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Dr. Hadnagy Imre József 

A REPÜLİGÉP SUGÁRHAJTÓMŐ, MINT TŐZOLTÓSZER 

A repülıeszközök lelkének, a hajtómőnek (repülıgép-motornak) a tőzoltói szolgálatba 
állítása, a hajtómő nem repülési gyakorlatban való felhasználási lehetıségének szikrája – 
nagy valószínőséggel elsıként - egy magyar ember fejébıl pattant ki. A szárazoltás elmélete 
és gyakorlata nagy magyarjának Szilvay Kornélnak az a gondolata, hogy a légcsavaros 
repülıgép motorját – egy gázturbinával kiegészítve – használják fel az inert gázzal való 
tőzoltáshoz, korszakos jelentıségő találmány volt.  
 
Ez esetben a legnagyobb eredmény az, hogy a gondolatot tett is követte, a találmány testet 
öltött. Megszületett a tőzoltószer (1. sz. kép). A magyar átok ekkor is sújtott bennünket a 
„gép forgott” de az alkotó itt hagyott bennünket, az ügynek folytatója nem volt, az feledésbe 
merült. A gondolatot más minıségben, és más területen magyar szakemberek 
közremőködésével mégis sikerült „gyızelemre vinni”. A fejlettebb repülıgépes technika 
egyik elemének - a sugárhajtómőnek - a tőzoltásban való felhasználása elméletében és 
gyakorlatában honfitársaink maradandót alkottak. (Sajnos ebben a történetben is felütötte a 
fejét a magyar átoknak nevezett betegség.) 

Manapság a repülıeszközök, a sugárhajtómővek a tőzoltók munkájában a „mindennapos 
eszközök” szerepét töltik be. 

 Ma a tőzoltóság feladatrendszerének csak egyik eleme a tőzoltás. A tevékenységi 
rendszer jelentısen kibıvült, a tőzoltás mellett annak részét képezik az élet-, és mőszaki 
mentéssel, az elemi csapások következményeinek felszámolásában való közremőködéssel, 
speciális feladatok megoldásával1, stb. kapcsolatos tennivalók. A feladatok végrehajtásához 
korszerő technikai eszközöket, egyesekhez repülıeszközöket, annak egyik fı elemét a 
sugárhajtómővet is alkalmazzák. 

A kıolaj és gázmezık kiaknázása közben keletkezı gáz-, és olajkút-tüzek megfékezése 
sokszor próbára tette a szakembereket. A fáklyatüzek oltására különbözı eljárásokat 
dolgoztak ki, amelyeknek egyike a repülıgép sugárhajtómőre épül.  Ennek a tőzoltási 
technikának a kifejlesztése az emberi gondolkodásnak, a kísérletezésnek és a 
teremtımunkának a jó példája. Napjainkra a legkorszerőbb repülıeszközök „lelke” a 
sugárhajtómő – önálló szerepben - tőzoltószer lett. Arra is találunk adatokat, hogy a 
sugárhajtómőveket más veszélyes tüzek megfékezésére is alkalmassá kívánták tenni.  

Ez a tanulmány bepillantást tesz a sugárhajtómővek tőzoltásban való felhasználásának 
történelmi elızményeibe, illetve a sugárhajtómőves tőzoltási kísérleteket, valamint a 
turbóreaktív oltógéppel való tőzoltás elméletének, és gyakorlatának néhány kérdését érinti. 

REPÜLİGÉP SUGÁRHAJTÓMŐVEK A TŐZOLTÁS 

SZOLGÁLATÁBAN  

Sugárhajtómő fáklyatőz ellen 

A világ nagy olaj és gáz kitermelı államai gyakorta küzdöttek gáz-, és olajkút 
kitöréseknél fáklyatüzekkel. A kísérleti telepeiken tőzoltószerek keltek életre, amelyek 
többé-kevésbé eredményesen töltötték be szerepüket. Ebbe a sorba tartozik a turbóreaktív 
oltógép is. A repülıgép sugárhajtómővének tőzoltási célra való alkalmazására több mint 40 
évvel ezelıtt már volt példa. Idıben talán a legkorábbi hír, mely szerint: „A novoszibirszki 

tőzoltók érdekes ötlet megvalósításán fáradoznak, egy repülıgép reaktív motorjából 
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tőzoltószert készítenek. Az elgondolás látszólag könnyen megvalósítható, hiszen - az ilyen 

motorok -  valóságban patakokban zúdítják ki magukból az elhasznált gázokat. 

Amikor azonban a motort egy gépkocsira helyezték, és kísérletileg bevetették kiderült, 

hogy egyáltalán nem egyszerő a probléma. A motorból kiáramló gázok egy része ugyanis 

éghetı gáz, és érthetıen lerontja az oltás hatásosságát.  

Ezen úgy kívánnak segíteni, hogy a motorral bizonyos mennyiségő vizet is elporlasztanak. 

… A kísérleti eredmények biztatóak, és minden remény megvan arra, hogy nemsokára 

szolgálatba állítják a világ elsı reaktív szárazoltó (az azért vitatható, hogy ez szárazoltó 
berendezés lenne – megjegyzés tılem HIJ) szerét.”

2 A novoszibirszki szakemberek a híradás 
szerint a fáklyatüzek oltására alkalmas berendezés megalkotásán fáradoztak. [1] [3] 

Késıbb a magyar fejlesztık is bekapcsolódtak ebbe a munkába és az oroszok által 
készített turbóreaktív oltógép tökéletesebb változatát készítették el (2., 3. sz. kép),  sıt a 
kivitelezık keze alól olyan berendezés is kikerült, amely világhírő lett. Ez utóbbi esetben a 
Kuvaitban dicsıséget szerzett turbóreaktív oltógéprıl van szó, amellyel „Big Wind”, 
„Kút(tőz)-ölı”, illetve „Páncélos tőzoltó”, vagy „Tőzoltó páncélos” (4. sz. kép) néven is 
találkozhatunk a szakirodalomban.  

Sugárhajtómő a zárt térben keletkezett, és a vegyi tüzek ellen 

 Az angol tőzvédelmi szakemberek is kísérleteztek repülıgép sugárhajtómővek 
átalakításával, és tőzoltásra való alkalmazásával. A kísérletek egy részében a zárt térben 
(helyiségekben, szerelıcsarnokokban, stb.) keletkezett tüzek oltására alkalmas berendezések 
megalkotása volt a cél.3 „A Bristol Siddeley Journal c. folyóirat beszámol a „Whiter” 

turbóreaktív motor segítségével végzett tőzoltási kísérletekrıl. A motor hétlépcsıs 

kompresszora egylépcsıs turbinát hoz mőködésbe, amely az elpárologtató rendszerő győrős 

égési kamrával van összekötve. … A kísérleteket egy használaton kívüli sörgyárban 

végezték.”
4 [2] 

A sugárhajtómővekkel folyó kísérletek másik részében a cél a vegyi tüzek megfékezése 
volt. „A hírek szerint angol tőzoltó szakemberek érdekes, újszerő tőzoltó készülékek 

kidolgozásával foglalkoznak”. Amely repülıgép, rakéta motorok felhasználásával folyik „és 
kiválóan alkalmas veszedelmes vegyi tüzek oltására.” 5 [4] 
Összegezve. A sugárhajtómő (a repülıgépek „lelke”) „tőzoltósítható”. A világ különbözı 

részein folyó – egyébként eredménnyel kecsegtetı - kísérletek célja az volt, hogy a 
szakemberek a segítségükkel hatékony lépjenek fel: 

 A fáklyatüzek. 
 A zárt térben keletkezett tüzek. 
 A vegyi tüzek ellen.  

REPÜLİGÉP SUGÁRHAJTÓMŐVES TŐZOLTÁSI TECHNIKA 

Zárt térben, és vegyi tőz esetén 

Ez a tőzoltási technika azon alapul, hogy egy helyiségben (garázsban, raktárban, 
mőteremben, üzemcsarnokban, stb.) éledı, vagy már létezı tőz esetén a beltérben levı 
oxigén részarányát folyamatosan csökkentik. A helyiségbe beömlınyílás(ok)on keresztül 
folyamatosan semleges (inert) gázt áramoltatnak be, melynek eredményeként a helyiséget 
korábban kitöltı levegı oxigénjének – mintegy 20 %-os – szintje egyre apad. A helyiséget 
fokozatosan az égés szempontjából semleges gázok töltik ki, ez egyenértékő az oxigén 
elvonással, aminek következményeként az égést fokozatosan megszünteti. Az oltóhatást víz 
beporlasztásával szokták növelni. 

„A tehergépjármő alvázára szerelt motor percenként 1274 köbméter semleges gázt 

fejleszt, fogyasztása percenként 24 liter kerozin és 264 liter víz. A kísérleteket egy 
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használaton kívüli sörgyárban végezték. Az épület bonyolult folyosók és helyiségek 

sokaságából állt. Amint meggyújtották a tüzet, az épület ellentétes oldalán az ajtónyíláshoz 

hajlékony tömlıt szereltek a motor kipufogójáról, majd az ajtónyílást bezárták. A motor 

indítása után öt perccel a levegı-gáz sugár elérte a tőzfészket, s újabb öt perc múlva a tőz 

kialudt. Kísérletek végeztek egy hajó rakterében is. A tüzet ebben az esetben is öt perc alatt 

likvidálták.”
6 [2] 

Angol szakemberek vegyi tüzek sugárhajtómővel történı oltásával kapcsolatos 
kísérleteket is folytattak. „A repülıgépek hajtómotorjai – rakétamotorok – percenként több 

tízezer köbméter gázt lövellnek ki. A távozó kipufogógázban alig 4-5% oxigén van, tehát az 

ilyen gázzal elárasztott helyiségben égés egyáltalán nem lehetséges. Gépkocsira szerelt 

rakétamotor által kibocsátott – lehőtött és utánégetett – gáz kiválóan alkalmas veszedelmes 

vegyi tüzek oltására.” 7  A közleménybıl kiderül, hogy ezzel az eljárással eredményesen 
lehet a vegyi tüzek ellen fellépni. [4] 

Fáklyatőz oltása turbóreaktív oltógéppel 

A sugárhajtómő „tőzoltósítása” azon a területen forradalmasította az oltási technikát, 
ahol addig csak - hosszú ideig tartó küzdelemben - emberfeletti teljesítményekkel lehetett a 
célt elérni, azaz a gáz-, és olajkút-tüzeket megfékezni, a fáklyatőzzel szemben eredményesen 
fellépni. A turbóreaktív oltógép egy sugárhajtású repülıgép hajtómőre épülı tőzoltószer, 
ahol a hajtómővet rendszerint egy terepjáró gépjármő (harckocsi) alvázára szerelik, a 
hajtómőbıl kiáramló gázsugarat használják tőzoltásra. Vizsgáljuk meg a mőködését. 
A turbóreaktív oltógép mőködési elve. A gázturbina nagy levegıigénnyel mőködik. A 

hajtómő indítása után a centrifugális légsőrítı (kompresszor) a levegı nyomását mintegy 
többszörösre növeli. A levegı – a kompresszor-forgórész kialakítása révén – sugárirányban 
hagyja el a légsőrítıt, és a bevezetı nyíláson keresztül a több csöves égéstérbe kerül. Itt a 
levegı a beporlasztott tüzelıanyaggal (kerozin) keveredik. A keveréket meggyújtva állandó 
nyomású folyamatos égés alakul ki. A felhevült és nagymértékben kiterjedt gázok a turbinát 
forgatják. A turbina a vele közös tengelyen levı kompresszort, a hajtómő táprendszerét és a 
segédberendezéseket is mőködteti. Az égéstermék gázok, inert gázok, a gázturbina 
fúvócsövébe kerülnek. Ez a szerkezet a hıenergiát mozgási energiává alakítja át, vagyis a 
gázokat a hımérséklet csökkenéssel párhuzamosan felgyorsítja. Innen a gázsugár kb. 2000 
km/óra sebességgel lép ki a szabadba, a hımérséklete ekkor 500-600 C0. [6] [9] [10] 

A sugárhajtómőbıl nagy sebességgel kiáramló égéstermék gázáramába közvetlenül a 
kilépésnél három sugárcsövön keresztül kötött sugár formájában percenként mintegy 6000 
liter vizet fecskendeznek (lásd a 2. ábrát). A gázáram nagy sebessége a vízsugarat 
elporlasztja, a víz pedig hőti a gázt, miközben egy része gızzé alakul. A továbbáramló 
égéstermék és a diszpergált víz egy különleges keveréket alkot (inert gáz és gız keveréke), 
amely a tőzoltásban szükséges katalitikus hőtı és oltóhatást fejt ki. A létrehozott nagy 
átütıerejő oltósugár 35-40 m hosszú, 10-15 m átmérıjő. A legjobb oltóhatást a géptıl 15-20 
méterre fejti ki. [6] [11] 

Számítások alapján 15-18 méterig lineáris áramlás van a gázsugárban. Mivel az inert 
gázsugár a szabad levegıvel keveredik, a turbulens áramlás a fúvócsı után közvetlen 
fokozódik, és az áramlási sebesség egyre csökken. Ezért szükséges a kitörés pontjának a 
lehetı legkisebb távolságra való megközelítése. Ilyen helyzetben a kút környezetének a 
hımérséklete 1200 – 1300 C0. Ezt a magas hıt csak intenzív vízhőtéssel lehet csökkenteni a 
védıruhában még elviselhetı szintre.[6] [8] 

A gép oltómechanizmusa a nagy sebességenergiából adódó átütıerın alapszik. A benne 
levı vízköd igen jó hatásfokkal alakul gızzé és fejti ki hőtıhatását. A keletkezett gızfelhı 
(lásd a 3. ábrát) és a hordozógázként használt inert kipufogógázok fojtóhatása jelentıs, az 
égési térbıl kiszorítja az oxigént. Nem visz be levegıt a tőztérbe, mert a porlasztást és a 
szállítást egyaránt inert gázok végzik. Valószínő, hogy a tőzoltásban szerepet játszik a köd és 
gızszemcsék negatív falhatása is, homogén és heterogén antikatalízisként. Az oltás után az 
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oltósugár takaró hatása érvényesül, mert szinte korlátlan ideig, és ráadásul olcsón tartható 
fenn a nagy geometriai kiterjedéső oltósugár, ami a visszagyulladást megakadályozza.8 [6] 
[8] [11] 

A turbóreaktív oltógép által létrehozott különleges keverékbıl álló oltósugár az 
alábbi hatásokkal képes a fáklyatüzet megszüntetni: 

 Fúvó hatás. A sugárhajtómő fúvócsövébıl kiáramló égéstermék sebessége ~ 
600 m/s. A hajtómő keltette gázsugár sebessége az oltógéptıl 15-20 méter 
távolságra is összemérhetı a feltörı olaj-, vagy gázsugár sebességével. A két 
sugár találkozási pontjában a sebesség vektorok vektoriálisan összegzıdnek. 
Az eredı vektor irányán a lángfront eltolódik (ez úgy látható, hogy az 
oltógép a lángot a kútról leemeli, és a kútról távolodó irányon eltolja). A 
sebesség összetevık eredıjeként a lángfront visszaterjedési sebessége a 
feltörı sugár sebességénél kisebb lesz, ez pedig a láng kioltását eredményezi, 
ugyanis a láng az eredı sugárirányban elıre haladva elalszik.  

 Fojtó hatás. A sugárhajtómőbıl kiáramló gáz oxigénben szegény, tehát az 
égés intenzitását csökkenti.  

 Hőtı hatás. A nagy sebességő forró gázsugárba 3 db. sugárcsıbıl nagy 
mennyiségő vizet juttatnak. A gázsugár a nagy sebesség miatt a vizet 
elporlasztja, magas hımérséklete miatt közben melegíti is. Közben a magas 
hımérséklető porlasztott víz egy része gızzé alakul, (1 gr. víz elpárolgásához 
540 kcal hı kell), azaz hıt von el, ezzel csökkenti a fáklya újra 
gyulladásának lehetıségét. A gáz-, vagy olajkút áttüzesedett fém alkatrészei 
az ismételt lángra gyulladást idéznék elı, ha a sugáráramban porlasztott víz 
ezek hőtésérıl nem „gondoskodna”.  

 Expanzív hatás. A hajtómő magas hımérséklető gázsugarától, a gáz- vagy 
olajkút tüzétıl izzásig felhevült alkatrészeitıl gızzé váló víz terjeszkedik. A 
halmazállapot változás miatt, azaz a légnemővé váló víz térfogata 1654 
szeresre nı. Ez a folyamat a tőz táplálásához szükséges oxigén (levegı) 
áramlását akadályozza. [6] 

Ezek a hatások egyidejőleg, egymást kiegészítve, együttesen hatnak. Hatásosságukat 
azonban befolyásolja az turbóreaktív oltógép és a fáklyatőz egymáshoz viszonyított 
távolsága.  

Magyarországon eddig két darab egy-egy MíG-15 sugárhajtómővel rendelkezı 
turbóreaktív oltógépet építettek, ezek az Szeged-Algyı-i tőzoltó parancsnokság technikai 
eszközeinek állományában vannak, és szükség esetén teljesítettek, teljesítenek szolgálatot. A 
”Big Wind”, a „Kúttőz-ölı”, „Tőzoltó páncélos”, vagy „Páncélos tőzoltó” néven ismert 
turbóreaktív oltógép két darab MíG-21 sugárhajtómővel van felszerelve, ez a turbóreaktív 
oltógép a Pestvidéki Repülıgép Javító Üzemben (Tököl) található. 

A XX. században kibontakozott tudományos technikai forradalom a tőzvédelem területén 
a rohamléptekkel való elırehaladást indukált. Újabb és újabb kihívásokkal kellett 
szembenézni a tőzvédelmi szakembereknek, ennek nyomán egyre korszerőbb tőzoltószerek, 
tőzoltási technikák jelentek meg. Ebbıl a sorból nem hiányoznak a repülıeszközök 
sugárhajtómővei, amelyek ugyancsak tőzoltószerek lettek. A sugárhajtómővek felhasználása 
egy különleges tőzoltási technikai kifejlıdését eredményezte, amelyhez némi adalékot ez a 
tanulmány is szolgáltat. 

A tanulmányhoz mellékelt fényképek a Tőzoltó Múzeum archívumából valók. 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

[1] Hírek. (Magyar Tőzoltó. XIII. évfolyam 12. szám. 1961 december.) 
[2] Turbóreaktív motor vizsgálata.  (Magyar Tőzoltó. XVI. évfolyam 5. szám. 1964. június.) 
[3] HADNAGY Imre József: Fejezetek a szárazoltás, a vízkármentes, valamint a turbóreaktív eszközzel történı 
tőzoltás történetébıl. (Kézirat.) 
[4] Tőzoltás rakétamotorokkal. (Magyar Tőzoltó. XVI. évfolyam 9. szám. 1964. szeptember.) 
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[5] WINKLER László: Magyar repülık, repülı magyarok. (Pallas stúdió. Kossuth nyomda, Budapest 2001.) 
[6] BICZÓ István: Különleges tőzoltó gépjármővek, utánfutók, szerek és felszerelések.    (BM. 
Tanulmányi és propaganda csoportfınökség. Budapest, 1977) 
[7] Természettudományi lexikon. 
[8] BALOGH Imre: Turbóreaktív oltógép. (Tőzvédelem. XXXIV. évfolyam. 1992. január.) 
[9] BUDA Ernı: Az OKGT Kitöréselhárítási Mentıszervezete tagjainak elméleti és gyakorlati 
oktatása, képzése. (Tőzvédelmi tájékoztató. 13. szám. NIM Iparszervezési fıosztály kiadványa.)  
[10] SZENTESI György: A légcsavaros repülıgéptıl a szuperszonikusig.  (Haditechnika. 1975. 
Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest 1975.) 
[11] Tüzek és tőzoltó anyagok. (Tőzvédelem. XXII. évfolyam, 1970. január.) 
[12] Hadtudományi lexikon. M-ZS. (Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest 1995.) 

JEGYZETEK: 

                                                 
1 Ennek egyik emlékezetes példája a csernobili atomerımő robbanásakor bevetett „forgószárnyas tőzoltók” 
emberfeletti küzdelme. 
2 Magyar Tőzoltó /Hírek/ (XIII. évfolyam 12. szám /1961 december/ 9. oldal.)  
3 Mint arról már korábban szó volt a magyar Szilvay Kornél ilyen kísérleteket ezt megelızıen már végzett, sıt 
egy kísérleti berendezése is elkészült, csak a „hajtómő” egy gázturbinával kiegészített dugattyús repülıgép motor 
volt. 
4 Turbóreaktív motor vizsgálata.  (Magyar Tőzoltó XVI. évfolyam 5. szám. /1964. június/ 20. oldal.) 
5 Tőzoltás rakétamotorokkal. (Magyar Tőzoltó XVI. évfolyam 9. szám. /1964. szeptember/ 23. oldal.) 
6 Turbóreaktív motor vizsgálata.  (Magyar Tőzoltó XVI. évfolyam 5. szám. /1964. június/ 20. oldal.) 
7 Tőzoltás rakétamotorokkal. (Magyar Tőzoltó XVI. évfolyam 9. szám. /1964. szeptember/ 23. oldal.) 
8 Tüzek és tőzoltó anyagok. (Tőzvédelem. XXII. Évfolyam 1970 január, 15. oldal.) 


