
Sprinklerek <<

A be épí tett ak tív tûz vé de lem egyik 
elõ fu tá rát, a sprinkler ol tó rend szert 

ma már a ha gyo má nyos ol tó -
rend sze rek ka te gó ri á já ba so rol juk. 

De nem volt ez min dig így. Ha vis  sza -
bal la gunk a tûz vé de lem „em lék -

ös vé nyén”, be te kin tést nye rünk a leg -
egy sze rûbb rend sze re ken át a jö võ 

fej lesz té se i be is, egé szen a ma gas nyo -
má sú víz köd del ol tó be ren de zé se kig.

Ang li á ban a Ki rá lyi Szín há zat már 1812-ben
ké zi in dí tá sú per fo rált csõ ve ze té kek kel lát ták el.
Ké sõbb tex til üze mek nél, mal mok nál, ipa ri üze -
mek nél is al kal maz ták ezt a kez det le ges be épí tett
ol tó be ren de zést. A ki ér ke zõ tûz ol tó ko csi az épü -
let hom lok za tá ra ki ve ze tett csõ csonk ra csat la ko -
zá sá val in dult be az ol tás. Ez je len tõs kés lel te tést
je len tett az ol tás ban, és a tûz to vább ter je dé sét
ered mé nyez te, ami nek kö vet kez té ben a tûz sok -
szor meg fé kez he tet len né vált. Gyak ran a csõ ve -
ze té ken lé võ lyu kak be rozs dá so dá sa okoz ta a
mû kö dés kép te len sé get, ezt ké sõbb kát rány be -
vo nat tal pró bál ták meg elõz ni, ami hõ ha tá sá ra
le ol vadt. Az au to ma ta hõ ki ol dá sú szó ró fe jek
el ter je dé se csak 1860 után kez dõ dött, töb bek
kö zött Philip W. Pratt és Hen ry S. Parmelee
mun ká já nak kö szön he tõ en. Frederick Grinnell
1891-ben sza ba dal maz tat ta a ma is hasz ná la tos
ol va dó be té tes szó ró fe je ket.

A ké sõb bi def lek to rok fej lesz té se ered mé nye -
kép pen a ki jut ta tott víz men  nyi ség 40%-a a
mennye ze ti ég he tõ anya gok fe lé, 60%-a pe dig
a szó ró fej alat ti vé dett tér be irá nyult. Ér de kes
költ ség csök ken tõ meg ol dás kez dett el ter jed ni a
szá zad for du lón. A meg lé võ sprink ler-csõ ve ze -
té ke ket fû tés re, kü lö nös kép pen gõz fû tés re is
hasz nál ták, fõ leg rak tá rak nál és ipa ri üze mek -
nél. Ez az egye sí tett fû tõ- és ol tó rend szer azon -

ban több olyan mû sza ki prob lé mát is fel ve tett,
ami mi att ez a mû sza ki meg ol dás nem ter jedt el.
Az egyik ok a ma gas kö zeg hõ mér sék let (gõz:
100 °C) mi at ti szó ró fej for rasz tás-meg hi bá-
 so dás és a vét len szó ró fej-hõ ki ol dás, a má sik
a gõz rend szer ma ga sabb üze mi nyo má sának
a csõ há ló zat ra gya ko rolt ha tá sa volt. 

Az ipa ri for ra da lom elõ re ha lad tá val egy idõ -
ben a gyár tu laj do nos ok kö ré ben meg nõtt az
igény a biz to sí tá si költ sé gek csök ken té sé re. Eh -
hez szük sé ges sé vált egy egy sé ges szab vány elõ -
írás a tûz ol tó-be ren de zé sek kel szem ben, amit a

biz to sí tó tár sa sá gok szö vet sé ge egy sé ge sen el fo -
gad. Már ek kor több kü lön bö zõ elõ írás volt ér -
vény ben, az egyik el sõ egy sé ge sí tett tûz vé del mi
szab vány a ma is jól is mert NFPA né ven az
1900-as évek ele jén ala kult ki.

A stan dard sprinklerfej fo gal má nak be ve ze té -
se 1953-ra te he tõ, ami kor is a szó ró tá nyér mé -
re té nek meg nö ve lé sé vel sza bá lyo sabb szó rás -
ké pet ké pe zõ szó ró fe jek ke rül tek for ga lom ba,
ki vált va a ko ráb bi szó ró fe je ket. Er re az idõ szak -
ra te he tõ az ál ló, a füg gõ és az ol dal fa li szó ró fe -
jek ki fej lesz té se. A mû anyag ok tér hó dí tá sá val új,
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>> 1. ábra: Hodgeman
Model B szórófej 1946-ból,
a különleges keret-
szerkezet alapján könnyen
felismerhetõ a szórófej.     

>> 2. ábra:  Esztétikus
oldalfali krómozott szórófej.      

Sprinkler szórófejek 
a múltban és a jövõben



nagy ki öm lõ nyí lá sú szó ró fe jek (3/4" és 1") fej -
lesz té se kez dõ dött meg. Jel lem zõ en ma gas
koc ká za tú te rek, rak tá rak vé del mé re fej lesz tet -
ték ki. Az egyik nagy át tö rés az ESFR (early sup-
pression fast response), gyors re ak ci ó jú ko rai
tûz el foj tó szó ró fe jek el ter je dé se, me lyek al kal -
ma zá sá val a polc kö zi sprinklerfejek ki ala kí tá sa
szük ség te len né vált.

Az Egye sült Ál la mok ban az utób bi évek ben
nagy elõ re tö rés lát ha tó a la ká sok, csa lá di há zak

sprinkler-védelmének el lá tott sá gá ra vo nat ko zó -
an. Ha ma ro san dön té si szem pont lesz az in gat -
lan vá sár lás nál a sprinkler-rendszer meg lé te, hisz
az épí té si fá zis ban 30-40 fm PVC nyo mó csõ,
he lyi sé gen ként 1 szó ró fej és a vízbetápon a visz -
 sza áram lást gát ló vis  sza csa pó sze lep be épí té se
nem je lent je len tõs be ru há zá si költ ség nö ve ke -
dést. Lát hat juk, hogy a sprinkler-rendszerek el -
ter je dé se az ipa ri al kal ma zá so kon, be vá sár ló köz -
pont okon túl ma már egé szen az ott ho nun kig is
el ér. Fel me rül a jo gos kér dés, hogy a fej lõ dés
me lyik irány ba tud még foly ta tód ni? A cikk zá ró
ré szé ben er re is vá laszt kap ha tunk.

Ha gyo má nyos ol tó be ren de zé sek 
ki vál tá sa víz köd del ol tó val

Vis  sza ka nya rod va a be ve ze tõ ben ha gyo má nyos
ol tó be ren de zés nek ne ve zett sprinklerekhez,
meg kell em lí te ni, hogy az utób bi 5 év ben az

épü le tek és ala gu tak tûz vé del me te rén a víz köd -
del ol tás nagy elõ re tö ré se fi gyel he tõ meg. Sok
al kal ma zá si te rü le ten a ha gyo má nyos sprinkler-
rendszereket ki vált ja a víz köd del ol tás, kö szön he -
tõ en a ki sebb víz men  nyi ség nek, a ki sebb oko zott
víz kár nak, az idõt ál ló rozs da men tes csõ há ló zat -
nak, és nem utol só sor ban a so kol da lúbb, ha té ko -

nyabb ol tás me cha niz mus nak kö szön he tõ en. A
ma gas nyo má sú  vízködrendszer egye dül ál ló sa -
já tos sá ga, hogy egye sí ti az ol tó gáz és a ha gyo má -
nyos sprinkler-rendszer tûz ol tó ha tá sát. El von ja
az oxi gént a gáz zal ol tó rend szer hez ha son ló an,
ugyan ak kor az ap ró, 100 μm méretû víz csep pek
hû tõ ha tá sa lé nye ge sen ha té ko nyabb, mint a ha -
gyo má nyos sprinkler ese té ben. Míg a sprinkler-
rendszer ki fo lyá si nyo má sa a szó ró fej nél 0,5-5,1
bar kö zé te he tõ, ad dig a víz köd del ol tás nál ez az
ér ték egé szen 100 bar-ig el to ló dik, et tõl vá lik a
rend szer mind ki ala kí tá sá ban, mind ol tás me cha -

niz mu sá ban kü lön le ges sé. A ma gas nyo má sú
víz köd del ol tó szó ró fe jek min den eset ben be épí -
tett szû rõ vel van nak el lát va, hogy az eset le ges
üle dék, kosz ne tö mít se el a mint egy 1 mm át mé -
rõ jû ki öm lõ nyí lá so kat.

Óri á si hát rá nya a víz köd del ol tás nak, hogy
nincs ál ta lá nos ér vé nyû szab vány, csak aján lás,

mû sza ki irány elv. Emi att a kü lön bö zõ gyár tók
sa ját ma guk ál tal ki fej lesz tett szó ró fe jek kel 1:1
mé retará nyú tûz tesz tet vé gez nek ne ves ku ta tó -
in té ze tek nél, és így sze rez nek jo go sít ványt kü lön -
bö zõ al kal ma zá si te rü le te ken va ló hasz ná lat ra.
Ta lán egy szer a víz köd del ol tás te rén is si ke rül
ha son ló egyez sé get köt ni, mint tet ték ezt a szá -
zad for du lón az NFPA meg ala pí tói. Nagy mér -
ték ben nö vel né a rend szer el ter je dé sét, mû sza -
ki el fo ga dott sá gát, hisz je len leg az itt ho ni ha tó -
sá gi en ge dé lyez te tés is ko moly mû sza ki és jo gi
bi zony ta lan ság kö zött zaj lik.
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>> 9. ábra:
Olvadóbetétes szórófej 1912-bõl.

>> 10. ábra:
Az 1925-ben kifejlesztett 

szórótányér perforációja a fagerendák 
védelmét is lehetõvé tette.               

>> 7. ábra: Grinnel-féle önmûködõ tûzoltó zuhany, 
Walther-féle zuhany, International zuhany és a Witter-féle zuhany vázlata.

>> 3-4. ábra: Maganyomású vízköd-szórófejek.
>> 5. ábra: Rejtett PVC sprinkler-csõvezeték 

>> 6. ábra: Visszacsapó szelep.    


