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Az alagúttüzek kitörésekor minden esetben jelentıs mennyiségő, zárt térbe koncentrált, magas
hımérséklető füst képzıdik. A képzıdı füst mennyiségén kívül döntı tényezı az azt alkotó
gázok összetétele is. Az égés során a kormon, a szén-monoxidon (CO) és szén-dioxidon
(CO2) kívül a poliamid égése során ammónia (NH3), a gumi égése során kéndioxid (SO2), a
poliuretán égése során hidrogén-cianid (HCN), valamint a PVC égése során hidrogén-klorid
(HCl) szabadulhat fel. Ezek a gázok nem pusztán az oxigén kiszorítása miatt (amit ezen felül
az égés szintén felemészt) veszélyesek, hanem a szervezetbe kerülve rendkívül mérgezı
hatásúak (vö. pl. CO, HCN). A magas hımérséklető füst az alagút légterében tartózkodók testi
épségét nagymértékben veszélyezteti. Mivel az alagutak tőzvédelmi tervezése során minden
esetben a mőtárgyban tartózkodó személyek védelme az elsıdleges cél, a rendkívüli
helyzetben rekedtek menekülését biztosítani kell, mivel tőz során keletkezı füst hamar
egészségre ártalmas sőrőségő (1. ábra) valamint toxicitású lehet. Ezért a füst megfelelı
elvezetésérıl, mérséklésérıl gondoskodni kell. Az alagutakba beépített, a rendes üzemben a
belsıégéső motorok füstgázainak elvezetésére szolgáló szellızés megfelelı (longitudinális,
transzverzális) kialakításával, esetleges segédberendezések beállításával a rendkívüli
helyzetben termelıdı füstöt is hatékonyan lehet az alagút légterébıl elvezetni (2. ábra). Az
egyéb beépített rendszerekkel, mint a tőz- és a füstszakaszolókkal, oltóberendezésekkel (pl.
vízköd-oltók ún. sprinkelerek; 3. ábra), valamint a megfelelı érzékelı- és riasztórendszerek
beépítésével, a gondosan kiépített menekülı utakkal, tőz esetén törekedni kell az alagútban
lévık közül a veszélyforrásnak a legkevesebb személyt kitenni, míg a veszélyben lévıket a
lehetı leghatékonyabban menteni.

1. ábra: Ellenırzött, kísérleti tőz az Engelberg bázisalagútban (1999. 07. 17.)
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2. ábra: Hosszirányú szellızési rendszerek rendes (a, b) és rendkívüli (c, d) üzemben

3. ábra: Sprinklerek
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