3. sz. melléklet.
Az érintett szabályozás megnevezés

Magyarország

Románia

Lengyelország

Németország
(10 000 nm egyszintes + automatikus tűzoltó
rendszer)

Németország
(4 500 nm egyszintes + automatikus tűzérzékelő
rendszer)

1 Kockázati besorolás

lagmagasabb padlószinti helyiség magassága (fszt+2 em)
legnagyobb befogadó képességű helyiség létszáma < 50 fő

AK (alacsony kockázatú)

C (nagy kockázat)

8,8 m
<50 fő

2 szint, maximális alapterületen 11700 nm

függ a tűzterheléstől, az épület magasságától és
funkciójától (raktár, iroda, lakás)
0m -12m I kategória,> 12m II kategória

a munkavédelmi törvények szerinti kockázatelemzés a tűzvédelmi koncepció része
a legmagasabb helyiség padlójának felső széle <22m (emeletek csak műszaki felszereléssel, azaz a HVAC
főként nem korlátozott, a 200 fő feletti helyiségek (azaz kantinok) számára további mérésekre van szükség

szilárd éghető anyag, nem éghető folyadékok
szilárd éghető anyag tárolás
2 Hő- és füstelvezetés

szilárd éghető anyag

tűzterhelési előírások, ADR egyéni értékelés

csak az sprinkler rendszer képessége korlátozza (külön szabályozás létezik a magas veszélyességű anyagokra)

elmélyíti a hőterhelést. Q <840 MJ / m2 esetén 2400
négyzetméter. Q = 1680-4200 MJ / m2 900
négyzetméter

maximális füstszakasz méret

1600 m2

átlagos belmagasság
tárolt anyag magassága
füstmentes levegőréteg magassága

13 m
11,5 m
8m

alapterület és a tárolási terület aránya

50%

a nyitott szint nélküli helyiségekben a falak vagy a függönyök füstszelvényeire vonatkozó követelmények
nincsenek, a tetőn lévő füstelvezető készüléket olyan csoportokba kell rendezni, amelyeket a tűzoltóság
együttesen nyithat, és 1 600 m² területet fednek le.
max. 13,7 hullámos acél alatt, az ESFR sprinklerek
használatához
11,5 m
3m
Nincs külön rendelkezés

attól függ, hogy melyik előírást alkalmazzák VDS, vagy
nincsenek követelmények
NFPA, de mindegyik megengedett, de következetesen
ugyan azt a szabványt kell alkalmazni a hő- és
füstelvezetésre és a sprinklerre, a falitűzcsapoknak
legalább a lengyel előírásoknak meg kell felelniük
nincsenek követelmények

1,5 m2 aerodinamikailag (kb. 2,5 m² geom.) Hatékony füstelvezető nyílás a tetőn vagy a külső fal felső
területén 400m2 területenként; Alternatív megoldás: mechanikus füstelvezetés min. az első 1600 m²-es
térfogatáram minden szobánál 40000m³ / h és további további 400 m²-es területenként 5 000 m³ / h.
Vészhelyzeti tápellátás 30 perc és 30 perc tűzálló kábelezéshez. Mechanikus füstelvezető rendszer 600 ° C-ra
vagy 300 ° C-ra méretezve, ha a térfogatáram> 40 000 m³ / h.
Legalább 12m² teremenként / szobánként

függ a hőterheléstől. A padló felületének 1–2% -a
változik

szükséges hatásos elvezető felület
szükséges hatásos légpótló felület
3 Épületszerkezetek
Teherhordó szerkezetek, a födémek és a tető / felső födém
tartószerkezete nélkül
- a tűzszakadásban részt vevő falakra is vonatkozik az EI
kritérium
- az alagsor szerkezeteinek tűzállósági osztálya min. A2 és
tűzállósági min. R30 (Az épület fő szerkezete. Vasbeton vagy
acél? Esetleg védtelen acélszerkezet.)
Belső padlólemezek (pince felett, épületszintek között, tetőtér
ala )
- a tűzszakadásban részt vevő falakra is vonatkozik az EI
kritérium
- az alagsor feletti födémszerkezetek tűzállósági osztálya min.
A2 és tűzállósági min. R30

A tető / felső födém tartószerkezetei és merevségei
- az építményre vonatkozó EI kritérium elhagyható, ha annak
nyitása vagy túlmelegedése nem veszélyezteti az építmény
környezetét, és a szerkezet vagy annak bármely részének
meggyulladása nem jelent veszélyt arra, hogy jelentős tűz
terjedjen a tető felületére.

21 m2 / füst szakasz
42 m2 / helyiség (teljes tárolóhelyiség 1 helyiség)

30
C
Vasbeton vagy tűzvédő burkolt acél.

30
C

Nincs külön rendelkezés
120 perc
osztálya A1 A1
Vasbeton vagy tűzvédett acélszerkezet.

45 perc vagy 30 perc, ha a hőterhelés nem haladja
meg a 840 MJ / négyzetmétert
osztály min A1

30 perc vagy 15 perc, ha a hőterhelés nem haladja
meg a 840 Mj / m2-t
min A2 osztály
15
D

határ nélül
felső él max. 7,5m
nincsenek követelmények
A tárolóhelyeket szakaszokra kell választani. A köztes
folyosók szélessége a raktár magasságától (a tárolt
áruk felső széle) függ. H <4,5 => widht> 3,5 m; h>
7,5m => widht> 5m, mert az interpoláció közötti
magasságok lehetségesek

a sprinkler berendezés, hő- és füstelvezetés létesítése
esetén egy raktár helyiség létesülése mellett nincs az
épületszerkezetekre előírás, az iroda és raktár közé, az
eltérő funkció miatt REI 120 falat kell építeni az alaptól
a tetőfödémig

0
A2, s1, d0
védelem nélküli acél- vagy faszerkezetek, a méretekre
és a csatlakozásokra vonatkozó különleges
követelményekkel, az egyik szerkezeti elem
meghibásodása esetén az épület összeomlása nem
fordulhat elő.

R30 E, d2 a főszerkezethez, beleértve a teljes keretet
és a fő tetőtartókat
Vasbeton vagy tűzvédett acél vagy fa, az egyik
szerkezeti elem meghibásodása esetén az épület
összeomlása nem fordulhat elő

lásd az alábbi táblázatot, nyitott félemezek tárolásra,
műszaki berendezésekre vagy irodákra tűzállóság
nélkül is lehetségesek 1400 m²-ig vagy a szoba
területének 25% -áig (a kisebb szám döntő)

lásd az alábbi táblázatot, tárolásra, műszaki
berendezésekre vagy irodákra nyitott félemezek
lehetségesek tűzállóság nélkül 600 m²-ig vagy a
helyiség 25% -áig (a kisebb szám a döntő)

Nem védett acél- vagy faszerkezetek, a méretekre és a
csatlakozásokra vonatkozó különleges
követelményekkel. A minősített tűzállósággal nem
rendelkező szerkezeteket statikusan kell megépíteni
úgy, hogy az alkatrészek meghibásodása esetén,
helyileg korlátozott tűz esetén ne következzen be a fő
szerkezetek teljes összeomlása

Nem védett acél- vagy faszerkezetek, a méretekre és a
csatlakozásokra vonatkozó különleges
követelményekkel, ez nem érvényes azokra a
tetőelemekre, amelyek a teljes szerkezet
megmerevedésének részét képezik.

0
A minősített tűzállósággal nem rendelkező
szerkezeteket statikusan kell megépíteni úgy, hogy az
alkatrészek meghibásodása helyileg korlátozott tűz
esetén ne következzen be a fő szerkezetek teljes
összeomlása

0
Ha a tetőterület> 2500m², további intézkedéseket kell
alkalmazni a tetőre és a tetőre terjedő tűz
megelőzésére. A lehetséges intézkedések a
következők: a) a DIN 18234 alkalmazása (pl. Égésgátló
tetőszigetelés plusz 0,5 m éghetetlen tetőszigetelés
nyílások vagy tűzálló vízelvezető nyílások körül stb.),
B) tetőhéj ásványi anyagból, például vasbeton vagy
gázbeton, c ) trapéz alakú lapok t> 0,75mm plusz tető
(t1) plusz nem éghető tetőszigetelés

15
min A2 osztály
Tetőhéj / felső födémfelület (max. 80 kg / m2 felülettömeg,
beleértve az önsúlyt és a közvetlen függeszte beépítési súlyt)
- 80 kg / m2 felületi súly felett, a 6. ponttal megegyező
15
követelmények alkalmazhatók!
D
- az építményre vonatkozó EI kritérium elhagyható, ha annak
nyitása vagy túlmelegedése nem veszélyezteti az építmény
környezetét, és a szerkezet vagy annak bármely részének
meggyulladása nem jelent veszélyt arra, hogy jelentős tűz
terjedjen a tető felületére.
Az épületen belüli lépcsők vagy menekülési útként szolgáló
lépcsők tartószerkezetei és futófelületi alépítményei
Menekülési útként szolgáló szabadon álló (külső) lépcsők
tartószerkezete

Tűzfal

30

A2
120
A1

45 perc vagy 30 perc, ha a hőterhelés nem haladja
meg a 840 MJ / négyzetmétert
osztály min A1
osztálya min. A1
180 perc, ha az épület sprinklerekkel van felszerelve,
különben 420 perc
A1

max 30

A2, s1, d0; lépcsőház falai (ha szükséges): REI90 plusz mechanikai ellenállás

max 30

A2, s1, d0

A tűzterheléstől függően REI 60, 120 vagy 240

Tűzgátló falak / födémek / mennyezetek (égetett nyílásokkal,
átjárókkal!)
- EI helyett az EW kritérium alkalmazható a menekülési
30
forgalmi útvonalak padlószintjétől számított 2,10 m magasság A2
fele válaszfalon
- az EI helyett az EW kritérium alkalmazható a tűzgátló
magasságokban, ha a tűzterjedés kockázata nem növekszik
Tűzgát
Tűzgátló válaszfal (tűzolt nyílások, behatolások nélkül!)
- EI helyett az EW kritérium alkalmazható a menekülési
forgalmi útvonalak padlószintjétől számított 2,10 m magasság
feletti válaszfalon.
Tűzvédelmi nyílások a tűzfalban
Tűzgátló nyílások (ajtók, ablakok) tűzgátló falban vagy
födémben
Tűzgátló záró alkatrész
- tűzcsillapítók, amelyeket tűzgátló szerkezetek vesznek körül
a légcsatornákba integrált tűzjelző rendszerrel
Tűzgátló réskitöltő és hézagzáró rendszerek
- rés kitöltése a behatolások körül
- tűzveszélyes hüvelyek éghető anyagokból készült
csővezetékekhez
- az elektromos kábelek behatolásának védelme
- hézagok tömítése a falszerkezetek csatlakozásainál

Ugyanaz a tűzállóság, mint a csatlakozó födém vagy fal, de max. 90
A2

Ugyanaz a tűzállóság, mint a csatlakozó födém vagy
fal, de max. 90 A2
60 perc

30

REI90, A2, s1, d0, mechanikai merevítés, 0,50 m tető
fölé építeni (tűzfalra csak 4.500m 2 feletti területekre
van szükség)

EI 90, A2, s1, d0, Tűzvédelmi falak csak speciális
helyiségekhez szükségesek, például nagyfeszültségű
helyiségekhez, vészhelyzeti áramellátó helyiségekhez,
központi sprinklerekhez, külön helyiségekhez
veszélyes anyagokhoz

EI 90, A2, s1, d0, Tűzvédelmi falak csak speciális
helyiségekhez szükségesek, például nagyfeszültségű
helyiségekhez, vészhelyzeti áramellátó helyiségekhez,
külön helyiségekhez veszélyes anyagokhoz

Ugyanaz a tűzállóság, mint a csatlakozó födém vagy fal

Ugyanaz a tűzállóság, mint a csatlakozó födém vagy
fal, de max. 90

tűzosztályozás nélküli válaszfalak lehetségesek, ablakokat kell biztosítani a tűz terjedésének kiszűrésére

15

90

REI90, A2, s1, d0, mechanikus merevítés, 0,50 m tető
fölé építeni (a tűzfal csak 10.000 m²-nél nagyobb
területekre szükséges)

90 perc
30 perc

EI90
ugyanaz, mint a fal vagy a födém

ajtó a tűzfal 50% -a, ablakok 100%

30 perc

a legtöbb esetben: ugyanaz a követelmény, mint a fal vagy a mennyezet (szabályozás: Muster-Richtlinie über
brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen)

30

ugyanaz a tűzállóság, mint a szerkezet behatolt, de
max. 90
a legtöbb esetben: ugyanaz a követelmény, mint a fal vagy a mennyezet (szabályozás: Muster-Richtlinie über
brandchutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen)

ugyanaz a tűzállóság, mint a szerkezet behatolt, de max. 90

A román szabályozás szerint nem engedélyezett

Tűzfal 0,50m-el a tető felett

nincs követelmény, csak a külső falakon
Tűzvédelmi burkolat acél trapézlemezen a tűzszakasz
határoknál.
Az acél trapézlemez vastagsága 6 m-es fesztávnál.

Tűztávolság két épület között

3-10 m ebben az esetben maximum 8 m

Tűzjelző rendszer szükségessége.

igen, mert a tűzszakasz mérete meghaladja a
megengedett méret 50% -át
igen, a tűzszakasz méretének és a létesítmény
tűzoltóságának elkerülése érdekében

4
5

Tűzoltó rendszer szükségessége

A tűzállósági fokozatú építmények esetében a
távolság 6 m (ez a szabványos logisztikai épületeknél
található magasság)
Nem kötelező

igen, a tűzszakasz méretének és a létesítmény
tűzoltóságának elkerülése érdekében
10 000 l / perc sprinklereknél

tűzterheléstől függően 8-30 m között

nem, de sok előny származik belőle

Szükséges oltóvíz mennyiség

6
7 Oltóvíz tározók távolsága az épületektől.
8
9

Menekülési normaidők, távolságok.
Megengedett maximális tűzszakasz mérete m2-ben

Sprinkler szabvány
10
11 Tűzjelzőre vonatkozó követelmény
12 Tűzálló kebelezés
13 irányfény és biztonsági világítás
Hő- és füstelvezető rendszer nyílászárói
14
15 Kihangosítás (menekítési kihangpsítás)

6000 l / min
200 m

Nincs hatályos rendelkezés
250 mp / 100 m 2 ellentétes irányban a földszint felé

3.8 min / 100 m (3.8 × 40 = 152 m)

a tűzterhelés és a raktárterület függvénye
nincs előírás
nincs előírás

11700 nm / 23400 nm
10000/20000 m2

2000 m2 egyszint, 1000 m2 több szintes épület esetén
P118 / 2-2013, SREN 12845

ESFR MSZEN 12845

30 min
30 min

nincs megkötés

-

az összes európai és amerikai előírás alkalmazható
IGEN

30 min

szerkezeti mérnöknek kell kiszámítania, attól függ pl. hóterhelésen, szélterhelésen
legalább 2,5 m / 3 m távolságra van szükség mindkét épülettől (nem éghető anyagok a külső falhoz, ha a
távolság kisebb, mint 5 m), a távolság az épület magasságától (0,2 x az épület magasától) függ, min. távolság
ugyanazon a birtokon általában> 5 m, különben tűzfal szükséges
a tűzoltó rendszer bekapcsolása vagy az általános
Igen
tűzjelző nyomógombkészleteinek egyikét átveszi a
funkció
Igen: tűzoltó készülékek a munkahelyi
Igen: tűzoltó készülékek a munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági előírások szerint
egészségvédelmi és biztonsági előírások szerint
1 600 l / perc
terület <2 500 m² = 1 600 l / perc
1 órán át
terület> 4 000 m² = 3 200 l / perc 2 órán át
a közbenső értékek interpolálhatók, a belső tűzcsapok a közbenső értékek interpolálhatók, a belső tűzcsapok
1 600 m²-nél nagyobb helyiségekhez szükségesek,
1 600 m²-nél nagyobb helyiségekhez szükségesek,
száraz tűzhálózathoz vagy nedves vezetékekhez
száraz tűzhálózathoz vagy nedves vezetékekhez
köthetők a tűzoltóság beleegyezésétől függően,
köthetők a tűzoltóság beleegyezésétől függően,
elhagyhatók, ha a tűzoltóság beleegyezik
elhagyhatók, ha a tűzoltóság beleegyezik
75 m az első tűzcsapig, a teljes vízmennyiség 300 m-es körzetben
Ha belső roasztó rendszert biztosítanak, a kijárat hossza, ha h <5 m => l = 50m, ha h> 10m => l = 70 m, akkor a
közbenső értékek interpolálhatók, a kilépés hossza a távolságban 1,5-es tényezővel rendelkezik ( ha h <5 m
4 500 m²

DIN 14675 with EN 54

60 perc
90 perc

30 min (Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen)
30 min (Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen)

60 perc

30 min (Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen)

