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Dr. Bánky Tamás

Laboratóriumi minősítő
vizsgálatok – a
megvalósítás harmóniája
és ellentmondásainak
hatása a tűzbiztonságra
Milyen mélységben kell ismernünk a vizsgálatokkal kapcsolatos részleteket a jó tervezéshez, a pontos és biztonságos
kivitelezéshez, a megbízható alapokon nyugvó szakhatósági állásfoglalásokhoz, a nívós szakértői vélemények elkészítéséhez?
Tudunk-e teljesítményigényt precízebben megfogalmazni, ha
jobban ismerjük a jogszabályban található követelmények vizsgálaton alapuló jelzéseit és azok műszaki hátterét? Ezekre a kérdésekre válaszol szerzőnk.
Kulcsszavak: vizsgálati modellek, osztályozás, eredmények alkalmazása, kiterjesztése, teljesítménykritériumok

Tűzvédelmi jellemzők és teljesítmények meghatározása
Ezek alapesetben laboratóriumi vizsgálattal (akkreditált laboratórium által), számítási módszerrel és szakértői elemzés történhetnek.
A minősítési folyamat rendező elve (laborvizsgálat esetén):
▪▪ Szabványos vizsgálat [az anyagok vizsgálatánál egyedi
kitét (szabványos hő, láng, sugárzás); a szerkezeteknél az
EN 1363-1; -2 szerinti hőkitét alkalmazása mellett egyedi
módszerek a teherviselő és a nem teherviselő építményszerkezetekre, a szervizinstallációkra, az épületgépészeti
elemekre, a nyílászárókra stb.] – dokumentuma: a vizsgálati jegyzőkönyv.
▪▪ Osztályozás (az MSZ EN 13501-1…6 és az OTSZ szerint) – dokumentuma: az osztályozási jegyzőkönyv.
▪▪ Vizsgálati eredmények kiterjesztése (pl. nyílászáróknál az
EN 1634-es sorozat és az EN 15269-es sorozat) – műszaki értékelés, szabvány vagy szakértői vélemény alapján.

A vizsgálatok célja
▪▪ A tűzben való viselkedés megfigyelése, az anyagok veszélyességi paramétereinek kvantitatív meghatározása
méréssel (ezek: éghetőség, lángterjedés, füstfejlesztés, káros mértékű toxikus, fojtó és savas termékek kibocsátása,
égvecsepegés, gyújtás-veszélyesség stb.).
▪▪ A szerkezetek tűzhatással szembeni ellenálló képességé-

nek meghatározása (ezek a: teherviselő képesség, hőszigetelő képesség, integritás, légáteresztő képesség, füstzárás,
ütésállóság stb. megőrzése, a hősugárzás mértékének, a
tűzvédő képességnek a mérése).
▪▪ A tűzvédelmi jellemzők megállapítása: (beviteli, „input”
adatok a tűzvédelmi és tűzállósági osztályokba soroláshoz,
illetve a szimulációs, valamint a számítási módszerek alkalmazásához, valamint a szakhatósági és szakértői munkához).
Az anyagok, szerkezetek és berendezések tűzveszélyességi és
tűzállósági vizsgálatai módszer- és berendezésfüggőek; nemzeti
vagy nemzetközi megállapodáson alapulnak: a kitéti hatásokat, a
teljesítménykritériumokat, a modellezési és az értékelési elveket
szabványokban fogalmazzák meg.

Osztályba sorolások

Az anyagok osztályba sorolásához: 7 tűzveszélyességi alapvizsgálat, 4 tető-tűzterjedési, 4 kábelbevonat vizsgálati, 1
gyújtásveszélyességi – összesen 16 különböző – módszer
használatos.
A szerkezetek osztályba sorolásához
▪▪ 3 alapkövetelményt tárgyaló szabványhoz (az EN 1363as sorozat),
▪▪ 5 a nem teherhordó szerkezetek (az EN 1364-es sorozat),
▪▪ 6 a teherhordó szerkezetek (az EN 1365-ös sorozat),
▪▪ 12 a szervizinstallációk (az EN 1366-os sorozat),
▪▪ 3 +1 a nyílászáró szerkezetek (az EN 1634-es sorozat),
(Σ 27 + 9 szabvány)
▪▪ 9 a járulékos tűzvédelmi rendszerek (az EN 13381-es
sorozat) teljesítményének,
▪▪ 1 a burkolatok tűzvédő képességének megállapítására
szolgál.
A homlokzati tűzterjedés folyamatának megfigyelésére és
mérésére 1 szabványos módszerrel (az MSZ 14600-6) rendelkezik a hazai szabályozás.

Vizsgálati szabályok
A vizsgálati eredmények összehasonlíthatósága, ismételhetősége és megbízható megismétlése érdekében (ez a számításokhoz
és szimulációkhoz szolgáltatandó bemenő „input” adatok szempontjából is kiemelkedően fontos) részletesen szabályozottak a
következők:
▪▪ a vizsgálati környezeti, mintavételi, kondicionálási körülmények;

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – 2017/6 szám – Tanulmány

5

▪▪ a próbatestek/modellek kialakítási, beépítési és rögzítési
megoldásai;
▪▪ a hőkitéti hatások;
▪▪ a mért jellemzők installációja: hőelem-elrendezés, nyomásmérés, terhelés;
▪▪ a mért és a mérési adatokból számított teljesítménykritériumok;
▪▪ a végfelhasználás („end-use condition”) figyelembevételével a közvetlen alkalmazás ismérvei;
▪▪ az egyes jellemzők eredményeinek kiterjesztési szabályai.
A hőkitét viszonylatában
▪▪ az anyagvizsgálati módszerek kidolgozásánál: kisláng
gyújtóforrást, 30 kW/m2-es, 40 kW/m2-es és 60 kW/m2es láng- illetve hőhatást modelleztek;
▪▪ a szerkezetvizsgálatokban általánosan emelkedő hőmérsékletű tűzgörbéket alkalmaznak (parázsló tűz-, külsőtűz-,
cellulóztűz-, szénhidrogéntűz-, alagúttűz-görbéket), és
egyes sajátos szerkezetek minősítésénél állandó hőkitétet
tartanak fenn a mérőberendezésekben (20 °C, 200 °C,
200-700 °C, 300-600 °C, 500 °C hőmérsékletet); ezek
önálló jelzéssel rendelkeznek a vizsgálati és osztályozási
jegyzőkönyvekben.

A vizsgálati eredmények alkalmazása
Az eredmények közvetlen alkalmazásával kapcsolatos előírásokat a vizsgálati szabványok, a termékszabványok és az európai,

illetve a nemzeti műszaki értékelések „direct application” címszó
alatt tartalmazzák. Itt a „túlfutási idő” szerepe jelentős.

Az eredmények kiterjesztésének lehetőségei
Az eredmények kiterjesztésével kapcsolatban az európai
szabványosítás nagy erővel dolgozik, egyelőre szabványtervezet
(prEN) státuszú dokumentumokban, önállóan, címükben az
„extended application” kifejezést tartalmazva.
Mikor és milyen szabályok szerint kerülhet erre sor?
Példa: A „Nem teherhordó, minősítő vizsgálattal megállapított
tűzállósági határértékkel rendelkező fémfegyverzetű szendvicspanel
födém” (prEN 15254-7:2016), ha a vizsgált modellen valamilyen
változtatást tervezünk;
▪▪ a szabvány előfeltételeket listáz, majd sorra veszi, hogy a fő
komponensek milyen jellemzőinek, adottságainak a változása eredményez-e és milyen változást az E, illetve az I
jellemző esetében;
▪▪ bevonatos vagy anélküli fegyverzet/lemez vastagsága,
anyaga (acél, korrózióálló acél, egyéb fém), profilméretei;
▪▪ a ragasztóanyag kalorikus adatai alapján a változtatás iránya milyen lehet;
▪▪ a hőszigetelő mag különböző anyagtípusa és összetétele:
SW/MW, PUR, XPS, EPS, Fenolhab, Cellular Glass;
(tömegsűrűségi intervallumok, változtatási %-ok határai
és tűrései, vegyi összetétel és – vizsgálat nélkül – konkrét
tiltás;
▪▪ szerkezeti kialakítás: panelszélesség, -vastagság, -hossz,
szerkezeti kapcsolatok a paneleknél, illetve a befogási és
függesztési megoldásoknál;
▪▪ a vizsgálatban alkalmazott és a kiterjesztésnél figyelembe veendő tűzkitét fajtája;
▪▪ számítással kell ellenőrizni a megváltozott valamint a
fesztáv és a függesztési erő még megengedhető értékét.

Jelenleg összesen 28 ilyen prEN van
▪▪ 4 prEN van a teherhordó szerkezetekre (a 15080-as
sorozat);
▪▪ 7 prEN van a nem teherhordó szerkezetekre (a 15254–
es sorozat);
▪▪ 5 prEN van a szervizinstallációkra (a 15882-es sorozat);
▪▪ 12 prEN van a tűz- és füstgátló nyílászárókra (a 15269es sorozat).

A tűzterjedés vizsgálata nyílásos homlokzatokon
en 1363-1 és -2 szabványok egyenletei
grafikus ábrázolásban
6

A minősítő laboratóriumi vizsgálatokra és a vizsgálati eredményeket felhasználó, egyre jobban finomított áramlástechnikai szimulációk
fejlesztésére/kutatására a tragédiák elkerülése inspirál bennünket.
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változása azonos a szerkezetvizsgálatoknál alkalmazott
kemencetéri hőkitéttel;
▪▪ a homlokzat előtt; (a „külső tűz”-hatással összemérhető);
▪▪ a felső szint ablaknyílásának a vetületében.
Ez a módszer versenyképes és – számos szakember szerint – a
legéletszerűbb ebben a vizsgálati, minősítési, besorolási körben,
nemzetközi viszonylatban is.
Mi a szabvány vizsgálatmetodikai alapkoncepciója?
▪▪ a hőfelszabadulás forrásának, mennyiségének és sebességének mérése;
▪▪ a jelenségek vizuális megfigyelése és az értékelést szolgáló
paraméterek megállapítása, némelyek időbeni változásának regisztrálása.

tűzterjedés az épülethomlokzaton
A hazai vizsgálati módszert az MSZ 14800-6:2009 szabvány
tartalmazza. A módszer lényege, hogy egy kétszintes, szintenként
ablaknyílásokat tartalmazó fogadóépületre kerül fel a vizsgálati
homlokzati modell; (általános esetben a modell mérete: 6 m x 9
m; a nyílások közötti távolság: 1,3 m); az alsó szinten nyílószárnyú ablak van beépítve, a felső szinten nincs, csak nyílás.
Az alsó szinten lévő helyiség a tűztér; ahol szabványos hőmérséklet-idő görbét követő tűzhatást, szellőzéssel szabályozva érjük
el. Erre szolgál a 650 kg tömegű szabványos famáglya; 3,1 MWos hő-felszabadulással, 45 perc égési idővel.
A második szinten a megfigyelő és mérőhelyiség van, ahol a
hőmérséklet, füstsűrűség, toxikus, irritáló, fojtó, korrozív égéstermékek koncentrációjának és a koncentrációk időbeni változásának mérése történik.
A hőmérsékleti viszonyok alakulásának mérése
▪▪ a tűztéri helyiségben: a hőmérséklet-eloszlás és időben

°C

tűzkitörési pontok
Teljesítménykritériumok
▪▪ A tűzterjedés mértéke és mérete/kiterjedése korlátozott
függőleges irányban (felületi égés, károsodott felület);
▪▪ a tűzterjedés mértéke és mérete/kiterjedése korlátozott
vízszintes irányban (felületi égés, károsodott felület);
▪▪ a tűz felfelé terjedése a következő szintre a szerkezet belsejében, a légrésben;
▪▪ a kritikus hőmérséklet-különbség, azaz tűzterjedési határállapot bekövetkezik a megfigyelő helyiségben és a nyílások
közötti falszakasz előtt mért hőmérsékleti adatok alapján;
▪▪ égő, égve csepegő, gyújtásveszélyes vagy nagy tömegük
miatt veszélyesnek minősülő szerkezeti részek, darabok
leesése (ez utóbbiak nagysága számítással vagy tömegméréssel állapítható meg).

Vizsgálati modellek – teljesítmény – kivitelezés

min

3,1 mw-os hő-felszabadulás, 45 perc égési idő

A vizsgálati modellek adottságainak és műszaki jellemzőinek
fontossága, a teljesítménnyel való kapcsolata a kivitelezés során
az egyik fő kérdés. Nevezetesen:
A vizsgálati modell mely részletei módosíthatók? Milyen vonzata van a változtatásnak? Megengedhető-e a változtatás? Igazolható-e a mért teljesítmény?

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – 2017/6 szám – Tanulmány

7

Főszabály: „a minősített rendszerek egységes kezelése”! Példák:
1. burkolati rendszerek

A rögzítő elemek anyaga, fajtái, beépítési módjuk nem változtatható;
▪▪ alternatívákat csak az értékelő dokumentum szerint lehet
alkalmazni (pl. a nem éghetőség nem elegendő a csereszabatossághoz),
▪▪ a megfelelő járulékos tűzvédelmi megoldások alkalmazása;
▪▪ a légrés nélküli és a légréses rendszerek beépítése és rögzítése,
▪▪ a burkolati elemek és geometriai méretük, tömegük és
elrendezésük, anyaguk, komponenseik tűzben való viselkedésének, épségmegőrzésének, törési jelenségeinek vizsgálata,
▪▪ a „desk-top” véleményadás fatális eredményei és kockázata
(lásd a Grenfell épület tűzesetének konklúzióit).
2. külső hőszigetelő kompozit rendszerek (ETICS)

A fogadófallal kompatibilis alapvakolat, hőszigetelő mag
anyaga, rögzítése (peremragasztás, flekkes ragasztás, dűbelezés
anyaga és kiosztási konfigurációja), az üvegszövet anyaga, átlapolása, a beépítési csomóponti megoldások a bélletben, a szemöldök
és könyöklő kialakításánál, az alkalmazható szervesanyag-tartalmú és szervetlen záró vakolatok változatainak meghatározása
az értékelő dokumentumokban lehetséges. Az ettől való eltérés
szabálytalan!

Az eltérések veszélyei és hatása a tűzbiztonságra
A vizsgálatok érvényességi tartománya a modellek alapján
egyértelmű, a létesítés során alkalmazott eltérések kockázata és
veszélyei, hatásuk a tűzbiztonságra jelentős.
Egyedi és gyakori – figyelmet és szakértelmet igénylő – problémák (példák):
Csomóponti kialakítások
Az eltérés hatása nagyon jelentős lehet; nem megengedhető;
ugyanaz a tűzterjedési határérték nem igazolható mindkét megoldásra.

csomóponti kialakítások
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A nyílások közötti távolság eltér az általános minősítési értéktől
Vizsgálati igazolást igényel; a szimulációs igazolásnak lehet
jövője ezen a területen.

a nyílások közötti távolság eltér a minősítettől
Szerkezeti komponensek körének/változatainak bővítése
Eltérő összetételű záró vakolatok esetében számítással ellenőrizendő és igazolható. Az eljárás a következő: szabványos vizsgálattal meghatározott vagy a szervesanyag-tartalomból számított égéshő kontra rétegvastagság összefüggés meghatározása, az
eredmény összehasonlító elemzése és összevetése a vizsgálattal
minősített – ez esetben felső korlátot jelentő tulajdonságú –
komponensével.
Azonos anyagú és elérő vastagságú hőszigetelés alkalmazásának hatása a tűzterjedési határértékre nyílásos homlokzaton
létesített kompozit hőszigetelő rendszerek esetében vizsgálattal
ellenőrizendő és igazolható:
▪▪ a vastagsági méret változása egy új, „K+F” komplex probléma: a rétegvastagsági lépcsők (0-10 cm; 10-20 cm; 2030 cm; 30-40 cm) közötti interpolálás és extrapoláció tilos,
mert nincs megbízhatóan igazolt lineáris kapcsolat a rétegvastagság és a tűzterjedési határérték között.
Bár egyelőre általános szabály és értékelési rend megállapításához nincs elegendő mérési adat, valószínűsíthető azonban, hogy
▪▪ ha a vastagság ≤ 12 cm, akkor a vizsgálati eredmény érvényes 2-12 cm intervallumban;
▪▪ 12-20 cm között, vizsgálatra van szükség, mert az eredmény – nem kizárható, hogy – rosszabb lehet, valószínűleg
az éghető anyag mennyiségének növekedése miatt;
▪▪ 20-30 cm, illetve 30-40 cm között – ha a kompozit rendszer a vizsgálat során nem veszíti el integritását és eredeti
geometriai alakját (nem deformálódik jelentősen) és ezzel
megfigyelhetően hatással van a kilépő lángcsóva alakjára,
azt mintegy eltolja a homlokzati felülettől, ezáltal jobb ered-
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ményt adhat, mint amilyen egy vékonyabb réteg-vastagságnál mérhető; úgy viselkedik, mint egy „virtuális” tűzterjedési
gát. (Ez kontrollálandó, érdemes előzetesen vizsgálni, végül
esetleg igazolni is lehet CFD szimulációval.)

utólagos „kiegészítő” eljárás – kontrollvizsgálatot igényel, a helyszíni adottságok alapján

ablakbeépítési pozícióelrendezés (pl. alacsony
energiafelhasználású épületeknél)
▪▪ az elvárt teljesítményhez tartozó anyagi, szerkezeti paraméterek egyértelmű meghatározása;
▪▪ a vizsgálati eredmények direkt alkalmazásának áttekintő
elemzése;
▪▪ az igényelt, a szükségessé váló eltérések érdekében az eredmények kiterjesztése lehetőségeinek, korlátainak részletes
áttekintése, a felmerülő jogszerű rendezés módjának tisztázása;
▪▪ termékfejlesztések során a szakértői vélemények, a szakhatósági állásfoglalások készítéséhez megfelelő (esetenként magas) szintű és részletességű szabványismeret, szabványalkalmazási jártasság és gyakorlat.

áttörések (konvektorok, szellőző kidobó nyílások és egyéb szerkezeti nyílások stb.)
Összefoglaló értékelés
A tervezői, kivitelezői, szakhatósági, szakértői munka és felelősség szempontjából fontos:
▪▪ a vizsgálati jegyzőkönyvek felhasználhatóságával kapcsolatos formai adatok naprakész ismerete (akkreditált laboratórium; a vizsgálati szabvány érvényessége, alapszintű
ismerete; a kitéti hatások relevanciájának megállapítása);
▪▪ a kapcsolódó osztályozási jegyzőkönyvekben megjelenő
értékelésnek az adott tervhez, projekthez illesztése;
▪▪ a végfelhasználással kapcsolatos ismeretszerzés, helyzetértékelés;

Ne tűnjék közhelynek, de minden választásunkért, döntésünkért,
állásfoglalásunkért – bármilyen „sapkában” vagy pozícióban tevékenykedünk is – felelősséggel tartozunk.

Dr. Bánky Tamás tűzvédelmi szakértő
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Feri Róbert

A beépített tűzjelző
rendszerek téves jelzéseinek
megszüntetése III.
Cikkünk első két részében foglalkoztunk a téves jelzések
megszüntetésének módjaival, ismertettük a tévesjelzés-szűrési
eljárások típusait. Majd részletesen elemeztük, hogy a tűzvédelmi hatóság mely fázisokban avatkozhat be hatékonyan, alkalmazva a hatályos jogszabályokban rögzítetteket, illetve áttekintettük az egyes szereplők feladatait.
Kulcsszavak: szereplők, feladatok, téves jelzési okok, szűrési eljárások, érzékelő típuscsere

A szereplők és feladataik
A téves jelzések megszüntetési folyamatának négy szereplője van.
▪▪ A tűzvédelmi hatóság, mely részt vesz az engedélyezési
eljárásokban, egyeztet a tervezővel, döntést hoz és tűzvédelmi hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a tűzvédelmi
használati szabályok teljesülését.
▪▪ A tervező, aki a létesítés és a használatbavétel során minden körülményt figyelembe véve megtervezi a tűzjelző
rendszert, elkészíti a dokumentációt, illetve az üzemeltetés
alatt a szükséges átalakítások, bővítések előtt a tervmódosításokat elvégzi.
▪▪ Az „ügyfél”, aki a tűzjelző rendszer kiépítésére jogszabály
vagy tűzvédelmi hatóság által kötelezve lett. Ő felelős a beépített tűzjelző berendezés használatbavételét követően az
üzemeltetői feladatok elvégzéséért is. Itt meg kell jegyezni,
hogy a beépített tűzjelző berendezés tulajdonosa és üzemeltetője nem minden esetben egyazon gazdálkodó szervezet.
▪▪ A telepítő, karbantartó szervezet, aki végrehajtja a kivitelezést és az üzemeltetés ideje alatt elvégzi az időszakos
felülvizsgálatokat, karbantartásokat, szükség esetén javításokat, ha és amennyiben erre megbízást kap a tulajdonostól vagy az üzemeltetőtől.

Rendkívüli felülvizsgálat
Mindezekből látható, hogy a téves jelzések megelőzése, megszüntetése az ügyfél, vagyis a beruházó, tulajdonos, üzemeltető
feladata, a szükséges költségek őt terhelik, mind a kivitelezés
mind az üzemeltetés során. Természetesen az ügyfél mindezt a
legkevesebb ráfordítással szeretné megvalósítani, ami gyakran
a tűzjelző rendszer optimális működését negatívan befolyásolja
és adott esetben téves jelzésekhez vezet, melyek megszüntetése
ugyanúgy költségekkel jár. Tehát, amit a tervezési, kivitelezési fázisban megtakarított, azt az üzemeltetési fázisban a téves jelzések
megszüntetésére visszafordítja.
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driftkompenzálás
Feltételezzük, hogy a beépített tűzjelző berendezés üzemeltetése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. Van
felelős személyünk, aki a téves jelzést követően a feladataival tisztában van. A téves jelzést követően megtörténik a rendkívüli felülvizsgálat, melyben rögzítésre kerül a téves jelzést kiváltó ok és
a karbantartó felülvizsgáló cég javaslatot is tesz annak felszámolására. Az üzemeltető pedig elvégzi a szükséges intézkedéseket,
javítást vagy cserét. Az alábbiakban nézünk erre néhány példát a
teljesség igénye nélkül.
Páralecsapódás

Előfordulhat, hogy a tűzjelző rendszer egyes részein vagy
egyes érzékelők környezetében a magas páratartalom és páralecsapódás vagy eszközbe jutó víz következtében keletkezik a téves
jelzés, ami adódhat az épület rossz szigeteléséből, padláson elhelyezett érzékelők esetében vagy hűtőházakban. Ezen helyiségekben az érzékelők helyes megválasztásával a probléma jelentős
része már a tervezési fázisban felszámolható, mégis gyakran az
üzemeltetési fázisban is találkozhatunk vele. Ez az épület állagának romlása vagy helyiségek rendeltetésváltásának következtében
is bekövetkezhet. Ezeket az okokat az üzemeltető által meghatalmazott felelős személynek kell az üzemeletetői ellenőrzés során észrevételezni, majd a felülvizsgáló, karbantartó szervezetnek
rendkívüli vagy rendszeres felülvizsgálás során jelezni.
Megoldás lehet a tömített felületvédett elektronikával rendelkező eszközök alkalmazása vagy fűtött, páramentesített érzékelők használata. Hűtőházak, hűtőhelyiségek esetében az aspirációs
rendszer nyújt stabil megoldást, ahol az aspirációs központ a helyiségben védett térben helyezkedik el, így a hűtött térben csak a
mintavételezési csövek találhatóak.
Füst és gőz

A téves jelzések gyakori okozója a konyhában vagy környékén
sütéskor, főzéskor keletkező füst és gőz. Tervezési, kivitelezési
fázisban mindenképpen foglalkozni kell az olyan helyiségekkel,
helyiségcsoportokkal ahol ilyen tevékenységet folytatnak, folytathatnak. Üzemeltetési fázisban helyiség, helyiségcsoport rendeltetésváltása esetén jobb esetben a felelős személy havi, negyedéves
ellenőrzés során, rosszabb esetben a téves jelzést követően észleli és az üzemeltetési naplóba rögzíti és megteszi a szükséges
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Rovarok, pókok

érzékelők nyilvántartása
intézkedéseket. Alkalmazható szűrési eljárások lehetnek: éjszakai/nappali érzékenység változtatás, adaptív érzékelő használata,
együttes jelzés, csoportdöntés vagy multiszenzor használata, jelenlétüzem vagy érzékelő-típuscsere más tűzjellemzőre érzékeny
automatikus érzékelőre.
Ugyanígy probléma lehet a fürdőszoba, zuhanyzó környékén;
ipari folyamatok során felszabaduló gőznél. Hasonlóan az előzőekben leírtak szerint kell eljárni mind a tervezési, kivitelezési és
üzemeltetési fázisban.
Alkalmazható szűrési eljárások: adaptív érzékelő, együttes jelzés,
csoport döntés vagy multiszenzor használata vagy érzékelő típuscsere.
Egyéb füstök, aeroszolok

Téves jelzések okozói lehetnek még aeroszolok, kozmetikai
füst, szállodai szobákban használt illatosítók, parfümök vagy
diszkófüst. Főleg alacsony belmagasság és kis légtér esetén a cigarettafüst. Ezek jellemzően inkább üzemeltetési fázisban fordulnak elő, és a korábbi téves jelzési okoktól eltérően nehezebben
beazonosíthatóak. Nagy szerepe van itt is a felelős személynek a
téves jelzést kiváltó okok beazonosításában.
Alkalmazható szűrési eljárások: éjszakai/nappali érzékenység
változtatás, adaptív érzékelő használata, jelzésverifikáció, együttes
jelzés, csoportdöntés vagy multiszenzor használata, jelenlétüzem.

Gyakran találkozunk a beépített tűzjelző üzemeltetési és
karbantartói naplójában vagy a rendkívüli felülvizsgálati jegyzőkönyvekben rovarok, pókok vagy muslicák rajzása okozta téves
jelzésekkel. Elsősorban az optikai elven működő automatikus
érzékelők optikai kamráiba bejutó, belepetéző – ott kikelő – rovarok okozzák, de találkoztam már nyomtatott áramkörön, elektronikán hernyófélékkel vagy azok maradványaival. Jellemzően
nyár vége felé, félig nyitott ipari csarnokokban fordulhat elő nagy
számban, de szinte bárhol találkozhatnak a felülvizsgálók, karbantartók rovarszennyezettséggel. Tervezési fázisban nehéz vele
számolni, inkább üzemeltetési fázisban jön elő ez a probléma.
Alkalmazható szűrési eljárások: Sűrű rovarvédő háló az érzékelőn, erre az időszakra tervezett felülvizsgálat, melynek során az
érzékelők tisztításra kerülnek. Itt is fontos a felelős személy észrevételeinek rögzítése a beépített tűzjelző üzemeltetési és karbantartói naplójában, mert prognosztizálható lesz az az időszak, amikor a
rovarokkal számolni kell. Illetve megoldás jelenthet a multiszenzor
alkalmazása is, mert önmagában az optikai kamra rovarszennyezettsége nem lesz elegendő a téves tűzjelzés generálására.
Porosodás

Vannak téves jelzést kiváltó okok, amelyek kizárólag üzemeltetési fázisban jelentkeznek. Ilyen a lassú, folyamatos porlerakódás az érzékelő lencséjén. Ezek szintén az optikai elven működő
automatikus érzékelőkre jellemzőek. Itt felmerülhet a felülvizsgáló, karbantartó felelőssége, ha nem elég gyakran tisztítja az
érzékelőt. Főleg a hagyományos rendszereknél, ahol a tűzjelző
központ nem jelzi az érzékelők szennyezettségi szintjét. Az is
megoldást jelenthet ilyen helyeken, hogy a karbantartási ciklusokat sűrítjük félévről negyedévre, melynek során az érzékelők
tisztításra kerülnek.
Alkalmazható szűrési eljárás: driftkompenzálást alkalmazó
érzékelő használata.
A por vagy szöszpamacsok a szellőző rendszerből a takarítás
során vagy a technológiából adódóan az érzékelőbe juthatnak.

Téves jelzések kiküszöbölése idő szerint

Hosszú időtartamú
▪▪ Driftkompenzálás
Középtávú
▪▪ Éjszakai/nappali érzékenység állítás
▪▪ Adaptív érzékenységállítás
▪▪ Önbeálló előjelzés
Rövidtávú
▪▪ Jelzésverifikálás
▪▪ Együttes jelzés, csoportdöntés, multiszenzor
▪▪ Felügyelt/felügyelet nélküli üzem

érzékelők azonosítása
Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – 2017/6 szám – Tanulmány
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Beazonosításuk, rögzítésük a hatékony beavatkozás érdekében
elsődlegesen a felelős személy feladata.
Alkalmazható szűrési eljárások: éjszakai/nappali érzékenység változtatás, adaptív érzékelő használata, jelzésverifikáció, jelenlétüzem.
Huzat

Elsődlegesen szintén az üzemeltetési fázisban észlelhető az
erős légmozgások, huzat által kiváltott téves jelzések problémája, főleg az ionizációs és optikai elven működő, bejárathoz közeli
érzékelőknél. Itt is fontos, hogy a felelős személy beazonosítsa az
érzékelő helyét és rögzítse a naplóba, megkönnyítve a felülvizsgáló, karbantartó dolgát.
Alkalmazható szűrési eljárások: éjszakai/nappali érzékenység
változtatás, jelzésverifikáció, együttes jelzés, csoport döntés vagy
multiszenzor használata, jelenlétüzem.

Mire figyeljünk?
Az érzékelő típuscserénél (pl.: optikai elven működő érzékelőt hő-hősebesség érzékelőre cserélünk) többek között a védett
terület alaprendeltetését is vegyük figyelembe, hiszen az optikai
elven működő füstérzékelő esetén a tűz kialakulásának korai
szakaszában már jelez, amíg egy hőérzékelő jelzése esetén már
a helyiség füsttel telítődhet. Tehát nem mindegy, hogy közösségi
vagy tárolási az alaprendeltetés. Közösségi rendeltetés esetén az
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automatikus füstérzékelő cseréje esetén inkább a multiszenzort
engedélyezzük.
A több tűzjellemző egyidejű és együttes vizsgálatával működő
kombinált érzékelők általában érzéketlenebbek a zavaró tényezőkre. A különböző érzékelő elemek által mért jeleket ún. tűzkiértékelő algoritmus dolgozza fel, amely jó hatásfokkal képes
kiszűrni azokat a zavaró hatásokat, melyek csak egyes érzékelő
elemekre hatnak.
Végül említsük meg a jó- és a rossz-szándékú jelzéseket, melyek főleg a nyilvánosan látogatható helyeken a kézi jelzésadóknál vagy kollégiumokban, iskolákban lévő érzékelőknél fordulnak
elő. Ezek ellen a legjobb védekezés a megelőzés! Ilyen lehet az
eszközök minél védettebb módon történő elhelyezkedése (pl.
kézi jeladónál átlátszó védőfedél, plomba stb.).
Az alkalmazott szűrési eljárásokról vagy azok kombinációjáról
minden esetben egyeztessünk az elsőfokú tűzvédelmi hatósággal,
illetve a tervmódosítással járó átalakítás, csere esetén az engedélyezési eljárást szükség esetén le kell folytatni!
Feri Róbert tű fhdgy. kiemelt főelőadó
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szekszárdi
KVK., Szekszárd
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Parlagi Gáspárné

Tapéták – dekorációs
célú, tekercs vagy panel
kiszerelésű falborítók
tűzvédelmi kérdései
Bár 20081 óta tűzvédelmi szempontból minden burkolatot/
bevonatot – még a 0,5 mm2 alatti vastagságút is – figyelembe
kell venni, ennek ellenére Magyarországon a tapéták tűzvédelmi
követelményei szinte teljesen kikerültek a szakma látóköréből és
gyakorlatilag semmilyen tapéta nem kerül hazánkban szabványos
tűzvizsgálatra. A problémára irányítja figyelmünket szerzőnk.
Kulcsszavak: tapéták, menekülési útvonal, tűzvédelmi osztály, CE
jel, gyújtásveszélyesség

Tapéták tűzveszélyessége
Annak, hogy a falburkolatként széles körben használt tapéták tűzveszélyességére kevesebb figyelem irányul, egyik oka lehet,
hogy az ellenőrzések során a tapéták európai tűzvédelmi osztályának igazolását nem követelik meg a tűzmegelőzésben dolgozó
szakemberek. Ezt erősíti meg a cikk apropóját adó eset: egy menekülési útvonalra tervezett tapéta kapcsán a forgalmazó
▪▪ mindenféle (német, ISO, olasz, francia, angol és amerikai)
szabványok szerinti vizsgálati- és osztályozási eredményt
bemutatott, csak éppen
▪▪ az európai EN 13501-1 szabvány szerinti osztályozás hiányzott3.
Magyarázata szerint „ezeket el szokták fogadni”. Ezért úgy
véljük, hogy szükséges ennek az építési termékcsoportnak a tűzvédelmi osztály kérdését alaposabban körüljárni, különös tekintettel a menekülési útvonalakon való alkalmazásukra.

Európai tapétaszabvány
A tapétákról az MSZ EN 15102:2007+A1:2012 európai harmonizált termékszabvány rendelkezik; Címe: Dekortapéta. Tekercs
és panel. Ez a szabvány a falburkoló termékek minden formájára
vonatkozik, amelyeket belső falakra, válaszfalakra és mennye1        9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet
2        2/2002. (I. 23.) BM rendelet, Tűzvédelmi műszaki követelmények I. fejezet, Építmények tűzvédelmi követelményei I/2. fejezet, 1.5.6. Burkolatok , 6-os lábjegyzet
3        Magyarországon az európai vizsgálati és osztályozási rendszer
van a követelményekben meghatározva (EN) (sem a francia, sem
a német, sem az angol, sem az ISO, sem bármi más nem fogadható el). Fal- és mennyezetburkolatokra az MSZ EN 13501-1 szerinti A1-A2-B-C-D-E(-F) tűzvédelmi osztályok igazolandók.

tapéta vizsgálata
zetekre ragasztóval rögzítenek. A szabvány nem tesz vastagsági
megkötéseket, tehát a legvékonyabb (<1 mm – nem-lényeges külső komponens4), és a legvastagabb, dekorációs vagy hő- és hangszigetelésre is használt tekercstapétákra vagy paneles falborítókra
érvényesek az előírásai.
Ahhoz, hogy egy európai harmonizált termékszabvánnyal rendelkező terméken fel lehessen tüntetni a CE jelet és ezzel egész
Európában forgalmazni lehessen (2011/305/EU), a szabvány hatálya alá tartozó minden terméknek teljesítenie kell a szabványban
előírt követelményeket, különös hangsúllyal a tűzvédelmi osztályra vonatkozókat. Az a tény, hogy valamilyen tűzvédelmi osztályt
igazol a CE címke, még természetesen nem jelent automatikus
beépítési lehetőséget is minden országban, azt az adott ország
jogszabályi követelményrendszere határozza meg. Hazánkban
erről mindenkor a hatályos OTSZ5 rendelkezik. Az MSZ EN
15102:2007+A1:2012 szabvány a tűzvédelmi osztályra, mint alapvető jellemzőre vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket teszi:
▪▪ Ha a tapétát falak, válaszfalak és/vagy mennyezetek beltéri burkolatának kialakítására használják, a tűzvédelmi
osztály (beleértve a füstképződési (s) és égvecsepegési (d)
alosztályt is) az MSZ EN 13501-1 szabvány alapján legyen meghatározva és igazolva.

4        MSZ EN 13501-1 fogalmak
5        Jelenleg az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
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▪▪ Vizsgálat nélküli besorolásra a szabvány 1. táblázata ad
lehetőséget (CWFT), ha a tapéta bizonyítottan megfelel a táblázatban megadott tűzvédelmi osztály követelményeinek. A szabvány hozzáteszi: noha a CWFT
termékekre nincs közvetlen tűzveszélyességi vizsgálat, a
termékparaméterek közvetett tesztelése szükséges lehet
annak biztosítására, hogy a termék megfeleljen a CWFT
szerinti meghatározásnak (pl.: a sűrűség, a területtömeg,
a hordozó felület paramétereinek és a ragasztó adatainak
az ellenőrzése). A szabvány 1. táblázata lényegileg megegyezik a 2010/82/EU bizottsági határozat táblázatával,
mert a szabványalkotó aktualizálta és beépítette a korábbi,
bizottsági határozattal kiadott rendelkezést.
▪▪ Amennyiben a falburkoló termék vagy a hordozó felület
vagy a ragasztó (ld.: a lábjegyzet a táblázat alján) nem felel
meg az 1. táblázat követelményeinek, vagy ha az 1. táblázatban rögzítettnél magasabb osztályt vár el a terméktől a
gyártó, az MSZ EN 13501-1 szabványban előírt vizsgálati szabványok szerint, a termékszabvány B mellékletében rögzített lehetséges végfelhasználási körülményeknek
megfelelően kell a falburkoló terméket megvizsgálni. A
vizsgálattal meghatározott tűzvédelmi osztály csak a hozzá
tartozó szerelési és rögzítési feltételekkel együtt érvényes.
▪▪ A vizsgálattól eltérő ragasztóanyagokkal vagy más tűzvédelmi osztályú alapfelületen és/vagy alátéttel (pl.: A1-A2
helyett D-s2,d0 MDF lap), más illesztési/átlapolási eljárással az eredmény nem érvényes6.
▪▪ A vizsgálat eredményének esetleges kiterjesztését (pl.: termékcsaládra) a szabvány B melléklete szabályozza.

Hogyan kell jelölni?
A szabvány példával is bemutatja, hogy a CE címkén hogyan
kell feltüntetni azt, hogy a tűzvédelmi osztály milyen feltételekkel
érvényes. Pl.:

Menekülési útvonalak, kiemelt helyiségek
A szabvány megjegyzi továbbá, hogy „F” tűzvédelmi osztályt
akkor lehet feltüntetni a CE címkén, ami egyenértékű a „Nincs
teljesítmény meghatározva” (No Performance Determined –
NPD) értékkel, ha a falburkoló termék használata nem tartozik
a tűzveszélyre vonatkozó nemzeti előírások hatálya alá. Magyar6        MSZ EN 15102:2007+A1:2012 szabvány ZA.1 táblázat
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1. táblázat – A falborítók tűzállósági teljesítmény szerinti osztályozása

Termék a

Egységnyi
területre
jutó maximális tömeg
(g/m2)

Maximális vastagság
(mm)

Cellulózrost-alapú falborítók

190

0,9

Cellulózrost-alapú, polimerrel bevont
vagy nyomott falborítók

470

0,7

Cellulóz- és poliészterrost keverékét
tartalmazó falborítók

160

0,3

Cellulóz- és poliészterrost keverékét
tartalmazó, polimerrel bevont vagy
nyomott falborítók

410

0,5

Polimerrel bevont szövet alapú
falborítók

510

0,7

Cellulózrost vagy cellulóz- és poliészterrost hátlapú, szőtt textil falborítók

450

0,8

Cellulózrost vagy cellulóz- és poliészterrost hátlapú, PVC-habból készült
falborítók

310

1,8

Osztály b

D-s3, d2

a Az EN 15102 szabványnak megfelelő olyan termékek, amelyek egy legalább az A2–
s1,d0 osztályba tartozó, legalább 12 mm vastagságú és legalább 800 kg/m3 sűrűségű,
keményítőt vagy keményítőt és PVA-t vagy cellulózt és PVA-t tartalmazó, valamint
legfeljebb 200 g/m2 mennyiségű ragasztóval bevont felületre kerülnek fel.
b A 2000/147 / EK bizottsági határozat mellékletének 1. táblázatában meghatározott
osztály.
Megjegyzés: A 2000/147/EK bizottsági határozatot a 2016/364/EU határozattal
visszavonták. A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat a
2016/364/EU rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

országon a menekülési útvonalak, továbbá kiemelt rendeltetésű
helyiségek fal- és mennyezetburkolataira van követelmény7.

Éghető kőtapéták
Az utóbbi években megjelentek az ún. „természetes kő” tapéták/
„kőpanelek”. A kifejezés megtévesztő lehet, és sokan úgy vélhetik,
hogy ezeknél garantált az A1-A2-s1,d0 tűzvédelmi osztály, tehát
alkalmasak a menekülési útvonalakra, de ez egyáltalán nincs így.
Ezeknek a tapétáknak ugyan valóban egy nagyon vékony, hasított
kőzet a felületük, de ahhoz, hogy a kőzetlapok ne töredezzenek
szét egy üvegszál erősítésű műgyanta alapba ágyazzák be őket, és
mint építési terméket így fogalmazzák. Az eddig minősítés alá
vont termékek vizsgálatakor a műgyanta típusától és vastagságától, az alkalmazott ragasztó típusától és annak területtömegétől
függően8 D-s3,d0, illetve egy esetben C-s3,d0 tűzvédelmi osztály
igazolódott.
7        54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 2. melléklet 1. táblázat, továbbá a 30. §-50. §-ig terjedő előírások.
8        ld. az MSZ EN 15102:2007+A1:2012 szabvány rendelkezései a vizsgálatokra vonatkozóan

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – 2017/6 szám – Tanulmány

kőpanel dekoráció
A tapétákat vagy panel kiszerelésű falburkolatokat a belsőépítészek sokszor nem teljes falfelületeken, hanem dekorációs céllal alkalmazzák. Hazánkban az OTSZ 194. §-a előírja, hogy az
épületek menekülési útvonalain csak azok a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok (pl.: 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyagok), díszítő installációk, dekorációk építhetők be, amelyek az elhelyezéssel érintett fal
(és mennyezet) vagy a padló felületének szintenként legfeljebb
15%-át fedik le9.

„Kőpanel” - folyosói dekoráció
Mennyezetek, álmennyezetek ragasztott tapétáit, hőszigeteléseit és éghető ornamentikáit, különös tekintettel a menekülési
útvonalakon is alkalmazandókra javasolt megvizsgálni az MSZ
14890:2014 szabvány szerinti gyújtásveszélyesség10 szempontjából is, mert hő hatására a ragasztók többsége kilágyulhat, az
égő/izzó falburkolatot nem rögzítik tovább, ezért az égő anyagból
izzó, lángoló részek eshetnek le, további – a padozaton elhelyezett – anyag meggyulladásának és ez által a tűz kiterjedésének
veszélyét okozva. A vizsgálat segíthet a megfelelő „hőstabil” ragasztó kiválasztásához is.

Összefoglalva
Minden építési célú terméktípusnál, így a tapétáknál és a panel
kiszerelésű falburkolóknál is elengedhetetlen, hogy a termékhez
csatolt hazai vagy külföldi MSZ EN 13501-1 szerinti tűzvédelmi
osztályról szóló jegyzőkönyvet mindig csak az „Alkalmazási terület (Field of application)” figyelembevételével, szükség esetén az
osztályozási jegyzőkönyvhöz tartozó vizsgálati jegyzőkönyvekkel
9        54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 9. § (2)
10        MSZ 14890:2014 - Építési termékek gyújtásveszélyességének vizsgálata. A szabvány tárgya a tűz hatására leeső men�nyezeti helyzetű építőanyagok, szerkezeti elemek és elemrészek gyújtásveszélyességének vizsgálata és értékelése.

panel kiszerelésű hőszigetelő mennyezetburkolat gyújtásveszélyességének vizsgálata
(msz 14890:2014)
együtt lehet értékelni, mert ez utóbbiak tartalmazzák a részletezett és egyéb vizsgálati körülményeket.
Az osztályozási és vizsgálati jegyzőkönyvek együtt igazolják,
hogy a kérdéses tekercs vagy panel kiszerelésű falborítók tűzvédelmi osztálya a használati vastagságban és területtömegben,
konkrétan meghatározott alapfelületen, az alkalmazni kívánt
ragasztóval érvényes-e. Mindezek és a hatályos követelményrendszer figyelembevételével lehet eldönteni, hogy egy tapéta a
menekülési útvonalakon vagy más alkalmazni kívánt helyen a
tűzbiztonság szempontjából megfelelő-e.
Az 1. táblázatba foglalt tapéták (a lábjegyzetben megadott
feltételekkel) és az általunk eddig megvizsgáltak tűzvédelmi osztálya sem teszi lehetővé, hogy ezeket menekülési útvonalakra betervezzék és beépítsék. Az OTSZ követelményei minden esetben
legalább B-s1,d0 vagy annál magasabb tűzvédelmi osztályt írnak
elő, ezért kijelenthetjük, hogy Magyarországon menekülési útvonalakra vagy kiemelt rendeltetésű helyiségekbe csak olyan tapétát, falborítót lehet beépíteni, amit a végfelhasználás szerinti körülményekkel együtt megvizsgáltak az európai vizsgálati rendben
és rendelkezik a megfelelő, MSZ EN 13501-1 szabvány szerinti
tűzvédelmi osztállyal.

Parlagi Gáspárné vizsgáló mérnök
Tűzvédelmi vizsgálati egység
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit
Kft., Szentendre
Tel.: +36 30 512 9251
Email: mparlagi@emi.hu
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Gázjelző
Videómegﬁgyelő
Integrált felügyeleti
rendszerek
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• telepítés
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Fókuszban
Szuperlatívuszok:
megújult a Panther 8x8
A Rosenbauertől már megszokhattuk, hogy folyamatosan
megújítja termékeit. A rendkívül népszerű Panther esetében most
a legnagyobb „párduc” kapta meg az esedékes frissítést. A széria
sikere töretlen: Athéntól Moszkván keresztül egészen Új-Delhiig
a világ kilencven országában 1600 Panther teljesít szolgálatot.

Negyedik generáció – Bécsben
A Panther-széria zászlóshajója, a 8x8 először a genfi repülőtéren állt szolgálatba 1992-ben – az azóta eltelt huszonöt évben pedig
számos alkalommal megújult, akárcsak a 4x4-es és a 6x6-os változat.
Míg utóbbiak két éve, a 8x8 idén kapta meg a menetrendszerű modellfrissítést; a negyedik generáció ismét jócskán hozott újításokat.
Most a Bécs-Schwechati Nemzetközi Repülőtéren mutatták be a legújabb modellt, valószínűleg azért is, mert a repülőtér
üzemeltetése teljes egészében a Rosenbauer-termékskála mellett
tette le – szó szerint és átvitt értelemben is – a garast. A terv
szerint év végéig két Panther 6x6 S áll majd munkába, amelyekkel a reptéri tűzoltóság közutakon, valamint a bevetési területhez tartozó ártérben is közlekedhet majd. Jövőre pedig négy új
8x8-cal egészül ki a flotta, amely ezzel a világ élvonalába tartozik.
Szükség is van rá: a repülőtér tavaly 23,4 millió utast szolgált ki,
és alkalmas az olyan hatalmas repülőgépek fogadására is, mint a
világ legnagyobb utasszállítója, az Airbus A380.

Lényeges újítások
Az új Panther 8x8 esetében mind a motor-, mind pedig az
oltásteljesítmény nőtt, javult az utasbiztonság és az ergonómia is.

panther 8x8 oltólándzsával
A jármű összsúlya 52 tonna, a maximálisan szállítható oltóanyag
pedig 19 ezer literre rúg. Mivel azonban egy repülőtér esetén nem
csak a kapacitás számít, hanem az is, milyen gyorsan ér a helyszínre a segítség, a fejlesztők nem spóroltak a lóerőkkel. A hatalmas tömeget két, egyenként 700 lóerős Euro 5 motor gyorsítja a
135 km/órás végsebességre (és alig 25 másodperc alatt nulláról
nyolcvanra) tandem üzemben. Ebben két 7 sebességes automatikus Allison váltó segíti. Az ún. „Pump and Roll” üzemmódban
viszont a motorok szétkapcsolhatók, ilyen módon – a kerekeket
és a szivattyút külön-külön hajtva – a jármű, mozgás közben is
képes oltani.
A repülőtéri betonon szinte félelmetes sebességgel és fürgeséggel süvít a hatalmas, de a szép vonalvezetésnek köszönhetően
formás jármű. Kell is ez az erő, hisz az előírások szerint a járműnek 3 percen belül a reptér bármely pontjára ki kell érnie.
Ami a szivattyút illeti: az N110 percenként 10 ezer liter vizet képes kijuttatni 10 bar nyomáson. Az oltóanyag kijuttatásáról
RM80 tetővízágyú gondoskodik (9 ezer l/p maximális teljesít-

ICAO besorolás

A repülőtereket a fogadott repülőgépek hossza és a géptest
átmérője valamint maximális törzsszélessége alapján 10 kategóriába sorolják. Például az 5. kategóriában 24-28 méter
hosszú és max. 4 méter törzsszélességű repülőgépek landolhatnak, Ez megfelel egy Boeing 737-es (hossza 28,6531,01 m, átmérője 3,76 m) vagy egy Airbus A318-asnak
(hossza 31,45-37,57 m, átmérője 3,96 m). A 9. kategória
már a 61-76 méter hosszú és 7 m törzsszélességű gépek (pl.
Boeing 747), a 10. kategória pedig a 76 és 90 méter közötti
óriásokat fogadhatja. Ilyen a bécsi is, ahol az Airbus A380
(72,3-79,4 m hosszú és akár 8,4 m átmérőjű) is landolhat.

könnyített ki- és beszállás
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Adatok
▪▪ Motor: két Volvo D16 Euro 5
▪▪ Teljesítmény: 1400 lóerő (össz)
▪▪ Váltó: Allison automata
▪▪ Legénység: 1+5
▪▪ Oltóanyag: max. 16 800 l víz, 2200 l habanyag és 500
kg por / CO2
▪▪ Szivattyú: N110, 10 ezer l/p 10 bar nyomáson
▪▪ Vízágyú: tetőn: RM80, 9000 l/p, elöl: RM35, 4750 l/p.

ménnyel), víz esetén 100, míg hab esetén 90 méteres hatótávval.
A STINGER oltókarnak köszönhetően a repülőgép 16,5 méter
magasságból (itt van jelentősége a géptörzs átmérőjének) felülről
vagy oldalsó pozícióból is elérhető. A karon lévő oltólándzsával
a géptest fala áttörhető, s így egy belsőtéri oltás is lehetővé válik.
A jármű homlokfalán lévő HVLA oltóberendezés a repülőgép
alatti betonon (kifolyt kerozin) vagy a gép alsó részén (futómű/
meghajtómű) keletkezett tűz oltására tervezett. Ennek az RM35ös vízágyúnak 4750 l/p az oltásteljesítménye és a hatótávja sem
marad el (85 méter víz, míg 76 méter hab esetén) a nagy testvérétől. Az egész járművet akár egy tűzoltó is képes kiszolgálni!
A legnagyobb újítás mégis a direkt szivattyúmeghajtás, amely az
eddigi kapcsolási időt közel 70%-kal csökkentette.

porágyú

Javított utasvédelem
A legénységi kabin kitűnő védelmet nyújt az utasok számára,
mint ahogyan azt az ECE R29/3 ütközési tesztek bizonyították.
Az 52 tonnás jármű alacsonyabb súlypontja kiváló menetstabilitást biztosít.
Az egyes alkatrészek áthelyezésével a kabinra üzem közben
gyakorolt hatások enyhültek. Így például a „Pump and Roll”
üzem közben az új szivattyú kapcsán keletkező vibrációk kevésbé
érik a fülkét.

reptéri erődemonstráció
18

a vezetőfülke
Az új X-keret teljesen körbeöleli a sofőrfülkét, így biztosít
még nagyobb biztonságot; a tervezők azonban egyúttal növelték a kilátást is. Az új Panther a frontális ütközésekre vonatkozó
ECE R29-3 szabványnak teljes egészében megfelel. Az új LED
menetfények a rossz időben is kitűnő láthatóságot garantálnak;
ráadásul a továbbfejlesztett kabinbejárat és a megvilágítás a ki- és
beszállást még biztonságosabbá teszi. A közlekedésbiztonságot a
legmodernebb kisegítő rendszerek szavatolják, a keréknyomás-figyeléstől az elektronikus menetstabilizáló rendszeren (ESP) keresztül egészen az ütközésgátló radarig. A hatalmas, lendületben
lévő tömeg biztonságos megállásáról elektronikus fékrendszer
gondoskodik.
A Panther a Rosenbauer csúcsmodellje. Minden részegység
gyártását saját maguk végzik, így az előzetes tesztelésektől a jármű távdiagnosztikáig, sőt a szimulátorokkal végzett oktatásig,
az oktatóprogramok fejlesztéséig ügyelnek a részletekre. Az új
csúcsmodellből már 16-ot rendeltek.
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Új Panther 6X6 HRET
Budapesten
Szeptember 15-én, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtéren is debütált egy új, Panther 6x6-os jármű. A 4. generációs jármű már első pillantásra gyorsaságot és teljesítményt
sugároz, amit a markáns külső is hangsúlyoz.

Óriási teljesítménynövekedés
A Panther integrált szivattyúi (N80 és N65) az elődeinél másfélszer nagyobb, max. 9000 l/perc teljesítményre képesek; a 16,5
méteres, hőkamerával felszerelt, kinyitható oltókar hatékonyabb
oltást tesz lehetővé. Ez a széles törzsű, nagy repülőgépek esetében
fontos, mint a Boeing 777 vagy 747-8F típusok. Hosszuk közel
74 m, magasságuk 18,5 m. Ezek a 9. kategóriába sorolt reptereken szállhatnak le.

Fő műszaki adatai
▪▪ Oltóanyag: víz: 12 000 l víz, 1500 l habanyag, 250 kg por
▪▪ Szivattyú: N80 Rosenbauer, 9000 l/p 14 barnál.

budapesti új panther 6x6 hret
▪▪ Vízágyú: az oltókaron kombinált (víz, hab, por) ágyú, utazó helyzetben 6000 l/p, kiemelve 3800 l/p teljesítményű
vízzel és habbal, porral 15 kg/s. Orron: 1500 l/p vízzel és
habbal, 15 kg/s porral.
A 6 sebességes 700 LE teljesítményű, környezetbarát Euro
5-ös motor, automata váltóval, 34 másodperc alatt álló helyzetből
80 km/órás sebességre gyorsítja a 38 tonnás tömeget. Az elérhető
csúcssebesség 115 km/h.
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Mentőlépcsők
repülőgépekhez
A bécsi repülőtér teljes mentési palettáját felvonultató
Rosenbauer bemutatón, különlegességük okán, a mentőlépcsők
is felhívták magukra a figyelmet. Közelebbről pedig már a bennük rejlő beavatkozási filozófia vált izgalmassá.

Komplex szemléletmód

speciális szerszámok kéznél

A mentőlépcsők a repülőgépek utasainak gyors kimentéséhez
készült mentőeszközök, de egyben a tűzoltóság és a mentők számára szükséghelyzetekben a biztonságos belsőtéri beavatkozás
feltételeit is lehetővé teszik. Ebből a szempontból érdekes az a filozófia, amit a Rosenbauer által alkotott jármű képvisel. Azt talán
mondani sem kell, hogy a járművet egy ember – a járműfülkében
elhelyezett monitoron keresztül – kezelheti, gyorsan és egyszerűen kiválasztva a különböző géptípusok ajtómagasságait, amit
a jármű rendszere automatikusan nivellál. A felvonuló tűzoltók
viszonylag széles platformon dolgozhatnak, amit zárt oldalfalak
tesznek számukra és a mentendők számára biztonságossá. A hidraulikus teleszkópos lépcsőket lehajtható rámpával látták el, teljesen biztonságossá téve a betonra érést.

gombnyomás – a többi automatikus

Lépcső 110-zel

A járművet vizsgálva egy 26 tonnás monstrumot láthattunk, 540 LE teljesítményű Euro 5-ös MAN motorral,
melynek erejét kiválóan mutatja, hogy 27 másodperc alatt
képes 80 km/óra sebességre felgyorsulni, miközben a végsebessége 110 km/óra.

telepített mentőlépcső

rosenbauer mentőlépcső: az első és a felső
mentőplatform
20

A beavatkozás filozófiáját a platformra helyezett felszerelések
és az első mentőplatform mutatja igazán. Ez a jármű orrészére
telepített hidraulikusan emelhető mentőplatform, 1 és 3 méter
magasságban, a mentőlépcső alatt, a repülőgép alsó szintjein teszi
lehetővé a munkálatokat, miközben a felső platformon az utasok
mentése és esetleg aktív védelme zajlik. A felső platformon az
utasok mentéséhez és a repülőgép utasterébe való behatoláshoz,
beavatkozáshoz szükséges felszerelések vannak.
A gyors beavatkozáshoz teleszkópos cső és tömlők szállítják a
vizet, a 30 méter hosszú alaktartó D tömlővel felszerelt dobhoz.
A vízsugár mellett nagynyomású ventilátor biztosítja a füst és a
lángok elterelését a mentés idejére, vagy védő vízfüggöny kialakítását, míg az elektromos célszerszámok a rögzítés, behatolás,
vágás feltételeit.
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Balatonföldváron
debütált a Bronto F45XR
A Magyar Tűzoltó Szövetség szakmai napján, 2017. szeptember 30-án, Balatonföldváron mutatkozott be szélesebb közönség előtt a Bronto új emelőkosaras mentőgépjárműve. Túl
azon, hogy hamar a közönség kedvencévé vált, a szakmailag
mélyebben érdeklődő is láthatta és érzékelhette az erőben rejlő
finomságot, gyorsaságot, stabilitást.

a bemutató helyszínén

Magasból mentés, magas fokon
Az F45XR az F-XR széria kisebb darabja, de ez messze nem
jelenti azt, hogy a „nagyobb testvér” F60XR-rel szemben bármi
szégyellnivalója lenne. A negyven méter feletti munkamagasságú emelők között legjobb – 45 méteres – emelési magasságot
biztosító F45XR gyorsan és pontosan juttatja célba a kosarat. A
mentés maximális kinyúlása 26,6 méter lehet, a kosárban pedig
legfeljebb fél tonna összsúly szállítható. Magáról a kosárról tudni
kell, hogy rendkívül sokoldalú. A 2,25 x 1,15 x 1 méteres kosár
frontmérete 1,2 méter, vagyis ekkora a beszálló szélesség, ami elé
még egy 1,26 x 0,65 méteres előre illeszthető mentőplatform helyezhető, 250 kg-os terhelhetőséggel. A kosárra egy 200 kg-os
terhelhetőségű oldalkonzol is csatlakoztatható és van rászerelve
az ereszkedést szolgáló mentőbak is.
A kosárban gyorsbeavatkozó, magasfeszültség elleni védelem,
intelligens mentőfelügyeleti funkció, mentőcsörlők, oldalra mentőhordágy tartó is felszerelhető. A működésbiztonságot mutatja,
hogy mindezt a felszerelést és munkát a gép 15 m/sec szélsebességnél minden körülmények között biztosítani tudja. Ha mindez
nem lenne elég, egy integrált display-jel ellátott videokamerarendszer is csatlakoztatható hozzá.
Ami az oltási tulajdonságait illeti, az is imponáló. Egy ilyen
gyorsan és a tagolt épületek mögé manőverezni képes jármű az
egyre bonyolultabb épületszerkezeteknél vagy zártsorú beépítésnél is hatékony lehet, nem beszélve a nagy magasságokról. A
vízágyúja 70 méteres hatékony sugártávolságra képes, fel/le 42/45
fokban, balra és jobbra egyaránt 60 fokban mozgatható, így egy
kitalpalással nagy területet képes oltósugárral lefedni. A kosár és

a beavatkozók védelmét két 120 l/perc teljesítményű, elektromos
vezérlésű vízfüggöny szolgálja. A magasban történő belső téri beavatkozáshoz egy 20 méteres gyorsbeavatkozó tömlő is rendelkezésre áll. A maximális nyomás 16 bar. Ezzel az épület, tetőtér
belsejébe hatolva lehet gyors és víztakarékos oltást végrehajtani.
Magyarországon a legmagasabb, Scania alvázra épített verzió
járt, de számos más alvázra (Mercedes Econic, MAN) is építik.
Ami a közös ezekben, hogy a működési tartomány mínusz 25
métertől plusz 45 méterig tart, közben az oldalirányú munkavégző képessége is lenyűgöző.

Kezelhetőség és biztonság
A szakmai napra korán érkezők megtapasztalhatták a jármű
mozgékonyságát is. Habár az eseményre a legnagyobb, Scania
alvázra épített verzió járt (amely majd’ tíz méter hosszúsága mellett 3,77 méter magas), a bemutatónak helyt adó kempingben
viszonylag kis helyen talpalt le. A járműnek már 2,7 m hely is
elég ehhez, annak ellenére, hogy a teljes talpalási szélesség a 6,2
métert is elérheti. A talpalás ráadásul meglehetősen gyors – a
gyári adatok szerint a kerekek teljes elemelkedése összesen 25
másodperc alatt történik meg. A talpak 20 fokot mozgathatók
minden irányba, így a rögzítés egyenetlen talajon is biztonságos.

Főbb adatok

▪▪ Alváz: Scania P410
▪▪ Összsúly: 24,9 t
▪▪ Max. emelési magasság: 45 m
▪▪ Max. kinyúlás: 26,6 m
▪▪ Méretek (maxhoxszé) 3,77 x 9,97 x 2,5 m
▪▪ Max. vízkibocsátási teljesítmény: 3800 l/p
▪▪ A vízágyú max. hatótávja: 70 m

oltás és mentés egyben
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bronto+ system színes, érintőkijelzős monitor

a bronto skylift f45xr működési tartománya
A kezelés LED kijelzőkről oldható meg, mint ahogy innen
olvashatók le a főbb információk is. A hét colos, érintőkijelzős
LED kontrollpanelek napfényben is jól láthatók, könnyen áttekinthetők; a gyártó pedig a könnyű kezelhetőségről is gondosko-

45 méteres emelési magasság
22

kezelőpult a kosárban
dott. A kezelőfelület mentes a bonyolult, hierarchikus felépítéstől – bármelyik funkció könnyen és gyorsan elérhető. Ráadásul a
kezdőképernyő a felhasználó által szabadon módosítható, ikonok
adhatók hozzá és távolíthatók el igény szerint. A kezelhetőségnél
még egy plusz pont: a rezisztív kijelzők magas érzékenységűek,
így kesztyűben is könnyű kezelni őket.
A tolólétrás vagy csuklógémes vitában a gyártó állást foglalt.
Létratagok beépítésével ötvözték a két rendszer előnyeit. Ezzel a
sokoldalúság (életmentés, tűzoltás, műszaki mentés), a szűk helyen való biztonságos működés és a „takart” területek elérésének
igénye, valamint a manőverezés biztonságát szavatoló automatizált, számítógép-vezérlésű rendszerek alkalmazása biztosított. A
mentőkosár sokoldalú felhasználhatóságának (bajbajutottak, sérültek mentése, vízágyú, oltóvíz csatlakozás, áramellátás, hidraulikus és magasnyomású szerszámok működtetése, stb.) biztosítása
nagy taktikai előny. Az 500 kg-os kosárterhelhetőségből adódóan
a kiegészítő rámpán is tartózkodhatnak mentendő személyek,
amit egy lehajtható védőkeret tesz biztonságossá.
Mivel a kosár szinte folyamatosan mozgásban volt, az érdeklődőknek nagy számuk ellenére sem kellett hosszú ideig sorban állniuk,
hiszen a kosár teljes felemelése alig 90 másodperc alatt megy végbe, így
egy oda-vissza út három perc alatt megvolt. A működési gyorsaságra
jellemző, hogy 25 másodperc alatt szintezés és 210 mp a 360 fokos
körülfordulás ideje. Mindezt a gépet kipróbáló profi magasból mentőt
kezelők szerint szinte leheletfinoman végezte a gép.
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Márhoffer-Füstös Viktória

Kombinált bevetési
járművek
A „több” bevetési technika „egy” hordozó járművön elve a világban a cserefelépítményes és kombinált járművekben testesül
meg. Mégis céljaiban és gyakoriságában alapvetően eltérő a két
rendszer. Mi a különbség? Melyiket mire alkalmazhatjuk?

Különbségek: kombinált – cserefelépítményes
A cserefelépítményes rendszereknél egy járművel egyidejűleg több célra kialakított technika szállítható, ilyenkor azonban
a helyszínre juttatás sorrendiséget feltételez. Járulékos mozgató
rendszerre – pl. horgos emelőre – van szükség, s ezzel a szállítható felépítmények variálhatósága szinte korlátlan. Ezért ezeket
a járműveket ritkábban alkalmazott, speciális esetekre tervezik
használni. A kombinált járművek ezzel szemben a mindennapos használat során felmerült igények mentén, a sokoldalúság
jegyében születtek. Ezekben a technika állandóan tengelyen áll
készenlétben, a bevetés haladéktalanul megkezdhető, de a variálhatóság korlátozott és így éppen a leggyakoribb megoldásokra
alkalmazható.
A kombinált járművek előnyeit vizsgálva a többoldalúság, az
oltási és mentési feladatok egyben kezelése a legnagyobb előny,
ami egyben költséghatékonysággal (beszerzés, üzemeltetés, fenntartás) is párosul. A hátránya, hogy a minimum két funkció miatt az egy alvázon megvalósított kétféle bevetési jármű, a közel
azonos méretek és teljesítményadatok mellett, nem tud annyi
felszerelést magával szállítani, mint két külön gépjármű. Ugyanakkor a világban számos kombinációt alkalmaznak. A legtöbbet
alkalmazott a kis-közepes magasságokban jól működő emelőkosár és gépjárműfecskendő valamint a mentőszer kombináció, de
sokszor alkalmazzák az emelőkaros kombinált oltójárművet is.

a bronto-heros kooperációban készült kombinált jármű

az allrounder működés közben
Ez az ún. allrounder-koncepció – az angol kifejezés olyan embert takar, aki sokoldalú, több területen is kitűnik képességeivel. A
HEROS és a Bronto Skylift együttműködésében itthon készült
már ilyen jármű, amely 2003-ban osztatlan szakmai sikert aratott.

Új megoldások
Az első hazai F22 MDT emelővel és 3 fős kosárral felszerelt
allrounder minden tekintetben különlegesnek bizonyult. A gépjármű alvázra épített segédalváz elején, közvetlenül a vezetőfülke
mögött állt a 22 m-es munkamagasságú emelőkosár forgótornya.
A vízszintes gémszerkezet alatt pedig egy komplett gépjárműfecskendő felépítményt lehetett elhelyezni. Az emelőkosár maximális oldalkinyúlása 11 m volt. Az F22MDT 4 db hidraulikus
talajtámasza automatikus szintezőrendszerrel volt ellátva, így
minden irányban biztosította a működés közbeni stabilitást. A
teleszkópok és a kosár működtetése és mozgatása mind a talajszintről mind pedig a kosárból vezérelhető volt. A kosárban lévő
tűzoltók védelmét a kosár alján vízfüggöny szolgálta. Taktikai
szempontból nagy előny, hogy ezeknél a járműveknél a kosár,
mentési és önálló tűzoltási célokra is bevethető. Ehhez rendelkezésre áll vízágyú, gyorsbeavatkozó, védősugár, elektromos csatlakozás, amit az áramfejlesztő generátor szolgáltat. Ezzel a kosár
vízfüggönyös védelmét és az oltóeszközök oltóanyag-ellátását a
jármű önállóan képes biztosítani.
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az f22rl emelőkosár alsó kezelőpultja

22 méteres emelő, kombinált megoldáshoz
A Németországban használt mai változat kiválóan bevált tűzoltásra és mentésre szűk utcákban és belvárosi takart helyeken. A
jármű alvázára 2500 l-es rozsdamentes víztartály és 100-200 l-es
habanyag-tartály is felszerelhető és el van látva minden, az elsődleges beavatkozáshoz szükséges felszerelésekkel (szivattyú, habbekeverő, magasnyomású szivattyúrész, gyorsbeavatkozó).

24

A F22RL gémszerkezetének végén egy 22 méter maximális
emelőmagassággal rendelkező, műszaki mentésre, személymentésre és oltásra is alkalmas, a gémszerkezettel 360 fokban körbeforgatható emelőkosár teljesít szolgálatot.
Márhoffer-Füstös Viktória ügyvezető
Bronto Skylift Magyarország
MF Team Kft
E-mail: info@mfteam.hu
http://www.mfteam.hu
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Kutatás
Heizler György

Szendvicspanel falak
– tűzzel szembeni
ellenállásuk
Az eddigi tapasztalatok alapján PUR, PIR, IPN, kőzetgyapot és QuadCore hőszigetelésű szendvicspanel falakkal végeztünk égetési kísérletet. A különbség, hogy a falakat az eddigiektől eltérően átmenő csavarokkal is rögzítettük, ahogy az a
gyakorlatban is történik az építés során. Kíváncsian vártuk, hogy
a valóságban ennek milyen hatása lehet a falak tűzzel szembeni
ellenállására.

Álló panelek – két részletben
A szeptember 5-én, szélcsendes időben lefolytatott égetésen a
teljes összehasonlíthatóság érdekében a korábbi kísérletek feltételeit
teljes mértékben lemásoltuk. A 2x1 méteres, 80 mm vastag hőszigetelő maggal gyártott, szerelhető illesztési hézagokkal ellátott falpaneleket két részletben, függőleges helyzetben, szorosan egymás mellé helyeztünk fel a tartószerkezetre. Egy kivétel volt, a QuadCore,
amelyet csak 150 mm-es vastagságban sikerült beszerezni.
Az így kapott 2x1 méteres falak elé fémtálcába 6 liter gázolajat
és 0,5 liter benzint öntöttünk és azt meggyújtottuk. Így mintegy
300 MJ égéshő szabadult fel.
A kísérlet előtt különös gondossággal megmértük a panelek
súlyát, annak érdekében, hogy a tűz után minden panelt ismét
lemérve és a két adatot összevetve megkapjuk az égés során keletkezett tömegveszteséget.
Egy megtörtént tűzeset nyomán változatlanul azt modelleztük, hogy gázolaj folyt ki a falak mellett, ami meggyulladva azonnal nagy lánggal és sűrű füsttel kezdett égni. A gyújtást követően

teljes lángba borulás – kőzegyapot, pir, quadcore

eltérő színű füst
háromméteres lángok égtek a falak előtt. A panelek tűzhatásra
történő változásaiban jelentős különbség, hogy a csavarok hatására a lánghatás felőli oldalon a lemezburkolat nem vált le, így a
belső hőszigetelő réteg nem érintkezett közvetlenül a lángokkal.
A panelek szélei azonban védelem nélkül, közvetlen lánghatásnak voltak kitéve.

Visszatekintő

A hőszigetelő anyagok égési viselkedéséről, (2014/1. és
2014/2. szám) és a hőszigetelt szendvicspanelekről közölt
(2014/4.) kísérletek után megnéztük, hogyan viselkednek
nagyobb tűz hatásra a fémlemezborítással védett, középen
hőszigetelő anyaggal kitöltött falpanelek (2014/5., 2015/2.,
2016/6.).

A kísérletet az öt anyag miatt két részletben végeztük. Elsőként a PUR és az IPN panel előtt lobbant fel a láng. A PUR
panel lemeze a 2. percben megroskadt, a lemezborítás szétnyílt,
a teljes hőszigetelő anyagmennyiség kiégett. Az IPN előtti tálcában a 3. percben megszűnt a lángolás, a panel szélei kezdetben
kis lánggal égtek, majd füstöltek. A panel állva maradt, szemmel
látható sérülést nem tapasztaltunk.
A második égetésnél kőzetgyapot, PUR és QuadCore hőszigetelésű panelt állítottunk próba elé. Ennél a kísérletnél is az 1
percben a hatalmas lángoktól szinte nem lehetett látni a paneleket, de 1:30-nál már a szabad szegélyek mentén jól láthatóvá vált
az apró lánggal égés. A 3. perc elején a lángolás megszűnt, a gázolaj kiégett. Ekkor a kőzetgyapotréteg felett fekete, a QuadCore
felett fehéres halvány füst volt észlelhető.
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Az anyagveszteségek alakulása három kísérlet során
A panel szigetelőanyaga

Első kísérlet

Második kísérlet

Harmadik
kísérlet

Kőzetgyapot

21%

21%

10 %

QuadCore

Nem szerepelt

29%

13 %

IPN

31%

32%

6%

PIR

43%

42%

21 %

PUR

90%

Nem szerepelt

100 %

pur és ipn

kőzetgyapot, felületi égésnyomok

a pur kiégett, az ipn áll
Mi történt a panel belsejében?
Az égés után a paneleket leszereltük a tartószerkezetekről és a
lemezburkolatot lefejtettük annak érdekében, hogy a hőszigetelő
magon bekövetkezett elváltozások láthatóvá váljanak. Erre egyedül
a PUR panelnél nem volt szükség – ez tartotta magát az eddigi
szokásához, és teljesen megsemmisült. Mindkét oldali lemezfelülete teljesen eldeformálódott. A PIR panel oldalról, a lemezzel és
egyéb módon sem védett szélek felől szenesedett, égett, de végig
jól megtartotta állékonyságát. A kőzetgyapot panel fekete füstöt bocsátott ki az égés során, a lemez alatti felülete megbarnult,
azonban egyéb károsodást nem szenvedett. A kőzetgyapotcsíkok
belseje sértetlen maradt. QuadCore a lemeztakarás alatti részeken
elszíneződést mutatott, azonban a PIR felőli belső szélének közepén, egy kis felületen, erősen szenesedett. Ez valószínűleg annak
tulajdonítható, hogy ezt a panelt kétszer olyan vastag hőszigetelő
réteggel sikerült beszerezni, s így nagyobb szabad felületen érintkezett a tűzzel. Az IPN panel hőszigetelésén alig látszott elváltozás.
Mindezek a mérlegelésen is megmutatkoztak.
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quadcore égésnyomok a szegélyen
A borítás védő szerepe
A harmadik kísérletnél a panelek átmenő csavarral voltak
rögzítve, az előző kettőben ez nem volt így. A kísérletek közötti jelentős különbségek azt is mutatják, hogy a lemezborításnak
fontos szerepe van a panel tűzzel szembeni védelmében, ezért a
különböző ÉMI vizsgálatokon szereplő, rögzítésre vonatkozó kikötéseket nagyon komolyan kell venni. Nem beszélve arról, ha a
panel tűzvédelmi minősítésében az illesztések megerősítésére fűzőcsavarokat is használnak. Ugyanakkor az is feltételezhető, hogy
ez a fűzés, illetve az erősen limitált (pl. 3m) rögzítési távolságra
vonatkozó feltételek gyengébb tűzzel szembeni ellenállást tanúsító hőszigetelő magot rejtenek. Ennek a napi gyakorlatban az
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ipn felülete a lemez alatt

pir felülete a szegélyen és a lemez alatt

a legfontosabb következménye, hogy a mai teljesítménykényszer
és munkaerőforrás-hiány mellett ilyen nagy számban nem fognak rögzítést alkalmazni. Vagyis a beépített szendvicsfalszerkezet
tűzzel szembeni ellenállása nem lesz megfelelő. A rögzítések
számának és elosztásának ellenőrzése hozhatna ebben áttörést,
illetve bizonyos rögzítési gyakoriság felett a minősítés elutasítása
jelenthet megoldást. Ez utóbbi a vizsgálati szabvány módosításával érhető el. Sajnos a tapasztalat szerint nem minden gyártó
tünteti fel ezeket a peremfeltételeket a teljesítménynyilatkozaton,
ezért fontos a megfelelő tűzállósági feltételeket tartalmazó jegyzőkönyv kiegészítő mellékletként történő alkalmazása.
Ez a kísérlet is megerősítette az eddig tapasztaltakat. Egy valóshoz
közeli esetet szimulálva nagyon jelentős különbségeket eredményezett
a panelek viselkedésében. A PUR szigetelésű panel gyakorlatilag itt is
teljesen kiégett. A PIR nem veszítette el állékonyságát, de hőszigetelő
magja 21%-ot veszített a súlyából. Az IPN, a QuadCore és a kőzetgyapot hőszigetelésű panel hatékonyan ellenállt a tűznek. Közülük
az IPN várakozásainkon felüli jó teljesítménye okozott meglepetést. A
kőzetgyapot felületi égésnyomai és fekete füstje a panel ragasztásához
használt PUR-alapú ragasztónak tulajdoníthatók, a QuadCore súlycsökkenése pedig a vastagabb, védelem nélküli hőszigetelő réteg tűzzel
való érintkezésének következménye.
Heizler György ny. tű. ezds.
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História
Dr. Berki Imre

Tűzoltó egyenruházat a
dualizmus időszakában
A kiegyezést követően megnyílt a közjogi lehetősége a magyar tűzoltás rendszere újjászervezésének. A magyar nemzet
azt viszonylag rövid időn belül társadalmi önszerveződés formájában valósította meg. A szervezeti keretek kialakítása után
a módszerek, a képzés és a formai elemek egységesítésére került
sor. Az egyenruházatot mutatja be szerzőnk.

MOTSZ
A polgári magyar állam időszakában a tűzoltás témája igazi
nemzeti ügynek bizonyult, amelyben a társadalom különböző
osztályaiba és rétegeibe tartozók fogtak össze a tűzoltás rendszerének társadalmi alapon megvalósításra kerülő kivitelezése érdekében. Állami feladatköröket telepítettek az Országos Tűzoltó
Szövetséghez, ebből fakadóan pedig e szervezet tisztséget betöltő
tagjainak felkészültségük, felszereltségük és rangrendszerük tekintetében is az állami rendszerhez kellett igazodniuk, amelyet
kiválóan sikerült megvalósítani1.
A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség létrejöttével a tűzoltók álma valósult meg. Alapszabályát a Belügyminisztérium
1871. IX. 12-én látta el a jóváhagyási záradékkal.
Miután sikerült megalakítani az országos szövetséget, a tűzoltók egységesíthették módszereiket, versenyek rendezésével fokozhatták a gyakorlottságot, és mivel a szövetség szava többet ért
a tűzvédelmi kiadásokkal foglalkozó önkormányzatoknál, mint a
helyi testületeké, korszerű eszközök beszerzését eredményesen
szorgalmazhatták.
Az egységesítés jegyében történt meg a tűzoltók
egyenruházatának, rangjelzéseinek és felszereléseinek kialakítása is.

tűzoltó zubbony
Szervezetileg a tűzoltó egységek – a meglévő létszámviszonyokhoz igazodva – szakaszokra (parancsnok +19 fő) és rajokra
(parancsnok +4 fő) tagozódtak. A személyi állomány tiszti karra,
altisztekre és legénységi állományra tagolódott. A tiszti karhoz
tartoztak a parancsnokok, az alparancsnokok, a szakaszparancsnokok (minden 20. ember után került egy kinevezésre), valamint
a tisztviselők/segédtisztek, a titkárok, a pénztárnokok, a jegyzők,
a szolgálatvezetők, a szertárnokok, valamint az orvosok, mérnökök, ügyészek. Megkülönböztetésül a rangfokozatuknak meg-

Egységes szabályozás
Egységes szabályozás keretében 1898-ban és 1908-ban került
kiadásra A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség szervezeti, fölszerelés és rangjelzési szabályzata2.
1        PARÁDI Ákos — PARÁDI József: Rendvédelmünk
1867-1945. Budapest, 2006, Magyar Rendészettudományi Társaság. 77 p. HU-ISBN 963 06 0281 4. 31-50 p.
2        A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség által a magyarországi tűzoltótestületek számára megállapított szervezeti, egyenruházati, rangjelzési és föl-szerelési szabályzat. Budapest, 1898, Magyar Országos Tűzoltó Szövetség. 27 p.

tűzoltó tiszt korabeli öltözetben
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tűzoltó balta

tűzoltó korabeli öltözetben
felelő sisakot, kéthangú jelzősípot3, tiszti baltát, a tűzrendészeti
felügyelők rőzsekést és pallost viseltek.
Az altiszti karhoz tartoztak az őrparancsnokok (19 ember
élén), rajvezetők (9 ember élén), őrvezetők (4 ember élén) Megkülönböztetésül a rangfokozatnak megfelelő sisakot, a beosztásuknak megfelelő felszerelést és kéthangú brémai csontsípot4
viseltek.
A legénységi állomány beosztás szerint a szivattyúsokból,
a rendfenntartókból és a mászókból állt. Legénységi sisakot és
egyenruházatot viseltek, felszerelésük különböztette meg őket
egymástól.

Egyenruházat
Ennek megfelelően alakult az egyenruházat is, mely zubbonyból, nadrágból és sisakból, vagy sapkából állt a megfelelő egyéni
felszerelésekkel kiegészítve.
A zubbony bő szabású, álló gallérral, hátul 3 karikás vitéz-kötésbe átmenő vörös teveszőr-zsinórral szegve készült. A tisztek
gallérja színes beszövés nélküli arany zsinórral szegett volt. A
zubbony mellén két (tiszteknél lent is) zsebfedővel ellátott külső
zseb helyezkedett el, 5 domború sima sárga rézgomb díszítette,
3        Arannyal áttört vörös színű, zubbony felső gombjába gombolt rövid
zsinóron függő sárgaréz síp (tűzrendészeti felügyelőnél fehér fém).
4       Vörös színű, zubbony felső gombjába gombolt rövid zsinóron függő jelzőeszköz.
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mely a tűzrendészeti felügyelőknél fehér fémből készült. Kiegészítésül a tisztek katonai nyakravalót viseltek hozzá. Létezett téli
és nyári változatban. A téli változat sötétkék posztóból készült,
míg a nyári fehér csíkos kék vászonból.
A nadrág, vagy pantalló mindkét oldalán függélyes metszésű
zsebbel ellátott sima szabású nadrág volt. Ennek is volt téli és
nyári változata. A téli a zubbonnyal megegyező sötét-kék posztó,
(tűzrendészeti felügyelőnél fekete) vörös paszpól5 betéttel, a nyári: fehér csinvat6 vászonból készült.
A kabát félcombig érő egyenes szabású, egyhátú egészében
bélelt sötétkékszürke posztóból készült. 60-70 mm széles lehajtott gallérját tiszteknél fekete bársonnyal fedték. Mellén két
sorban, 5-5, tiszteknél 6-6 féllapos sárga (tűzrendészeti felügyelőknél fehér) fémgombbal díszítették, mely állig gombolható volt.
Mindkét oldalon felmetszéssel bírt (bal oldalt a balta számára),
mely három sárga, illetve fehér kis fémgombbal volt begombolható. Mindkét oldalon egy fedővel ellátott zseb volt, a baloldalon
lévő belső mellzseb nyitott.
A tűzoltó köpeny sötét, kékesszürke posztóból készült tér-den
alul érő, volt 70-80 mm széles felhajtható bársonygallérral, elől
két sorban, 6-6 féllapos sárga (tűzrendészeti felügyelőknél fehér)
fémgombbal. Két oldalt fedővel ellátott zsebekkel, hátul a deréknál két fémgombos szorítóval, lent pedig gombolható bemetszéssel bírt. Az ujja 20 cm magasságig felhajtható volt.

Irodalom
A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség által a magyarországi
tűzoltó-testületek számára megállapított szervezeti, egyenruházati,
rangjelzési és fölszerelési szabályzat. Budapest, 1898, Magyar Országos Tűzoltó Szövetség. 27 p.
Dr. Berki Imre igazgató
Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
1105 Budapest, Martinovics tér 12.

5        Kettő anyagszél közé varrt díszcsík.
6        A sávolykötésű szövetek gyűjtőneve.
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Szabályozás
Badonszki Csaba

Változások a „Tűzterjedés
elleni védelem” című TvMIben
Az idei év első félévében kidolgozott és 2017. július 3-án
megjelent „Tűzterjedés elleni védelem” című TvMI-ben történt
változásokat, a megoldások kiterjesztését, s azok tervezésben és
a tűzmegelőzésben kapott szerepét mutatja be szerzőnk.

Új definíciók
Az egyértelmű szakmai meghatározások érdekében számos új
definíció jelent meg a TvMI módosításban. Többek között új elem
a füstgázvezérlő csappantyú és zsalu értelmezése. Megkülönböztethetünk egyszakaszost vagy többszakaszost attól függően, hogy
csak egy tűzszakaszon belüli vagy több tűzszakaszon átmenő
légcsatornákba építhetők be. Tartalmazza a tűzgátló csappantyú
és zsalu fogalmát, amelyek tűzgátló építményszerkezeten átvezetett, tűzeseti funkció nélküli gépészeti vezetéket megszakítva
kerülnek beépítésre. Kitér a tűzgátló mandzsetta meghatározására is, amelyek műanyag vagy szigetelt fém csővezetékek, esetleg
kábelkötegek köré – azok megszakítása nélkül – helyeznek el a
tűzterjedés megakadályozása érdekében. A tűzvédelmi habarcsok
két típus szerinti tagolása lett rögzítve a TvMI-ben, az egyik a

2. ábra
teherhordó szerkezetek járulékos tűzvédelmére használt tűzvédő
bevonat (ezt gyakran tűzvédő habarcsnak vagy tűzvédő vakolatnak is nevezik), a másik a tűzgátló lezárásoknál a kemény lezárás
fő alkotóeleme.

Homlokzati tűzterjedés – franciaerkély

1. ábra

A homlokzati tűzterjedés megakadályozása érdekében új
megoldásokat tartalmaz a TvMI a franciaerkéllyel kialakított
homlokzatok esetében. Itt is általánosan kimondható, hogy vagy
a homlokzati tűzterjedési határértéknek, vagy a tűzterjedési gátnak megfelelő homlokzatot szükséges kialakítani (1. és 2. ábra).
Abban az esetben, ha tűzterjedési gát követelményét kielégítő
homlokzat kialakítást választott a tervező, beruházó, akkor figyelembe kell vennie, hogy a gátként kialakított tűzgátló nyílászáró,
vagy tűzgátló parapetüveg csak megfelelő minősítéssel rendelkező szerkezet és fix (nem nyitható) kivitelű lehet.
Meglévő épületek esetében, ahol utólagos homlokzati hőszigetelő, vakolati és bevonati rendszereket alkalmaznak és az egymás fölötti nyílászárók között a homlokzati tűzterjedés elleni
gát geometriai feltételei nem teljesülnek, elfogadható megoldás,
ha a nyílászárók között A1-A2 tűzvédelmi osztályú homlokzati
hőszigetelő rendszert helyeznek el a tűzterjedési gát geometriai
méreteinek megfelelően (3. ábra). Figyelembe kell venni a homlokzati hőszigetelő rendszer minősítésében foglaltakat.
Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – 2017/6 szám – Szabályozás

31

4. ábra

3. ábra
Zöld homlokzat
Milyen zöldhomlokzat (növényekkel beültetett vagy befuttatott homlokzat) felel meg az OTSZ előírásainak? Erre is választ
ad a jövőben a TvMI. Feltételként szerepel, hogy a homlokzaton
elhelyezett növények nem segíthetik elő a homlokzati tűzterjedést, tűzterjedési gáton nem helyezhetőek el és a mentési ablakok előtt akadályt nem képezhetnek. Rendszeresen gondozni és
ápolni szükséges annak érdekében, hogy ne száradjon el vagy ne
növekedjen a fenti elvekkel ellentétes irányokba és helyekre, a kiszáradt részeket a lehető legrövidebb időn belül el kell távolítani.
Tűzvédelmi szempontból az árnyékoló, akusztikai burkolat,
médiahomlokzat vagy bármely más kiegészítő szerkezet elhelyezése esetén is feltétel, hogy az a homlokzati tűzterjedést ne
segítse elő. Megoldásként elfogadott az A1-A2 tűzvédelmi osztályú szerkezetek alkalmazása vagy amennyiben éghető anyagú a
szerkezet, akkor a homlokzati tűzterjedés elleni védelmet biztosító építményszerkezet geometriai méretein belül nem kerülhet
kialakításra. A mentési ablakok előtt akadályt nem képezhet, de
elfogadható az a megoldás is, ha tűzjelzésre, vagy manuálisan távvezérelve a mentési ablakok elől elhúzható.

Csappantyúk
Tűzszakaszhatáron olyan tűzgátló csappantyú vagy füstcsappantyú építhető be, amely rendelkezik olyan teljesítménynyilatkozattal, amelyben igazolták a tűzállósági teljesítményjellemzőit.
Nem csak a tűzgátló fal vagy a tűzgátló födém síkjába, hanem a
tűzgátló fal vagy a tűzgátló födém síkja elé vagy alá, egyes esetekben a tűzgátló faltól vagy tűzgátló födémtől távol (4. ábra) is
el lehet helyezni, ha a kialakított szerkezet a tűzszakaszhatárnak
32

megfelelően az alkalmazástechnikai utasítás figyelembevételével
van kivitelezve.
Egy tűzszakaszon belül (különböző építményszintek közötti) tűzgátló lezárásra alkalmas – a tűzgátló csappantyún kívül –
minden olyan egyéb tűzgátló záróelem is (pl. hőhatásra habosodó
betétes légszelep, ventilátor, hőhatásra habosodó rács), amelynek
teljesítmény állandóságát teljesítménynyilatkozattal igazolták és
az alkalmazástechnikai dokumentációban foglalt falszerkezetbe
vagy födémbe építették be.

Kábelek – lángterjedésgátlás
A villamos vezetékrendszerek lángterjedésgátlására olyankor is
szükség lehet, amikor a vezetékrendszer nem keresztez építményszerkezeteket (alagutak, nagyobb üzemcsarnokok), erre a TvMI
melléklete tartalmaz megoldásokat. Egyik ilyen megoldás lehet,
ha olyan kábeleket és kábeltartó szerkezeteket alkalmaznak, amelyek anyaguknál fogva képesek a lángterjedés gátlására. Elfogadható a megfelelő tűzvédelmi burkolatok vagy bevonatok, valamint
az aktív tűzvédelmi rendszerek alkalmazása, és megoldást jelenthet a kábelek lángterjedésgátlást biztosító elhelyezése is. A lehetséges védelmi intézkedés a védelmi célkitűzések és az alkalmazási
körülmények (kivitelezési feltételek, időjárásállóság, karbantarthatóság, átalakíthatóság, stb.) ismeretében választható ki.
A lángterjedésgátlás követelményének csak akkor lehet
lángterjedésgátló kábelekkel eleget tenni, ha a kábelnyomvonalon
a kategóriának megfelelő mennyiségű kábel fut. Ez jellemzően
nem nagy mennyiség (mindössze néhány darab), ezért nagyobb
mennyiségű kábel egy nyomvonalon történő elhelyezésekor a
lángterjedés követelmény lángterjedésgátló kábelekkel általában
nem teljesíthető.
Végezetül az új H mellékletre hívnám fel a figyelmet, amely ábrákkal szemléltetve részleteiben mutatja be a tűzterjedés módozatait
a vizsgálati eljárás, módszer és vizsgálati szabványok megjelölésével.
Badonszki Csaba tű. alezredes, főosztályvezető-helyettes
BM OKF Tűzvédelmi és Kéményseprő-ipari Szabályozási
Főosztály
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Dr. Bleszity János, Dr. Joó Bálint

Tűzvédelmi törvénykezés
az ezredfordulón II.
A jogszabályszerkesztők alapvető feladata, hogy a törvénytervezet kidolgozását követően a szakmai egyeztetéseken a tényekből kiindulva, a különféle politikai, szakmai szabályozási
igényeket összehangolva és a lehetőségeket figyelembe véve elkészítsék a Kormány által megtárgyalandó munkaanyagot. Így
történt ez az 1996. évi tűzvédelmi törvénytervezet elkészítésekor is.

A tények
„Mint mondják, makacs dolgok.” A már említett 1986-os
országos, általános körű felmérés legfontosabb megállapításai:
a tűzmegelőzés felszínessége, a tűzvédelmi fegyelem lazasága, a
tűzoltóság személyi- és tárgyi feltételeinek elmaradottsága, az
irányítási és a szakmai felügyeleti rendszer áttekinthetetlenné
válása továbbra is helytállóak voltak. Sőt, a gondok folyamatosan
növekedtek.
A rendszerváltás során a tűzvédelem és a tűzoltóság a politika érdeklődésének látóköréből kimaradt. A tényeket jól tükrözi
a Tűzvédelem 1995. augusztusi számában megjelent írás rövid
felidézése: ,,[…] ha végigtekintünk azokon a változásokon, amelyek
1990 óta a tűzvédelemben történtek, sok jóról nem adhatunk számot.
A minisztériumok, az önkormányzatok, a gazdálkodó szervek és az
intézmények többségénél megszűntek a jogszabályi kötelezettség alapján létrehozott tűzvédelmi szervezetek. Ennek következtében ma már
– kevés kivételtől eltekintve – nincs belső tűzvédelmi ellenőrzés és oktatás. Drasztikusan csökkent a vállalati tűzoltóságok száma. A jegyzők a hatáskörükbe utalt tűzvédelmi hatósági és szakhatósági munkát
formálisan vették át és az abban szakvéleményezőként közreműködő
tűzoltók szakmailag elbizonytalanodtak.
Természetes, hogy elsorvadt a tűzmegelőzés. A bizonytalanná vált
hatósági munka és a gazdálkodó szerveknél a tűzvédelemről való gondoskodás hiánya miatt jelentősen emelkedtek a tűzesetek és a káresetek.
A tűzoltóknak ma közel 30%-kal kell többször vonulniuk, mint
5 évvel ezelőtt. Létszámuk azonban nem növekedett és a technikai
fejlesztésre szolgáló összeg reálértékben jelentősen csökkent. Ma a fővárosban és 93 településen működik készenléti szolgálattal rendelkező
hivatásos önkormányzati tűzoltóság. Figyelembe véve, hogy hazánkban 3125 település van, egy-egy hivatásos tűzoltóságra a saját településen kívül átlagban több, mint 30 település védelme hárul.”
Ha ehhez hozzátesszük a nemzetgazdaság akkori helyzetét
– évi 30-40%-os infláció, áttekinthetetlen privatizáció, gyengén
csordogáló külső források stb. –, a tűzvédelem és a tűzoltóság
alulfinanszírozottságának kedvező változására nem sok esély mutatkozott. A politika mozgástere – annak ellenére, hogy a gondokat reálisnak tartotta – szűk volt, ezért egy lazább, a későbbiekben
körvonalazandó megoldásra hajlott.

laza tűzvédelmi fegyelem: adódtak problémák
Az igények
A tűzoltó szakma részéről nem voltak azonosak az igények.
A hivatásos tűzoltók többsége az önkormányzatokhoz tartozást szerette volna erősíteni a decentralizált szakmai irányítással
szemben. Ugyanakkor igényt tartottak a rendészeti szervi jogállásra. A szakmai feladatok közül a tűzoltást helyezték előtérbe,
míg a hatósági feladatokat az önkormányzatoknál, a tűzvizsgálatot a biztosítóknál, a műszaki mentéssel összefüggő tevékenységet egy később szervezendő baleset-elhárító szervezetnél látták
volna szívesen.
Az önkéntes tűzoltóságok az egyesületi jelleg erősítése mellett
a központi anyagi támogatás növelését igényelték.
A minisztériumok és a gazdálkodó szervek nem mutattak
különösebb érdeklődést a törvénytervezet iránt, mindössze azt
várták el, hogy az ne jelentsen számukra többletkötelezettségeket.
Az önkormányzatok többsége kedvezően fogadta a hivatásos
tűzoltóságokat, ám a fenntartásukat és a fejlesztésüket – kevés
kivétellel – állami forrásokból igényelték.
A társadalmi és a tudományos élet képviselőit fontosabb, általánosabb témák foglalták le, így megközelítően sem adtak annyi
észrevételt a törvénytervezetre, mint azt 1987-88-ban tették.
A tűzoltóságnál létrejött társadalmi szervezetek – MTSZ,
szakszervezetek stb. – nem tudtak közös álláspontot kialakítani
a tűzoltóság jogállásáról és elsősorban a hivatásos tűzoltók jogi
helyzetének stabilizálását követelték.

A lehetőségek
Miután a politika a hivatásos tűzoltóság esetében az osztott
(állami-önkormányzati) irányítás mellett foglalt állást, a szabályozásban a feladatok és a jogkörök elosztására kellett megoldást
keresni. Ez történt a finanszírozás kérdéseiben is. Egyetértés volt
a tűzvédelmi feladatok, jogok és kötelezettségek törvényi szabályozásában, a tűzmegelőzés és a tűzvédelmi fegyelem erősítésében, valamint a biztosítók szerepének a tűzoltóság támogatásába
történő bevonásában is.
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A törvényalkotó a források (működtetés, fenntartás, fejlesztés)
meghatározásán kívül nem vállalhatott kötelezettségeket azok
mértékére és ütemezésére, mert az éves költségvetési törvényekben lehetett e témakörökben döntéseket hozni.
A lehetőségek között meghatározó szerepük volt a rendszerváltás óta elfogadott új szabályozásoknak (pl.: az 1989-ben teljes
körben módosított alkotmánynak, az önkormányzatokról, az egyesülési jogról, a gazdasági társaságokról stb. szóló törvényeknek).
A törvénytervezetnek ezekhez is alkalmazkodnia kellett. (A
II. magyar tűzvédelmi törvény fontosabb összefüggéseinek –
kiemelten – egy-egy tételes rendelkezésének bemutatásánál az
1996. évi XXXI. törvény kiadási évében hatályba lépett szövegét
vettük alapul. A változásokkal a III. részben foglalkozunk.)

A formai átalakítások
Közel negyed század alatt nem csak az 1973-ban elfogadott
Tvr. módosult több alkalommal is, hanem a jogalkotás rendjét is
szabályozták. 1987-ig a szakmai kidolgozást végzők és az Igazságügyi Minisztérium törvényelőkészítői esetenként döntötték el
egy-egy törvény tartalmának, szerkezetének és szövegezésének
módját. A Tű. tv. kidolgozásakor azonban már a jogalkotásról
szóló törvény szerint kellett eljárni.
Ennek megfelelően a Tű. tv. terjedelmesebb (6 fejezet és 49
paragrafus), mint elődje (5 fejezet és 19 paragrafus) volt. Annak
ellenére, hogy átfogóságával a végrehajtók (kötelezettek) számára
nagyobb mozgásteret kívánt nyújtani, mégis a korábbi szabályozásban nem szereplő számos rendelkezés közlésével kellett kibővíteni az új szabályozást. Így pl.:
▪▪ A hatály (személyi, szervezeti, területi, időbeli). Ezek a régebbi szabályozásoknál ritkán, kivételes esetben (Btk., Ptk,
stb.) képezték az adott törvény részeit és egyéb esetben a
jogalkalmazókra bízták a hatály fogalmának értelmezését.
▪▪ Az értelmező rendelkezések, amelyek a törvényben gyakran
használt szakkifejezéseket (tűz, tűzoltás, tűzmegelőzés
stb.) jogalkotói (hiteles) magyarázatát adják. Ezt a végrehajtásra kötelezettek egyértelmű tájékoztatása érdekében
kellett a jogalkotónak alkalmaznia.
▪▪ Az alkotmányos jogok (mozgás-szabadság, magánlakás,
magántulajdon), magántörvényi feltételek bekövetkezése esetén, elrendelhető átmeneti korlátozását (tűzoltás,
mentés érdekében). Ezt korábban alacsonyabb szintű szabályozások határozták meg, és a tűzoltók többnyire gond
nélkül alkalmazták, azonban a szabályozás szintje nem felelt meg az alkotmányban foglaltaknak.

A törvény szerkezete
Jelentősen átalakult a törvény szerkezete is. A törvény címéhez (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról) igazodik a szerkezeti felépítés. Az általános rendelkezések
között találjuk meg a tűz oltásával kapcsolatos szabályokat. Látszólag indokolatlan egy szakmai részterület ilyen módon történő
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műszaki mentés: sarkalatos pont
kiemelése. Azonban ebben a körben olyan feladatok, kötelezettségek találhatók, amely valamennyi magán- és jogi személyre, illetve a tűzoltóságokra egyaránt vonatkoznak (tűzjelzés, tűzoltás,
műszaki mentés).
Ezt követik a tűzmegelőzési feladatok. Logikátlannak tűnik,
hogy a tűzmegelőzés sorrendben hátrébb került, mint a tűzoltás, azonban a törvényben szabályozott tűzvédelmi hatósági
tevékenységnek a magánszemélyek ritkán lesznek ügyfelei (pl.:
tűzvizsgálat) és a jogi személyek többsége is csak meghatározott
körben (pl.: ellenőrzés, tűzvizsgálat) válhat ügyféllé.
A III. fejezet külön foglakozik a magán- és a jogi személyek
általános, illetőleg a gazdálkodási tevékenységet végzők sajátos
tűzvédelmi feladataival. Ezek egy részét korábban minisztertanácsi, illetőleg belügyminiszteri végrehajtási rendelet tartalmazta.
A jogszabály szint emelését a jogalkotás rendjéről szóló törvény
tette kötelezővé (feladat, illetőleg kötelezettség elrendelése csak
törvényi szabályozással történhet).
A IV. fejezet a tűzvédelem és a műszaki mentés területén, illetőleg a tűzoltóságnál érvényesülő irányítási viszonyokat tartalmazza. Az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó
közös szabályokat az V., míg a záró rendelkezéseket a VI. fejezetben találhatjuk meg. Ez utóbbi részletesen előírja a Kormány, illetőleg a miniszterek (különösen a belügyminiszter) tűzvédelemmel, műszaki mentéssel és a tűzoltósággal kapcsolatos tárgykör
szerinti szabályozási feladatait.
Érdekességként megemlíthető, hogy a szakterületre vonatkozó részletes szabályozásokat tartalmazó Tvr. szerkezete ettől teljes
mértékben eltért. A kor gondolkodási rendjéhez igazodva először
az irányítási viszonyokat határozta meg, majd a tűzoltóságokra
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazta és ezt követték a szakmai
feladatok és az érdemi szabályok köre és a gazdálkodó szervekre
vonatkozók tűzvédelmi kötelezettségekkel zárult.

A fontosabb szakmai változások
Meghaladja írásunk terjedelmi korlátait, hogy a Tű. tv. valamennyi rendelkezését, azok szakmai indokolását és az azt megelőző viták érveit bemutassuk. Akit a téma bővebben érdekel, az
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tanulmányozhatja a Tű. tv. miniszteri indokolását, vagy olvassa
el a Tűzvédelem 1996. II. félévi számait, amely hat részben foglalkozik a Tű. tv. elemzésével. A következőkben néhány – a Tű.
tv.-vel újként meghatározott fogalmat, ,,jogintézményt” vázolunk
fel, utalva arra, hogy azok miként hatottak a tűzvédelemre és a
tűzoltóság működésére.
Kezdjük a Tű. tv. címébe került új fogalommal.

A műszaki mentés kiemelésének szakmai háttere
A korábbi szabályozások rendelkeztek a tűzoltóság tűzoltáson
kívüli beavatkozási feladataival. Az ár- és belvíz, a földrengés és
a földcsuszamlás esetén a mentési munkálatokban a közreműködés, egyéb káreseteknél, baleseteknél a segítségnyújtás is a tűzoltóság tevékenységi körébe tartozott. Belső szabályozás a közrend,
közbiztonság fenntartása érdekében is lehetővé tette a tűzoltóság
igénybevételét.
Az élet sok esetben úgy hozta, hogy a közreműködés vagy a
segítségnyújtás – más szerv nem lévén, vagy a feladatot ember,
eszköz, felkészültség hiányában – tényleges feladatvégzéssé vált.
Különösen elszaporodtak az ilyen esetek, amikor 1972. január
1-től az állami tűzoltóság területi szervei tanácsi intézmények
lettek, majd 1990-től önkormányzati intézményként működtek.
Sokszor a tanácsi (önkormányzati) közművek, vállalatok helyett

kötöttségek

a tűzoltók végezték az elhárítási illetőleg a helyreállítási munkálatokat. Az az elgondolás, hogy egy technikai baleset-elhárító szervezet létrehozásával a tűzoltóság e feladatok ellátása alól
mentesüljön csak a szándék szintjén fogalmazódott meg.
A Tű. tv.-ben való fogalomhasználat egyrészt lehetővé tette,
hogy a kárelhárítást, mentést irányító tűzoltó a tűzoltásvezető
jogkörét gyakorolhassa, másrészt a felettes tűzoltó-parancsnokságok irányítási feladataikat a műszaki mentés során is gyakorolhassák. Megjegyezhető, hogy 20 évvel ezelőtt a tűzoltóság
bevetéseinek 35-50%-át, napjainkban a kétharmadát teszik ki a
különféle műszaki mentések (közúti balesetek, üzemi- munkahelyi balesetek, mentési feladatok, a természeti pusztítások esetén a
védekezésben való részvétel).
A következő részben a Tű tv. magánszemélyekre, gazdálkodó szervezetekre, a hivatásos tűzoltóságokra, az önkormányzatiságra, az önkéntes tűzoltó egyesületekre, a tűzoltók biztosítására és a tűzvédelmi
bírságra vonatkozó rendelkezéseket elemezzük.

Prof. Emeritus Bleszity János ny. tű. altábornagy, egyetemi
tanár
Dr. Joó Bálint ny. tű. ezredes, c. egyetemi docens
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Szabályozott és
biztonságos tűzátjelzés
Már több mint két éve a Katasztrófavédelem által kialakított
új központi tűzátjelzési fogadórendszer és ezzel párhuzamosan
az országosan egységes szolgáltatói feltételrendszer bevezetésének. Ez alatt az idő alatt kiderült, hogy a rendszer jól működik,
a problémák alapvetően a szolgáltatói vagy előfizetői szabálytalanságokból vagy pont a terület szabályozatlanságából adódnak.
Azt orvosolandó az IntelliAlarm Zrt. koordinálásával a Tűz és
Riasztás Átjelzők Szövetsége (TRIÁSZ) módosítási javaslatokat küldött a legújabb OTSZ kialakításához.

Pontosabb és bővebb műszaki elvárások
Bár a tűz- és hibaátjelzés témakörére vonatkozóan az illetékes
hatóság már évek óta az MSZ EN 54-21. szabvány iránymutatásait várja el, ez nevesítésre mégsem került az OTSZ-ben. A
helyzet azonban még érdekesebb, hiszen ez a szabvány kizárólag
a végponti eszközök kialakításával és működési elvárásaival foglalkozik, a szolgáltatás egyéb paramétereivel nem.
A tisztázott műszaki elvárások kapcsán a TRIÁSZ új javaslata: a tűz- és hibaátjelző berendezés valamint annak jelzéseit fogadó központi hardver és/vagy szoftver megoldás rendelkezzen
érvényes, az európai közösség valamely tagállamában akkreditált
vizsgáló laboratórium által kiállított „EK- Teljesítmény Állandósági Tanúsítvánnyal” az EN 54-21. számú szabvány vonatkozásában; valamint ezen felül teljesítse a következő elvárásokat is:
▪▪ fizikailag elválasztható legyen a tűzjelző berendezéstől,
rendelkezzen saját, szabotázsvédett házzal, tápegységgel
és szünetmentes tápforrással;
▪▪ ténylegesen is legalább két független interfészen biztosítsa
az adatátviteli kapcsolatot a távfelügyeleti központhoz;
▪▪ lehetőség szerint – amennyiben ez a létesítményben megvalósítható – a két független adatátviteli interfész közül az
egyik vezetékes, a másik pedig vezeték nélküli csatornán
kommunikáljon.

Minősített és megbízható szolgáltatók
Talán a legnagyobb gond jelenleg, hogy a tűzátjelzéssel foglalkozó társaságokra vonatkozóan szó szerint semmilyen elvárás
vagy előírás nem vonatkozik; így pl. egy kvázi nulla infrastruktúrával vagy szakmai ismerettel rendelkező egyéni vállalkozó is
nyújthat jogszerűen emberéletek védelmét célzó szolgáltatást.
Ez már önmagában is hatalmas probléma, ráadásul ez a fajta
„megengedő szabályozás” az egész szektor fejlődésének tekintetében kontraproduktív is: egy ilyen szolgáltatás mindig olcsó lesz,
pont a szabályozatlanság és információhiány miatt az előfizetők
szemében az áron kívül más nem tud értékké alakulni, ezért mindig csak az ár versenyez. Ha viszont csak az ár versenyez, akkor
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mindig csak a rosszabb minőségű és legtöbbször hiányos szolgáltató lesz előnyben, végül nem lesz elvárás komoly, biztonságos és
főleg innovatív szolgáltatások nyújtására.
A helyzet megoldására a TRIÁSZ egy új elvárási listát állított
össze, melyben a szolgáltatók számára kötelező, hogy:
▪▪ a diszpécserszolgálaton egy időben szolgálatot teljesítő
személyek száma 500 védett objektumonként minimálisan 1 fő legyen;
▪▪ folyamatosan legyenek tagjai olyan tűzátjelzéssel foglalkozó szakmai szövetségnek, mely rendelkezik a területre
vonatkozó etikai kódexszel;
▪▪ a nyújtott szolgáltatás kapcsán minden hónap végén tegyék közzé tárgyhavi rendelkezésre állási mutatóikat;
▪▪ rendelkezzenek folyamatosan felülvizsgált MSZ EN ISO
9001 minőségirányítási és MSZ ISO/IEC 27001 információbiztonsági irányítási rendszerrel;
▪▪ folyamatosan rendelkezzenek minimálisan 50 millió forint
éves kárérték fedezésére létrejött szakmai felelősségbiztosítással Magyarországon bejegyzett biztosító társaságnál;
▪▪ főtevékenységi körük legyen a TEÁOR 08 szerinti „8020
Biztonsági rendszer szolgáltatás”.
A fenti elvárásoknak történő megfeleléssel valamennyi szolgáltató garantálja a biztonságos és minősített működést. Ráadásul ez nem ró az ellenőrzéssel sem plusz terhet a hatóság vállára,
hiszen az elvárások teljesítését mind az előfizetők, mind pedig a
szakmai szervezetek ellenőrizni tudják.

Átláthatóság és kiszámíthatóság
Nagyon fontos, hogy jelenleg pont a védett ingatlanok tulajdonosai és üzemeltetői számára nem világos és egyértelmű, hogy
az átjelzés kapcsán minek és hogyan kellene megfelelniük, vagy
pl. egy téves tűzjelzés kapcsán nincsenek pontos iránymutatások
a költségek elszámolására, vagy legrosszabb esetben még abban
sem lehet biztos egy előfizető, hogy a jelzéseinek kezelése valóban az OTSZ elvárásai szerint történik.
Ennek a helyzetnek a feloldására két új és egy módosító javaslatot dolgoztunk ki:
▪▪ Egyrészt a tűz- és hibaátjelzést nyújtó jogi személyeknek
minden védett objektum vonatkozásában papír alapon
vagy elektronikusan hiteles és cégszerű „Katasztrófavédelmi Regisztrációs Igazolást” kelljen kibocsátania, melyben
az előfizető (védett objektum) részére igazolják az OTSZ
által elvárt védelem megvalósítását. Ez már komoly jogi
garancia az előfizetők részére, mely szükség esetén ellenőrizhető és számon is kérhető.
▪▪ Függetlenül a tűz- és hibaátjelző berendezés telepítésének
és engedélyezésének idejétől, a tűz- és hibaátjelző rendszer
vonatkozásában mind az eszköznek, mind pedig a nyújtott szolgáltatásnak a mindenkor hatályos követelményeket kelljen teljesítenie. Ezzel nem kérdés többet, hogy egy
adott objektumban milyen szabályoknak is kell megfelelnie az átjelző rendszernek.
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▪▪ Végül javasoljuk a téves riasztások kimutatásának Katasztrófavédelem által történő megküldésének idejét 90 napra
korlátozni; melyben azt minden esetben a szolgáltatónak kell kiszámlázni és beszedni az érintett ügyfelektől.
Szintén a szolgáltató feladata az esetleges reklamációk
kezelése, vagy szükség esetén továbbítása a hatóság részére. Ezzel egyrészt az ügymenet egységesítésén kívül a
hatóságnak egy-egy szolgáltatóval kell csak kapcsolatban
állnia a téma kapcsán, így felesleges adminisztráció nem
keletkezik, az ügyfeles panaszok nagy részét pedig úgyis a
szolgáltató saját hatáskörben tudja kezelni.

Ne legyen kérdés, hogy szükség van-e átjelzésre
Annak ellenére, hogy a jelenleg érvényes OTSZ mindössze
egy esetet ismer (0-24h legalább 2 fő portás) amikor nem szükséges a tűzjelző rendszert átjelzéssel felügyelni, pont ebből adódnak
a legnagyobb félreértések és persze ebből adódik a teljes átjelzési rendszer leggyengébb pontja is, hiszen a megfogalmazásból
adódóan ez a klauzula sokféleképpen érthető; ezt meglovagolva
azután az üzemeltetők és tulajdonosok a legkülönfélébb magyarázatokkal igyekeznek elkerülni az átjelzés kényszerű megvalósítását.
Ez azonban nagyon rossz irány! Meg kell értenie mindenkinek, hogy az átjelzés nem egy szükséges rossz, hanem alapvetően

az emberi életek védelmének legfontosabb és legkorszerűbb eszköze! Mivel ez az alapelve a teljes szolgáltatásnak, ezért különösen nem elfogadható az sem, hogy bizonyos létesítményekben
emberi döntésre bízzuk a tűzoltóság időben történő értesítését,
esetleg súlyos percek menjenek el a tűz helyének felderítésére és
ezáltal sokkal nagyobb anyagi kár keletkezzen, vagy személyi sérülés történjen.
Ezen elvek alapján a TRIÁSZ módosító javaslata egyszerű és
világos: ahol tűzjelző van, ott tűzátjelzés is legyen, a 2 fő portás pedig nagyon hasznos, ha le kell mondani az esetleges téves
jelzéseket. Azt gondoljuk, hogy a tűzjelző rendszerek megfelelő
karbantartásával ezek a téves jelzések egyébként elkerülhetőek,
így nem várható a téves vonulások számának drasztikus emelkedése sem.
A fenti javaslatok megküldése megtörtént a Katasztrófavédelem
részére. Bízunk benne, hogy az új OTSZ kialakítása során minél több
javaslatunk helytállóságát tudjuk megfogalmazni és abból minél több
kerül majd bele az új OTSZ-be. Javaslataink eddig sosem látott objektivitást és ezzel kiszámíthatóságot hoznak az átjelzés területére,
mely előnyös mind a hatóság, mind a létesítmények és természetesen a
szolgáltatók számára is.
Készítette az IntelliAlarm Zrt. közreműködésével a Tűz és Riasztás Átjelzők Szövetsége (TRIÁSZ ) elnöksége
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Tűzoltás – műszaki mentés
Dombrády Gábor

Multifunkciós heveder
II. – alkalmazásának
lehetséges módozatai
A 2017. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázaton bemutatásra került egy olyan eszköz, melyet joggal nevezhetünk a tűzoltók „svájci
bicskájának”a Force-balta után. Előző számunkat követően most a
személymentésen kívüli alkalmazási módokat mutatja be szerzőnk.

Az ajtó „irányítása” behatolás során
Beavatkozás során épületbe vagy egy helyiségbe történő erőszakos behatolás során (zárt ajtó esetén) nem tudhatjuk, hogy mi
vár minket az ajtó túloldalán. Az ajtó hirtelen, teljes megnyitása révén fennáll a szúróláng veszélye. Illetve előfordulhat, hogy
a bent rekedt személy az ajtó zárt tér felőli oldalán esett össze.
Amennyiben az ajtó a behatolás következtében (pl. ajtót érő erős
rúgás) teljesen és nagy lendülettel megnyílik, az első esetben a
szúróláng hatása által a beavatkozó állomány testi épsége, a második esetben az ajtó mögött, a földön tartózkodó személy testi
épsége kerülhet veszélybe (pl. menekülés esetén az ajtó eltalálhatja a fejét). Ennek megakadályozására a tűzoltó, a behatolást
megelőzően és miután kívülről az ajtó felületét megvizsgálta a
kezével (szúróláng lehetőségének fennállása), a hurokkal az ajtó
kilincsét megköti. Ezt követően már az ajtó nyitódásának mértékét a hurok megfeszítésével tudja irányítani.

Tömlőrögzítés, tömlőtartás, tömlő „vonszolás”

A hurok segítségével a nyomás alatt lévő tömlőket, mint sugárvezetők vagy segédsugárvezetők, húzhatjuk magunkkal, miközben egyik kezünk szabadon maradhat. A tömlő körül képezzünk
hurkot 1,5-2m-re a sugárcsőtől, majd vegyük fel bal vállunkra
(a tömlőtől távolabbi vállunkra kell a hurkot felvennünk). Ezzel
a tömlő súlya nem a karunkat terheli, hanem megoszlik és a vállunkra illetve a törzsünkre helyeződik át a terhelés. Ezzel nyomásváltozás esetén is stabilan meg tudjuk tartani a tömlőt segítve a
sugárvezetőt. Amennyiben szükséges, a hurkot megfogva könnyen
tudjuk mozgatni a nyomás alatt lévő nehéz tömlőket, akár többen
is, anélkül, hogy ez a folyamat mindkét kezünket igénybe venné.
Sugárvezetőként hurkot képezhetünk a tömlőn 1-1,5 m-re a sugárcsőtől és a segéd-sugárvezetőhöz hasonlóan bal vállunkra vetjük (a tömlőtől távolabbi vállunkra kell a hurkot felvennünk). Ilyen
módon nyomásváltozás esetén (pl. nyomásfokozás a szivattyúnál)
akár egymaga is képes a sugarat megtartani és stabilan kezelni azt.
A sugárcsőnél megkötött hurok segítségével (a hurok hosszának függvényében) magasabb helyre is fel tudjuk húzni a megszerelt sugarat. Ebben az esetben előnyös, ha a heveder két vége
nincs egy végtelenített csomóval összekötve, hanem egy karabinerrel biztosítjuk a heveder végtelenítését.

az ajtó „irányítása” erőszakos behatolás során
38
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tömlőrögzítés mászóövhöz

A végtelenített heveder a mászóövön elhelyezett tömlőtartó
kötéllel egyenértékűnek tekinthető, a tömlőtartó kötéllel végzett kötési technikák, mint például a 3/2015. számú BM OKF
Főigazgatói Utasítás 1. melléklet 1. fejezet 1.1. (tömlőkötések),
1.4.5. (tömlővezeték kikötése) és az 1.4.6. (alapvezeték osztóval
kikötése) pontokban meghatározott kötések megfelelően végrehajthatóak egy karabinerrel ellátott hevederrel.

Felszerelések, eszközök szállítása
A sugarakon kívül azonban számos más esetben is segítségünkre lehet ez az eszköz. Ezek a hevederek, mint már az általános bemutatásban is szerepelt, nagy szakítószilárdságúak lehetnek, így
egy állandó (és nem dinamikus) terhelés esetén is képesek több
száz kilogramm súlyú tárgy megemelésére, szállítására anélkül,
hogy a hevederünk szakadást illetve egyéb sérülést szenvedne el. A
hevederből képzett hurkunk illetve a hevederen található karabiner
segítségével könnyen tudjuk rögzíteni magunkhoz vagy felhúzáshoz a kívánt eszközt, legyen az például egy hőkamera, egy bontóbalta, tömlők vagy akár egy kézi motoros láncfűrész.

az éves káresetek kb. ötödét. E baleseteknél a sérültek beszorulásának oka gyakran a gépjármű utasterének erőteljes, külső és
belső deformálódása.
Ilyen esetben a hidraulikus feszítő-vágó berendezés lehet
a legjobb megoldás a káreset felszámolására. Gyakori jelenség
azonban már kisebb ütközések során is, hogy a közlekedési balesetben érintettek lábfeje a pedál alá szorul. Ezen esetek (mely
során a gépjármű váza erőteljes alakváltozást nem szenved el, az
ajtók nyithatóak maradnak, a műszerfal nem szorul a sérültre)
nem igénylik hidraulikus feszítő-vágó alkalmazását, ilyenkor a
pedál vágására kifejlesztett pedálvágót kell használni. A pedál
vágása helyett azonban lehetőségünk nyílik egy másik technika
alkalmazására, melyben a heveder lesz segítségünkre. A pedál
elmozdításának technikája a Force-balta hordhevederével végrehajtott mentési elméleten alapul. Ilyenkor a hevederünkből hurkot képzünk és a kialakított hurkot rátesszük a pedálra, másik végét pedig a nyitható, vezető oldali ajtón rögzítjük. Ekkor az ajtót,
mint egy emelőt fogjuk használni. Amennyiben az ajtót óvatosan
nyitni kezdjük, a pedál elkezd az ajtó felé elhajolni. Az elmozdulás annyi szabad helyet képez, hogy onnan a beszorult lábfejet ki
tudjuk húzni. Fontos ennél a műveletnél, hogy kellő hosszúságú
legyen a hevederünk és folyamatosan feszes maradjon.

Sérült rögzítése mentő boardra

motoros láncfűrész megkötése szállításhoz
Pedál elhúzása gépjárműbe szorult személy lábfejéről
Az utóbbi években nagyobb számban vonultunk műszaki
mentésekhez, mint tűzesetekhez. A műszaki mentéseken belül is
a közúti közlekedésben résztvevőkkel kapcsolatos balesetek adják

Sok hivatásos tűzoltóság tartott már korábban is rendszerben
a gépjárművére málházva mentésre szolgáló mentőboardot (hordágy). Az új Rába/Heros Aquadux-X 4000 (Rába R16) gépjárműfecskendőn rendszeresített eszközök között szintén megtaláljuk
most már a boardot, így azon tűzoltóságok is hozzájutottak, akik
netán eddig nem rendelkeztek azzal. A mentőboard segítségével olyan sérültek mozgatása válik biztonságosabbá egészségügyi
szempontból is, akik önerőből nem tudnak menekülni és/vagy
mozgásukban korlátozottá váltak, vagy természetes úton történő
mozgatásuk további egészségkárosodással járna. A board oldalán
több hord fogantyú van, melyeknél fogva akár egyszerre több tűzoltó is tud segíteni a hordágy szállításában. A mentőágyról való
leesés ellen rögzíteni kell a sérült személyt a hordágyhoz. Ezt
megtehetjük a magunknál tartott hevederünkkel is, amennyiben
nem áll rendelkezésre a boardhoz rendszeresített rögzítő heveder.
Ehhez mindössze az egyik, a sérült lába mellett található board
hordfogantyúján hurkot képezünk hevederünkkel, majd a szabadon maradt szálat az ellenkező oldalon található fogantyú lyukba
befűzzük. Ezt követően a másik, kiindulási oldalon, átellenesen
található lyukon át folytatjuk a befűzési műveletet. Ezt a folyamatot annyi alkalommal végezzük el, amilyen hosszan hevederünk
engedi. A végén karabinerünkkel fixáljuk az átfűzésnél szabadon
mozgatott hurokrészt. A mentőágyhoz való kötözés technikája
nem szabályozott, a fő szempont az, hogy a beteget megfelelően
tudjuk elmozdulás, oldalirányú leesés ellen rögzíteni. A számunkra
megfelelő technika megtalálása rengeteg gyakorlást igényel, mely
az állomány egyéni feladata. Fontos ennél a technikánál megemlíteni, hogy amennyiben ezt a rögzítési módot használjuk, a boardot

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – 2017/6 szám – Tűzoltás – műszaki mentés

39

elsősorban sík terepen történő szállításra alkalmazzuk, ugyanis a
mentőhordágy vízszintestől eltérő tartása esetén a sérült hosszanti
irányba lecsúszhat a kialakított rögzítésből, amennyiben a hevederek nincsenek kellően feszesen meghúzva.

hatásosan végezhetjük a hidraulikus feszítő-vágó eszközünk
feszítő fejével is. Ez a mentési eljárás azonban az egyébként is
pánikban lévő személyt még jobban megijesztheti, és mozgása
közben megsértheti beszorult testrészét.

„Köldökzsinór” (Lifeline) felderítés során

rögzítés mentőboardra

A heveder kiválóan alkalmazható mentési csoportok tagjai
számára füsttel telített helyiségek átkutatása során. A technika
neve magában hordozza az alkalmazás módját, ugyanis a hevedert, mint egy köldökzsinórt használhatják a mentésben résztvevők. Ehhez mindössze annyit kell tennünk, hogy a heveder egyik
végét mászóövünk zárkapcsához, a másik végét pedig társunk
mászóövének zárkapcsához rögzítjük. Egy fő mentő személy megáll a szoba bejáratánál vagy egyik falánál, míg társa a heveder hos�szával megegyező sugarú körben/íven át tudja vizsgálni a helyiséget
illetve annak padlózatát személy keresése vagy mentése érdekében.

„Tourniquet” mentés – beszorult személy esetén

Kikötési pont

Ezt a mentési technikát rácsok közé szorult személyek végtagjainak kiszabadításánál alkalmazhatjuk. Például egy kisgyerek
esetén, aki a kerítés rácsai közé dugja a fejét, azonban onnan kihúzni nem tudja azt. A technika lényege, hogy a beszorult végtag
melletti rács illetve egy távolabbi rács vagy fix pont köré tekerjük
a hevederünket úgy, hogy a heveder két vége összeérjen (a heveder feszes legyen). Egy kézi bontóbaltát, Force baltát, feszítő
vasat vagy bármilyen, rúdszerű kézi szerszámot a heveder két ös�szeérő hurkába illesztünk, a hevederre merőlegesen. A beillesztett
kéziszerszámot oldalirányba tekerve/csavarva a heveder megfeszül a közrefogott rácsok között és összehúzza azokat. A rácsokat
összehúzó hevedernek köszönhetően megnövekszik a beszorult
végtagja körüli rés és ezzel ki lehet szabadítani a mentendő személyt. Természetesen ilyen módon beszorult személy mentését

A hevederünkből, amennyiben szükséges, kikötési pontot készíthetünk. Ez a kikötési pont segítségünkre lehet, amennyiben
magasból vagy mélyből mentési feladatot hajtunk végre, illetve
bármilyen más alpin technikai beavatkozásnál. Ehhez mindössze
keresnünk kell egy stabil, fix pontot mely köré tekerjük hevederünket és a két végét karabinerünkkel kapcsoljuk össze.

„tourniquet” módszer alkalmazása
40

Lépőszár/fellépő
Ennek a technikának az alkalmazásával képesek vagyunk
magasabban fekvő helyekre felhatolni. Képzeljük el, hogy a pinceszintre történő lehatolást követően a természetes feljárónk, a
lépcső megsemmisül vagy eltorlaszolódik. Egyetlen menekülési
lehetőségünk a pince ablaka, mely azonban olyan magasságban
található, hogy bár kezünket felemelve elérjük annak keretét,
azonban csak egy fellépő segítségével érnénk fel. Ekkor is jól jön
hevederünk, melyből egy lépőszárat vagy fellépési pontot tudunk
készíteni. A művelet végrehajtásához mindenképpen szükségünk
lesz azonban a hevederünkön kívül egy olyan méretű tárgyra,
melynek hossza nagyobb, mint az ablak keresztmetszete. Ez az
eszköz lehet akár egy bontóbalta, egy Force-balta vagy akármilyen kényszereszköz, mely kellő szilárdsággal rendelkezik. Az
eszközre, például bontóbaltára, készítsünk egy hurkot hevederünkből annak nyelére, majd ezt a baltát támasszuk meg az ablak
kereteiben. Ezt követően a heveder alsó részére úgy képezzünk
csomót, hogy a csomó által a hevederből megformált hurokba
lábunk beleférjen. Ez után mindössze annyi a dolgunk, hogy a
hevederen a csomózás által létrejövő hurokba belépünk és feltoljuk magunkat a pinceablak felé.
Dombrády Gábor tű. fhdgy.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat
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Tulok Antal

Kismotorfecskendők
és teljesítményeik
összehasonlítása
Nagy érdeklődés kísérte azt a gyakorlati bemutatót és próbát,
amelyet Balatonföldváron, a MTSZ szakmai napon a Hesztia
Kft. szakembereinek közreműködésével tartottak különböző
kismotorfecskendők és sugárcsövek teljesítményeinek, valamint
taktikai bevethetőségének összehasonlításával. A gyakorlat tapasztalatai mutatják a kismotorfecskendők sokoldalú felhasználásának lehetőségeit.

500–2000 liter/percig
Jelentős átalakuláson esett át a Rosenbauer kismotorfecskendő
kínálata, mely változások mind az alkalmazott műszaki megoldásokban, mind pedig az egyes típusok teljesítményszintjeiben megnyilvánulnak. A hosszú ideig 3 tagú Rosenbauer kismotorfecskendő
család 4 tagúra bővült. Ezzel a kibővült szivattyúcsaláddal a gyártó
képes lefedni minden felmerülő tűzoltói igényt 500 liter/perc vízszállítási teljesítménytől egészen 2000 liter/perc teljesítményig (6 bar
üzemi nyomás mellett), a mechanikus szivattyúműködtetési módtól
egészen a teljesen automata elektronikus működtetésig.
Rosenbauer Otter kismotorfecskendő

A bemutatott első típus Briggs & Stratton Vanguard kéthengeres, léghűtéses, négyütemű benzinmotor közvetlen meghajtással van összekötve az egylépcsős, normál nyomású, könnyűfém
centrifugál tűzoltószivattyúval. Vízszállítási teljesítménye 500
liter/perc 6 bar üzemi nyomás mellett. Kézi pumpás légtelenítési lehetőséggel, egy darab „B” jelű szívó- és egy darab „B” jelű
nyomócsonkkal. Mind kézi berántóköteles, mind pedig kulcsos
elektromos indítási lehetőséggel elérhető. Eközben a súlya mindössze 66 kg és befogadó méretek – 510x560x630 mm – is imponálóak.

kismotorfecskendők munkában
Rosenbauer Beaver kismotorfecskendő

Az Otternél nagyobb teljesítményű, 996 cm3-es Briggs &
Stratton Vanguard benzinmotorral van ellátva és közvetlen meghajtással összekötve az egylépcsős, normál nyomású könnyűfém
centrifugál tűzoltószivattyúval. Félautomata, karral működésbe
hozható szárnycellás szivattyú által végzett légtelenítési lehetőséggel, egy darab „A” jelű szívó- és két darab „B” jelű nyomócsonkkal rendelkezik. A 20 literes üzemanyag tartálya leválasztható, így szükség esetén, kis helyen is üzembe helyezhető a Beaver
kismotorfecskendő. Vízszállítási teljesítménye 1250 liter/perc 6
bar üzemi nyomás mellet. A motor indítása már alapfelszereltség
esetén is kulcsos, berántóköteles indítás nem lett kialakítva. Súlya
112 kg, teletankolva 130 kg.
Rosenbauer FOX S kismotorfecskendő

Új kategória a Rosenbauertől. BRP Rotax típusú, osztrák
gyártmányú, 599 cm3-es kéthengeres, vízhűtéses, négyütemű
benzinmotorral, közvetlen meghajtással összekötve az egylépcsős,
normál nyomású könnyűfém centrifugálszivattyúval. Félautomata, gombnyomással működésbe hozható, dugattyús szivattyú által
végzett légtelenítési lehetőséggel, egy darab „A” jelű szívó- és két
darab „B” jelű nyomócsonkkal. A szivattyú kezelése teljes mértékben elektronikus, az újonnan bevezetett LCS 2.0 típusú kezelőfelületen (panelen) keresztül történik. Ezen a panelen lehetséges
a fordulatszám szabályozása, a légtelenítés, a világítás kapcsolása,
valamint a működés közbeni paraméterek (víznyomás, akku töltöttség, hűtővíz hőmérséklet, üzemanyag szint, üzemidő, stb.) is
ezen panel kijelzőjén követhetők figyelemmel, ahogyan a motor
indítása is az LCS 2.0 kezelő felületen, nyomógomb megnyomásával lehetséges. A szivattyú vízszállítási teljesítménye 1550 liter/
perc 6 bar üzemi nyomás mellett, a FOX S üzemkész tömege
mindössze 150 kg.

Rosenbauer FOX kismotorfecskendő

a gyakorlat kezdete

Műszaki felépítésében, vezérlésében teljesen megegyezik
az ismertetett FOX S típussal, azonban annál magasabb teljesítménykategóriát képvisel. Motorja háromhengeres 899 cm3-es
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komoly teljesítmény
BRP Rotax, a motorral közvetlenül összekapcsolt szivattyújának
vízszállítási teljesítménye pedig eléri a 2000 liter/perc értéket 6
bar üzemi nyomás mellett. Tömege ezen vízszállítási teljesítmény
mellett is mindössze 166 kg.

Vízsugarak bevetésben
A gyakorlat során mobil kád volt a vízforrás, ahol érdeklődők
is tesztelhették a Rosenbauer kismotorfecskendők és tűzoltó vízsugarak gyakorlati alkalmazhatóságát egy elképzelt tűzoltáson.
A résztvevők megtapasztalhatták, hogy már a legkisebb teljesítményű, Otter névre keresztelt Rosenbauer kismotorfecskendő
is kompromisszumok nélkül alkalmazható normál nyomású vízsugárral történő tűzoltások során.
A gyakorlat és teszt megállapításai:
▪▪ Vízszállítási teljesítménye révén 5-6 bar üzemi nyomás
mellett párhuzamosan 2 db „C” jelű vízsugár működtetésére is alkalmas.
▪▪ Kis keresztmetszetű, azaz D-25 jelű oltósugárból pedig
még párhuzamosan működő „C” sugár mellett is legalább
2 db működtethető a kismotorfecskendő szivattyújáról.
▪▪ A hatékony, könnyen kezelhető, ugyanakkor víztakarékos
tűzoltási módozatot szemléltetve gyakorlati bemutató során megszereltünk 1 db D-25 oltósugarat „C” alapveze-

védősugárral dolgozva
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d tömlőről hatékonyan
tékről C/DD osztón keresztül, Rosenbauer RB 99 típusú
sugárcsővel, melynek teljesítménye 17-130 liter/perc teljesítmény között szabályozható, a sugárképek teljes választéka (kötött, rövid szórt, hosszú szórt) mellett.
▪▪ Szintén az Otter kismotorfecskendőről alkalmaztuk
a Rosenbauer ProJet I típusú „C” sugárcsövet, melynek különlegessége, hogy párhuzamosan képes kötött
és rövid szórt sugár képzésére, így segítségével egy nagy
hőterheléssel járó tűz, biztonsággal közelíthető meg úgy,
hogy a védősugár mellett egy nagy hatótávú oltósugár is
üzemel. A ProJet I sugárcső teljesítménye 180-370 liter/
perc teljesítmény között szabályozható, maximális hatótávolsága pedig 34 méter.
Az Otter kismotorfecskendő nagyobb testvérei pedig további távlatokat nyitnak tűzoltás során, hisz mind a Beaver, mind a
FOX S, mind pedig a FOX kismotorfecskendő – megfelelő betáplálási feltételek mellett – már 2 darab „B” jelű alapvezetéket
is képes „kiszolgálni” alapvezetékenként 2-2 darab működő „C”
sugár mellett, amennyiben pedig „D” sugárral történő víztakarékos oltást választunk, akkor abból ezen mennyiségnek akár a
kétszerese is üzemeltethető.
Megállapítható tehát, hogy már a Rosenbauer kismotorfecskendő család legkisebb tagja, az Otter is képes kiszolgálni egy
rajnyi tűzoltó erő oltóvíz-igényét, legyen az a tűzoltó raj önkéntes, önkormányzati, létesítményi, avagy akár hivatásos egység.
Amennyiben pedig összetettebb, nagyobb tüzek oltására szeretnénk berendezkedni, akkor ezen feladatokra a FOX típusok
egyike a megfelelő választás. A gyakorlat során arról is meggyőződhettünk, hogy napjainkban a Rosenbauer minden idők
legszélesebb választékú, egyben minden igényt kielégítő kismotorfecskendő családjával áll a tűzoltók rendelkezésére, a sok-sok
műszaki újdonság mellett egy dolog azonban változatlan, mégpedig a nagy múltú gyártótól elvárható magas minőség és megbízhatóság.
Tulok Antal területi értékesítési menedzser
HESZTIA Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.
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Munkavégzés és mentés
zárt terekben – Dräger
tréning
A zárt terekben, aknákban, csővezetékekben és különféle
tartályokban végzett munkavégzésnek (angol rövidítése: CSE)
különösen szigorú egészségügyi és biztonsági előírásai vannak.
A zárt terekben sokszor láthatatlan veszélyek leselkednek ránk,
ezért nagyon fontos, hogy az ilyen jellegű beavatkozásra felkészüljünk. A tűzoltók a FER Tűzoltóság közreműködésével Balatonföldváron ismerkedhettek meg a módszertannal.

Tréning az életért
A munkahelyeken a zárt terekben végzett napi munka jól tervezhető, de mi történik akkor, amikor valamilyen veszély lép fel?
– tette fel a kérdést Adorján Attila, a Dräger mérnöke, a gyakorlat és bemutató vezetője. Megnövekedett a gázkoncentráció vagy
drasztikusan csökkent az oxigén – hogyan, mivel meneküljünk
vagy menekítsünk? Megsérült valamelyik társunk – hogyan tudjuk az ilyen szűk terekből kimenteni? A Dräger erre az alkalomra
a 2017. szeptember 30-án, Balatonföldváron zajló tűzoltó szakmai
napra hozta azt a speciálisan kialakított járművét, amelyen ezek a
műveletek gyakorolhatók. A tréningprogram két részből áll.
Az elméleti részben a védelemmel kapcsolatos jogszabályi
előírásokról, a lehetséges veszélyekről és óvintézkedésekről hallhatunk rövid bevezetőt, valamint megismerkedhettünk a tartályokban és szűk terekben végzett munkák esetén a kockázatokkal
és a mentés lehetőségeivel.
A beavatkozáshoz szükséges felszerelésekkel folytatódó rész
már a fröccsenésvédő ruhák bemutatásától a legmagasabb szintű, vegyi anyagok ellen védelmet nyújtó gáztömör ruhák ismertetéséig terjedt. Az utóbbiakba a FER tűzoltóság munkatársai
beöltöztek, bemutatva a ruhafelvétel helyes sorrendjét. Az ilyen
terekben történő munkavégzés, mentés alapfeltétele a megfelelő
légzésvédelem. Erre a feladatra a Dräger PSS 3000 légzőkészülék, valamint az ipari alkalmazásra tervezett Dräger PAS AirPack

a feladat és eszközei

beszállás előkészítése
2 (egy kocsira szerelt palackokról 4 fő számára folyamatos levegőellátást biztosító berendezés), illetve több fajta álarc volt jelen.
Ahogy elhangzott, a légzésvédelemnél fontos, hogy a berendezések a légzési levegő ellátása mellett a hátat és a nyakat is védjék.
A veszélyes anyagok kimutatása zárt térben még nagyobb
hangsúlyt kap, mint egyébként. A nézők az ehhez szükséges
– személyi védelmet, illetve a területek monitorozását ellátó –
Dräger X-Zone 5500 készülékeket is megismerhették. Elhangzott, hogy a négy gázt egyidejűleg érzékelni képes, kifejezetten
személyi védelemre készült Dräger X-am® 2500-at aknákban,
csatornákban vagy tartályokban történő bevetésre leginkább a
szenzorokra jellemző alacsony reakcióidő és kiemelkedő pontosság teszi alkalmassá. Megbízhatóan észleli az éghető gázokat és
gőzöket, valamint a O2, CO, NO2, SO2 és H2S gázokat.
A készülék fejlettebb verziója az univerzális Dräger X-am
8000 készülék, amely a légterekben akár hét gáz egyidejű és folyamatos érzékelésére és elemzésére alkalmas.
Előfordulhatnak olyan helyzetek, ahol a hőkamerák segíthetnek az eltűnt személyek felkutatásában. Ezeket az egykezes navigálás teszi tökéletes társsá a keresésben.

Gyakorlat lépésről lépésre
A gyakorlat szerint az aknában egy dolgozó balesetet szenvedett; a FER tűzoltóság három munkatársának feladata volt

nézők és beszállás
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Ortosztatikus sokk

kimentés
a személy keresése, légzésvédelme és biztonságos kimentése.
A szakemberek a Dräger CSE járművén felül kialakított platformon jutottak be a szűk térbe és az aknában haladva a bevitt
légzőálarccal és mentőhordággyal demonstrálták a munkafolyamatot. A hallgatóság folyamatos kommentárok mellett szembesülhetett a szűk helyeken való munkavégzéssel társuló veszélyekről és megismerkedhetett a mentési technikákkal. Közben
felhívták a figyelmüket a biztonsági intézkedések meghozatalára, a levegő tisztaságát vizsgáló mérésekre. A mentési technikák

44

A zuhanás utáni függés során, az emberi testben fellépő vénás pangást hívják ortosztatikus sokknak. Ilyenkor az agy, a
vesék és egyéb szervek nem jutnak elegendő oxigénhez. Tipikusan azoknál fordul elő, akik hosszabb ideig függenek a
zuhanásgátló védőfelszerelésekben.
Tünetei lehetnek például: ájulás, hányinger, fulladás, szédülés,
izzadás, alacsony szívverés vagy vérnyomás, sápadtság, „szürke látás” vagy látásvesztés, illetve szapora szívverés. Ezért fontos, hogy a mentés max. 15 percen belül megtörténjen.

(betegbarát mentés, ortosztatikus sokk) mellett a gázérzékelés
alapjairól és a közvetlen leolvasású mérőműszerek használatáról
is szó esett.
A szimulációs tréning során elsajátítható a zárt térbe történő
körültekintő be- és kiszállás (búvónyílás, csatornanyílás és akna),
a munkavégzés során fellépő stressz és a gyenge látási körülmények kezelése. Megismertük a szükséges védőfelszereléseket és
azok biztonságos felvételét, használatát (leesés elleni védelem,
légzésvédelem, légtérelemző készülék, vegyvédelem).
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Hrabovszky Pál

Erdő- és vegetációtüzek
oltásának fejlesztése
Az éghajlatváltozás negatív hatásai egyre markánsabban jelentkeznek. Nő a vegetáció-, az erdő- és avartüzek, a hőingadozások, a
villámárvizek, a szélviharok száma. Ezekre a szélsőséges időjárási
jelenségekre, a károk mérséklése érdekében fel kell készülni a műszaki-technikai fejlesztésekkel is. Különösen igaz ez az erdő- és vegetációtüzekre. Ezért a fejlesztést a KEHOP 1.6.0-15-2016-00020
azonosítószámú, „Erdőtüzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek rendszerbe állítása” című projekt keretén belül
erre a területre koncentrálva fogalmaztuk meg.

A fő célkitűzések
A projekt fő célja, hogy új vízszállító és erdőtűzoltó, erdőtüzes
gyorsbeavatkozó, valamint többcélú tűzoltógépjárművek beszerzésével a katasztrófavédelem erői képesek legyenek rövidebb idő
alatt, nagyobb kapacitással, modernebb felszerelésekkel a helyszínre érkezni, és hatékonyan végrehajtani a kárfelszámolást. Az
eszközök alkalmazásával a negatív környezeti hatások eredményesen csökkenthetőek. Példaként említhető, hogy a vízhiányos
területeken a megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkező, jó
terepjáró képességgel és magas vízszállító kapacitással rendelkező
vízszállítók képesek a lehető legrövidebb időn belül az oltóvízutánpótlást biztosítani és akár önállóan is beavatkozni.
A jelenleg rendelkezésre álló tűzoltó erőknek gyakran nagy
távolságra kell vonulniuk, ennek következtében a beavatkozó
erők sok esetben nem egy kezdeti, hanem egy nagy kiterjedésű
tűzzel találkoznak. A speciális gépjárművek tekintetében – mint
a jelenleg tárgyalt vízszállító és erdőtűzoltó gépjárművek – a
probléma hatványozottan jelentkezik, hisz a szabadtéri tűzesetek megnövekedett száma mind az eszközök, mind a szállított
oltóanyag tekintetében kapacitásbővítést igényel ahhoz, hogy
az ország lehető legtöbb érintett pontján legyünk képesek ilyen
gépjárműveket rendszerben tartani. Ezzel elérhetővé válik a leginkább veszélyeztetett területek relatív gyors elérése.
A projekt megvalósulásával várhatóan 57 gépjármű, 9 cserefelépítmény és 1 üzemanyagtöltő berendezés lesz rendszerbe állítva.

nagy emelőképesség
▪▪ 6x6-os kerékképletű, nehéz terepi többcélú jármű (dupla
fülkés), vízszállító/erdőtüzes és műszaki mentő cserefelépítménnyel: 3 db
▪▪ 6x6-os kerékképletű közúti, könnyű terepi többcélú jármű
(szimpla fülkés): 3 db
▪▪ Üzemanyagtöltő berendezés: 1 db
▪▪ Erdőtüzes cserefelépítmény: 3 db
▪▪ Erdőtüzes gyorsbeavatkozó (4x4) pickup: 21 db
A projekt keretén belül beszerzendő gépjárművek és eszközök
műszaki paramétereinek összeállítása tűzoltó és műszaki szakemberek széles körének bevonásával történt. A szakmai konzultációk során közúti/könnyű terepi és a nehéz terepi használatra
készült eszközökre lett bontva a tervezett beavatkozások igényeihez igazodó eszközpaletta. Ezzel a széles körű eszközpalettával
lehet biztosítani, hogy a beavatkozó állomány és a szükséges oltóanyagok, valamint az oltásnál alkalmazandó eszközök, berendezések a tűzoltó laktanyákból a lehető legrövidebb időn belül,
az oltás teljes ideje alatt a beavatkozás helyszínére juthassanak.
A projekt tervezésekor figyelembe vételre került, hogy a nagyobb,
hosszantartó események kezelése speciális eszközöket igényel.

Beszerzendő eszközök
▪▪ 6x6-os kerékképletű, közúti, könnyű terepi vízszállító,
(szimpla fülkés): 16 db
▪▪ 6x6-os kerékképletű, közúti, könnyű terepi vízszállító,
(dupla fülkés): 14 db

terepjáró képesség

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – 2017/6 szám – Technika

45

A közúti/könnyű terepi szállítás eszközei
Többcélú, szimpla fülkés jármű (konténerszállító)
▪▪ Szállítási képesség: 9 tonna
▪▪ Kerékképlet: 6x6
▪▪ Szállítható személyek száma: 2 fő
▪▪ Egyéb felszerelések az alapjárművön: kézi oltókészülékek
▪▪ A konténercserélő berendezés illeszkedik a jelenlegi eszközparkhoz
Erdőtűzoltó cserefelépítmény
Felszerelései: puttonyfecskendők, víztároló tartályok (merev falú
és összecsukható), könnyű bevetési ruhák, láncfűrészek, amelyek
gyorsan a beavatkozás helyére szállíthatók és a bevetésben résztvevő nagy létszám a készletekből a kárhelyszínen felszerelhető.
Üzemanyagtöltő berendezés
▪▪ Alkalmas a közúton való szállításra (ADR),
▪▪ alkalmas az üzemanyagok kiadására a jogszabályokban
megkövetelt bizonylatokkal,
▪▪ legalább 2500 l gázolaj és 1000 l benzin szállítására és biztonságos tárolására alkalmas.

A nehéz terepi szállítás eszközei
Többcélú jármű (cserélhető felépítményes gépjármű)
▪▪ Szállítási képesség: 9 tonna
▪▪ Kerékképlet: 6x6
▪▪ Szállítható személyek száma: 6 fő
▪▪ Mellékhajtás: a felépítményen elhelyezett berendezések
(pl. szivattyú, daru) üzemeltetéséhez
▪▪ Önvédelmi fúvókák a járműtest és a gumiabroncsok védelmére
▪▪ Orrmonitor a jobb és a baloldalon
▪▪ Egyéb felszerelések: légzőkészülék, ultra magas nyomású
tűzoltó berendezés, kézi tűzoltó készülékek.
A jármű szerkezeti kialakítása és hajtáslánca kimondottan a
nehéz terepi viszonyok leküzdésére készül. A cserélhető felépítmények körének későbbi esetleges további bővítésével a jármű
alkalmazási köre kiegészíthető.

Vízszállító-erdőtüzes cserefelépítmény
A víztartály hozzávetőlegesen 7000 literes, az alapjármű hidraulikarendszerén keresztül hajtja meg a normál és magasnyomású
fokozattal rendelkező RBI NH 25 típusú szivattyút. A szivattyú
fel van szerelve habbekeverő berendezéssel. A magasnyomású fokozathoz gyorsbeavatkozó berendezés csatlakozik 60m-es tömlővel. A beavatkozó állomány munkájának biztosítása érdekében
erdőtüzes szakfelszerelések is helyet kapnak a felépítményben.

Műszaki mentő cserefelépítmény
A daru névleges tehernyomatéka 11 tm, legnagyobb gémkinyúlása 6 m, a 2 tonna teherbíráshoz tartozó hatósugara 4,5 m.
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erős alváz
A felépítménynek 40 tonna össztömegű járműszerelvény
vontatásához szükséges képességekkel kell rendelkeznie. A cserefelépítményben további felszerelések; feszítő-vágó berendezés,
áramfejlesztő, kéziszerszámok stb. elhelyezését kell biztosítani.

Erdőtüzes gyorsbeavatkozó jármű
A járműtípus a terepi tűzoltás egyik alapjárműve. Legfontosabb
tulajdonságai: a gyorsaság, a mozgékonyság, a kis méret (a szűk erdei utakon történő használhatóság miatt) és a jó terepjáró képesség
(a nehéz erdei körülmények közötti bevethetőség érdekében).
▪▪ Folyamatos oltási képesség: legalább 5 perc a járművön
elhelyezett víztartállyal és oltóberendezéssel
▪▪ Kerékképlet: 4x4
▪▪ Szállítható személyek száma: 4 fő
▪▪ Szivattyú: névleges vízszállítás: 30 liter/perc
▪▪ névleges vízszállításhoz tartozó nyomás: 80 bar
▪▪ Gyorsbeavatkozó: 50 m
▪▪ Egyéb felszerelések: tűzcsapról töltés szerelvényei, puttonyfecskendők, láncfűrészek, szikracsapók stb.
A járművek és eszközök beszerzésével és a projekt lebonyolításával kapcsolatos feladatok, a szükséges beszerzések, közbeszerzések folyamatosan zajlanak annak érdekében, hogy a projekt
2019. április 30-i határidőre megvalósuljon. A beszerzések mellett kiemelten fontos, hogy a katasztrófavédelem oktatási rendszerében a kezelőszemélyzet képzése hosszú távon folyamatosan
biztosított legyen, amit a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
koordinál és hajt végre, az új típusú eszközök műszaki tartalmához igazodva. A projekt tervezett összköltsége bruttó 6,1 Mrd Ft.
A beszerzendő gépjárműállomány egy modern és egységes védelmi rendszer egyik fontos pillérét képezi, mely egy magasabb szintű
védelmi képességet nyújt mind az állampolgárok, mind az élő, mind
pedig az épített környezet számára. A kiemelt vízszállítási, terepjáró
és tűzoltó képességekkel, speciális felszerelésekkel ellátott járművek jelentősen hozzájárulnak a katasztrófahelyzetek gyors lokalizálásához
és felszámolásához.
Hrabovszky Pál tű. ezredes, főtanácsos főosztályvezető
BM OKF, Budapest
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Baráth Tibor, Szemlits Gyula

Weber Rescue
akkumulátoros-hidraulikus
mentőeszközök I.
A technológiai és ipari fejlődés egyik aktuális iránya az akkumulátorok és a hozzá kapcsolódó rendszerek. A Weber Rescue
ezen új technológiákat és fejlesztéseket kihasználva megalkotta az
akkumulátoros műszaki mentő berendezések legújabb generációját. A 2005-ben kifejlesztett E-Force akkumulátoros berendezések már jelentős súlycsökkentést, üzemidő- és teljesítménynövekedést értek el. A jelenlegi csúcs, az E-Force 2 széria 2015-ben
jelent meg. Cikkünk első részében a vágó- és feszíteszközökről, a
feszítőhengerekről és a kombinált feszítő-vágó-eszközökről lesz
szó, második, jövőre megjelenő részében pedig az akkumulátoros
tápegységeket illetve a speciális eszközöket mutatja be szerzőnk.

Weber Rescue E-Force 2 technológia
Az E-Force 2 akkumulátoros-hidraulikus mentőeszköz széria
a korábbiak továbbfejlesztéseként jött létre, amelyeknél jelentős
teljesítmény- és használatiérték-növekedést sikerült elérni. A tulajdonságok nagy vonalakban:
▪▪ 28 Volt / 5,0 Ah Li-Ion akkumulátor,
▪▪ megnövelt hatékonyságú elektrohidraulikus rendszer,
▪▪ szénkefe nélküli, karbantartásmentes elektromos motor,
▪▪ hozzávetőleg duplájára növelt működési idő,
▪▪ szálerősítésű műanyag ház a berendezés jobb védelme és a
súlycsökkentés érdekében,
▪▪ munkaterület megvilágító LED fényforrások.
Az E-Force szériánál új billenőkapcsolós kezelő rendszert fejlesztettek ki, ennek köszönhetően akár egy kézzel, könnyen és
finoman működtethető a berendezés. A kezelő felett elhelyezett,
megvilágított be- és kikapcsoló gombnak köszönhetően az eszköz gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhető, szükség esetén a
markolat elengedése nélkül kikapcsolható. Az akkumulátor a berendezés felső részén történő elhelyezése miatt védettebb a használat során előforduló mechanikai behatásokkal szemben.

sps 360 l e-force 2
Az E-Force széria akkumulátor technológiája a Weber Rescue
és a Milwaukee szerszámgépgyártó közös fejlesztésével került kialakításra. A közös fejlesztés eredményeként a Milwaukee M28
rendszerével komplatibilis az E-Force akkumulátor rendszere.
A kompatibilitásnak köszönhetően az E-Force 2 szériánál a
korábbi E-Force akkumulátorok és töltőberendezések is tovább
használhatók.

Vágóeszközök
Négy akkumulátoros típus érhető el:
▪▪ RSX 160-50 E-FORCE 2
▪▪ RSU 180 PLUS E-FORCE 2
▪▪ RSU 200-107 PLUS E-FORCE 2
▪▪ RSU 210 PLUS E-FORCE 2
Az RSU PLUS típusjellel rendelkező vágó szerszámok a legújabb fejlesztésű ULITIMATIVE pengével készülnek, amely
a kovácsolási eljárással előállított, nagy szilárdságú acélnak és a
rácsszerkezetű kialakításnak köszönhetően biztosítja a megfelelő
vágási teljesítményt és stabilitást. A PLUS technológiájú, szabadalmaztatott, nagy szilárdságú fém vágóél betét (aranyszínű)
biztosítja a korszerű gépjárművek megerősített karosszéria ele-

Széles palettáról

A E-Force 2 széria megjelenésével már tizenhatra növekedett az akkumulátoros meghajtású eszköz típusok száma, a
korábban is rendelkezésre álló feszítő, vágó, kombinált feszítő-vágó, feszítőhenger, feszítőék és ajtónyitó kialakításon túl
elérhetővé vált az akkumulátoros betontörő, akkumulátoros
kompakt tápegység és fejlesztett változatban visszatért az akkumulátoros háti tápegység.

egyedi kialakítású c 100-31 függőleges vágó akcióban, a balatonföldvári szakmai napon (2017)
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meinek vágása során a hatékony és gyors beavatkozást. A vágóélbetét 1-2 perc alatt – akár beavatkozás közben is – cserélhető, így
biztosítva a hosszabb rendelkezésre állási időt.
Az RSU 210 PLUS E-FORCE 2 típus az EN 12304 szabvány szerinti legjobb (1K-2K-3K-4K-5K) vágóteljesítménnyel
rendelkezik. A maximális pengenyitás 210 mm.
Az RSU PLUS sorozatú vágóeszközök elsősorban olyan
tűzoltóságok számára ajánlottak, ahol a fejlett közlekedési infrastruktúra miatt nagy a balesetek gyakorisága, ami fokozott
igénybevétellel jár a vágóeszközöknél.

Feszítőeszközök
Két akkumulátoros típus érhető el:
▪▪ SP 35 AS E-FORCE 2
▪▪ SP 53 BS E-FORCE 2
Az SP 35 AS E-FORCE 2 elsősorban egy általános használatra szánt (pl. gépjárműfecskendő, gyorsbeavatkozó gépjármű,
könnyű műszaki mentő gépjármű málházataként), könnyű (18,3
kg), megfelelő feszítési távolsággal (600 mm) és feszítési erővel
(38-171 kN a használati felületen) rendelkező eszköz.
Az SP 53 BS E-FORCE 2 egy nagyobb tömegű (24,0 kg),
nagyobb feszítési távolsággal (800 mm) és feszítési erővel (56421 kN a használati felületen) rendelkező eszköz. Elsősorban a
nehezebb és komolyabb beavatkozásokhoz, műszaki mentő gépjárművek, műszaki mentő konténerek málházataként ajánlott.
A feszítőszerszámok különleges kialakítású, aranyszínű feszítő
fejei biztosítják a feszítés során a megfelelő stabilitást. A megnövelt
szilárdságú anyagnak köszönhetően kevésbé hajlamos a kopásra,
törésre vagy deformációra. A feszítőkarok végén elhelyezett tüskék
a feszítés során az anyagba befúródva biztosítják az kicsúszás ellen
az eszközt. A feszítőkarokon lévő lézeres felületkezelés a feszítéshez használható felület növelésében játszik szerepet.

Feszítőhengerek
Három akkumulátoros típus érhető el:
▪▪ RZ 1-910 E-FORCE 2 (egytagú feszítőhenger, 910 mm
maximális feszítési távolsággal)
▪▪ RZT 2-1360 E-FORCE 2 (kéttagú feszítőhenger, 1360
mm maximális feszítési távolsággal)
▪▪ RZT 2-1500 E-FORCE 2 (kéttagú feszítőhenger, 1500
mm maximális feszítési távolsággal)
RZ 1-910 E-FORCE 2 típushoz elérhetők mechanikus hos�szabbító toldatok, amellyel a feszítőhenger 175, 250 vagy 320
milliméterrel megnövelhető.

akkumulátoros feszítőhenger bemutatója a
balatonföldvári szakmai napon (2017)
Az SPS 370 E-FORCE 2 típus különlegessége, hogy a feszítő
fejek a rögzítő csapok oldásával könnyen és gyorsan leszerelhetők,
így a szerszám hagyományos egyenespengés vágófejként tovább
használható. Ezzel javítva az eszköz vágási tulajdonságait, a feszítőfejek nem szorítják össze a vágandó anyagot, így a vágóél teljes
hosszában használható, valamint a szűk helyen történő vágások
során a feszítővégek nem akadályozzák az eszköz használatát.
Az SPS 360 L E-FORCE 2 és SPS 370 E-FORCE 2 eszközökre kiegészítőként felszerelhető az RZM 740 típusú mechanikus feszítő henger, amelynek használatával az eszközök feszítési
távolsága 740 mm-re növelhető.
Mindhárom típus felszerelhető lánckészlettel.
A kombinált feszítő-vágó-eszközök alapvetően a kis létszámú
(3-4 fő), elsődleges beavatkozást végző szervezetek (pl. katasztrófavédelmi őrs, ÖTP, ÖTE, LTP) részére ideális a szükséges
beavatkozás elvégzésére. A kombinált feszítő-vágó-eszközök
hatékonyan használhatók épületeken belüli beavatkozásokhoz,
épületben való behatolásokhoz, valamint természeti katasztrófák
esetén kutató-mentő eseményeknél.
Cikkünk második részében az akkumulátoros tápegységekről illetve a speciális eszközökről ejtünk szót, valamint összefoglaljuk az
akkumulátoros technológia előnyeit.
A Weber Rescue és Weber-Hydraulik gyártmányú eszközök forgalmazását, karbantartását, felülvizsgálatát és javítását a Pirotext Kft.,
mint kizárólagos magyarországi képviselet végzi.

Kombinált feszítő-vágó-eszközök
Három akkumulátoros típus érhető el:
▪▪ SPS 270 E-FORCE 2
▪▪ SPS 360 L E-FORCE 2
▪▪ SPS 370 E-FORCE 2
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E-mail: info@pirotext.hu
Szemlits Gyula tűzoltó technikai munkatárs
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Megelőzés
Lestyán Mária

▪▪ a megvalósításához az építményekre vonatkozó követelmények teljes körére kiterjedő kivitelezési dokumentációt
kell készíteni, vagy
▪▪ ha az építmény részben, vagy egészben alápincézett, vagy
▪▪ bármely egyéb lényeges körülményre tekintettel javasolt
már az építési engedélyezési tervdokumentáció részeként
tűzvédelmi tervet készíteni.”

Kinek a felelőssége?
Minősítések, és ami
mögöttük van
A megváltozott építésjogi környezetben a tervezők nem mindig vannak tisztában azzal, hogy mikor is kell nekik tűzvédelmi
szakértőt, tervezőt bevonni a tervezési munkájuk során, ha az
jogszabályi előírásból egyértelműen nem következik. Valljuk
meg, sokszor a tűzvédelmi tervező sem tud erre egzakt választ
adni. Mi a feladat?

Jogosultság
A kérdést mindig a jogosultság oldaláról kell megközelíteni.
Mindenki csak olyan területen végezhet munkát, ahova jogosultsággal rendelkezik. Ez abban az esetben is igaz, ha nincs szükség
engedélyezési eljárás lefolytatására. A jogosultság elsősorban nem
az eljárási típustól függ, hanem a tervezési feladat tartalmával van
összefüggésben.
A Magyar Építész Kamara (MÉK) a tűzvédelmet két mondattal intézi el a 2017. május 26-án elfogadott kiviteli tervek tartalmi és formai követelményeire vonatkozó szabályzatában.
Egyszer az előszóban: „Az építészet jelen esetben a műemlékvédelmi, belsőépítészeti, kert és tájépítészeti tervezők együttes
munkáját jelenti, beleértve a tűzvédelmi koordinációt.”
Másodsorban pedig: „Tűzvédelmi kiviteli tervdokumentáció
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő mélységű és tartalmú
tervdokumentáció formai és tartalmi követelményeit a Magyar
Mérnök Kamara vonatkozó szabályzatával összehangolt önálló
szabályzat tartalmazza.”
Építésztervező nem végez tűzvédelmi tervezést, csak koordinációt folytat!
A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) szabályzata nem csak
a kivitelezési fázisban, hanem általánosságban is leírja a tervek
tartalmi követelményeit és a szakági tervezők koordinációs kötelezettségeit.
Ennek értelmében kétféle bevonást ismer:
1. amikor a jogszabály konkrétan előírja a tűzvédelemért felelős szakági tervező bevonását;
2. amikor a szabályzat értelmében csak a bevonásuk mellett
javasolt pl. engedélyezési tervet is készíteni;
▪▪ „ha az adott építmény megvalósításához a hatályos rendeletektől eltérő, vagy
▪▪ eseti hatósági jóváhagyást igénylő műszaki megoldásra
van szükség, vagy

Kinek a felelőssége?
A tűzvédelmi munkarészek tartalmi követelményeire vonatkozó leírást a MMK szabályzatának 5. számú melléklete tartalmazza.
(https://mmk.hu/tudastar/dokumentumtar/szabalyzatok)
Figyelmes olvasással nagyon sok – a napi munka során felmerülő – tévhitet képes eloszlatni a szabályzat.
Az egyik ilyen fő kérdéskör: kinek a felelőssége, hogy a terveken a jellemzően az építész tervező által meghatározott építési
termékek és szerkezetek minden vonatkozásukban kielégítik-e a
jogszabályi előírásokat? A teljesség igénye nélkül nézzük, mi a
feladata ebben a tűzvédelmi szakági tervezőnek.

Engedélyezési tervszakaszban a feladat
▪▪ A tervezéssel érintett építmény, kockázati egység, tűzszakasz alkalmazott építményszerkezetei előírt tűzvédelmi
tulajdonságainak, minimális tűzvédelmi teljesítmény jellemzőinek meghatározása.
▪▪ A tűz tűzszakaszok közötti valamint tűzszakaszon belüli
terjedésének akadályozása céljából beépített tűzterjedés
gátló építményszerkezetek, berendezések elhelyezkedése
és az anyagaikra, kialakításukra vonatkozó teljesítménykövetelmények.
▪▪ Kiürítési útvonalak és átmeneti védett terek kijelölése, befogadó képességének és a befogadásra tervezett személyek
fogyatékossági összetételének valamint a lényeges építményszerkezeti teljesítménykövetelmények meghatározása.
▪▪ A füstszakaszok elhatárolása, a füst terjedésének céljából
beépített füstgátló építményszerkezetek, berendezések elhelyezkedése és anyagaikra, kialakításukra vonatkozó teljesítménykövetelmények meghatározása.
Láthatjuk, az engedélyezési tervszakaszban nem elég csak a
jogszabályban meghatározott tűzvédelmi teljesítménykövetelményt megadni, hanem egyes védelmi célú szerkezetek, berendezések esetében azok anyagát és a kialakítás módját is a tűzvédelmi
tervezőnek kell meghatároznia. Meglévő építményszerkezet esetén ez természetesen felveti annak a kérdését is: kinek a feladata
ezt ellenőrizni? Pl. tűzterjedésgátló szerkezetek esetén. Mindenesetre a tűzvédelmi tervfejezetnek része kell, hogy legyen.
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Kivitelezési tervszakaszban a feladat

Követelmény és ellenőrzés

▪▪ A kivitelezési terv elkészítése során el kell látni a
társszaktervezőket azon információkkal, melyek a saját
terveik tűzvédelmileg helyes megalkotásához szükségesek.
Egyben kontrollálni is szükséges a társszakági terveket
annak érdekében, hogy az építmény a tűzvédelmi koncepcióban meghatározott biztonsági szinten valósuljon meg.
▪▪ A tervezéssel érintett építmény, kockázati egység, tűzszakasz alkalmazott építményszerkezetei típusának, előírt és
tényleges tűzvédelmi tulajdonságainak bemutatása.
▪▪ Az alkalmazott építményszerkezetekre vonatkozó tűzvédelmi teljesítményjellemzők ismertetése, a beépítendő
szerkezetek teljesítményjellemzői megállapítási módjának
ismertetése.
▪▪ A tűzszakaszon belül a tűzgátló elhatárolást igénylő helyiségeknél az erre beépülő építményszerkezetek, berendezések elhelyezkedése, típusa, teljesítmény jellemzői, helyes
kivitelezéshez szükséges útmutatások.
▪▪ Kiürítési útvonalak és az átmeneti védett terek kijelölése,
kialakítása, berendezése, valamint a betervezett építményszerkezetek tűzvédelmi teljesítményeinek meghatározása.
▪▪ A szellőző rendszerek kialakításával kapcsolatos tűzvédelmi követelmények teljesítésére beépülő szerkezetek típusának, teljesítményjellemzőinek, kialakítási módjuknak az
ismertetése, kontrollálása.
▪▪ A füstszakaszok elhatárolása, a füst terjedésének céljából
beépített füstgátló építményszerkezetek, berendezések elhelyezkedése és anyagaikra előírt és tényleges tűzvédelmi
tulajdonságainak bemutatása.
Kiviteli terv szakaszban már teljesen más a helyzet. A tűzvédelmi tervezőnek nem elég a vonatkozó tűzvédelmi teljesítményt rögzítenie, hanem a ténylegesen betervezett szerkezetek
tűzvédelmi tulajdonságait is rögzítenie, ellenőriznie kell. Ezen
kívül ismertetnie kell a teljesítményjellemzők megállapításának
módozatait is. Egyes esetekben pedig a kialakítási módjuk és a
kivitelezéshez szükséges útmutatóknak is a dokumentáció részének kell lenni.

A kamarai szabályzat értelmében minden olyan esetben, amikor egy épületszerkezettel és ezzel összefüggésben építési termékkel, vagy berendezéssel szemben jogszabály követelményt
állít a tervezőnek ellenőriznie kell, hogy rendelkezik e megfelelő minősítésekkel, (teljesítménynyilatkozattal, NMÉ-vel, stb.)
és az abban foglalt paraméterek alapján a tényleges tűzvédelmi
tulajdonságai is megfelelőek e! A megállapítási módozatokat is
ismertetni kell, ami a Tűzvédelmi törvény szerint igen széles körű
lehet, a minősítéseken túl ide értve az Eurocode alapú számításokat, szakintézeti állásfoglalásokat, tűzvédelmi szakértői nyilatkozatokat, szabványi előírásokat vagy szimulációkat is.

Mi van a háttérben?

Nem szabad elfelejtkezni arról, hogy minden terven szereplő
építési termék és szerkezet név mögött teljesítménynyilatkozatok, minősítések vannak. Amikor egy termék, szerkezet neve
felkerül egy tervlapra (bármely tervező által meghatározva),
azzal kiírásra és meghatározásra kerül annak minden teljesítményjellemzője, műszaki paramétere, beépítési paramétere,
feltétele, a gyártó alkalmazástechnika előírásai, a kapcsolódó
műszaki irányelvek elvárásai és nem utolsó sorban a minősítések mögötti szabványos vizsgálatokra vonatkozó szabványok
korlátozásai is. Beleértve a tűzvédelmi jellemzőket is.
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Magyar nyelven

Az építési termékek teljesítménynyilatkozatainak magyar
nyelven kell rendelkezésre állnia, arra a felhasználási területre kell vonatkoznia, amivel szemben követelményt igazolni
szeretnénk. A tűzvédelmi teljesítmény igazolása mögötti
szabványos vizsgálatnak meg kell felelnie a hazai jogi környezetben elfogadhatóaknak. DIN, Önorm, és egyéb külföldi
vizsgálati eredmények nem megfelelőek. Ritkán szükségesek
lehetnek hazai vizsgálatok is, pl. homlokzati tűzterjedés határérték-vizsgálat. Ahol ez előírás, ennek is meg kell lennie.

A szerkezetekre vonatkozó igazolásoknál mindezeken túl nagyon fontos, hogy ellenőrizzük: milyen műszaki peremfeltételek
megvalósulása mellett érvényesek? Nem elég elkérni, a minősítés
első oldalát, hanem szükségünk lesz az értékelés, igazolás, minősítés, számítás, nyilatkozat minden részletére is. Ezek méret,
teher, beépítési, alkalmazhatósági korlátokat, feltételeket tartalmaznak, amelyektől ha eltérünk, a tervezés, kivitelezés során az a
szerkezet nem megfelelőségét vonhatja maga után. Pl. ha egy trapézlemezes lapostetőt szélesebb fesztávra építünk meg, vagy egy
hő-, és füstelvezető csatornát nagyobb keresztmetszettel, mint
amire a minősítése szól. Ezek utólagos kiterjesztését sok esetben
a szabvány nem engedi meg! Fontos annak az ellenőrzése is, hogy
tűzállósági teljesítménnyel rendelkező berendezések, szerkezetek,
(pl. hő- és füstelvezető csatorna) csak olyan elemekhez kerüljenek
rögzítésre, amelyek kellően állékonyak maradnak a tűz során, illetve egyes szerkezeti elemek, installációk, belsőépítészeti elemek
leszakadása tönkremenetelüket ne okozhassa.
A hazai minősítéssel rendelkező termékek teljes dokumentációja,
regisztrációt követően, letölthető a www.eminfo.hu oldalról. Ezek
iránymutatást adhatnak arra, hogy egyes szerkezetek milyen tervezési, beépítési korláttal rendelkezhetnek. Mit kell figyelembe vennünk a
tervezési és a kivitelezési szakaszban?
Lestyán Mária szakmai kapcsolatokért felelős igazgató
ROCKWOOL Hungary Kft.
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Szűts Jenő

Az Agile rádiós tűzjelző rendszer

Drótnélküli tűzjelzők
– Agile rádiós tűzjelző
rendszer II.
A drótnélküli kommunikáció a tűzjelzők területén sem újdonság. Az előző számban bemutatott rendszervariációk közül
most a háló-szerkezeten alapuló, System Sensor Agile rádiós
rendszer kerül terítékre, amely két független elérési útvonalat
biztosít minden rádiós eszköz számára.

Nagy vonalakban

▪▪ Hálószerkezet, két elérési útvonallal – nagy lefedés,
megbízhatóság
▪▪ 18 csatorna 868 MHz-en – nagyobb zavarvédettség
▪▪ Eszközönként két antenna – egyszerűbb pozícionálás
▪▪ 400 m hatótávolság nyílt téren – nagy lefedettség
▪▪ Átlagosan öt év elem élettartam, lemerülés-előrejelzéssel
▪▪ Forgókapcsolós címbeállítás, gyors telepítés
▪▪ A vezetékes eszközökkel azonos kinézet és közös címtartomány
▪▪ Huroktáplált GW – alacsonyabb telepítési és anyagköltség
▪▪ Helyszínenként max. 8 GW – max. 32 rádiós eszköz
/ GW
▪▪ AgileIQ program – felmérés, tervezés, üzembe helyezés, felülvizsgálat

A rendszer lelke a Notifier intelligens tűzjelző központok
címzőhurkán egy normál érzékelő aljzatában elhelyezhető (tehát
huroktáplált!) gateway (GW=átjáró), mely, nem számítva a rádiós
másodkijelzőket, legfeljebb 1 zónányi, azaz 32 tetszőleges címen
levő rádiós eszköz állapotinformációit képes a tűzjelző központ
felé – a vezetékes eszközökkel azonos formában – közvetíteni,
illetve a központ parancsait az eszközök felé továbbítani.
Az elemről működő rádiós eszközök (füst-, hő-, hősebesség-,
kombinált érzékelő, kézi jelzésadó, ismétlő egység) a megszokott
forgókapcsolós címbeállítással rendelkeznek, kinézetre azonosak vezetékes megfelelőikkel, de egy szabotázsvédett aljzatba szerelendők.
A rendszer lényeges része még egy hordozható PC-re vagy
táblagépre telepíthető AgileIQ program, valamint egy rádiós
USB interfész (RF/IF), melyek lehetővé teszik egy rádiós rendszer helyszínének előzetes felmérését, a rendszer megtervezését,
üzembe helyezését és későbbi felülvizsgálatait egyszerűen és rugalmasan, minden további speciális készülék használata nélkül.

más rádiós biztonságtechnikai rendszerek, illetve bizonyos rádiós
áruazonosító (RFID) rendszerek működnek. Mivel egy ún. főcsatorna mellett, a biztonság miatt, minden egyes Agile rendszer egy
tartalék csatornát is használ, valamint a 0. csatorna az AgileIQ
program és az eszközök közötti kommunikációra van fenntartva,
így egy adott helyszínen legfeljebb 8 Agile alrendszer működhet
egyidejűleg, feltéve, hogy minden csatorna használható, és egyiken sincs különösebb zavar. Az átfedésben levő rádiós alrendszereket dirigáló GW-k akár egy, akár több Notifier központra
is csatlakozhatnak. Az egyes GW-khez tartozó kommunikációs
csomagok egyedi, ún. szinkron-szóval védettek, így biztosítva a
más, illetve a saját rendszerektől történő megkülönböztetést.

Főbb jellemzők

Kommunikáció

Az Agile rendszer számára a 868 MHz-es sávban 18 csatorna áll a rendelkezésére. Ebben a frekvencia sávban általában csak

De hogyan is alakul ki a rádiós háló, és hogyan kommunikálnak egymással a hálón belüli eszközök? A háló kialakításában
sokat segít az AgileIQ program, mely – ismerve az eszközök pozícióit, s így az azok közötti távolságokat, valamint a közöttük

notifier intelligens központra csatlakozó
agile rádiós rendszer(ek)

agile háló min. 2 elérési útvonallal
Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – 2017/6 szám – Megelőzés

51

levő csillapító hatásokat – már a tervezés fázisában egy „működőképes” rendszert képes kialakítani megfelelő algoritmusok alkalmazásával. Az algoritmusok alapja, hogy minden eszköz átjátszó, azaz a saját információin kívül a hozzá csatlakozó eszközök
információit is továbbítja, s amely a GW irányából 2 eszköztől
kaphat/adhat információt, és a rádiós háló távolabbi 4 eszköze
felé továbbíthat/vehet információt. Az egyedüli kivétel a GW,
melynek akár 32 eszköz felé is lehet kapcsolata.
Az eszközök közötti kommunikáció több módon is megvalósulhatna, az Agile rendszer ellenben időosztásos, többszörös
hozzáférést biztosító (TDMA: Time Division Multiple Access)
módot használ: minden egyes eszközhöz egy „időrést” rendel. Az
eszközök csak a saját időrésükben adhatják tovább a GW felől
érkező, vagy a GW felé tartó információt, így nem fordulhat elő a
csomagok közötti ütközés, és nincs szükség ezek esetleges ismétlésére, ami az eszközök fogyasztását megnövelné. Ez a módszer
csak akkor működik jól, biztosítva az eszközök alacsony fogyasztását, ha a rendszer „szinkronban” van, azaz mindegyik eszköz
tudja, mikor kerül rá a sor. Ezt a szinkronizálást alapvetően a
GW végzi, mely adott időnként kiküldött jellel tartja egyben
a hálózatot. A rendszer a GW időleges (pl. karbantartás miatti),
vagy végleges (pl. meghibásodás miatti) kiesését az ún. tartalékcsomóponttal biztosítja, amely a GW működésképtelenné válása esetén automatikusan átveszi a rendszer szinkronozását, azaz
nem engedi, hogy az eszközök tetszőleges időben adjanak, s ezzel
idő előtt lemerítsék elemeiket.
Mint látható, a hálószerkezetű rádiós rendszer helyes működésének feltétele, hogy minden eszköz ismerje, mely további eszközök információit kell közvetítenie a GW, illetve a háló távolabbi
eszközei felé. A rendszer üzembe helyezésekor az eszközök alapinformációin kívül tehát a hálóra vonatkozó adatokat is be kell programozni, le kell tölteni az eszközökbe. Amint az a későbbiekből
kiderül, az időigényes egyedi programozás helyett, mindezt egy
menetben, egyszerűen, egyedül a GW konfigurálásával el fogjuk
tudni végezni. A rendszer további eszközeinek programozását a
GW már önállóan, a rádiós hálón keresztül fogja végrehajtani.
Mindezek után tekintsük át, hogy az első látásra bonyolult felépítés és működés ellenére mennyire egyszerű a rádiós rendszer
használata az AgileIQ program és az USB-s rádiós interfész (RF/
IF) segítségével.

a helyszín rádiós felmérésének módjai
52

Gyors helyszíni felmérés
Minden olyan esetben, amikor rádiós rendszer használatának
lehetősége felmerül, érdemes az adott helyszínt (amennyiben az
épület már létezik) felmérni, hogy egyáltalán alkalmas-e arra,
hogy rendszerünk ott hibamentesen működhessen.
Hordozható számítógépünkre csatlakoztatott RF/IF-et
többcsatornás vevőként használva a helyszín rádiós szempontból lényeges pontjain gyorsan felmérhetjük az egyes csatornák
zavartságát, és a grafikusan kijelzett eredmény alapján meghatározhatjuk, mely csatornák lesznek alkalmasak rádiós rendszerünk
vagy rendszereink működésére. Az ellenőrzéséket különböző
időpontokban (munkaidő alatt/után, működő technológia mellett stb.) és különböző pontokon elvégezve pontos képet kaphatunk a helyszín valós állapotáról.
Két tetszőleges, ideiglenesen felcímzett rádiós eszközzel a
helyszín két pontja között ellenőrizhető a közöttük levő rádiós
csillapítás értéke, azaz a kapcsolat minősége. Ezzel az ellenőrzéssel egészen pontosan megmérhetők az ismeretlen tulajdonságú
falak, födémek valós csillapítási értékei is, mely adatok később, a
tervezés során jól használhatók.
Az ellenőrzés során a számítógépen megjelenő csillapítási
idődiagramon kívül az eszközök LED-jének színe (zöld-sárgapiros-sötét) is folyamatosan mutatja a kapcsolat állapotát, így a
felmérést végző személy gyorsan megtalálhatja az eszköz számára még megfelelő pozíciót. Minden, előzetesen kritikusnak vélt
kapcsolatot érdemes így ellenőrizni, és az eredmény alapján véglegesíteni az adott eszközök pozícióit.
Mind a csatornák zavartságának, mind az egyes kapcsolatok
minőségének adatai automatikusan elmentődnek az AgileIQ
program által generált ún. konfigurációs jelentésbe, mely később
a terv rajzaival, adataival kiegészülve a tűzjelző rendszer dokumentációját képezheti.

Hatékony tervezés
Az AgileIQ programmal akár egy adott helyszín összes rádiós tűzjelző alrendszerét megtervezhetjük. A „megtervezés” ebben az esetben egy kicsit többet jelent, mint a vezetékes rendszerek esetében. Itt nem csak az egyes eszközök helyszínrajzon
való elhelyezéséről van szó, mert most az egyes eszközök közötti
kapcsolatokat is meg kell adni a korábban leírtak szerint, hogy
biztosíthassuk a két független elérési utat minden eszköz felé.
Szerencsére az AgileIQ ebben is nagy segítségünkre van.
Minden egyes GW által vezérelt rádiós alrendszerhez jpg
(vagy CAD formátumból konvertált) helyszínrajz rendelhető.
Alapvetően nincs szükség komoly rajzra, egy mérethelyes skicc
is elegendő az indulásnál. A következő lépésben érdemes néhány
egyszerű vonallal berajzolni a helyszín falait, megadva azok felméréskor mért csillapítás értékeit, vagy egy listából kiválasztva
a megfelelő faltípust. (Mivel a program többszintes épületet is
képes kezelni, azaz rádiós rendszerünk akár több emeleten keresztül is üzemelhet, ha a csillapítások ezt megengedik, így ebben
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zőekben leírtaknak megfelelően tudjuk megtervezni. A tervezés
során a rádiós rendszerhez tartozó konfigurációs jelentés automatikusan frissül az új adatokkal, rajzokkal, kapcsolati adatokkal.
A terv adatainak mentésével és zárolásával indulhat a rádiós alrendszer helyszíni konfigurálása, üzembe helyezése.

Egyszerű üzembe helyezés

tervezés
a fázisban adhatjuk meg az egyes födémek elhelyezkedését és
csillapítását is egy egyszerű módszerrel.)
A program kezelése táblagép-barát, tehát nem „fogd és vidd”,
hanem a „kiválaszt-elhelyez” módszert alkalmazza!
Ezek után akár azonnal el is kezdhető a rádiós eszközök elhelyezése a helyszínrajzon az OTSZ vagy TVMI-k ajánlásai szerint. Ekkor érdemes megadni a rádiós eszközök címeit, melyek a
címzőhurokbeli címükkel azonosak, és neveit, melyek, célszerűen, a központba beprogramozott elnevezéseiknek felelnek meg.
A rádiós eszközök (érzékelők / modulok) címei tetszőlegesek
lehetnek az 1-99 címtartományban, de természetesen nem ütközhetnek az ugyanazon címzőhurkon levő vezetékes eszközök
címeivel.
Tulajdonképpen eddig tart az a tervezési folyamat, mely megfelel a vezetékes rendszerek tervezésénél megszokottaknak.
A következő lépés a rádiós háló kialakítása, azaz olyan kapcsolatok létrehozása a helyszínrajzon elhelyezett eszközök között,
melyek 2 elérési útvonalat biztosítanak minden eszköz számára
a GW felé/felől. A háló kézzel is kialakítható, egyesével megadva az egyes eszközök közötti kapcsolatokat, de célszerűbb
az AgileIQ program hálókialakító algoritmusaira hagyatkozni, melyek néhány iterációs lépésben létrehozzák (általában) az
eszközök közötti kapcsolatokat. A hálókialakító algoritmusok,
melyeknél választhatunk az elem élettartamra, illetve megbízható
kapcsolatokra optimalizált változatok között, figyelembe veszik
az EN54-25 szabvány csillapítási tartalékra vonatkozó követelményeit is, és azonnal jelzik a számítás alapján kritikusnak adódó
kapcsolatokat, melyeket majd a helyszínen érdemes ellenőrizni.
Amennyiben a háló kialakítása sikertelen, a program jelzi, mely
kapcsolatokat nem volt képes létrehozni, hova kell esetleg ismétlő
egységet elhelyezni, hol érdemes az eszközök pozícióin módosítani stb. a megfelelő háló kialakíthatósága érdekében.
Egy adott helyszínen üzemelő többi rádiós rendszert is az elő-

A rádiós rendszer telepítése tulajdonképpen csak az aljzatok
felszereléséből áll. Az ezt követő rendszer konfigurálás és üzembe
helyezés is néhány lépésben elvégezhető, melyhez ismét csak az
AgileIQ programra, a számítógépre csatlakoztatott RF/IF-re, valamint a rádiós rendszer tervének elmentett fájljára van szükség.
A terv szerint felcímzett, elemmel ellátott és aljzatukba helyezett rádiós eszközök, valamint a GW aljzatba helyezése után
indulhat a konfigurálás, melynek első lépéseként a terv, azaz a
rádiós rendszer konfigurációs adatait (csatornák száma; eszközök
típusa, címe, neve; az eszközök kapcsolatai) a GW-be töltjük az
RF/IF-en keresztül. Ennél a műveletnél a számítógéppel a GW
közelében kell elhelyezkedni.
Ettől kezdve már a GW veszi át a főszerepet. Amennyiben a
GW sikeresen megkapta az adatokat, automatikusan továbbküldi azokat a rádiós eszközökbe, azaz minden eszköz saját maga is
letárolja a rá vonatkozó paramétereket: mely eszközökkel kell kapcsolatot tartania, melyik a rá vonatkozó időrés stb. Miután a GW
minden eszközt ily módon konfigurált, a GW a hálózat szinkronozásával üzembe helyezi, működőképessé teszi a rádiós rendszert.
A kezdő felhasználók életét a program varázslókkal könnyíti
meg, melyek lépéseit követve, a rendszer méretétől függően, néhány
perc alatt konfigurálható, üzembe helyezhető egy-egy rendszer.
Az Agile rendszert már jobban ismerő felhasználók számára
kézi konfigurálási lehetőségek is rendelkezésre állnak, melyek segítségével akár a telepítés előtt is felkonfigurálhatók az eszközök,
így a helyszínen már csak a rendszer GW általi felszinkronozását,
üzembe helyezését kell végrehajtani.

konfigurálás a gw-n keresztül, varázslókkal
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chiválódnak, így alkalmasak az üzembe helyezés, vagy a karbantartás megfelelőségének bizonyítására is.

Összefoglalás

rendszerdiagnosztika
Egy-egy rádiós alrendszer teljes üzembe helyezésébe természetesen magának a tűzjelző központnak a felprogramozása is
beleszámít. Szerencsére ez sem okoz különösebb nehézséget, két
módon is elvégezhető. Ha még nem működik a rádiós rész, akkor a
központ felprogramozásánál arra kell ügyelni, hogy a majdani rádiós eszközök címei ne ütközzenek a vezetékes eszközök címeivel, és
az adott címeken megfelelő típusú és nevű eszközt állítsunk be. Ha
a rádiós rész már üzemel, akkor egy autoprogramozással felismertethetők a központtal a címzőhurokra „újonnan telepített” rádiós
eszközök, hiszen a GW minden egyes rádiós eszköz információját
egy vele azonos típusú vezetékes eszköz információjává fordítja át
a tűzjelző központ számára. A hátralevő feladat mindkét esetben
már csak az eszközadatok pontosítása, valamint az eszközök zónákba szervezése és a szükséges vezérlések kialakítása. És persze
még valami: az újonnan üzembe helyezett rádiós alrendszer(ek)
működőképességének, azaz az egyes rádiós eszközök riasztás- és
hibajelzéseinek az ellenőrzése.

Részletes diagnosztika
Egy már üzembe helyezett rádiós rendszer aktuális állapotát az
AgileIQ program diagnosztika parancsával ellenőrizhetjük anélkül, hogy magának a rendszernek a működését megzavarnánk.A
diagnosztika parancs lefuttatásakor az AgileIQ program a GWből olvassa vissza az aktuális információkat, melyek alapján részletes képet kaphatunk a rádiós alrendszer aktuális működéséről,
az eszközök, illetve elemeik jelenlegi állapotáról, valamint az eszközök közötti kapcsolatok milyenségéről. Ilyenkor van lehetőség
a GW-ben letárolt 1000-es mélységű eseménytár beolvasására is,
mely a tűzjelző központ eseménytárához képest részletesebb információkkal szolgál a rádiós alrendszer előéletéről.
Egy-egy üzembe helyezés során, vagy a karbantartások alatt
beolvasott diagnosztikai adatok a diagnosztikai jelentésekben ar54

Miután nagy vonalakban áttekintettük az Agile rádiós tűzjelző rendszer jellemzőit és működését, már magunk is könnyen
válaszolhatunk a cikk elején, a tervezők, telepítők által gyakran
hangoztatott aggályokra.
▪▪ Megbízhatóság: a rádiós rendszernek a vezetékes rendszerekkel azonos szintű megbízhatóságát a hálószerkezetből
adódó eszközönkénti minimum 2 elérési út, a tartalékcsatorna, valamint az európai szabványnak való megfelelés
biztosítja.
▪▪ Részletes állapotinformáció: a GW a tűzjelző központ
felé a rádiós eszközökről ugyanolyan mélységű állapotinformációt képes szolgáltatni, mint amire a vezetékes
eszközök képesek. A teljes részletességű aktuális eszköz és
rendszer információk, a rendszer működésének megzavarása nélkül, a helyszíni diagnosztika során kérhetők le a
GW-ből.
▪▪ Egyszerűség: az AgileIQ program, valamint a számítógépre csatlakoztatható USB-s interfész (RF/IF) segítségével a helyszín felmérése, a rádiós rendszer megtervezése,
üzembe helyezése, valamint felülvizsgálatai gyorsan és
hatékonyan elvégezhetőek. Mindezek a rádiós rendszer
bekerülési és fenntartási költségeit jelentősen csökkentik.
▪▪ Különleges eszközigény: a fenti tevékenységekhez, a
rendszer integrális eszközein túl (AgileIQ+RF/IF), nincs
szükség semmilyen különleges berendezésre, készülékre. A
program által automatikusan generált különböző jelentések jól követhetővé teszik a rádiós rendszer életét.
▪▪ Elem élettartam: a megválasztott kommunikációs mód
révén elérhető 5 éves elem élettartam, a szabvány által követelt 3 évvel szemben, alacsonyabb költségű karbantartásokat tesz lehetővé.
Úgy tűnik tehát, hogy a rádiós tűzjelző rendszerekre jelentkező egyre gyakoribb igényre a megbízható, egyszerűen és rugalmasan használható Agile rendszer jó megoldás lehet.
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Garázsszellőztetés –
hatékonysági kérdések
Teremgarázsokban a központi ventilátorokkal történő szellőztetés, hő- és füstelvezetés hatékony alternatívája az energetikai követelményekhez jobban illeszkedő JET ventilátoros
szellőztetés. A rendszer felépítését, annak működési elvét, a garázsoknál felmerülő szellőztetési feladatokat és követelményeket mutatja be szerzőnk.

Szellőztetési igények
Alap szellőzés, szénmonoxid-vészszellőzés, hő- és füstelvezetés

Garázsok esetén az alap és vészszellőzés szén-monoxidkoncentráció-mérés alapján történik. A megengedett koncentráció
(25/2000.(IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 1. számú
melléklet) szerint a megengedett átlagos CO-koncentráció érték
30 ppm, míg a csúcsérték 50 ppm. Általában „fejadag” módszer
alapján (1 gépkocsi beállóhoz tartozó fajlagos légmennyiség) történik a szellőző légmennyiség meghatározása, ami esetén túlméretezetté válhat a rendszer. A másik megoldás jóval pontosabb. A
német VDI 2053 szerint a hatékony szénmonoxid-vészszelőztetéshez 12 m3/hˣm2-nek megfelelő légpótlásra van szükség (alapterületre vonatkoztatva).
Ezen felül biztosítani kell a hő- és füstelvezetést is, amely az
OTSZ szerint az alapterület 1%-nak megfelelő hatásos szabad
nyílásfelület minden 1 m2-rére 2 m3/s térfogatáramot kell biztosítani.

1. ábra – az elszívás jellemző áramképe
történő szellőztetés. Az elszívás áramlástechnikai jellege tapasztalati úton mérésekkel leírható, amit jól szemléltet az 1. ábra.
Az ábra egy ’ND’ névleges átmérőjű elszívó felület környezetében kialakuló áramképet ábrázolja különböző ’x’ távolságokban.
Jól látható, hogy az elszívás síkjától ’ND’ mérettel megegyező ’x’
távolságban már 10% alatti az elszívás hatásossága. Például egy
50 cm átmérőjű elszívó felületen 800 m3/h elszívandó légmennyiség az elszívási ponttól 0,5 méterre már csak 60-70 m3/h hatásos
légmozgást eredményez.
Ezzel világossá válik, hogy egy garázs esetén elsősorban elszívással hatékony és biztonságos rendszerműködés nem biztosítható.

JET rendszer mint megoldás
A JET-es rendszerkialakításnál szintén biztosítani kell a központi elszívást és a légpótlást, azonban ez az aknákba épített rá-

Hagyományos szellőztetési megoldások

A központi elszívó ventilátort, szükség esetén légpótló ven
tilátort és az ehhez tartozó szerteágazó légcsatorna-hálózatot
igénylő hagyományos rendszerek esetén a jellemzően alacsony
belmagasságú garázsokban a nagy méretű légcsatorna hálózatot
helyhiányt és gyakran a gépészeti és szakági alapvezetékekkel
történő ütközéseket okoz. Mindez költségnövekedést és parko
lóhely-csökkenést von maga után.
A másik probléma már alapvetően szakmai, ugyanis a pontszerű alacsony indukcióval történő légbevezetés miatt lokális
örvényáramlások alakulnak ki, ami megakadályozza a szén-monoxidban dús vagy füsttel telített közeg irányított áramlását, tehát
lokálisan füstfoltok illetve magasabb CO-koncentrációjú zónák,
úgynevezett holtzónák alakulhatnak ki. Az alsó/felső pontszerű
elszívás ellenére a kialakuló természetes áramlások (huzat) illetve
a gépkocsik által keltett légmozgások miatt a teljes légtér képes
felhígulni kipufogógázzal valamint tűz esetén füsttel.
A felszabaduló káros anyag eltávolítása érdekében jellemzően elszívást alkalmaznak, azonban az így elérhető szellőztetési
hatákonyság sokkal kedvezőtlenebb, mint az irányított befúvással

2. ábra – a különbség önmagért beszél
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a CO-vész szellőztetéshez tartozó alacsony fordulaton illetve a
hő- és füstelvezetéshez tartozó magas fordulaton egyaránt ca. 40
méter vetőtávolságig biztosíthatóak a sebességkritériumok, ahol
a sugárnyaláb kiszélesedése ca. 17 méter. Így egy egyszerű téglalap alaprajzú helyiségben 40 méteres távolságokban elhelyezve a
készülékeket, a teljes tér hatékony átöblítése biztosított. Egy JET
készülék átlagos körülmények között 200-350 m2 alapterületet
képes hatékonyan átöblíteni, ami 5000 m2-es garázs esetén ca. 18
készüléket jelent.

3. ábra – a működési elv: fokozott turbulens
légcsere
csokon keresztül megvalósítható, így nem szükséges légcsatorna
hálózatot kiépíteni. Az egymással összhangban elhelyezett elszívási és befúvási pontokon keresztül a szükséges légcserét, míg a
mennyezeten elhelyezett JET-készülékek segítségével a hatékony
szellőztetés biztosítható.
A légcsatorna hálózat elhagyásával akár 30-50%-os megtakarítás is elérhető egy hagyományos rendszerhez képest, ha figyelembe vesszük az alap és CO-vészszellőzés üzemállapotát is. További igen jelentős energiamegtakarítás érhető el az OTSZ-ben
előírt légmennyiségek redukálásával. Ebben az esetben akár felére
is csökkenthető az OTSZ által előírt légmennyiség.

Mitől hatékony a JET rendszer?
A JET készülékek működési elvét a 3. ábra szemlélteti, amit
fokozott turbulens légcsere fogalmának nevezünk. A működési
elv egyszerű:
▪▪ a tér kiterjedtségéhez képest pontszerű, nagy impulzussal
történő légbevezetés mozgásra kényszeríti a helyiség levegőjét (nyugvó közeg),
▪▪ a nyugvó közeg indukciójához szükséges energia a sugárnyaláb mozgási energiájából származik,
▪▪ a sugárnyaláb belseje lassul, így a távolság növekedésével a
sugárnyaláb kiszélesedik.
Ennek köszönhetően egy dugattyúelv-szerű áramlás alakul
ki: a JET készülékek által létrehozott sugárnyaláb az elszívási
pontok felé irányítja a szennyezett közeget, ezzel biztosítva a tér
hatékony átöblítését, a mentéshez szükséges megfelelő látási viszonyokat a garázs teljes keresztmetszetében.
A hatékony működés kritériuma, hogy ne alakuljanak ki a hagyományos rendszernél jelentkező holtzónák, melynek a feltétele,
hogy ne legyenek visszaáramlások. Ehhez egy minimális átlagos
áramlási sebességet kell biztosítani. Méréses vizsgálatok és CFD
szimulációk alapján CO-vészszellőzés esetén 0,3 m/s, míg hő- és
füstelvezetés esetén 0,7 m/s átlagos áramlási sebességet kell biztosítani a teljes garázs keresztmetszetben.
A 3. ábrán feltüntetett átlagos működési paraméterek alapján
56

A rendszer felépítése
Központi elszívó axiálventilátor

A DIN-EN 12101-3 szerinti F400 (400°C/2h) tűzállósággal, CE minősítéssel rendelkező többfokozatú NovAx ventilátor,
igény szerint reverzibilis kivitelben. (alacsony fordulat: alap szellőzés, CO-vészszellőzés / magas fordulat: hő- és füstelvezetés)
Légpótló axiálventilátor

Amennyiben az OTSZ szerinti légpótlás természetes módon
nem biztosított, úgy gépi légpótlást kell biztosítani a gépi füstelvezetés 90-100%-nak megfelelő légmennyiséggel, igény szerint
reverzibilis kivitelben. A légpótló ventilátorra nem vonatkozik az
elszívó ventilátor tűzállósági követelménye.
JET készülék

A DIN-EN 12101-3 szerinti F400 (400°C/2h) tűzállósággal, CE minősítéssel rendelkező kétfokozatú ventilátor integrált
hangcsillapítóval, deflektorral, igény szerint reverzibilis kivitelben.
Egyéb kiegészítő légtechnikai elemek

▪▪ Füstcsappantyú: Amennyiben egy központi elszívó rendszer több tűzszakaszt szolgál ki, úgy az OTSZ szerint
szakaszolni kell a rendszert. A szükséges szellőző levegő
mennyiséget azon a tűzszakaszon kell biztosítani, ahonnan a tűzjelzés érkezett, a többi – védett – terület felé az
átszellőzést meg kell akadályozni.
▪▪ Hangcsillapító: A környezeti zajterhelés csillapítása érdekében igény szerint hangcsillapítók alkalmazása.
▪▪ Légtechnikai rácsok
▪▪ Lég- bevezető/kivezető elemek
▪▪ Központi vezérlő rendszer: Szabadon felprogramozható
vezérlés (PLC), mely igény szerint kommunikál a tűzvédelmi tablóval. A készülék segítségével elvégezhető a JET
rendszer időszakos kötelező felülvizsgálata, karbantartása
illetve jogosultsággal rendelkező személy beavatkozhat a
füstmentesítési folyamatba.
Végponti elemek: CO-érzékelők jellemzően alsó és felső ponton és füstérzékelők a mennyezeten elhelyezve, melyek analóg jelei alapján a felprogramozott szabályozási algoritmus szerint működnek a központi axiálventilátorok és JET ventilátorok. Egyéb
végponti elemek: pl. világító jelzőtábla, hangjelző, stb.
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Hogyan működik a rendszer?
1. Normál szellőzés

Tűzjelzés inaktív, szellőzés szénmonoxid-koncentráció-mérés
alapján: minden mérési pontban a beállított alsó érzékelési határ
alatt (<30 ppm): a JET-készülékek állnak, szükség esetén a központi elszívó ventilátor alacsony fordulaton üzemel, a légpótlás
természetes úton az aknákon és lehajtókon keresztül történik. A
rendszerbe épített füstcsappantyúk nyitott állapotban vannak.
2. CO-vészszellőzés

▪▪ Tűzjelzés inaktív, szellőzés szénmonoxid-koncentrációmérés alapján: bizonyos mérési pontokban az alsó és felső
érzékelési határ között (30 ppm<x<50 ppm): a központi
elszívó ventilátor magasabb fordulaton üzemel, de még
mindig nem a hő- és füstelvezetéshez tartozó légszállítással. Amennyiben a légpótlás is mesterséges úton történik,
úgy a légpótló ventilátorok is bekapcsolnak az elszívásnak
megfelelő 90-100%-os légszállítással. Az érzékelési zónában a JET készülékek alacsony fordulaton üzemelnek,
biztosítva a hatékony átöblítést. A többi JET készülék áll.
▪▪ Tűzjelzés inaktív, szellőzés CO koncentráció mérés alapján: bizonyos mérési pontokban a felső érzékelési határ
feletti érték (>50 ppm): a központi elszívó ventilátor és a
légpótló ventilátor az előbbi üzemállapotnak megfelelően
működnek. Az érzékelési zónában lévő JET készülékek
magas fordulaton, a többi területen alacsony fordulat üzemelnek.

3. Füstmentesítés

Tűzjelzés aktív, a CO-koncentráció szerinti szellőzés inaktív.
A tűzjelzés aktiválását követően a központi elszívó és légpótló
ventilátorok magas fordulaton üzemelnek, a füstcsappantyúk a
tűzjelzés helyének függvényében zárnak, a JET-készülékek állnak, majd az aktiválást követő 3-5. percben a tűzkeletkezést érintő tűzszakaszon belül az összes JET-készülék magas fordulaton
üzemel. A késleltetett indítással a füstfejlődés kezdeti szakaszában kihasználjuk a füst természetes rétegződését: nem keverjük
össze a füsttel telített felső légrétegeket a füstben szegény alsó
rétegekkel, így segítve az egyéni menekülést. Az 5. percet követően a JET ventilátorok segítségével a légpótlási és elszívási pontok
között egy hatékony, kiszorításos jellegű áramképet hozunk létre.
Füstmentesítésnél a kiürítés feltételeinek biztosítása mellett fontos szempont a kiürítés utáni megfelelő látási viszonyok
fenntartása egészen a tűzoltói beavatkozás végéig. Füstpróbák és
számítógépes szimulációk alapján jól tervezett JET-es rendszer
esetén átlagosan 30-40 méteres látótávolságok is biztosíthatóak.

Összefoglalva

4. ábra – működési séma hő- és füstmentesítés
üzemállapotában
rel szemben: nincsen szükség légcsatorna hálózat kiépítésére.
A JET-készülékek kis helyigénye miatt egy jóval flexibilisebb
tervezés valósítható meg: rugalmasabban tudunk illeszkedni az
építészeti és egyéb szakági igényekhez. A légcsatorna hálózat elhagyásával a kisebb ventilációs munka következtében a tervezés/
kivitelezés mellett üzemeltetési oldalon is költséghatékonyabb
megoldást jelent.
Az indukciós elvnek köszönhetően biztonságosabb az üzemeltetés, amivel minden körülmények között biztosíthatjuk a
megfelelő látási viszonyokat illetve a belső levegőminőséget.
JET-rendszerrel lehetőségünk van akár reverzibilis rendszerkialakítást megvalósítani, így a menekülési útvonalak és a tűzforrás ismeretében a lehető legrövidebb úton „tolhatjuk” ki a füstöt
a garázsból, ami szintén hozzájárul az alacsonyabb elszívási légmennyiséghez, biztonságosabb működéshez.
A JET rendszer hatékonyabb működése egy hagyományos
rendszerhez képest a befúvásban rejlik.
Egy hétköznapi kísérlet egyértelműen rávilágít az elszívással
illetve befúvással történő szellőztetés közötti óriási különbségre:
fogjunk egy égő gyertyát a kezünkben és próbáljuk különböző
távolságokban elszívni illetve elfújni a gyertyalángot. A végeredmény önmagáért beszél.
A SCHAKO, kiegészülve a NOVENCO által kínált rendszermegoldásokkal, egy komplett működő rendszert kínál a tervezési fázisban való közreműködéstől egészen a beüzemelésig, így a felelősség is
egy kézbe összpontosul.
Parsch Ádám mérnök tanácsadó
okl. épületgépész-mérnök
Schako

A JET-ventilátoros rendszermegoldás egyszerűbb és gyorsabb
kivitelezést tesz lehetővé a hagyományos légcsatornás rendszerVédelem Katasztrófavédelmi Szemle – 2017/6 szám – Megelőzés
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Bónusz János

Akkumulátor, töltés –
az akkumulátorcellák
robbanásveszélyes térsége
Egyre több helyen alkalmazunk akkumulátort. Mi történik az akkumulátor töltésekor? Robbanásveszélyes-e a töltés?
Mekkora az akkumulátorcellák közvetlen környezetének robbanásveszélyes tere? Szerzőnk különböző példákon és letöltési
módokon keresztül mutatja be a számítás menetét. A tűzmegelőzéshez ad támpontokat szerzőnk.
Kulcsszavak: durranógáz, töltési karakterisztika, impulzus töltési
mód, keresztmetszet

Közvetlen környezet RB-s tere
Az akkumulátorok közvetlen közelében a gázok felhígulása
még nem következik be, meghatározott térrészben a durranógáz
elegye jelen van. A robbanásveszélyes hidrogéngáz szétterjedése
és hígulása függ a mennyiségétől és a szellőzéstől a kilépés helyének közelében.
A d biztonsági távolságot a kilépés helyétől a gázelegy gömbszerű szétterjedését feltételezve állapíthatjuk meg az MSZ –EN
50272-2 szerint.
ahol Igas = gáztermelő áram (mA / Aó)
Crt = névleges kapacitás (Aó)
Igáz = Ics/gy . Ig . Is (mA/Aó) az 1. számú táblázatból
Ics/gy = 4
Ig = 1
Is = 5
Igáz = 20
A 80 V-os akkumulátor kevés antimon tartalommal szellőzött
cellákkal Crt = 1000 Aó
Számítás:
Eredmény: 80 V-os akkumulátor esetén kerekítve 0,5 m
Manapság egyre gyakrabban találkozunk olyan szabályozott
töltőberendezéssel, amely újszerű megoldásával jelentősen csökkenti a keletkező durranógáz mennyiségét.
Az MSZ-EN 62485-3:2015 szabvány a vontatási akkumulátorok előírásait tartalmazza.
A szabványban a szükséges légcsere 100 Aó –ra vonatkoztatva:
Q = v . q . s . n. Igáz m3/ó
ahol Q = szellőztetés légmennyiség m3/ó-ban
v = a hidrogén szükséges hígítása (100-4) / 4 % = 24
q = 0,42.10-3 m3/Aó keletkező hidrogén
s = ötszörös biztonsági tényező
n = cellák száma

1. sz. táblázat
I áram értékei IU vagy U karakterisztika szerinti töltés esetén
NiCd akku
szellőzött
cellákkal

zárt NiCd
akku vagy
nikkelmetalhidrid
cellákkal

nem alkalmazható

nem alkalmazható

nem alkalmazható

5

1,5

5

konzultáljon
a gyártóval

(2,4 V/cella
max) 2

(2,4 V/cella max)
1,0

(1,55 V/cella
max) 5

konzultáljon
a gyártóval

töltési
karakterisztika

savas ólom
akku szellőzött cellákkal

savas ólom akku
szabályozott biztonsági szelepes
cellákkal (VRLA*)

csökkenő
áramú

7

IUI töltés

IU töltés

*Valve Regulated Lead Acid – zárt biztonsági szelepes ólomakkumulátorok

ahol n = 12
Igáz = 5 (1. számú táblázatból)
Crt = 250 Aó
Számítás: 100 Aó-ra
Q = 24.0,42.10-3.5.12 = 0,6 m3/ó
Számítás: 250 Aó-ra - 0,6.2,5 = 1,52 m3/ó
A szükséges keresztmetszet számítása
A = 28.1,52 = 42,33 cm2 Ez megfelel egy 6,5.6,5 cm-es szögletes nyílásnak.
Impulzustöltési mód
ahol
Q = térfogatáram m3/ó
n = az akkumulátorcellák száma
Igaz = a gázt termelő áram értéke A (táblázatból)
Cn = névleges kapacitás (Aó)
Cpul = a pulzáló idő alatti töltőkapacitás
Cpau = pulzáló szünet alatti töltőkapacitás
Cpul = pulzáló töltési idő órában
Cpau = pulzáló szünet ideje órában
Kiinduló adatok: akkumulátor feszültség 80 V
Cn = 420 Aó
n = 40
Igaz = 5 A (100 Aó-ra) A 2. számú táblázatból.
Cpul = 1,3 Aó
Cpau = 0
Ipul = 0,1 ó
Ipau = 0,1 ó
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Keringetős akkumulátortöltő
A készülék öblítő levegő betáplálásával és keringetésével üzemel. A Hawker membránpumpa vagy az akkumulátortöltőben
van, vagy különálló. A nyomásfigyelő megfelelő működését a helyi körülményekhez igazítják. A pótlásra szolgáló desztillált vizes
tartályt a rendszerbe bekötik, majd a töltővel együtt működtetik.
A töltőkészülék önellenőrzés után elkezdi az akkumulátor töltését.

a töltőáram és az idő összefüggései

A keletkező durranógáz mennyisége IUa töltés esetén 5080%-kal kevesebb, mint a hagyományos akkunál.
A szükséges keresztmetszet számítása
A = 28.Q
A = 28.42 cm2 = 1176 cm2
Ez megfelel egy 34.34 cm-es szögletes nyílásnak.
2. számú táblázat
I áram értékei IU vagy U karakterisztika szerinti töltés esetén
töltési karakterisztika

hagyományos savas szeleppel zárt savas
ólom akku Igáz
ólom akku Igáz

IU töltés

(2,4 V/cella feszültség határ) 2b A

(2,4 V/cella feszültség határ) 1b A

(1,55 V/cella
feszültség határ)
5b A

a 3. töltési fázisban
max 6 A

a 3. töltési fázisban
max 1,5 A

a 3. töltési fázisban
max 5 A

legalább 2,6 V/
cella feszültségnél
a tipikus tartomány
5-7c A között

d

d

IUI töltés

W töltés

NiCd akku Igáz

a töltőáram és az idő összefüggései
A töltés impulzustöltési karakterisztikájú. A gyártó által megadott paraméterek szerint üzemeltethető. A keletkező durranógáz mennyisége e rendszernél is csökken.
Ennek a rendszernek az alkalmazása során a keletkező durranógáz mennyisége a szabványok alapján nem számítható.
Megjegyzés: A cél annak bemutatása is volt, hogy a két szabvány
számítási módjának alkalmazása eltérő végeredményt ad. A MSZEN 62485-3:2015 nemzetközi szabvány kiadásával az MSZ
1600-16:1992 visszavonására eddig nem került sor. (szerk.)

a) belső rekombinációs NiCd cellák esetén forduljon a gyártóhoz
b) a sokféle megoldású kialakítás miatt konzultáljon a gyártóval
c) az egyszerű W töltésű karakterisztika átkapcsolás nélkül
d) a W töltési karakterisztika nem jellemző ezekre az akkumulátorokra forduljon a gyártóhoz

A robbanásveszélyes térség környezetének számítása
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Bónusz János tű. ny. alez.
tűzvédelmi mérnök, szakértő
Nagykovácsi

Körösi Kitti

Elektromos eredetű tüzek
elleni aktív tűzvédelem
A villamos eredetű tüzek – kábelek, vezetékek túlterheléséből, nagy átmeneti ellenállás vagy rövidzárlat, illetve villamos
ív miatt – növekvő kockázatot jelentenek az iparban. Az áramfelhasználás volumene, a sok elosztási pont, a szinte mindenütt jelenlévő elosztószekrényekben jelentős veszélyforrás. Erre
válaszul növekvő igény a belső aktív védelem kiépítése az ipari
felhasználók, az irodaház üzemeltetők részéről. Erre a FirePro
aeroszolos oltástechnológia számos megoldási lehetőséget kínál.

Komplett vagy részleges védelem?
A komplett helyiségvédelem teljes elárasztással lehet az egyik
út, amelyekkel az elektromos terek védelme professzionálisan
megoldható. Költséghatékonyabb megoldást jelenthet a vegyes
rendeltetésű nagy légterek esetében, ha kizárólag a kritikus pontok belső védelmére fókuszálunk. A rendszer nagysága és műszaki felépítése számos megoldás közül választható ki.
Első körben eldöntendő: teljes helyiségelárasztás vagy pedig
belső védelem kiépítése az optimális megoldás az adott területen?
Ezt követően az érzékelést és az oltásindítás módját egymással
összhangban kell kiválasztani a funkciótól és a helyi kritériumoktól függően (pl. átjelzés, vezérlések).
A FirePro rendszerek felépítési módjait az oltásindítás alapján
lehet legegyszerűbben bemutatni.

Felépítési, oltási módok
Teljes helyiségvédelemkor az oltásindításról mindig oltásvezérlő központ gondoskodik, amelyről különféle vezérlések és átjelzések kiépítése lehetséges. Egy oltásvezérlő központra akár 40
oltógenerátor is köthető.
Belső védelem esetén kétféle oltásindítási mód is lehetséges
kétfajta érzékelési móddal kombinálva.

teljes elárasztás

kapcsolószekrény védelme
Az FPC-4R oltásindító modul, amelynek egyik fontos tulajdonsága, hogy rendelkezik egy plusz relével, így alkalmas, akár az
elektromos szekrények többségébe ma már megtalálható ventilátor leállítására, vagy igény esetén átjelzés biztosítására. Az átjelzés
lehetőségével legtöbbször a nagyvállalatok élnek, így eseménykor
egyből értesül róla a kompetens személy.
Egy FPC-4R oltásindító modulhoz kettő oltógenerátor köthető, de nagy előnye ennek az oltásindítási módnak, hogy a modulokat sorba kötve komplett szekrénysorok védelmére kiépített
rendszert képes vezérelni. Az FPC-4R oltásindító modulhoz
lineáris hőkábel érzékelést lehet csatlakoztatni, amely elérhető
68 °C vagy 105 °C-os küszöbhőmérsékletű kivitelben.
Az FPC-5 oltásindító egységgel moduláris rendszerfelépítésre
is van lehetőség többféle érzékelési móddal. Lehetséges a széles
hőmérséklet-választékú bimetális érzékelés vagy az FPC-4R-nél
már említett lineáris hőkábel használata. Az FPC-5 oltásindító
modulról kizárólag egy oltógenerátor indítható el, azonban a szerelési idő olyan nagy mértékben lerövidül, hogy egygenerátoros
kis rendszereknél verhetetlen megoldást kínál az iparban.
Elektromos eredetű tüzek ellen teljes helyiségelárasztást
transzformátorállomások, 0,4 kV-os elektromos helyiségek, illetve egyéb elosztóhelyiségek esetében szoktunk alkalmazni. A
belső berendezésvédelemnek nem csak elektromos szekrények
esetén van létjogosultsága, hanem ipari raktározási rendszerek
vezérlő egységeinél vagy akár ipari gépek-berendezések aktív
tűzvédelmének kialakításakor.
Körösi Kitti értékesítési vezető
FirePro Hungary Kft.
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Pure competence in air

Tűzvédelmi
csappantyúk
forradalmian új vezérlése
Maximálisan 128 készülék egy körön
Kapcsolószekrény

Easy-B

y-B

Easy-B

Easy-B

Easy-B

230 VAC

Easy-B

Easy-M

230 VAC
1000 m max.
n Az első Plug & Play kommunikációs

rendszer tűzvédelmi csappantyúk
részére szabadon választható
topológiával
n Maximálisan 1 000 m kábelhosszúság,
128 készülék egy körön
n Automatikus címzés, amint a rendszer
feszültség alá kerül
n Tűzvédelmi csappantyúkon
kívül lehetőség van füstelvezető
csappantyúk, füstérzékelők,

térfogatáramszabályozók rendszerbe
integrálására
n Kommunikáció a 230 V-os hálózaton,
kiegészítő kábelezés nem szükséges
n Kommunikáció az EN 50065-1
GENELEC szerint
n MODBUS kommunikációs protokoll
n Kompatibilis: BACnet, KNX, MP- Bus,
LonWorks, HTTP/FTP, stb.
n Gyors és biztos tervezhetőség és
szerelhetőség

WWW.SCHAKO.HU
Schako Kft. | H-2045 Törökbálint, Tó Park 6.
Telefon: 23/445-670 | Fax: 23/445-679
e-mail@schako.hu

Clever Light® kijáratmutató és
biztonsági világítási rendszer
Nagy forgalmú helyeken a hálózat kimaradása az épületben tartózkodók számára komoly veszélyhelyzetet
teremthet. A helyiségek biztonságos elhagyása érdekében tartalékvilágításra és kijáratmutatásra van szükség.
Az ASM saját fejlesztésű vészvilágító rendszere a körültekintő tervezésnek köszönhetően tökéletesen megfelel
minden kívánalomnak: energiatakarékos, költséghatékony, gazdaságos a karbantartása, kompatibilis más
rendszerekkel, a központ és a lámpatestek folyamatosan kommunikálnak egymással, a lámpák egyedileg
vezérelhetőek, illetve többnyelvű menüvel, grafikus szoftverrel, webszerver-funkcióval, érintőképernyővel
rendelkeznek.

Milyen érvek szólnak a Clever Light® mellett?

˃ a Clever Light® rendszert cégünk fejlesztette ki,a
termékek gyártása Szolnokon, telephelyünkön történik

˃ Az alkatrészek könnyen, gyorsan beszerezhetőek
˃ Megbízható, pontos, precíz szakember gárdával
rendelkezünk

A Clever Light® rendszer főbb tulajdonságai:

> Hagyományos és címezhető lámpatestek
> Dinamikus irányfény rendszer (új), mely
összeköttetésben áll a tűzjelző rendszerrel

> Áramszünet esetén az akkumulátor biztosítja a
folyamatos működést

> A központtal való közvetlen és automatikus kapcsolat
könnyű kezelhetőséget tesz lehetővé

Továbbá:

> A LED technológiával csökkentheti költségeit
> Többféle design és piktogram közül is lehet választani

Elérhetőségek:
ASM Security Kft., Szolnok, hrsz: 21804 > Tel.: 06 56 510 740 > Fax: 06 56 510 741
E-mail: info@asm-security.hu > www.asm-security.hu

Amikor a fejlesztési víziók
mérföldkővé válnak.

I N S P I R I NG FO R TO DAY.
READY FOR TOMORROW.

Fedezzen fel többet:
http://bit.ly/RosenbauerFuture
›

A jövő bevetése.
A világ átalakulóban van. A követelmény és a cél pillanatról pillanatra
változik. Hogyan fog kinézni a holnap tűzoltósági és mentési bevetése?
Mit kell nyújtson az ember és a technika egy bevetésen? Az ágazat
technológiai vezetőjeként a Rosenbauer olyan víziókat és megoldásokat
fejleszt ki, amelyek aktívan alakítják a tűzoltótechnika jövőjét.
Higtech-kel és innovatív ötletekkel ma találjuk meg a választ a holnap
kérdéseire.
www.rosenbauer.com

www.facebook.com/rosenbauergroup

Magyarországi képviselet:
HESZTIA Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft., H-1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.
Tel.: +36-1-454-1400, Fax: +36-1-240-0960, hesztia@hesztia.hu, www.hesztia.hu

