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A téma rövid leírása4 (magyar és angol nyelven): 

 
Az elmúlt pár évben jelent meg a laboratóriumban végzett homlokzati 

tűzterjedési vizsgálatok modellezése numerikus szimulációval. A szimuláció első 

típusvizsgálatra nem alkalmas, de a vizsgálati eredmények kiterjesztésére, 
továbbá termékfejlesztésben, mind a valós léptékű vizsgálatok 

előkészületeként felhasználható. A valós léptékű tűztesztek szimulációs 
modellezésénél a legfontosabb feladatok közé a modell validálása tartozik, 

amelynek köszönhetően a valós léptékű tűzteszt és a szimulációs modell 
eredményei összevethetőkké válnak. A validáció alapja a valós léptékű 

tűztesztek során mért hőmérsékleti adatok. A kutatási téma fő tárgya a 
tűzteszt eredmények kiterjesztésére vonatkozó és azok korlátait körülhatároló 

tudományos módszerek lefektetése, továbbá a szimulációs modellek validálási 
módjainak meghatározása. A téma aktualitását az energetikai követelmények 

folyamatos szigorodása miatt egyre vastagodó, gyakran éghető anyagú 
hőszigetelések okozta tűzvédelmi problémák adják (lásd Grenfell Tower 

tűzesete, London, 2017. június 14.) 
 

In the past few years, the numerical simulation for the modeling of façade fire 
propagation tests in the laboratory has been published. CFD simulation is not 

suitable for the first fire test, but it can be used to extend the test results, as 
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well as in product development and to prepare for full-scale testing. Most 

important task at modeling full-scale fire tests is the validation; due to this, 
results of the fire tests and the simulation can be comparised. Basis of the 

validation is the temperature data from the full-scale fire test. Main subject of 
the research is to define the scientific methods and limits of the extension of 

test result, and to determine the validation methods of the simulations. The 
actuality of the research is due to the fire safety problems caused by the 

thicker and thicker, often combustible thermal insulation materials as a result 

of the ever-tightening energy-saving requirements (e.g. Grenfell Tower Fire, 
London, June 14, 2017) 
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Téma címe: Homlokzati tűzterjedési vizsgálatok eredményeinek 

kiterjesztésének és validációjának lehetőségei numerikus áramlási 
szimulációs módszerrel  

Extended Application and Validation Possibilities of the Results of the 
Facade Fire Propagation Test with CFD Simulation 

 

Közös európai vizsgálati szabvány hiányában az MSZ 14800:6-2009 sz. 
szabvány szerinti homlokzati tűzterjedési vizsgálat 1 mind az éghető maggal 

rendelkező homlokzati hőszigetelő vakolatrendszerek (ETICS-THR), mind a 
légréses, akár A1 tűzvédelmi osztályú anyagokból álló homlokzatburkolatok 

számára kötelező. Várható a homlokzati tűzterjedési vizsgálat egységes 
európai szabályozása is, amelyről megoszló vélemények mellett az 

egyeztetések folyamatban vannak. A téma aktualitását az energetikai 
követelmények folyamatos szigorodása miatt egyre vastagodó, gyakran éghető 

anyagú hőszigetelések okozta tűzvédelmi problémák adják (lásd Grenfell 
Tower tűzesete, London, 2017. június 14. 2) 

 
A hazai vizsgálat valós léptékű (ún. full-scale) tűzteszt, amely a valósághoz 

legközelebbi eredményeket ad az egyes homlokzati rendszerek tűzeseti 
viselkedésével kapcsolatban. Ugyanakkor az alábbi gyakorlati problémák 

jellemzik: 
 Egy homlokzatburkolat vagy hőszigetelő homlokzati vakolatrendszer 

rendszerint egy vizsgálati eredménnyel rendelkezik, amely jelentősen 

lekorlátozza az alkalmazási lehetőségeket. Jellemzően csak tagozat nélküli, 
1,30 m egymás fölötti nyílástávolságú homlokzati mintán végzik el a 

vizsgálatokat, amelyek eredménye alapján nem szabad eltérő homlokzati 
kialakítást tervezni, kivitelezni.  

 A vizsgálat csak meghatározott hőmérsékleti- és szélviszonyok mellett 
végezhető, a téli vizsgálat kizárásával; hosszú várakozási idő és jelentős 

költség jellemzi még, ami szintén akadályozza egy adott homlokzatburkolat 
vagy hőszigetelő homlokzati vakolatrendszer esetén a többféle kialakításra 

vonatkozó vizsgálatot.  
 

A valós léptékű tűztesztek szimulációjával többen is foglalkoznak 3 4, a 

valós léptékű tűztesztek kiterjesztésének lehetőségeivel, korlátaival és 

módszertanával azonban kevés publikáció foglalkozik. Jelen kutatási program 
előzményeképp elkészítettük a hazai szabványos homlokzati tűzterjedési 

határérték vizsgáló berendezést és a vizsgálandó homlokzatburkolatot 

FDS/PyroSim tűzszimulációs környezetben és kidolgoztuk a vizsgálat 
szimulációval történő modellezésének módszertanát 5. Egy adott 

homlokzatburkolat vagy hőszigetelő homlokzati vakolatrendszer már elvégzett 
vizsgálati eredményeivel a modell validálható, ez a kutatás jelenlegi fázisa 6. 

A modellezés semmiképp sem helyettesíti az első típusvizsgálatot, céljai a 
következők: 

 új termékfejlesztések esetén előkészítheti a drága és a termékek 
tűzvédelmi jellemzőire érzékeny vizsgálatot; 

 talán még fontosabb, hogy meglévő vizsgálati eredménnyel rendelkező 
homlokzatburkolat vagy hőszigetelő homlokzati vakolatrendszer esetén 



információkat adhat arra nézve, hogy a vizsgálattól eltérő geometriai 

feltételek (pl. párkányok, tagozatok, visszahúzott épületrészek stb.) mellett 
megfelelő-e a rendszer, tehát meglévő vizsgálati eredmény kiterjesztésére 

alkalmas – ennek kidolgozása a kutatás fő feladata; 
 a hagyományos, vakolt hőszigetelő rendszerrel ellátott homlokzatok mellett 

különleges alkalmazásokra is alkalmas a módszer, például egymás fölötti 
franciaerkélyek közötti tűzterjedés vizsgálatára. 

 

   
Balra az MSZ 14800-6:2009 szerinti valós léptékű tűzvizsgálat képe, jobbra a 

szimulációs modellünk metszete a tűztéren keresztül a homlokzatra kilépő 
tűzhatással  

 
3 sz. ábra. A hazai homlokzati tűzterjedési határérték-vizsgálat tűztéri előírt 
hőmérséklet kitét és a szimulációs modellünk vizsgálati hőmérséklete – az 5 

perc időtartam környéki zavart a valós léptékű tűzteszttel megegyezően a 
vizsgálóberendezés tűztéri ablakának kinyitása okozza 6 

 



A kiírt kutatási téma a szimulációs modell validálás módszertanának 

tudományos kidolgozását, továbbá meglévő homlokzatburkolati és 
vakolt hőszigetelő homlokzati rendszerek alkalmazásának 

kiterjesztését (pl. a vizsgálatban szereplő mintahomlokzathoz képest 
eltérő geometriai viszonyú homlokzatokra), vagy a homlokzati 

tűzterjedési határérték-vizsgálat előkészítésére, termékfejlesztésre 
alkalmas módszer kidolgozását és egyéb kutatási feladatokban való 

felhasználását célozza meg. 

 
A kutatáshoz hazai és külföldi vállalkozások mellett az ÉMI Tűzvédelmi 

Tudományos Osztályát, illetve Tűzvédelmi Laboratóriumát, továbbá külföldi 
akkreditált laboratóriumokat és kutatóhelyeket is be kívánunk vonni. 

 
 

Budapest, 2022. január 27. 
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Extended Application and Validation Possibilities of the Results of the 
Facade Fire Propagation Test with CFD Simulation 

 
In the absence of a common European test standard, the façade fire 

propagation test pursuant to the Hungarian standard MSZ 14800:6-2009 1 is 

mandatory both for external thermal insulation composite systems (ETICS) 
with flammable core, façade claddings made with a ventilated air gap, even if 

they are made of A1 resistance-to-fire materials. A uniform European 
regulation on fire propagation across façades is also expected, with dissenting 

opinions and concurrent consultations in progress. The actuality of the subject 
is due to the fire-proofing problems caused by the thicker and thicker, often 

combustible thermal insulation materials as a result of the ever-tightening 
energy-saving requirements like the Grenfell Tower Fire, London, June 14, 

2017 2. 

 

The domestic test is a full-scale fire test that gives the closest results to reality 
regarding the fire behavior of individual façade systems. However, the 

following practical problems are typical: 
 A façade cladding or external thermal insulation composite system usually has 

only one test result that significantly limits application possibilities. 
Typically, tests are performed only on a façade specimen without divisions, 

with a distance of 1.30 m above each other, the result of which cannot be 

used to design and implement different façade designs.  
 The test may only be carried out under specified minimum temperature and 

low wind conditions, excluding the winter test; it has a long waiting time 
and considerable cost, which also prevents a variety of designs from being 

used with a particular façade cladding or thermal insulation façade plaster 
system.  

 
There are several publications about the CFD simulation of full-scale fire tests 

3 4, but there is not any about the methodology of extension limits and 

possibilities. As an antecedent to the present research program, we have 

prepared the standard test equipment and the façade cladding to be tested in 
the FDS/PyroSim fire simulation environment and we developed the method 

for modeling the test by simulation 5. The model can be validated with the 

existing test results of a particular façade cladding or thermal insulation façade 

plaster system, this is the current phase of the research 6. Modeling is by no 

means a substitute for the first type-examination; it has the following 

objectives: 

 in case of new product developments, it can serve as a preparatory step of 
expensive tests that are sensitive for the fire safety features of products; 

 perhaps more importantly, it can provide information for existing façade 
cladding or thermal insulation façade plastering systems whether the 

system is still suitable with geometric conditions other than those used in 
the test (e.g. ledges, sections, retracted building blocks, etc.) – the main 

research task is to elaborate on this aspect; 



 besides the traditional façades with a plastered thermal insulation system, 

this method is also suitable for special applications, e.g. to examine the fire 
propagation between French balconies on top of each other. 

 
 

   
To the left is a real-scale fire test according to Hungarian standard MSZ 14800-
6:2009, and to the right is the section through the fire chamber of our 

simulation model with the fire effect propagating on the façade  

 
Fig. 3 Temperature of the domestic façade fire propagation limit test when 

exposed to the required fire chamber temperature compared to the test 
temperature of our simulation model – the disturbance around 5 minutes is 

due to opening the window of the examination apparatus, just like in the real-
time fire test 6 

 
The actual research aims at extending the use of existing systems by 

using a validated simulation model (for example, façades with 



different geometry relative to the above specimen facade), working 

out the scientific methods of validation limits and developing a method 
suitable for the preparation of a façade fire propagation limit test and 

for product development as well as at using this method in other 
research tasks. 

 
In addition to domestic and foreign businesses, we would like to involve the 

ÉMI Fire Protection Science Department and Fire Protection Laboratory as well 

as other notified bodies and relevant research groups. 
 

 
Budapest, 27-01-2022. 
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