Raktárcs. 420 100 9 6,2 2550 
Torony 192 30 14 23 260 

 
 
 
A rendelkezésre álló eredményeket ugyan a Firefog technology megerősíti, de ezek a Firefog 
füstöléstechnika alkalmazásához csak iránymutatásként vehetők figyelembe. 
 
A feltüntetett értékekből azonos viszonyokra vonatkozó következtetések levonása és ennek 
megfelelően tervek készítése nem ajánlott és nem javasolt. A füst terjedése és viselkedése 
túl egyedi és mindig az adott objektum adottságaitól illetve az ott kialakuló hatásoktól függ. 
 
Ahol a be és kiáramlások következtében nagy a jelenlévő levegő áramlása, mit pl. 
tornyokban, nagy szintkülönbségű alagutakban és magas, ill. mélygarázsokban, ott a 
füstgép fűtési teljesítményét a mindenkori helyzethez kell igazítani. 
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 „A nem felismerhető veszélyek nagy VESZÉLYT jelentenek !“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


