Kábelalagutak
tûzvédelme
A kábelalagutakban keletkezõ tûzesetek nem gyakoriak. Tûz esetén
azonban a személyi és anyagi biztonság komoly veszélybe kerül és a tûz
olyan súlyos következményekkel is járhat, mint áramszünetek, vagy az adat- és
távközlési forgalom leállása.
A HI-FOG vízködös rendszer optimális megoldás kábelalagutak tûzvédelmére.
Hatékony tûzoltást, illetve tûzelnyomást biztosít kis mennyiségû vezetékes víz felhasználásával. Hatékonyan áll a sugárzó hõ útjába és csökkenti a füst
kialakulását. A HI-FOG rendszer kisátmérõjû csõvezetéket használ, így a
telepítés zsúfolt alagutakban sem okoz gondot.

Általános ismertetõ
A legtöbb kereskedelmi és ipari létesítményben találhatóak kábelalagutak. Villamos- és adatkábel alagutakat
találunk telefonközpontokban, számítóközpontokban,
erõmûvekben, transzformátor állomásokban, cementgyárakban, papír- és acélgyárakban, stb. A tûz kialakulhat,
amikor egy elõre nem látható ellenállás következtében
egy kábelcsatlakozó túlmelegszik. A tüzet okozhatja külsõ ok is, például karbantartás alatt folytatott hegesztés.
A kábelalagutak zsúfoltak és gyakran a föld alatt
helyezkednek el, a karbantartási és ellenõrzési célokra
kialakított szûk megközelítési aknákkal. A hõmérséklet
tûz esetén rendkívül gyorsan megnõ és nagymennyiségû
füst keletkezik. Mivel az éghetõ anyagok a szigetelésre
használt polivinil-klorid (PVC), egyéb mûanyagok, vagy
epoxigyantás bevonatok, a keletkezõ füst mérgezõ. A
kábelalagutakban folytatott tûzoltás ezért is nehéz és

veszélyes. Nem meglepõ, hogy a kábelalagutakban
kialakuló tüzek komoly anyagi károkat és üzleti veszteségeket okoznak.
Manapság a kábelalagutakat sok esetben védelem nélkül
hagyják. A hagyományos vízpermet, vagy sprinkler rendszerek nem megfelelõek a nagy vízmennyiség, valamint a
csõhálózat és a szivattyúegység nagy mérete miatt. A nagymennyiségû piszkos, környezetszennyezõ víz elvezetése
költséges lehet. Az alagút mesterséges vagy természetes
szellõztetése által okozott légmozgás megnehezítheti a tûz
észlelését, csökkentve ezzel a tûzvédelmi rendszer megbízhatóságát. Ezzel szemben az elvégzett teljes méretû tûztesztek bizonyították, hogy a nagy nyomású vízköd tûzelnyomási dinamikája és nagyfokú penetrációs képessége
miatt hatékony és alkalmazható megoldás.
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HI-FOG megoldás:
jellemzõk és elõnyök
A Marioff számos alkalmazáshoz fejlesztett ki HIFOG vízködös tûzvédelmi megoldásokat. A kábelalagutak védelmére két megoldás létezik nyitott
szórófejekkel és különálló érzékelõ rendszerrel, egy
megoldás pedig hõre aktiválódó sprinkler szórófejekkel.
A nyitott-, vagy sprinkler szórófejek zónákra osztva
kerülnek beépítésre és az alkalmazott megoldások
alapján csakis a tûz helyszínén és annak közelében
lépnek mûködésbe. Ez azt jelenti, hogy a szükséges
vízmennyiség kevés, a szivattyúegységek és a
csõvezeték kisméretûek, a rendszerköltségek kedvezõek. Mivel az egyetlen felhasznált oltóanyag a
tiszta víz, a HI-FOG rendszerek környezeti szempontból fenntarthatóak.

szivattyúegységet egy zónára, illetve 10 sprinklerre
méretezik annak ellenére, hogy a vízköd által biztosított hatékony hõelnyelés jellemzõen 2-3-ra korlátozza
az aktivált sprinklerek számát. Az alagútban fennálló
erõs légmozgás esetén a szivattyúegységet nagyobbra
lehet méretezni, lehetõvé téve több sprinkler egyidejû
nyitását is.
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A HI-FOG rendszer:
gyorsan indul az érzékelõ rendszer, illetve a hõre
aktiválódó sprinklerek által
elnyomja vagy eloltja a tüzet (megoldástól függõen)
megakadályozza a tûz terjedését a kábelalagútban
minimalizálja az alagútban található berendezések
károsodását
minimalizálja az alagút szerkezetének károsodását
lehûti a forró gázokat és csökkenti a füst keletkezését
a tûzoltók számára elviselhetõ körülményeket
teremt.

Referenciák
A Marioff nemzetközileg mûködõ mobiltelefon-operátorok adatforgalmi kábelalagútjainak, ipari vállalatok
villamoskábel alagútjainak és nagyvárosok kábelalagút
rendszereinek védelmére szállított HI-FOG rendszereket. A rendszer rendelkezik magyar referenciával is.
A HI-FOG a piacvezetõ vízködös technológia, több
jóváhagyott rendszerrel és hosszabb referenciajegyzékkel, mint bármelyik más vízködös rendszer
gyártója.

A HI-FOG rendszerek
A kábelalagutakra kifejlesztett HI-FOG rendszerhez az
alagút hosszában szerelt nyitott szórófejek vagy automatikus sprinklerek tartoznak. Kis átmérõjû, rozsdamentes acélból készült csõvezetékkel csatlakoznak a
megfelelõ vezérlõszelepekhez, amelyek pedig a gerincvezetékhez, illetve a szivattyúegységhez kapcsolódnak.
A nyitott szórófejes (deluge) rendszerben a szivattyú és a
szelepek az érzékelõ rendszerhez kapcsolódnak. A
legalább két zóna ellátására méretezett villamos hajtású
HI-FOG szivattyú egységet (SPU) az alagút közelébe
telepítik. Amennyiben a biztonságos villamos betáplálás
biztosítása nehézségbe ütközik, dízelmeghajtású szivattyúegység is rendelkezésre áll.
A hõre aktiválódó sprinkler rendszert meghajtó HI-FOG

Példa egy kábelalagút metszetére
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