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Magasból mentõk:
tolólétrás vagy emelõkosaras

Az Interschutz 2000 kiállításon a magasból mentõk kaval-
kádjából a Bronto Skylift, a Magirus, a Metz és a Magirus
Simon jármûsorozatát tekintettük meg tüzetesebben. S ezek
mintegy választ is adnak a hazai fejlesztés dilemmáira.

A hazai helyzet
A középmagas épületek nagy számából és az épületek terüle-

ti eloszlásából következõen az 59/1995. számú kormányrende-
let 96 db magasból mentõ készenlétben tartását írja elõ hazánk-
ban. A jelenleg készenlétben lévõ létrák többsége � az 56 db
IFA létra � mentésre csak korlátozottan alkalmas, mivel nincse-
nek mentõlifttel vagy emelõkosárral ellátva. A meglévõ egyéb
típusok életkoruk miatt jelentenek rizikót. Nyilván ez a felisme-
rés motiválta a tûzoltóságokat, amikor az elmúlt évben 30 pá-
lyázatot nyújtottak be magasból mentõ tûzoltógépjármûre.

A szakemberek között a mai napig nem alakult ki egységes
vélemény a tolólétrás vagy csuklógémes vitában. Úgy tûnik, hogy
a koncepciók közeledésével maguk a gyártók sietnek a vitázó
felek segítségére.

Amiben egyetértés mutatkozik a hazai szakemberek között,
hogy egy magasból mentõ

� legnagyobb mûködési magassága min. 30 m,
� legnagyobb oldalkinyúlása min. 18 m,
� kosárterhelése min. 270 kg.
� A kosárra (vagy a kosár alá) szerelt vízágyú térfogatárama

1200 l/perc legyen.
Mindebbõl következik, hogy a tervezésnél a tömegesen elõ-

forduló 10 emeletes épületeket vesszük figyelembe, s a jobb
manõverezési képességû kosaras változatot részesítjük elõnyben
a liftes változatokkal szemben.

Mentés vagy tûzoltás?
A korábbi években a német koncepció szerint az emelõkosa-

ras jármûvek fõként a tûzoltási beavatkozást szolgálták, míg a
létrák kitüntetett feladata a mentés volt. Mára a jármûveken (gé-
pezetes tolólétrák és teleszkópos) a két koncepció (mentés és
tûzoltás) egyidejû kielégítésére való törekvés figyelhetõ meg. A
Magirus Simon ALP és a Bronto Shylift oldalsó létratagokkal
gyártott emelõkosaras jármûvein a mentés biztosítható. A létra-
részen 8 fõ tartózkodhat egyidejûleg.

Az emelõkosaras jármûvek teleszkópos hosszabbítása gyors
mûködést tesz lehetõvé, amit az utolsó csukló tag jó manõvere-
zõ képességgel egészít ki.

Ennek tulajdonítható, hogy a hazai közvélekedés egy ideig
az emelõkosaras jármûveket részesítette elõnyben.

Míg az emelõkosaras jármûvek fejlesztõi igyekeztek a létrák
elõnyös tulajdonságait is integrálni, addig a hagyományosnak
tekinthetõ eszközök fejlesztése is gõzerõvel folyt. Ezek a fej-

lesztések figyelemreméltó újdonságokat eredményeztek.
A Magirus DLK 23-12 Vario CC változata az emelõkosaras

jármûvek taktikai felhasználásának elõnyeit sajátította ki, ami-
kor a szokásos 4. létraelem után egy 5.-et is beépített. Ez az 5.
3,5 méter hosszú létraelem a 4. tag végéhez egy csuklón keresz-
tül csatlakozik. A létravégen lévõ kosár ezzel 75-os szögben moz-
gatható, így a létrák számára eddig megoldhatatlan mentési fel-
adatok sem okoznak problémát.

Ezzel nem merültek ki a fejlesztések!

Fejlesztés
Ha a fõ törekvéseket próbáljuk összegezni, a leginkább szem-

betûnõ változások:
� a sokoldalú (életmentés, tûzoltás, mûszaki mentés) taktikai

alkalmazásra való törekvés,

Magirus Simon ALP: közeledés a koncepciókban
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� a szûk helyen való biztonságos mûködés és a �takart� terü-
letek elérésének igénye,

� a manõverezés biztonságát szavatoló automatizált, számí-
tógép-vezérlésû rendszerek alkalmazása,

� új anyagok és technológiák alkalmazásával a stabilitás nö-
velése,

� a mentõkosarak üzembehelyezésének gyorsasága és a ko-
sarak sokoldalú felhasználhatóságának (bajbajutottak, sérül-
tek mentése, vízágyú, oltóvíz csatlakozás, áramellátás, hid-
raulikus- és magasnyomású szerszámok mûködtetése, stb.)
biztosítása.

A mentõkosár
Ami a legszembetûnõbb változás az a mentõkosarak felhasz-

nálhatóságának kiszélesedése és a különféle gyártói koncepciók
közeledése. Az alapváltozatok terhelhetõsége 270 kg (3 fõ), de
a mentési magasság növekedésével ez 450 kg-ig terjedhet.

Bármelyik típust vizsgáltuk, a finom mûködést a kosárba he-
lyezett kezelõi felülettel könnyû elvégezni, s a tervezõk külön
hangsúlyt helyeztek a mûködési terület jó megvilágítására, a ke-
zelõk közötti kommunikációra és a rögzített sugárcsõvel való
aktív beavatkozásra. Az aktív beavatkozást a teleszkópos jár-
mûveknél a jobb manõverezõ képesség segíti.

A létrák ezirányú hátrányát a Magirus DLK 23-12 GLCC tí-
pus a már említett huszárvágással, a 3,5 m hosszú és 75o-os 5.
csuklótaggal dolgozta le.

Minden kosártípusnál biztosított a sérültek mentése, erre kü-
lön mentõhordágy tartó platform szolgál. A Magirus un. multi-
funkcionális platformja 360o-al elforgatható és úgy van kiala-
kítva, hogy a kosárban további 2 fõ mûködhet, oltási beavatko-
zásnál pedig erre a platformra egy sugárcsõ is felszerelhetõ.

A mentõkosárba való biztonságos beszállást is szem elõtt tar-
tották a tervezõk. A Magirus és a Metz kosarainál 4 fokú lehajt-
ható létra a Bronto Shylift és a Magirus Simon kosarainál le-
hajtható rámpa segíti a biztonságos beszállást.

E két utóbbi teleszkópos típusnál, a 400 kg-os kosárterhelhe-
tõségbõl adódóan, ezen a rámpán is tartózkodhatnak mentendõ
személyek, amit egy lehajtható védõkeret tesz biztonságossá.

A magasban való aktív tûzoltói beavatkozást a Magirus Si-
mon ALP típusnál az 1600-3800 l/perc teljesítményû 100o-os
horizontális, 120o-os vertikális manõverezõ képességû beépített
vízágyú és a személy-, illetve kosárvédelmet biztosító körkörös
vízfüggöny biztosítja.

A Brontó Skylift hasonló teljesítményû vízágyúját két C csat-
lakozóval is kiegészítették, így a távolabbi oltási beavatkozás is
megoldható, viszont a kosarat nem védi vízfüggöny. Ennél a tí-
pusnál a tervezõk a kosarat kifejezetten beavatkozási platform-
ként is kezelték, hisz az elektromos csatlakozó mellett, a szer-
számokhoz hidraulikus - és magasnyomású levegõcsatlakozást,
valamint légzési levegõcsatlakozást is beépítettek.

Biztos lábakon
A stabilitás növelése és a szûk helyen való biztonságos mû-

ködés látszólag egymásnak ellentmondó követelmény. Az új
anyagoknak, technológiáknak és a számítógép vezérlésnek kö-
szönhetõen ebben is nagy fejlõdés tanúi lehetünk.

A Metz DLK 30 gépezetes tolólétránál a nagy stabilitást spe-

ciális kialakítású talajtámaszokkal érték el. Az egyedileg és fo-
kozatmentesen mûködtethetõ kitámasztók folyamatosan mûkö-
dõ talajnyomás-mérõvel biztosítják az automatikus szintezést,
sõt 7o-ig a talajferdeség kiegyenlítésére is használhatók.

Magirus mentõkosár: a vízágyú helyére hordágy szerelhetõ

Önmûködõen készenléti helyzetbe álló mentõkosár

Magirus egyedi és helytakarékos kitámasztással
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Megnövekedett a manõverezõ képesség: Bronto Skylift

A Magirus DLK 23-12 GL CC típus kiterjesztette a lét-
rák felhasználhatóságát

A Magirus DLK 23-12 Varió modellje elsõsorban a manõve-
rezõ képességben és a bevetési lehetõségek kiszélesítésében mutat
figyelemreméltó tulajdonságokat.

A számítógéppel stabilizált jármû egyenetlen, lejtõs terepen
is biztosan áll a talajon, amit a hátsó tengelyen lévõ utánállítható
hidraulikus rugóknak is tulajdoníthatunk. Ezt 4, egyenként állít-

ható kitámasztás és a tengelyeken lévõ kerekekkel együtt 8 szi-
lárd alátámasztási pont biztosítja. A szûk helyen is jól kitalpal-
ható jármû kis helyen is mûködõképes. A Magirus Simon ALP
és a Bronto Skylift nagyobb mûködési felületetet igénylõ, de
hasonlóan hidraulikusan mûködtethetõ, talajnyomásmérõ érzé-
kelõkkel és elektronikus talajkiegyenlítõ szenzorral mûködik. A
talajkiegyenlítés hosszában 7o, szélességében 11o.

Súlyok és méretek
A jármûvek teljesítményadatainak összehasonlítása a számos,

sok esetben árnyalatnyi eltérés miatt komoly elemzést igényel.
Az mindenesetre közismert, hogy ma Európában a gépezetes

tolólétráknak meg kell felelniük a DIN 14701 elõírásainak, az
emelõkosaras jármûvekre pedig az Euronorm prEN 1777 elõ-
írásait alkalmazzák.

A legszembetûnõbb követelmény � amely a teljesítményada-
tokat alapvetõen befolyásolja � a jármûvek súlya és mérete.

A DIN szabvány a létráknál max. 10 méteres hosszúságot és
16000 kg súlyt enged meg. Ezt a gépezetes tolólétrák probléma-
mentesen teljesítik. Figyelemre méltó a Bronto Shylift fejleszté-
si törekvése, amellyel a TLK 23-12 és az RL sorozat emelõko-
saras jármûtípusainál megfelelt a DIN létrákra elõírt követelmé-
nyeinek is.

A maximális munkamagasságnál figyelembe kell venni, hogy
a DIN szabvány az úgynevezett névleges mentési magassággal
számol. A 75o-os szögben elõírt 30 méteres maximális mentési
magasságból az így képzett névleges mentési magasság (a jár-
mû tengelyétõl mért 12 méteres mûködési távolság esetén) 23
méter lesz.

Közismert, hogy hosszú idõ után hazánkban is újból reális kö-
zelségbe került a magasból mentés fejlesztése. Ismereteink sze-
rint a tenderfelhívás megjelent. Érdeklõdéssel várjuk, hogy a ten-
derfelhívásra mely gyártók, milyen jármûtípusokkal pályáznak.

Bronto Skylift: mentõkosár többcélú alkalmazása
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Az Interschutz magasból mentõinek er-
dejébõl, azokat az eszközöket emeltük
ki, amelyek a hazai városszerkezet és épí-
tési magasság ismeretében újdonságot
jelentenek.

Magirus létrák
A Magirus létrák közül a DLK 23-12

GLCC és ennek Varió CC változatát emel-
nénk ki.

A 30 méteres mûködési magasságú jár-
mûvek kosarai 270 kg-al terhelhetõk, s
percek alatt automatikusan mûködési hely-
zetbe hozhatók. A 4 részes különleges acél-
profilú létraszerkezetet a kezelõ mikropro-
cesszor vezérlésû LCD kijelzésû képernyõn
látva irányíthatja. A Varió változatnál ez
kiegészül egy 5. 3,5 m hosszú csuklós lét-
rataggal. A talajegyenetlenségeket automa-
tikusan mûködõ kiegyenlítõ-rendszer kü-
szöböli ki, az elektronikus szabályozást
pedig Elektro-Magnetikus-összeegyeztetõ-
rendszer ellenõrzi. A létraszerkezet pro-
filkialakításánál számítógéppel határozták
meg a lehetõ legkisebb szélellenállást.
Ennek a típusnak azonos tulajdonságok
mellett létezik egy alacsony építésû vál-
tozata (2,85 m magas, /a normál 3,85 m
magas/ 2,35 m széles), amelyet elsõsor-
ban a szûk belvárosi utcákban, kapualjak-
ban, belsõ udvarokban való mûködésre
fejlesztettek ki.

Metz létrák
A Metz DLK 30 típusú létrája ugyan-

csak el van látva egy gombnyomásra mun-
kahelyzetbe állítható, alsó felfüggesztésû
kosárral, amely szintén 270 kg-ig terhel-
hetõ. A kosárra rögzíthetõ 1600 l/perces
teljesítményû vízágyú érdekessége, hogy
a szórófejen egy C kapocs van, s ez lehe-
tõvé teszi a kosárból sugár szerelését.

A létramû ugyancsak rendelkezik auto-
matikus szintkiegyenlítéssel, ez összesen
15o-os talajferdeség leküzdését biztosítja.
A létra daru üzemmódban kedvezõtlen
szögtartományban is képes 2 tonna súly
megemelésére. A Metz gyártási program-
jából még  a DLK 18 FA (First Attach)
típusra figyeltünk fel, amely egy 1600-2000

Újdonságok hazai szemmel

Magirus 23-12 tipus terhelhetõsége
1. Szabadon álló létra, 2 fõ a kosárban.
2. 1 fõ a kosárban. 3. 1 fõ a létracsúcson.
4. Hídterhelés a létravég feltámasztásá-
val, 8 fõ

m

m

Magirus DLK 23-12 terhelési diagram
1 � Mûködési határ kosárral és 3 személlyel
(270 kg); 2 � Mûködési határ kosárral és
2 személlyel (180 kg); 3 � Mûködési ha-
tár kosárral és 1 személlyel (90 kg)
Névleges mentési magasság (23 m) és név-
leges kinyúlás (12 m) DIN 14 701 szerint
maximális talajtámasz szélességnél

2

3

1

Jól áttekinthetõ képernyõ szolgálja a
biztonságot

A Metz DLK 30 típusú létra

liter vizet szállító gépjármûfecskendõ és
egy 18 méteres gépezetes tolólétra kom-
binációja.

Bronto Skylift emelõk
A Bronto Skylift RL (mentõlétra) so-

rozatát mentési és tûzoltási feladatok együt-
tes végrehajtására tervezték. A kosárban
3 fõ, a létrán további 8 fõ tartózkodhat.
Az automatikának köszönhetõen szûk te-
rületen is mûködõképes és nem engedi a
biztonságos bevetési feltételek túllépését.
2300 l/perces sugárteljesítménye valamint
a létrákra elõírt DIN 14701 feltételeinek
teljesítése sokoldalúságát bizonyítja.

A HDT (High Duty Telescopic) soro-
zat 32 és 37 méteres magasságú változa-
tai már túllépik a létrák súlyadatait, a ko-

Bronto Skylift 23/12 mûködési diagramja
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sarak oldalkinyúlása és terhelhetõsége
nagyobb. Figyelmet érdemel még a TLK
23-12 típusjelû változat, amelyet kifeje-
zetten a létrák alternatívájaként kéttenge-
lyes jármûalvázra terveztek, az RL soro-
zattal azonos biztonsági automatikával,
kisebb kosárterheléssel, de nagyobb víz-
ágyú teljesítménnyel.

Bronto Skylift RL mûködési diagramja

Magirus Simon emelõk
A Magirus Simon ALP sorozatából a

34 és 42 méteres mûködési magasságú tí-
pusokat emeljük ki. Az acél teleszkópszer-
kezethez, alumínium profillétra csatlako-
zik, amely joystickkal könnyen vezérelhetõ.
Valamennyi kezelõi mozdulat a display-
on követhetõ. Az utolsó csuklótag a talaj-
szint alatt 6,5 méterig mûködõképes és a
kosár 50°-al jobbra és balra is elmozdít-
ható. A 2 m2-es kosárfelület jó beavatko-
zási feltételeket biztosít, amihez 1600-3800
l/perc teljesítményû 100°-al elmozgatha-
tó vízágyú csatlakozik. A jármû felépíté-
se a Magirus AluFire rendszerével készült.
A 3 tengelyes, 3 teleszkópos jármûvek súlya,
hossza és mûködési magassága kissé meg-
haladja a bemutatott létrákét, ezzel szem-
ben a teljesítményadatai (oldalkinyúlás,
terhelhetõség) is nagyobbak.

Magirus Simon ALP típusok
mûködési diagramja

Irányítás a kosárból

tfilykSótnorB nomiSsurigaM KLDsurigaM KLDzteM

HLR72F 1LR73F 21−32KLT 043PLA 024PLA CCLGsé21−32 CC.V73G )03(21−32

)m(gássagamaknum.xaM m72 m73 m23 m43 m24 m03 73 03

)m(gáslovátladlo.xaM m12 m5,81 m8,91 m32 m5,02 m62 62 62

)gk(egésőtehlehretrásoK gk004 gk523 gk072 gk004 gk004 gk072 072 072

)m(gássagaM m1,3 m1,3 m1,3 m5,3 m8,3 m51,3 54,3 81,3

)m(gásúzssoH m8,8 m9 m8,8 m6,01 m8,01 m01 01 59,9

)m(gésselézS m5,2 m5,2 m5,2 m5,2 m5,2 m5,2 5,2 4,2

Fõbb adatok:
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TÉNYKÉP

A magasból mentési statisztika vizsgálata a beszerzések szük-
ségessége mellett a területi és a bevetés szerkezeti eltérések-
re is felhívja a figyelmet.

Fejlesztési ciklusok
Az egyre magasabbá váló épületek, különösen a paneles la-

kóépületek miatt a 60-as évek végétõl a magasból mentési igé-
nyek kielégítésére szükség volt modern eszközök beszerzésére.
A nagyobb városokban megjelenõ 10 emeletes lakóépületek kí-
sérõje a CSD-710 DL 30 gépezetes tolólétra volt. 1975 és 1979
között pedig Magirus DL-44 m-es létrákat állítottak rendszerbe.
Ezek liftmegoldásúak voltak, így mentési kapacitásuk nagyobb,
de manõverezõ képességük korlátozottabb. 1975 és 1981 kö-
zött a kisebb településekre IFA DL 30-as létrákat vásároltak,
amit 1987 és 1989. között az eddigi legnagyobb fejlesztés, 30
db IFA létra követ. Beszerzésüket elsõsorban az áruk indokol-
hatta, hisz taktikai alkalmazhatóságuk korlátozott.

Az IFA létrák második hullámával párhuzamosan egy kon-
cepcióváltás is megfigyelhetõ a beszerzéseknél, 1985 és 1991
között ugyanis 17 db Simon emelõkosaras gépjármû beszerzé-

Létrák, emelõk, riasztások
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Az elmúlt
évtized
magasból
mentései

sére került sor. Az ezt követõ idõszak beszerzéseinél a gépjár-
mûfecskendõkre koncentráltak, így a magasból mentõ eszközök
mára elöregedtek.

Bevetések
Az elmúlt évtized beavatkozási szerkezetének vizsgálata alapján

több érdekes megállapításra juthatunk. A 7673 riasztásból csak
19,7 % jutott tûzesetre, ha az utóbbi 6 évet nézzük, ez az arány
14,6 %-ra, tovább csökkent. Vagyis a jármûveknek a sokolda-
lúbb felhasználást lehetõvé tevõ mûszaki mentéseknek kell meg-
felelniük. Az egyes megyék ilyen irányú adatait vizsgálva meg-
lepõ, a település szerkezetbõl sokszor nem kikövetkeztethetõ ada-
tokkal szembesülhetünk. A legtöbb vonulást természetesen Bu-
dapest (8869) teljesíti, a másodikként következõ Zala megye (723)
két megyei jogú városával több mint meglepõ, különösen, hogy
a tûzeseti vonulási aránya a legkisebb (3,3 %). A tûzeseti vonu-
lás szóródása 3,3 % (Zala) és 49,6 % Fejér közötti, s az orszá-
gos átlag 14,6 %. A jármûvek alkalmazása szempontjából vizs-
gáltuk az emelõk és a létrák felhasználási gyakoriságát.Ma négyszer
annyi létra van rendszeresítve, mint emelõ, a riasztott létra /emelõ
arány ettõl azonban lényegesen eltér: tûzeseteknél: 1,4 �szeres,
mûszaki mentéseknél: 1,97-szeres. Vagyis az emelõket lénye-
gesen gyakrabban használták.

Messzemenõ következtésekre ebbõl nem juthatunk, mert
� a létrák korátlaga lényegesen magasabb,
� az emelõket a veszélyeztetettebb nagyvárosokba telepítették.

A bevetett jármûvek száma 1995-2000 között, megyénként

Megye Összes eset  Tûzeset Mûszaki mentés
1. Budapest 886  21,9 %  194 692
2. Baranya 458 12,7 %  58 400
3. Bács 554 14,4 %  80 474
4. Békés 136 15,4 %  21 115
5. Borsod 221 19,9 %  44 177
6. Csongrád 388 13,1 %  51 337
7. Fejér 244 49,6 %  121 123
8. Gyõr 287 16,4 %  47 240
9. Hajdú 358 20,7 %  74 284

10. Heves 166 12,6 %  21 145
11. Komárom 111 24,3 %  27 84
12. Nógrád 112 18,8 %  21 91
13. Pest 175 28,6 %  50 125
14. Somogy 351 5,4 %  19 332
15. Szabolcs 179 14,5 %  26 153
16. Szolnok 234 14,1 %  33 201
17. Tolna 200 13,5 %  27 173
18. Vas 91 20,9 %  19 72
19. Veszprém 162 11,7 %  19 143
20. Zala 723 3,3 %  24 699

Országos 6154 14,6 %  897 5257

A megye
sorszáma
a rajzon
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A szabvány a tûzoltó készülék ellenõrzést
és javítást javítómûhelyhez köti. Az ellen-
õrzést, javítást végzõk száma azonban
sajátos szóródást mutat az országban.

Személyi felvételek
A tûzoltó készülékek ellenõrzését és

javítását végzõknek
● érvényes tûzvédelmi szakvizsgával,
● a gyártó/forgalmazó típusismereti vizs-

gájával, javítási technológiai utasításával,
● a javítómûhellyel kötött szerzõdés-

sel (javítható, ellenõrizhetõ készülék típusa)
kell rendelkeznie. (Lásd: Védelem 2000/
5-20. oldal)

Bár a mûhelyek jelentõs része szóban
az úgynevezett táskás ellenõrök ellen foglal
állást, a gyakorlat sokszor mást mutat.
Többször elõfordult, hogy térben távol lévõ
(Nem az én területem, nekem nem jelent
konkurenciát! - jelszóval) ellenõrrel köt-
nek a mûhelyek szerzõdést, akkor is, ha a
mûködés feltételei nem biztosítottak, illetve
a szakszerû mûködés általuk nem ellenõriz-

Engedélyek és ellenõrök
Csongrád 41,2 19,1 %
Fejér 7,6 24,4 %
Gyõr MS 15,8 11,8 %
Hajdú 28,2 �
Heves 14,8 37 %
Jász NSZ 18,7 �
Komárom 12,8 �
Nógrád 3,6 �
Pest  18,8 34,4 %
Somogy 16,5  �
Szabolcs 19 28,8 %
Tolna  9,7 56 %
 Vas 11,4 19,4 %
Veszprém 21,3 �
Zala  26 �
Budapest 53,3 10,5 %

Országos átlag 22,8

10 alatt
10-17

17-22
22-35

Az egy mûhelyre jutó ellen-
õrök száma megyénként (fõ)

35 felett

hetõ. Ilyenkor a mûhelyek vezetõi nem ve-
szik észre, hogy a szabálytalanság állan-
dósítása mellett, saját jól felfogott érde-
keik ellen is cselekszenek.

Mûhelyek és javítók
A mûhelyek és az ellenõrök számának

alakulása statisztikai oldalról mutatja ezt
a kétarcú folyamatot. 2000-ben 456-tal nö-

vekedett a vizsgázók száma, a legnagyobb
mértékkel Pest megyében 111 fõvel, Bu-
dapesten 86 fõvel és Békés megyében 56
fõvel. Ha az egy javítómûhelyre jutó el-
lenõrök számát vizsgáljuk, szinte abszurd
eredményekre jutunk. Nógrádban egy ja-
vítómûhelyre 3,6 ellenõr jut, míg Békés-
ben minden mûhelyre 56.6, Csongrádban
41.2, Baranyában 38.3 fõ jut.
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4 115 105 283 213 206 107 95 113 74 75 77 18 434 66 76 39 80 213 52 906

Baranya Bács-K. Békés B.-A.-Z. Csong. Fejér Gy.-M.-S. H.-B. Heves J.-N.-Sz. K.-E. Nógrád Pest Somogy Szabolcs Tolna Vas Veszp. Zala Fõv.

1 - Engedéllyel rendelkezõ és aktív mûhelyek; 2 - Ellenõrök száma 1999-ig; 3 - Vizsgázók száma 2000-ben; 4 - Összes ellenõrök száma

Engedéllyel rendelkezõ és
aktív mûhelyek eloszlása
megyénként (adatok az
alábbi  táblázatban)

Ellenõrök számának
 megoszlása (összes)
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Hazánkban - kórházon kívül - minden félórában meghal egy
ember hirtelen szívhalál következtében. A baleseteknél gyakran
a tûzoltók szeme láttára! A budapesti tûzoltók egy újszerû
modellkísérletben vesznek részt.

Idõ = élet
Annak a közel 20000 embernek, aki a kórházon kívül hal meg,

szív- és keringési eredetû ok miatt, szinte esélye sincs a túlélés-
re. A hirtelen szívhalál hátterében, az esetek jelentõs hányadá-
ban kamrai ritmuszavar áll. Az ilyen ritmuszavar egyetlen ellen-
szere az elektromos kezelés, a defibrilláció. Ennek hiányában a
túlélés esélye az idõ múltával egyre csökken:

Eltelt idõ (perc) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,0
Túlélés esélye (%) 93 85 75 58 46 32 18 10 8 5 3 1 0,5

Gyors ellátás esetén, esélyük lehetne a túlélésre. Ma már en-
nek technikai feltétele, az automata külsõ defibrillátor (AED),
is rendelkezésre áll.

Az AED egy olyan kisméretû, környezeti hatásoknak ellenál-
ló eszköz, melynek használata egy 4 órás tanfolyam után, elsõ-
segélynyújtó szinten biztonsággal elsajátítható. Két öntapadó
elektróda segítségével csatlakoztatható az eszméletlen beteg
mellkasához. A készülék biztonsági rendszere érzékeli a szív elekt-
romos tevékenységét és a meghatározott energia (shock) leadást
csak abban az esetben ajánlja fel, ha a kamrai fibrillációt érzé-
keli. Az egészségügyi szakemberek által kiképzett és vizsgázta-
tott felhasználók, megelõzõ egészségügyi képzettség nélkül is hasz-
nálhatják ezt az életmentõ készüléket.

Modellkísérlet

Itt jönnek a képbe a tûzoltók! Az elsõdleges beavatkozók szerepe
ugyanis a progresszív betegellátásban nem kérdéses. A Gyógy-
szerrel az Egészségért Alapítvány - több szervezettel együttmû-
ködve - a Fõvárosi Tûzoltó-parancsnoksággal olyan közös mo-
dellkísérletbe kezdett, amely a szervezés és oktatás hatékonyab-
bá tételével, valamint az elsõdleges beavatkozók rendszerének
kiépítésével szeretne javítani ezen a helyzeten.

A kísérletben résztvevõk feladatai:
� a probléma felismerése, annak alapvetõ szintû differenciálása,
� a segítség aktivizálása,
� a beteg vagy sérült állapotának stabilizálása, illetõleg
� a további veszélyforrások elhárítása.

 Ennek érdekében a tûzoltóknak komplex elméleti és gyakor-
lati képzésben kell részesülniük, mely mindezek mellett a se-
gélynyújtás során elvárható kommunikációs és alapvetõ pszicho-
lógiai ismereteket is tartalmazza. Ezek az ismeretek moduláris
rendszerbe foglalva, kiscsoportos oktatási formában, a megfele-
lõ multimédia szimulációs technikák alkalmazása mellett átla-
gosan 2x6 óra alatt elsajátíthatók. A modellkísérlet második fá-

zisában a végzett tevékenységet, az elért eredmények tükrében
kell értékelni. Az adott idõszak alatt, meghatározott földrajzi terület
egészségügyi statisztikáit az Európai és a Magyar Resuscitatios
Társaság által is ajánlott sürgõsségi betegellátási adatgyûjtõ és
feldolgozó rendszer szerint értékelve, a vizsgálati hipotézis sze-
rint igazolható lesz az akut betegek túlélési esélyeinek számok-
ban (emberéletekben) kifejezhetõ javulása.

A modellkísérlet egyedülálló, nemzetközi támogatást is élvez.
A részvétel nem titkolt célja, hogy a modellkísérlet költségkí-
mélõ lehetõségeit kihasználva, egy jól mûködõ, a társadalmat
szolgáló rendszer maradjon fenn.

A Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság még az év elsõ felében
két automata külsõ defibrillátort szerez be. Terveink között sze-
repel, hogy a fõvárosi tûzoltó-parancsnokság alapfokú képzési
rendszerébe a ezt a kiképzést is beillesztjük.

(A modellkísérlet tapasztalatairól késõbbi számainkban be-
számolunk. � szerk.)

Dr. Cziva Oszkár, tûzoltó alezredes
Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság
Tûzoltási, Mentési és Katasztrófaelhárítási Fõosztályvezetõ

DR. CZIVA OSZKÁR

Életet ment, aki idõt nyer
SEGÍTÕKÉSZSÉG?

Bár a gépjármûvezetõi engedélyt szerzett állampolgárok az el-
sõsegélynyújtás alapjaiból képzést kapnak, ennek ellenére a se-
gítséget nyújtók aránya alig haladja meg a 2-3%-ot. Sajnos az
elsõdleges beavatkozók (tûzoltók, rendõrök, biztonsági õrök, stb.)
ismeretei sem jobbak. A vizsgálatok szerint a legtöbben azért
maradnak passzívak, mert félnek a hibásan végzett beavatkozás
esetleges súlyosabb, káros következményeitõl.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Félek Árthatok Nem tudok Nem
feladatom

N/A

Ennek a szemléletnek a megváltoztatása érdekében, meg kell
erõsíteni a hitet, hogy a közbelépés elengedhetetlen a bajba ju-
tott életének megmentésében vagy marandó testi és lelki káro-
sodásainak megelõzésében.
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A Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia megalkotása során
végzett elemzések szerint hazánk hosszútávú katasztrófa-ve-
szélyeztetettségének egyik fõ forrása a veszélyes anyagok-
ban rejlik.

Veszélyes ipari létesítmények
A hazai vegyipar termelési és export dinamikája az elmúlt

években az ipar és a gazdaság mértékét meghaladóan alakult.
Részesedése az ipari termelésben az elmúlt években 13 �16 %
között alakult.

Az elmúlt években a vegyiparban felhasznált, gyártott veszé-
lyes anyagok mennyisége a termelést meghaladó mértékben nõtt.
Bár a veszélyes anyagok mennyiségérõl összesítõ kimutatás nincs,
nemzetközi összehasonlító adatok alapján, az egy fõre jutó ve-
szélyes anyag mennyiségét az európai uniós átlagnak felére be-
csülhetjük.

Jelentõs számban találhatók veszélyes üzemek a magyar ha-
tártól legfeljebb 15 kilométerre, vagy magyarországi folyók ha-
táron túli vízgyûjtõ területein. A szomszédos országokban � Ju-
goszláviát és Ukrajnát kivéve � az üzemekben jelen lévõ veszé-
lyes anyagok mennyisége várhatóan a magyar iparéhoz hasonló
mértékben fog növekedni.

Veszélyes üzem balesete során tûz � robbanás keletkezhet,
egészségre, környezetre káros anyagok juthatnak a levegõbe vagy
vízfolyásokba, ezáltal veszélyeztetve a lakosságot és a környe-
zetet. A tüzek és a robbanások károsító hatásai nagy valószínû-
séggel csak a veszélyes üzemek közvetlen környezetében okoz-
nak kárt, a balesetet követõ nagyon rövid idõn belül. Veszélyes
anyagok levegõbe jutása a baleset helyszínétõl több, vagy szél-
sõséges esetben több tíz kilométer távolságban okozhat hosszabb
idejû veszélyt.

Magyarországon � az ország vízrajzi helyzete folytán � kü-
lönleges veszélyt jelent veszélyes anyagok bejutása az élõvi-
zekbe. A folyóvizek katasztrofális szennyezésének a hatása
több nap, esetleg több hét lehet, a veszély akár több száz ki-
lométer távolságban is jelentkezhet. Mivel a magyar folyók
vízgyûjtõ területeinek 95 %-a határainkon kívül esik, a felké-
szülés során nem elégséges a hazai veszélyes ipari létesítmé-
nyeket figyelembe venni.

A súlyos balesetek során végbemenõ robbanások, a sugárzó
hõ, vagy emittált égõ anyag az üzemen belül, vagy azon kívül
további súlyos baleset elõidézõje lehet (dominó hatás), illetve
súlyos következményekkel járó tömeges pánikhatást okozhatnak.

A jelenleg csak a tárolt veszélyes anyagok (nem teljes) listá-
jával rendelkezünk, pontos adatok csak a hazai szabályozás ha-
tálybalépését követõen várhatók. Mai becslések szerint hazánk-

ban 20 � 40 közé tehetõ a (veszélyesebb) felsõ küszöbértékû, a
biztonságos mûködést bizonyító teljes dokumentáció � a biztonsági
jelentés � benyújtására kötelezett veszélyes üzemek száma. Mintegy
60 � 80 a kevésbé veszélyes a biztonságos mûködést egysze-
rûbb dokumentációval (biztonsági elemzéssel) bizonyító alsó kü-
szöbértékû üzemek száma. Ezek többsége Budapesten és Pest
megyében ill. a borsodi és a veszprémi térségben található.

A szomszédos országok közül csak Ausztria van abban a
helyzetben, hogy veszélyes üzemeirõl hiteles adatokat szolgál-
tasson (eddig ilyen adatokat nem adott át).

Összefoglalva megállapítható, hogy veszélyes üzemek mûködése
miatt hazánkban és a szomszédos országokban jelentõs terüle-
teken a lakosság és a környezet, illetve nagy folyóvizeink élõvi-
lága és part menti területei veszélyeztetettnek tekinthetõk. A
veszélyeztetettséget jelenleg nem tudjuk hiteles adatokkal jelle-
mezni.

Kõolajipari létesítmények
A kõolaj és földgáz bányászatban a nyersanyag elsõdleges

feldolgozása még a bányaüzem területén történik. A kitermelt
és importált szénhidrogén feldolgozása során további feldolgo-
zásra váró intermediereket; üzem� és kenõanyagot; valamint a
feldolgozás melléktermékeit (pl.: bitumen) állítják elõ. Az anyagok
többsége fokozottan tûz� és robbanásveszélyes, súlyos ipari bal-
esetet, katasztrófát, illetve környezeti katasztrófát okozhat.

A veszélyhelyzetek:
➢ kõolaj és földgáz kitermelése, valamint kutatófúrások közben

bekövetkezõ váratlan kitörések miatt keletkezõ veszélyeztetés
és környezeti kár;

➢ kitermelt nyersolaj és földgáz bányaüzem területén való
készletezése, vagy elsõdleges feldolgozása során keletkezõ tûz
vagy robbanás, környezeti kár;

➢ importált és kitermelt nyersolaj feldolgozása � kõolaj-fi-
nomítás, szekunder termékek (PB gáz) gyártása � majd készle-
tezése során bekövetkezõ tûz, robbanás, vagy környezeti kár;

➢ termékelosztási (gáztöltõállomások) tárolási és logisztikai
(termékvezetékek) tevékenység végzése alatt keletkezõ tûz és
robbanás, illetve környezet károsítás.

Jelentõsebb kõolajlelõhely Algyõ, valamint az Észak� és Dél
Zalai kõolajmezõ maradt. Földgáz esetében a Jász-Nagykun-
Szolnok, Hajdú-Bihar és Zala megyei lelõhelyek jelentõsek. A
kutak száma mintegy 700-ra tehetõ. Kõolaj és földgázbányásza-
ti tevékenységet a MOL Rt. 5 bányászati üzeme végez, ásvány-
olaj kutatást hat gazdálkodó szervezet folytat.

A zalai területeken a kõolaj kitermelése során tûz és robba-
násveszéllyel, valamint a nagymennyiségben alkalmazott szén-

TATÁR ATTILA

Veszélyes anyagok elõállítása, felhasználása
és tárolása
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dioxid esetleges kiszabadulásával számolhatunk. A levegõnél
nehezebb mérgezõ, egészségkárosító gázok (H2S), kedvezõtlen
körülmények esetén, több települést és több ezer fõt veszélyez-
tethetnek néhány napon át.

A kitermelt kõolajat és földgázt, továbbá az elõállított PB gáz
jelentõs mennyiségét a bányászati üzemekben, 5 db földalatti
gáztárolóban (pl.: pusztaedericsi gáztároló zalában), 8 db PB
töltõ telepen és föld feletti létesítményekben (pl.: algyõi 30 ezer
köbméteres PB gáz-tároló) tárolják. A kõolaj feldolgozást foly-
tató ipari üzemek közül jelentõsek a dunai, tiszai és a zalaeger-
szegi finomítók fekete� és fehértermék tárolókapacitásai.

További számottevõ veszélyt jelent a MOL Rt. hajdúszoboszlói,
algyõi és nagykanizsai bányászati üzeme; több fehéráru (gazo-
lin) készletezõ és termékelosztó létesítmény (így mintegy 10 PB
gáz töltõ telep); illetve a töltõ-lefejtõ uszályok.

VEZETÉKHÁLÓZAT
Szénhidrogén szállítóvezetékek esetében a fõ veszélyfor-
rást az indító� és átadóállomások, valamint az üzemelte-
tést szolgáló technológiai létesítmények (pl.: nyomásfokozó,
töltõ, lefejtõ, stb. állomások) jelentik.
A szállított anyag alapján országos földgáz� és kõolaj-szál-
lítórendszerre; országos termékszállító-rendszerre; valamint
etilén szállítóvezetékre tagolt országos szénhidrogén szál-
lítóvezeték rendszert a MOL Rt. és a TVK Rt. üzemelteti.
Az ország 5.151 km hosszú nagynyomású földgáz szállí-
tóvezeték-rendszerének összes kapacitása 41 millió m3/nap.
Az ország kõolaj szállítóvezetékeinek hossza 850 km, a
Barátság II. kõolaj szállítóvezeték Oroszország felõl, az
Adria szállítóvezeték a mediterrán térségbõl biztosítja az
import kõolaj beszállítását. A vezetékek éves kapacitása
10-10 Mt. A Barátság I. vezeték tranzitszállításokra szol-
gált, éves kapacitása 4,5 Mt. A MOL Rt. által üzemelte-
tett, Nyugat-, Dél-, és Kelet� Magyarországra kiterjedõ ter-
mékvezeték rendszer hossza 1200 km és 17 termékelosztó
telepbõl, uszály töltõ és lefejtõ telepbõl áll. A 180 km hosszú
etilén szállítóvezetékeket a TVK Rt. üzemelteti.
Itt elsõsorban a föld feletti létesítmények jelentenek ve-
szélyt.

Veszélyes
hulladékok

Az elmúlt évtizedek megoldatlan kérdése a veszélyes hulla-
dékok kezelése. Magyarországon ugyanis évente közel 4,2 mil-
lió tonna veszélyes hulladék keletkezik, ebbõl 1,5 millió tonna
vörösiszap. Az ipari eredetû hulladék, illetve a folyékony és az
iszap konzisztenciájú veszélyes hulladék mennyisége csökken,
a szilárd veszélyes hulladék mennyisége növekszik.

A HAWIS1 rendszer által nyilvántartott veszélyes hulladék
mennyiségének kb. 30 %-a (fûtõértéke alapján) elégethetõ; 700
ezer tonna körüli mennyiség hasznosítható; a továbbiak más ke-
zelést, elsõsorban fizikai-kémiai-biológiai ártalmatlanítást; míg
az elkerülhetetlen maradék szakszerû lerakást igényel. Veszé-
lyes hulladék égetõmû mûködik Dorogon, Aszódon és Gyõrött;

továbbá fõként az üzemi hulladék megsemmisítését szolgáló lé-
tesítmény található Százhalombattán és Tiszaújvárosban. Veszélyes
hulladék lerakó Egerszalókon, Balmazújvárosban, Hernádkércsen
és Nyíregyházán mûködik.

A lakossági szilárd hulladék mintegy 0,5-0,7 %-a a veszélyes
hulladék.

Az évtizedek alatt keletkezett, jelenleg üzemi depóniákban
tárolt 70-80 millió tonna � egyes becslések szerint 100 millió
tonnát is meghaladó mennyiségû � veszélyes hulladék kezelé-
sét, feldolgozását meg kell oldani. Ehhez még hozzáadódik a
nehézfémekkel, szénhidrogénnel szennyezett talaj, amelyet a ke-
letkezés helyszínén nem lehet ártalmatlanítani. Az Országos Kör-
nyezeti Kármentesítési Program szerint a környezeti kár össze-
ge mintegy 500 milliárd forintot tesz ki.

A kórházakban, egészségügyi intézményekben évente kb. 12-
14 ezer tonna veszélyes egészségügyi hulladék keletkezik, amelynek
a települési hulladéktól elkülönített kezelése feltétlenül indokolt
lenne.

Az emberi egészséget közvetve károsító hatások a követke-
zõk:

➢ lerakott veszélyes hulladék földfelszíni és föld alatti vize-
ket, valamint levegõt károsító környezetszennyezése,

➢ tárolóhelyrõl, vagy feldolgozó, kezelõ berendezésbõl tör-
ténõ baleseti � üzemzavar miatt bekövetkezõ � veszélyes hulla-
dék emisszió környezetszennyezése,

➢ helytelenül mûködõ égetõmûvek légszennyezése,

Hazai változások

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos katasztrófák kockázati
tényezõinek alakulását hosszútávon egymással gyakran ellenté-
tes hatású folyamatok határozzák meg.

A nemzetgazdaság és a vegyipar fejlõdésébõl és a veszélyes
ipari üzemek várható mûszaki-technikai fejlõdésbõl eredõ fo-
lyamatok a következõk:

➢ A vegyipar és más, veszélyes anyagokkal foglalkozó ipar-
ágak a következõ években várhatóan a nemzetgazdasági átlagot
meghaladó ütemben fognak fejlõdni, ezt meghaladó mértékben
fog nõni az üzemekben jelen lévõ veszélyes anyagok mennyisé-
ge. A veszélyes üzemek, ezen belül a felsõ küszöbértékû veszé-
lyes üzemek számának gyors növekedése várható, növelve a koc-
kázatot.

➢ A korszerû technológiák, az automatizált rendszerek és a
modern konstrukciós anyagok alkalmazása csökkentik a súlyos
balesetek bekövetkezésének kockázatát. Az európai uniós csat-
lakozás, a környezetvédelmi joganyag harmonizációja (elsõsor-
ban az integrált környezetszennyezés megelõzési irányelv be-
építése a hazai jogrendbe) a vegyipar technológiai megújítását
fogja eredményezni. Ez azt jelenti, hogy az ebben az évtizedben
végbemenõ technológiai fejlõdés a katasztrófák kockázatának
csökkenéséhez vezet.

A Kat.tv. IV. fejezete alkalmazásából és végrehajtásából a kö-
vetkezõ, a  baleseti kockázatot csökkentõ folyamatok várhatóak:

➢ Az üzemeltetõk � annak érdekében, hogy kikerüljenek a
szabályozás hatálya alól � veszélyes anyag készleteiket a tech-
nológiailag lehetséges minimumra fogják csökkenteni. Ha ez nem
lehetséges, akkor a veszélyes anyagok jelenlétének körülményeit
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a felmentési kritériumokhoz igazítják, ami szintén a kockázat
csökkentését eredményezheti.

➢ Területrendezési döntések keretében intézkedések szület-
nek a veszélyes ipari üzemekben és a környezetükben megvaló-
suló fejlesztések, beruházások biztonsági szempontjainak érvé-
nyesítésére.

Nemzetközi feltételek
Az Európai Unió a vonatkozó közösségi szabályozás szigorí-

tására készül:
➢ Több veszélyességi anyagosztály esetében az azonosítás-

hoz alkalmazott küszöbmennyiségeket csökkenteni kívánja, ez-
által jelentõsen megnõ a szabályozás hatálya alá esõ üzemek száma.

➢ A bányaüzemi elsõdleges feldolgozó üzemeket bevonja a
szabályozás hatálya alá.

➢ A teherpályaudvarokat és a csõvezetékeket � az ipari üze-
mekétõl ugyan némileg eltérõ megközelítésekkel � bevonja a
szabályozásba.

Az EU intézményei által tervezett változtatások a szabályo-
zásba bevont létesítmények számának jelentõs növekedését fogják
eredményezni, ami a veszélyes anyagokkal kapcsolatos kocká-
zatot jelentõsen csökkenti.

Egyéb nemzetközi feltételek változásából az alábbi folyama-
tok várhatók:

➢ A szomszédos országok többségének közeledése az EU felé
az EU konform szabályozás bevezetését hozza magával, ami a
magyar lakosság és a környezet nagyobb biztonságát, a határon
túli hatással járó súlyos balesetek kockázatának csökkenését ered-
ményezi. Ezt a szabályozást Ukrajna és Jugoszlávia a belátható
jövõben nem fogja bevezetni.

➢ EU tagságunk elérése után az ipari katasztrófák megelõzé-
séhez és kezeléséhez szükséges anyagi erõforrások elõteremté-
sének függetlenné kell válnia a költségvetés aktuális helyzeté-
tõl. Az ellenõrzési rendszer csúcsa Brüsszelben lesz, amennyi-
ben a feltételek nem felelnek meg a jogszabályi elõírásoknak,
akkor az EU intézményei jogi eljárás keretében érvényesíthetik
érdekeiket. Ez kétségkívül kockázatcsökkentõ hatású.

Kockázati tényezõk

➢ A veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységekbõl eredõ
üzemzavar bekövetkezésének kockázata közép és hosszú távon
csökkenni fog. A folyamatot elõsegíti a gazdasági, mûszaki fej-
lõdés, egyes nemzetközi tendenciák és a jogi szabályozó eszkö-
zök bevezetése.

➢ Rövidtávon a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékeny-
ségekbõl eredõ üzemzavar bekövetkezésének kockázata csak kis
mértékben változik. A közép és hosszú távú változások elsõsor-
ban jogi szabályozó eszközök bevezetésével és az ahhoz kap-
csolódó mûszaki-technikai fejlõdéssel érhetõk el.

Szénhidrogén kitermelés közben kialakuló üzemzavarok és
katasztrófahelyzetek a környezõ lakosságot � a jelentõsebb tá-
volság miatt � általában kisebb mértékben veszélyeztetik, mint
a veszélyes ipari üzemek. A bekövetkezett kitörések következ-
ményei (levegõ, felszíni� és talajvízszennyezés) azonban súlyos
környezeti károkat okozhatnak, így közép és hosszú távon köz-
vetetten veszélyeztethetik a lakosságot is.

A hazai földgáz� és kõolajkészletek rövid idõn belül kime-
rülni látszanak, a készletek 10-16 évre elegendõek, ezért az im-
port mennyisége növekedhet.

A kitermelés szüneteltetése és a mezõk elhagyása következ-
tében kitörésveszéllyel továbbra is számolni kell.

A földalatti gáztárolókban gázhalmazállapotban tárolt föld-
gáz, valamint kõolaj a környezõ lakosságot csak közvetetten �
esetlegesen bekövetkezõ környezeti katasztrófán keresztül ve-
szélyezteti. A közvetlen veszélyt elsõsorban a bányászati üze-
mek és a kõolaj-feldolgozó üzemek föld feletti (kitermelt és im-
portált) nyersanyagot és készterméket tároló létesítményei je-
lentik.

A szénhidrogén import és az ahhoz kapcsolódó szállító és fel-
dolgozó létesítmények fokozott kihasználtsága, kapacitás-növe-
kedése várható. A stratégiai tartalékok bõvítéséhez szükséges új
tárolókapacitás növeli a kockázatot.

A lakott területektõl való viszonylag nagy távolság miatt az
esetleges balesetek közvetett hatásai jelentõsebbek a közvetlen
hatásoknál, jelentõsek lehetnek a környezetszennyezést és kör-
nyezetkárosítást okozó következmények. A zalai szén-dioxid-
nak a közeli lakosságot veszélyeztetõ hatásával továbbra is szá-
molni kell.

Az EU integrációból következõen a Kat.tv. IV. fejezet sze-
rinti biztonsági intézkedések várhatóan ki fognak terjedni a csõ-
vezetékes szállításra is. Az adminisztratív kötelezettségek és a
szabályozás bevezetése során megköveteltek csökkentik a bal-
eset és üzemzavar bekövetkezésének kockázatát.

Az ismert veszélyes anyag mennyiség a környezetkárosító
iparágak leépülése miatt 1997-ig jelentõsen csökkent, azt köve-
tõen növekvõ tendenciát mutat. A növekedést a gazdasági fel-
lendülés mellett a bevezetett jelentési rendszer és a jelentési fe-
gyelem szilárdulása okozza. A közeljövõben bevezetendõ EU
szabályozás szerinti hulladékosztályozás a nyilvántartott hulla-
dékok fajtáit csökkenteni fogja.

Közép és hosszú távon a hulladékgazdálkodásról szóló tör-
vény végrehajtása, az ártalmatlanítási díjak növekedése, a hul-
ladékkezelõ kapacitások növelése, továbbá a hulladék-takaré-
kos és az újrahasználható, hasznosítható veszélyes hulladékot
termelõ technológiák bevezetése következtében várhatóan csök-
kenni fog a veszélyes hulladékok mennyisége.

A folyamatot döntõen elõsegítheti a várhatóan 2007-tõl be-
vezetésre kerülõ integrált környezetszennyezés csökkentési uni-
ós szabályozás.

A Kat.tv. IV. fejezete hatálya alá tartozó veszélyes ipari üze-
mekben keletkezõ veszélyes hulladék veszélyeztetõ hatása a sza-
bályozással bevezetésre kerülõ biztonsági intézkedések hatásá-
ra csökkenni fog.

Az ipari üzemekben felhalmozódott és a szénhidrogénnel
szennyezett talaj továbbra is jelentõs szennyezõ forrást jelent.
Az Országos Környezeti Kármentesítési Program 2030 terjedõ
idõszakra hat éves alprogramokra osztva tervezi a kármentesí-
tés lebonyolítását. Ezen környezeti szennyezéssel hosszú távon
kell számolnunk.

Tatár Attila tû. ddtb., fõigazgató helyettes
BM OKF, Budapest

1 A környezetvédelmi miniszter által meghatározott egységes elektronikai fel-
dolgozó program

KUTATÁS
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FÓRUM

A készenléti gépjármûvek által kibocsá-
tott kipufogógázoknak az emberi szer-
vezetre gyakorolt káros hatásainak is-
mertetése után a  kipufogógázok elszí-
vásának professzionális megoldásait
mutatjuk be.

Vízszintesen elhelyezett
kipufogókhoz

A MagnaTrack elszívó berendezés olyan
készenléti gépjármûvekhez használható,
ahol a kipufogócsonk a kocsiszekrény alatt,
vízszintesen helyezkedik el oldalt, vagy a
jármû hátulján. Legkedvezõbb, ha a kipu-
fogócsonk 45 fokos szöget zár be a jármû
tengelyével. Az elszívótömlõ a fejjel együtt,
egy mozdulattal felhelyezhetõ a kipufogó-
csonkra. Kihajtáskor az elszívótömlõ csak
a kapunyílásban válik le, emberi beavat-
kozás nélkül, biztosítva ezzel a jármû gyors
és üzembiztos indítását.

Valamennyi automata leválasztású el-
szívó használata esetén kötelezõ kihajtás-
nál a max. 20 km/óra sebesség betartása!

Az elszívó fej és az alsó, függõleges
tömlõszakasz a szokásostól eltérõ kiala-
kítású. A függõleges tömlõszakasz és a fej
leválasztása elektromágnessel történik, ami
a függõleges tömlõszakaszra helyezett elekt-
romágnes és a jármû oldalára szerelt rög-
zítõ korong segítségével valósul meg. Az
elektromágnes szükség esetén kézzel is old-
ható, a mellette elhelyezett kapcsoló se-
gítségével.

Kihajtáskor a ventilátor mûködik, az
elszívó fej a kipufogócsonkra van helyez-
ve, az elektromágnes pedig rögzíti a töm-
lõt a jármû oldalához. Indulás után a füg-
gõleges tömlõ együtt mozog a jármûvel.
Közben, a szerállás fölött elhelyezett sí-
nen, a vízszintes elszívó tömlõszakasz
megnyúlik, a kihajtó jármû helyzetének és
sebességének megfelelõen. A leválasztást
egy állandó mágnes indítja, ami a vízszintes
sínszakaszon található. A vízszintes töm-
lõszakasszal együtt mozog egy kapcsoló
elektronika is. Amikor a kapcsoló elekt-

ronika érzékelõje elhalad a mágnes elõtt,
az elektromágnes elválik a rögzítõ korong-
tól, az elszívó fej pedig a kipufogócsonk-
tól. A jármû elhagyja a szertárt, a tömlõt
pedig, az elszívó fejjel együtt a balanszer
elõre beállított magasságba emeli fel. A
balanszer egy kötéllel felszerelt rúgóerõ-
tároló egység, amely az emelõkötél segít-
ségével a tömlõt mindig a megadott hely-
zetbe állítja vissza.

Bevetésbõl való visszatéréskor a jármû
betolat a szertárba. Tolatáskor, a kapunyí-
láson való áthaladáskor az elszívótömlõt egy
mozdulattal, kézzel kell felhelyezni a kipu-
fogócsonkra, az elektromágnes továbbiak-
ban már rögzíti a jármû oldalához a tömlõt
is, az nem tud leválni kijelölt helyre tola-
táskor. A tömlõ végig a jármûvön marad-
hat, készenlét alatt sem kell leválasztani. A
motor leállítása után a központi ventilátor
még egy-két percig üzemel. A következõ
riasztáskor a rendszer automatikusa újra-
indul, feszültségmentesítése nem szükséges.

 Elszívó rendszer két
jármûhöz

A MAGNARAIL rendszert két, egymás
mögött álló készenléti gépjármû számára
tervezték. A leválasztó egység mûködési
elve teljesen azonos az elõzõ rendszernél
ismertetettel, különbség a vízszintes elszívó
szakasznál látható.

Az elszívótömlõk egy-egy elszívó ko-
csin keresztül csatlakoznak a vízszintesen
elhelyezett elszívó sínhez. Lényeges kü-
lönbség a MagnaTrack rendszerhez képest
az elszívósín alkalmazása, a vízszintes töm-
lõszakasz helyett. A függõleges tömlõsza-
kaszok elszívókocsikon keresztül csatla-
koznak az elszívósínhez. Az elszívósínek
akár 30 méter hosszúak is lehetnek. Az
elszívókocsi alumíniumötvözetbõl készült,
ide csatlakozik a függõleges tömlõ, felsõ
részén pedig nemesacélból, polírozott fe-
lületû ún. �elszívó- csónak� van kialakít-
va. Az elszívócsónak két oldalára ráfek-
szenek az elszívósín gumiajkai, így bizto-

KISS TIBOR

Készenléti gépjármûvek kipufogógáz
elszívása II.

sítva a vákuum megtartását a sínben. A
magyar tûzoltó szertárak többsége olyan
kialakítású, hogy inkább kétirányú kihaj-
tás történik a szerállásokból, bár ez jelen-
tõs területigénnyel jár. Új beruházásoknál,
amikor a területcsökkentés jelentõs költ-
ségcsökkenéssel jár, célszerû lehet a
MagnaRail rendszer alkalmazása.

Függõleges kipufogó
csövekhez

A szerállásba való betolatás során a
MagnaStack rendszer automatikusan rákap-
csolódik a függõleges kipufogócsõre. Az el-
szívó szánszerkezet automatikusan a gépjármû
pozíciójába áll, majd egy elektromágnes biz-
tosítja, hogy a kipufogócsõ az elszívószánhoz
rögzítõdjön. Amikor bevetés során a jármû
elhagyja a szerállást, és áthalad a kapunyí-
láson, megszakad az elektromágnes áram-
köre. Ezáltal megszûnik a kipufogócsõ és az
elszívószán közötti kapcsolat is. A rendszer
megbízhatóan mûködik, a kijelölt helyre to-
latásnál harminc-negyven centiméteres pon-
tossággal kell csak ráállni az elszívószánra.
Az elszívószán egy �Y� alakú villával együtt
mozog. Tolatáskor a vezetõnek az a felada-

1. ábra. A MagnaTrack rendszer alap-
helyzetben
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2. ábra. A MagnaRail rendszer elemei

ta, hogy a kipufogócsõ a villa két szára közé
kerüljön. Akár balra, akár jobbra tér el a ki-
pufogócsõ helyzete a kijelölttõl, a szán au-
tomatikusan követi azt a villa segítségével,
a megfelelõ pozícióban pedig az elektromág-
nes rögzíti a szánt.

Automatizálás, távvezérlés
A készenléti elszívó rendszerek egyéb

készenléti rendszerekkel való összehango-
lása is fontos, megoldandó feladat. A ké-
szenléti csatlakozó általában az elszívótöm-
lõvel együtt válik le a jármûrõl. A venti-
látort riasztáskor kapcsolhatja akár a hír-
központ manuálisan, vagy automatikusan,
például a közlekedési lámpa kapcsolójá-
val együtt is. A készenléti gépjármûvekre
külön tartozékként rádióadó is felszerel-
hetõ. Visszatéréskor az adóból kisugárzott
jelet egy vevõkészülék veszi a hírközpont-
ban. Ha a jármû a tûzoltószertár körzeté-
be ér, az elszívó ventilátor automatikusan
megindul, mire pedig a kapunyíláshoz ér
az elsõ jármû, az elszívó rendszer már teljes
teljesítménnyel üzemel.

Az ismertetett rendszereket mûködés
közben megvizsgálva azonnal érzékelhetõ

a szertár levegõminõségének ugrásszerû ja-
vulása. A kipufogógázok elszívási techno-
lógiáját már tervezési fázisban figyelembe
kell venni. Régebbi létesítmények felújítá-

sánál, általában minimális építészeti mun-
kát kell elvégezni egy automata kipufogó-
gáz elszívó rendszer telepítésekor, a rend-
szer mûködtetése pedig nagymértékben
hozzájárul az ott dolgozó teljes állomány
egészségének védelméhez. Ezt a tûzoltó szer-
tárakban a NEDERMAN gyártmányú, au-
tomatikus leválasztású elszívó rendszerek
(MAGNATRACK, MAGNARAIL, és a
MAGNASTACK) teszik lehetõvé. A be-
vetésre induló gépjármûrõl az elszívófej
ugyanis csak a kapunyílásban válik le au-
tomatikusan, s ezzel a megoldással elkerül-
hetõ a szertár levegõjének szennyezése.

Kiss Tibor Garázsmarket bt.

3. ábra. A MagnaStack rendszer ele-
mei, mûködés közben
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A 2000. évi tiszai árvíz hatalmas pszichés terhelést jelentett
az ott élõk számára, reakcióik a védekezés lehetõségeit is alap-
vetõen befolyásolták. Pszichológusok egy csoportja egyfajta
érzelmi elsõsegélynyújtásra vállalkozott. Ennek tanulságai
a katasztrófavédelem szervezése szempontjából is rendkívül
fontosak.

A helyzet feltérképezése

Katasztrófa helyzetben a lakosság sikeres érzelmi befolyáso-
lásához szükségünk van az alapvetõ információkra, ezért elõ-
ször a helyi vezetés és a védekezési munkákat irányító szakem-
berek segítségével tájékozódunk a helyzetrõl. Bár alapvetõen pszi-
chológiai szempontokat követünk munkánk során, mégis hasz-
nos tisztában lenni a helyzet egyéb � fizikai, gazdasági, techni-
kai, szociális, jogi, egészségügyi stb. � vonatkozásaival is. Mi-
vel közvetlen kapcsolatban állunk az áldozatokkal, sokszor ke-
rülnek szóba különbözõ területeket érintõ kérdések, amikben ha
nem is tudunk szakmai eligazítást nyújtani a lakosság számára,
de segítõ támpontokat tudunk adni, ha mi is birtokában vagyunk
az információknak. A helyzet feltérképezéséhez tartoznak a kö-
vetkezõ kérdések: mekkora a veszélyhelyzet? Kik a leginkább
veszélyeztettek? Milyen emberi és anyagi károk - veszteségek
vannak? Milyen intézkedési terv van életben? Mire lehet számí-
tani a katasztrófa lefolyásával és hatásaival kapcsolatban? Mi-
lyen területen van leginkább szükség pszichológiai segítségre?
Milyen kommunikációs lehetõségek vannak? A lakosság milyen
információk birtokában van?

Az érzelmi állapot felmérése
A helyzet viszonylagos áttekintését követõen a helyi szakmai

és civil segítõk bevonásával végigjártuk a leginkább érintett la-
kosokat. Közben az emberekkel való találkozások alapján meg-
próbáltuk felmérni a lakosság és a mentésben részt vevõk men-
tális, érzelmi állapotát. Ez alapján próbáltuk megbecsülni azt,
hogy a krízis folyamatának melyik fázisában vannak az érintet-
tek, milyen pszichológiai védekezõ mechanizmusok mûködnek,
milyen belsõ és külsõ erõforrásaik vannak, milyen fajta krízis-
kimenetel várható. Ahol szükségesnek láttuk, konkrét krízis in-
tervenciós munkát végeztünk. Külön gondot kell fordítani az

egyedül állókra, fõleg, ha idõsek és nincs szociális támaszuk,
valamint a gyerekekre, akik sokszor látszólag könnyen vészelik
át a nehéz helyzeteket.

A lakosság körében nyitottságot, õszinteséget és hálát tapasz-
taltunk, jólesõen vették, hogy valaki idõt szakít arra, hogy meg-
hallgassa õket, problémáikra, panaszaikra odafigyeljen és közö-
sen megoldási lehetõségeket  keressenek.

Segítség a döntéshez
Az emocionális elsõsegély nyújtásán, a veszteségekkel kap-

csolatos gyászreakciók folyamatának segítésén, a konkrét prob-
lémák feltárásán, megoldási alternatívák nyújtásán túl bizonyos
helyzetekben a kommunikáció elõremozdítására, meggyõzésre,
és döntésekhez való segítésre is szükség volt. Itt említenék egy
konkrét példát, amikor is egy héttagú családot kellett �meggyõz-
nünk� arról, hogy hagyják el a családi házat, mert statikailag
életveszélyessé vált, miután a ház fele már leomlott. A hivatalos

DR. PETÕ CSILLA

Pszichológusok katasztrófa helyzetben

TANULMÁNY

Pszichológiai Krízisszolgálat
1999. márciusában Debrecenben pszichológusok, orvosok, szo-
ciális munkások, antropológusok, pszichológus hallgatók hoz-
ták létre a Pszichológiai Krízisszolgálatot. A 25 alapító tag arra
vállalkozott, hogy bármilyen katasztrófahelyzetben, a riasztást
követõen a helyzettõl és az igényektõl függõen megfelelõ lét-
számban a helyszínen nyújtanak segítséget. Erre a segítségre az
1999. és a 2000. évi árvíznél is nagy szükség volt. Segítõ mun-
kájukat önként, fizetés nélkül, a szabadidejükben végezik.
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felszólításnak nem engedelmeskedtek, életük kockáztatása árán
is ragaszkodtak egész életük kétkezi munkájával megkeresett
gyümölcséhez. Természetesen az emberi jogaikat tiszteletben tartva,
de az életveszélyt figyelembe véve próbáltuk döntési helyzetbe
hozni a családot. Négyünk gyors, összehangolt munkájára volt
szükség ahhoz, hogy a család minden tagját bevonva életüket,
maradék vagyonukat megmentõ, és számunkra is megnyugtató
döntést hozzanak, anélkül, hogy bármilyen kényszerítõ erõt al-
kalmaznánk. Az általunk adott érzelmi támasz teremtette meg
azt a légkört, amelyben a család együttes döntést tudott hozni.
Mivel érzelmi kavarodottságukban és félelmükben elszigetelõdtek
egymástól, elõször négyen külön, de párhuzamosan ültünk le velük
beszélgetni. Így megismertük motivációikat, viselkedésük érzelmi
hátterét. Ennek köszönhetõen �ledõltek azok a falak�, amelyek
a krízishelyzet miatt kialakultak köztük. Ezt követõen összeül-
tünk az egész családdal és viszonylag rövid idõ alatt - megrázó
érzelmi légkörben - közös, konstruktív, mindenki számára meg-
nyugtató döntésre jutottak.

Fontos tapasztalat volt az is, hogy nem csak a katasztrófában
közvetlenül érintettek mentális állapota kerülhet veszélybe. Sok-
szor elõfordul, hogy katasztrófák alkalmával a közvetlenül nem
érintettek kívül esnek a segítõk figyelmén. Azonban az érzelmi
nehézségek éppúgy jellemzõk lehetnek ezekre az emberekre is,
jóllehet pl. a férfiak esetében kevésbé látványosan, s a PTSR el-
húzódó hatása hosszabb lehet. Tehát nem csak azoknak kell segí-
teni, akik egyértelmûen veszélyeztetettek, hanem a környezetük-
nek is, azért is, hogy aztán õk is tudjanak egymásnak támaszt nyújtani.

Az érzelmi befolyásolás fõ célkitûzései
Katasztrófa helyzetekben több csoportra és különbözõ tevékenységi
körökre koncentrálnak a szakemberek.

■ A katasztrófa sújtotta egyének és csoportok krízis interven-
ciója, mentális segítése (�érzelmi elsõsegély-nyújtás�), a pszi-
chés terhek és problémák enyhítésére. (A korai prevenciós, il-
letve a katasztrófahelyzet utáni rehabilitációs beavatkozás csök-
kentheti a súlyos stresszhelyzet késõbbi pszichés és szomatikus
következményeit, a PTSR (poszt-traumatikus stresszreakció) tü-
neteit, illetve a közvetlen pánikhangulatot.)

■ A mentési munkálatok során felmerülõ kommunikációs prob-
lémák és konfliktushelyzetek kezelése a lakosság körében � pl.
egymással ellentétbe kerülõ csoportok esetén -, vagy a lakosság
és a helyi vezetés, illetve a segítõk között. Katasztrófahelyzet-
ben többek közt a feszültség és az érzelmi terhek miatt megnõ a
konfliktusok lehetõsége, s ezek további terheket és akár életeket
veszélyeztetõ akadályokat is okozhatnak. Az ellentétbe kerülõ,
vagy fontos döntési helyzetben elakadó egyének vagy csoportok
közötti közvetítés, mediációs tevékenység a leghatékonyabb akkor,
ha egy vagy több független, kívülálló szakértõ � pl. pszicholó-
gus � végzi azt.

■ A katasztrófavédelem és a helyi vezetés munkájának segítése
szervezetpszichológiai szempontok figyelembe vételével. A segítõk
és mentést irányítók bizonytalansága, nehézségei a lakosság szem-
pontjából bizalomvesztéshez és súlyos elbizonytalanodáshoz, akár
pánikhoz is vezethetnek.

■ A potenciális helyi segítõk (hivatásosok és önkéntesek) feltér-
képezése, mobilizálása és bevonása a katasztrófahelyzetben tör-
ténõ mentésbe. Egy akut pszichológiai krízisintervenciós munka
is nagy jelentõségû lehet, de további rehabilitációs munkára van
szükség az esetleges PTSR tünetek enyhítésére. Erre a helyi segí-
tõk a legalkalmasabbak, hiszen õk a katasztrófa elmúltával is �kéznél�
vannak, másrészt õk jobban ismerik a katasztrófa sújtotta egyéne-
ket, helyzetüket,  családi kapcsolataikat. Ezek lehetnek az orvo-
sok, ápolónõk, szociális munkások, lelkészek, pedagógusok, stb.

■ A mentési munkákban részt vevõ szakemberek és civil segí-
tõk mentális támogatása elhúzódó katasztrófahelyzetben a pszichés
nyomás enyhítése pl. egyéni vagy csoportos érzelmi ventilláció
(lereagáltatás), szupervízió segítségével. Mint számos példából
és a trauma-katasztrófapszichológiai szakirodalomból ismert, a
segítõk legalább olyan pszichés tehernek vannak kitéve, mint a
katasztrófa sújtotta egyének. A PTSR ellen a segítõk sincsenek
felvértezve, még akkor sem, ha elméletileg tisztában vannak a
helyzet pszichológiai vonatkozásaival.

■ A katasztrófa helyzet tapasztalatainak regisztrálása, össze-
gyûjtése, a helyzet és az abban végzett krízisintervenciós mun-
ka elemzése.

Legyengült a �pszichés immunrendszer�
Az idei árvíz súlyos katasztrófa jellegét nem csak a víz maga-

sabb szintje jelentette, hanem az a tény, hogy egymást követõ két
évben is kialakult ilyen szituáció. A tavalyi nagy árvizet követõen
is nehéz volt a talpra állás, s az egy éven belül bekövetkezõ máso-
dik katasztrófa nem csak a feldolgozási folyamatot akasztotta meg,
hanem még inkább alapjaiban rengette meg a �pszichés immun-
rendszert�. Az újabb, súlyosabb árvíz, a be nem váltott állami és
helyi vezetõi ígéretek, elmaradt intézkedések következtében a mostani
krízis még nagyobbnak bizonyult. Az elõzõ krízis meg nem ol-
dott egyéni és intézményes tényezõi is felszínre kerültek, ráadá-
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sul a tavalyi helyzetet követõ inadaptív krízismegoldások tovább
súlyosbították a lakosság mentális állapotát, egyre nehezebbé téve
az újrakezdés lehetõségét. Az ismételt traumatizáltság még megfe-
lelõ szakmai segítséggel is nehezen kezelhetõ. A segítség nyújtását
nem lehet elég korán kezdeni, az emocionális elsõsegélyen nagyon
sok múlik, hiszen ha az egyén visszanyeri pszichés védekezõ rend-
szerét, problémamegoldó képességeit, akkor tud segíteni sajátma-
gának, s esetleg környezetének is. Ezzel adaptív irányba terelõdhet
a krízis kimenetele, s ez csökkentheti a késõbbi pszichés és/vagy
szomatikus betegségek kialakulásának valószínûségét. (Az 1997.
évi Lengyelország-i árvíz idején senki nem halt meg, de azt köve-
tõen többen lettek öngyilkosok a pszichés veszteségek és terhek
következtében!) A krízishelyzetben átéltek egész életre szóló, mélyen
rögzült lenyomatként maradnak meg az emberek kognitív rend-
szerében és fõként érzéseikben, tartósan befolyásolva további életüket,
az élethez és az emberekhez való hozzáállásukat.

Kitelepítés
A kitelepítéssel kapcsolatos egyik fontos tanulság, hogy a la-

kosság informálása, a kitelepítés szervezése könnyebben és haté-
konyabban zajlik, ha helyi önkéntes segítõ erõk közremûködnek
benne, akik ismerik a lakosokat, pl. a boltos, postás, hivatali ad-
minisztrátor, orvos asszisztens, fodrász, stb. Az õ, és a mi bevo-
násunkkal a helyzethez képest viszonylag nyugodtan, komolyabb
krízisek nélkül sikerült a lakosokkal megértetni a kitelepülés fon-
tosságát, sürgõsségét. A falubeliek pszichés állapota eléggé fe-
szült és kritikus volt, a megszokott csöndes falusi élethez képest
szinte háborús helyzet alakult ki. Az egyenruhás emberek jelenlé-
te sokszor éppen nem a biztonságérzetet növelte, hanem a lako-
sok zavartságát és félelmét. Az otthon maradottak mentális álla-
potával is törõdni kellett, hiszen sok esetben a családjuktól elsza-
kadtak. A gördülékenységet sokban segítette a pontos tájékozta-
tás, a kitelepítés forgatókönyvének megismertetése a lakossággal.

Két másik faluban, ahol a helyi vezetés nem volt hajlandó
elrendelni a kitelepítést, visszafojtott feszültség volt érezhetõ, a
helyzet bagatellizálásával. A lelki felkészületlenség egy gátsza-
kadás esetén súlyos, több emberéletet is követelõ katasztrófát
idézhetett volna elõ.

Egy másik faluban, ahol nem részleges, hanem teljes kitelepí-
tést kellett végrehajtani, sokkal kevesebben hagyták el a falut, mint
az elõzõ példában. Ennek egyik oka az lehetett, hogy itt a veszély
nem volt közvetlenül érzékelhetõ, mivel nem a faluban, hanem
attól 3 km-re húzódott a gát. Az is gátolta a kitelepülés elfogadá-
sát, hogy nem hozták a lakosok tudomására azt, hogy milyen tele-
pülések fogják befogadni a kitelepülteket. Így a már ismert biztos
rosszból nem akartak elmenni a bizonytalanba. Még egy csoport-
jelenség is volt az okok mögött: a kitelepülõ illetve otthon mara-
dó lakosok összeírását végzõ helyi segítõk az eligazítás után egyez-
tették álláspontjukat arról, hogy vajon jobb elmenni, vagy inkább
maradni kell. Gyorsan létrejött a csoportkonszenzus arról, hogy
nem szabad elmenni. Így keresték fel a lakosokat, akik tõlük ér-
deklõdve aztán hasonló döntésre jutottak.

A kitelepítési folyamatban nem csak a lakosok pszichés tá-
mogatását tekintettük feladatunknak, hanem az operatív tevékeny-
séget végzõ helyi vezetõk és segítõk folyamatos mentális támo-
gatását is. Ami a legfontosabb volt ebben, az a pihenésre való
felhívás, hiszen katasztrófa helyzetben a fáradtságnak sokkal
károsabb hatásai lehetnek, mint egyébként.

A krízishelyzetek mindig az emberi természet valódi oldalait hozzák
felszínre, annak minden negatívumával, de pozitívumaival, ér-
tékeivel együtt is. Az � egyébként már-már elsorvadónak látszó
� alapvetõ emberi értékek kerülnek felszínre; az odafigyelés,
együttérzés, támogatás, bátorítás, megerõsítés, szeretet, bátor-
ság, önfeláldozás. Ezekkel találkozva a segítõk életbe és embe-
rekbe vetett hite is megerõsödhet.

Dr. Petõ Csilla klinikai szakpszichológus, DMJV Regionális Családsegítõ Szolgálat
és Módszertani Gyermekjóléti Központ, Debrecen

A vezetõk pozitív és negatív szerepe
A helyi vezetéssel kapcsolatosan tapasztalatunk szerint, egy tele-
pülés lakosságának viselkedése, pszichés állapota mintegy leké-
pezi, tükrözi a polgármester, a helyi vezetõk hozzáállását � nega-
tív és pozitív változatokban is. Ahol a polgármester (illetve egy
polgármester asszony!) attitûdje megfelelõ volt, közvetlen és fo-
lyamatos kapcsolatot tartott az emberekkel, fontos volt számára a
rendszeres, korrekt informálás, ott a lakosok is viszonylag össze-
szedettek, fegyelmezettek, kitartóak, mentálisan jobb állapotban
voltak. Egymás érzelmi támogatása nyilvánvaló és hatékony volt,
a falu élete gyorsan visszaállhatott a megszokott kerékvágásba.
Ezeken a helyeken a mi krízisintervenciós munkánkra is kevésbé
volt szükség. Ezzel szemben, ahol a helyi vezetõk felkészületle-
nek, tehetetlenek voltak, a lakosság erõforrásait lebecsülték, ne-
gatívan minõsítették, ott ez a hozzáállás tükrözõdött az emberek
pszichés és morális állapotán. A vezetõ fokozott pszichés elhárító
mechanizmusai, a bagatellizálás, tagadás, a segítség visszautasí-
tása és az információk visszatartása csak növelte a lakosság elbi-
zonytalanodását, reményvesztettségét, a pánikot. Ilyenkor a segí-
tõknek ezzel az ellenállással szemben, ezt is megértve, de nem
elfogadva kellett végezniük munkájukat.
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A döntéshozókkal szemben támasztott követelmények növe-
kedése a fejlõdés természetes velejárója. A közelmúlt kutatá-
sai a kényszerhelyzetben lévõk döntési mechanizmusát a ko-
rábbiaktól eltérõen magyarázzák, így a kérdéskört nem ha-
szontalan a tûzoltásvezetõkre vonatkoztatva is megvizsgálni.

Döntéselmélet
A döntéselmélet, mint a szervezés és vezetéstudomány rész-

területe csupán néhány évtizedes kutatási múltra tekinthet vissza.
Külön tudománnyá válását a gazdasági szféra kockázatcsökkentõ
elvárásai jelentõsen segítették. Ezért a döntéselmélet alapvetõ-
en olyan területeket vizsgált, ahol a döntéshozónak a hosszútáv-
ra kiható döntések meghozatalához nagyságrendekkel több idõ
áll rendelkezésére, mint a percek alatt döntéskényszer alá kerü-
lõ tûzoltásvezetõnek (TV). Természetesen a feltételrendszerek
és a körülmények sem hasonlóak, így a döntési mechanizmus
sem lehet azonos.

Döntési típusok mátrix alapján

Egy egyszerû mátrix alkotható, ha a döntések kihatásában,
�súlyában� és a döntésekre fordított idõ nagyságrendjében kü-
lönbséget teszünk. A jellemzõk legegyszerûbb kevés-sok felosztását
elvégezve a mátrix négy mezõt ad. A mezõk vizsgálatát elvé-
gezve a következõ megállapítások tehetõk:

Klasszikus döntések
A különbözõ szakirodalmakban ez a leginkább leírt területe

a döntéselméletnek. A mezõ jellemzõje, hogy a döntéshozatal
mindkét tengely mentén �magas� értéket képvisel. A döntés ered-
ményeként megvalósuló cselekvés komoly kihatással bír. Ah-
hoz, hogy ez a döntés megszülessék alapos megfontolás szüksé-
ges, ami csak megfelelõ idõráfordítással érhetõ el. Ez azt jelen-
ti, hogy a problémahelyzet felismerésétõl a konkrét döntés meg-
hozataláig napok, hetek, esetleg hónapok állnak rendelkezésre.
Ez lehetõvé teszi, hogy a döntéshozó alternatívákat dolgozzon
ki, azt módosítsa, összehasonlítsa, esetleg bizonyos lehetõsége-
ket teljesen kizárjon. Az alternatívák közül várhatóan az valósul
meg, amely a rendelkezésre álló információk, feltételek adott
idõn belüli feldolgozása alapján a legjobb eredményt biztosítja
a döntéshozó számára. A döntési mechanizmus egy jól leírható
folyamatként különbözõ lépésekre bontható.

Ezek a lépések a következõk:
1. a problémahelyzet felismerése,
2. a probléma megfogalmazása,
3. a cselekvési változatok meghatározása,
4. változatok megvalósíthatósági vizsgálata,
5. a változatok értékelése, minõsítése,
6. a legjobb változat kiválasztása, (DÖNTÉS)
7. a változat megvalósítása.
Ezeket a lépéseket más formában is meg lehet fogalmazni.

Így a döntési folyamat � figyelembe véve a fentieket is, - a kö-
vetkezõ szakaszokra bontható:

1. kezdeményezési szakasz,
2. keresési szakasz,
3. elemzési, optimalizálási szakasz,
4. választási szakasz, (DÖNTÉS)
5. megvalósítási szakasz.
Tovább nem részletezve ezt a döntési mezõt megállapítható,

hogy egy idõben elhúzódó, többféle variáció kidolgozását lehe-
tõvé tevõ útkereséssel állunk szemben.

Bürokratikus döntések
Tipikus döntéshozatali folyamatként a bürokratikus szerve-

zeteknél figyelhetõ meg. A mezõ jellemzõje, hogy a probléma
súlya alacsony, míg a megoldásra fordított idõ magas értéket
képvisel. Ezeket a szervezeteket, mûködési mechanizmusukat a
szociológia, ezen belül is a szervezetszociológia vizsgálja. A döntési
mechanizmus lényege nem az adott probléma sajátosságait fi-
gyelembevevõ egyedi megoldás létrehozása, hanem a szervezet
mûködési mechanizmusához igazított sablon készítése. Véletle-
nül sem lebecsülve azt a munkát, amit egy ilyen szervezet vé-
gez, kijelenthetõ, hogy a döntés szempontjából a tevékenység
leginkább egy összehasonlítás utáni megfeleltetéshez hasonlít-
ható. Pontosabban a probléma tartalmának összevetése történik,
a már létezõ minta (jogszabály) elõírásaival, ami többnyire egy
igen-nem elemi döntést igényel, változatok nélkül. Erre a dön-
tésre a szervezetnek általában kötött idõ, de legalább napok áll-
nak rendelkezésre. A bürokratizmus a XIX. századi modern ál-
lamok kialakulásának fejlõdési eredménye.

Rutin döntések
A mindennapok apró cselekvései nyugszanak ezen a döntési

mechanizmuson. A mezõ jellemzõje, hogy a mátrix tényezõinek
mindkét értéke alacsony. Az egyén számára pontosan erre van szükség
ahhoz, hogy a hétköznapok állandóan ismétlõdõ mozzanatainak
megtétele ne jelentsen döntési problémát. Sokszor tudat alatti te-
vékenységek sorozata ez, aminek mélyebb vizsgálata a pszicho-
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lógia tárgyköre. Mivel azonos tevékenységek ismétlésérõl van szó,
így annak végrehajtására az agy automatikusan ad parancsot, lé-
nyegi kapacitás lekötése nélkül. A döntés lényegéhez tartozik, hogy
olyan elemi problémák megoldására kerül itt sor, amire a koráb-
biakban is volt azonos, vagy hasonló válaszadás. Vagyis vissza-
emlékezéssel egy már megtörtént folyamat újbóli megismétlésére
kerül sor. Az állandó ismétlések folytán a döntés egyik jellemzõ
tulajdonsága a hatékonyság az automatizmusban, vagyis a dön-
tésre fordított idõ minimális szükségletében nyilvánul meg.

Felismerés alapú döntések
A tûzoltásvezetõk tipikus döntéshozatali modellje. A mezõ

jellemzõje, hogy komoly következményeket maga után vonó dön-
téseket viszonylag rövid idõn belül kell meghozni. A már tárgyalt
klasszikus döntéshozatal mechanizmusa az idõ rövidsége miatt
gyakorlatilag hasznavehetetlen, egyes esetekben veszélyes is le-
het. A rutin döntések megnyugtató súlytalansága a probléma ter-
mészeténél fogva nem kaphat szerepet. Az, hogy ez egy tipikus
döntéshozatali modell, több megfigyelés eredményeként kristá-
lyosodott ki. A kutatók egy katonai gyakorlat során megfigyelték,
hogy a parancsnokok a meghozott döntéseik túlnyomó többségét
1 percnél kevesebb idõ alatt hozták meg. Az 5 percnél hosszabb
ideig tartó döntések száma viszont elenyészõ volt. Egy másik vizsgálat
során -, amelybe több mint 20 évi gyakorlattal rendelkezõ tûzol-
tóparancsnokokat is bevontak - összesen 150 tapasztalt döntésho-
zó 450 döntését tanulmányozva megállapították, hogy a döntések
85%-a egy percen belül történt. Ebbõl azt a következtetést vonták
le, hogy � eltérõen az analóg gondolkodástól � ez egy tipikus dön-
téshozatali eljárás, aminek a felismerés alapú döntés (recognition-
primed decision) elnevezést adták.

A tûzoltásvezetõk döntéshozatali
mechanizmusa

A tûzoltásvezetõk döntéshozatali mechanizmusa tehát a fel-
ismerés alapú döntés (FAD).

A döntési mechanizmus a következõképp vázolható: a tapasztalt
tûzoltás-vezetõ nagyszámú és különbözõ tûzesetek felszámolá-
sát végezte már el. Annak ellenére, hogy paramétereit tekintve
minden tûzeset különbözik a másiktól, egyes jellemzõ vonások
jól megragadhatók. Az azonos típusú tûzesetek jellemzõ voná-
sai a tapasztalatok révén kikristályosodnak és rögzõdnek. Ter-
mészetes, hogy a tûzesetek eredményes oltását elõsegítõ dönté-
sek is rögzõdnek. (Mint ahogy a hibák és az eredménytelen eljá-
rások, kudarcok is!) Amennyiben egy újabb káreset közel azo-
nos feltételekkel bír, mint amit a TV a korábbiakban már sike-
resen felszámolt, akkor az eljárásokban is ugyanazokat próbál-
ja meg alkalmazni. Így egy újabb tûzeset mintegy magára öltve
a hasonló tûzesetek tipizált jegyeit, a TV tudatában önkéntele-
nül is azonnal elõhívja a tipizált döntéseket (akció). Amikor a
döntéshozó azonosítja a tipikus akciót, akkor rendszerint az kö-
vetkezik, hogy elképzeli: mi történik, ha azt a már szokásos módon
kivitelezik. Ha illeszkedik a megoldás sémája, akkor elfogadja,
ha nem elveti, mint lehetõséget és a következõ legtipikusabb akcióra
gondol. Tehát ez egy felismerési, modellillesztési folyamat, amit
egy gyors és közel automatikus döntés követhet.

A felismerés alapú döntést
kiegészítõ eljárások

A kielégítõ eljárás mechanizmusa
Az analóg gondolkodástól eltérõ fenti folyamatot több tényezõ

együttesen kényszeríti ki. Ilyen tényezõ a legjobb megoldás meg-
választásához szükséges összes információ megszerzésének lehe-
tetlensége, vagy az idõ rövidsége, ami a döntéshozatali kényszer-
ben nyilvánul meg. A rendelkezésre álló információk feldolgozásá-
nak korlátozottsága szintén jelentõs befolyással vehetõ számításba.
Az információk és ez által a feladatokra történõ reagálás szelektá-
lása azért is szükséges, mert a rövid idejû memóriánk kapacitása
egyszerre 7±2 párhuzamos információ feldolgozását teszi lehetõ-
vé. Ha minden elemi döntést a TV hozna meg, a döntési kapacitás
egy összetett tûzoltási feladatnál azonnal kimerülne. Ez annál is in-
kább így van, mert egy összefüggés megvizsgálásához legalább két
elem és egy mûvelet szükséges, ami a memória felét máris kihasz-
nálta. A kis kapacitás ellenére a tapasztalatok felhasználásával mégis
legtöbbször helyes döntés születik. A tapasztalatok felhasználása -
a korábbi megoldásoktól nem eltérõ döntést igénylõ helyzetekben -
az automatikus intézkedéseket teszi lehetõvé (FAD). Ez a döntési
kapacitást folyamatosan fenntartja. A TV-t ebben a helyzetben nem
érdekli, hogy a tûzeseteket milyen legjobb elemi döntések soroza-
tával tudja felszámolni, csak az, hogy a meghozott döntések összes-
ségükben kielégítsék a szakszerû tûzoltás feltételeit. A legjobb ele-
mi döntések sorozata nyilván még hatékonyabb tûzoltást eredmé-
nyezne. Ennek meghozatala a már vázoltaknak megfelelõen analo-
gikus gondolkodást igényelne, amit a felderítés 1-2 perce vagy az
oltás során felmerülõ váratlan helyzetek azonnali döntéskényszere
nem tesz lehetõvé. Tehát a TV nem a legjobb elemi döntések meg-
hozatalával foglalkozik, hanem olyanokkal, amelyek a szakszerû
tûzoltás feltételeit összességükben elégítik ki. Ezt a folyamatot ki-
elégítõ eljárásnak nevezik.

Vezetés kivételek alapján
A káreset szakszerû felszámolásához elengedhetetlen a pon-

tos felderítés. A felderítés alapján kiadott utasítások meghoza-Az információ tartalma                              A döntési jogkörök
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talához a már fent említetteknek megfelelõen nem áll több idõ
rendelkezésre 1-2 percnél. Ez az idõ nyilván nem elegendõ az
analogikus gondolkodás alapján nyugvó döntéshozatalhoz. A
kivételek alapján történõ vezetés lényege ebben az esetben az,
hogy a tûzoltási folyamat nem minden mozzanata igényel
tûzoltásvezetõi döntést. Az adott tevékenységet végzõk tapasz-
talata és kompetenciája megengedi, hogy a saját munkaterüle-
tén mindenki meghozza elemi döntéseit. Ez az információ fel-
dolgozás sávos elrendezését mutatja. Természetes, hogy nem
minden esemény, mozzanat igényel reagálást. Ez az intézkedést
nem igénylõ sáv, amit gyakorlatilag figyelmen kívül hagy a tûz-
oltó, mert az oltás természetes velejárója. A sávon kívül esõ prob-
lémák jelentõs része az adott helyen lévõ tûzoltó döntése által
megoldódik, amely információ már eljut a TV-ig, de döntést több-
nyire még nem igényel. Az ezen a sávon kívül esõ problémák �
amelyek már a beosztott tûzoltók döntési kompetenciáját meg-
haladják � kezelését végzi a TV. Ez egyrészt abból adódik, hogy
a felderítés, valamint a rádióforgalmazás információi alapján az
egész folyamatról - tûzfejlõdésrõl vagy az oltás hatékonyságá-
ról - átfogó, dinamikus képet tud alkotni, másrészt, hogy a jog-
szabályok a TV-t hatalmazzák fel intézkedések megtételére.
Természetesen létezik az oltás irányítását megkezdõ, szervezet-
szerûleg elsõnek kiérkezõ TV kompetenciáját meghaladó dön-
tési sáv is. Az irányítás átvételének kötelezettsége, magasabb
irányítási szervezet létrehozásakor, már ezt jelenti. A tûzeset
kiszélesedése (pl. erdõtûz), katasztrófává fejlõdése már a tûzol-
tóság egészének döntési kompetenciáját, sávját túllépõ irányí-
tást, a tevékenységek összehangolását követeli.

A kivételek alapján történõ vezetés másik aspektusa az, ami-
kor a TV csak akkor ad ki valós parancsot, amikor az állomány
tevékenysége a megszokott rendtõl eltérõ tevékenység - kivéte-
lek - végzését igényli. Ezt a többévi közös munka teszi lehetõvé,
ami kialakítja az �egymás gondolatában olvasás� képességét. Ennek
megnyilvánulása az, amikor az állomány a TV látóterében az
adott eseményre adott várható választ ismerve a cselekvés vég-
zését konkrét utasítás kiadása nélkül, de vizuális kontaktus alatt
kezdi meg (pl. az oltás eredményeként a tûzfészek felé haladás).
Az utasítás kiadásának hiánya nem a kontroll hiányát jelenti, hanem
a TV jóváhagyását.

Kezdõk és haladók
A felismerés alapú döntések vizsgálatánál a megfigye-

lések kiterjedtek a rutin és nem rutin jellegû döntésekre egyaránt.
Megállapítható, hogy a tapasztalt döntéshozók a döntések kö-
rülbelül 50- 80 százalékában felismerési eljárásokat alkalmaz-
tak, kettõ vagy több változat szembeállítására irányuló erõfeszí-
tés nélkül. Valamennyi döntési helyzetet, a rutin jellegûeket és a
nem szokványosakat is figyelembe véve, a felismerés alapú döntések
aránya meghaladta a 90%-ot. A kezdõk esetében azonban a fel-
ismerés alapú döntések aránya 40%-ra csökkent. A vizsgálatot
végzõk azt is tapasztalták, hogy amikor megfontolás történik,
akkor a jártas döntéshozók inkább a helyzet természetét, míg a
kezdõk azt mérlegelik, hogy milyen reagálást választanak. Más
szavakkal, a kevésbé tapasztalt döntéshozók a legjobb alternatí-
vára irányuló alapos gondolkodásra koncentrálnak. Ez felveti a
problémát, hogy mennyi idõ eltelte után válhat valaki érettnek a
tûzoltásvezetõi jogosultságok és kötelezettségek gyakorlására.
A kellõ tapasztalat megszerzése inkább a káresetek felszámolá-

sában való aktív részvétel számától, a tûzesetek jellemzõitõl függ,
mintsem a letöltött szolgálati idõtõl. A gyakorlat azt mutatja,
hogy a felszámolt tûzesetek jelentõs része szakmailag nem bo-
nyolult, eloltása már kevés tapasztalattal is kielégítõen elvégez-
hetõ. Ennek ellenére irányítási feladatokhoz kellõ tapasztalattal
nem rendelkezõ személyt megbízni TV-i feladatokkal a parancsnok
kiváló tehetségfelismerõ-képességét, vagy a statisztika nyújtot-
ta kevés kockázattal való hazardírozást jelent.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a TV utasítása több döntési
mechanizmus összegzett hatásaként jelenik meg. Az idõ rövid-
sége a rendelkezésre álló információk feldolgozását csak korlá-
tozottan teszi lehetõvé, ami az analóg gondolkodástól eltérõen
számos egyszerûsítõ eljárást kényszerít ki. Ezért a tapasztalato-
kon nyugvó döntések túlsúlya érvényesül, amit a beavatkozás
során a kivételek elvével történõ vezetés, míg a végsõ eredmé-
nyességet tekintve a kielégítõ eljárás módszere tesz teljessé. (Jelen
cikk - terjedelmi okoknál fogva is - csupán érintette a tárgykört,
így számos kérdést nem vizsgálhatott. A szerzõ szívesen fogad-
ná érdeklõdõ hozzászólók véleményét.)

Restás Ágoston tû. fhdgy. BM OKF, Budapest

1) Különbözõ, de hasonló jellegû tûzesetek tipikus jegyeinek; kialaku-
lása; 2) A tûzoltás folyamán kialakuló modellek; 3) Egy újabb tûzeset
tipizálása; 4) A tipikus akció felismerése; 5) A tipikus akció megkere-
sése a modellek között; 6) A tipikus akció kiválasztása
7) Illesztés; 8) Megerõsítés

1) A tûzeset tipizálása; 2) A megkívánt megoldás felismerése; 3) Az
elemek kiválasztása; 4) Az elemek sorba rendezése; 5) Az elemek
illesztése; 6) A modell kialakulásának kezdete

TANULMÁNY
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Meggátolja a hõ- füst- és mérgezõ
gázok terjedését

A tûzgátló tömítések alkalmazása az épí-
tészeti tûzvédelem egyik gyenge pont-
ja. Az áttörésekkel szemben támasztott
követelményeknek nehéz megfelelni, s a
hagyományos építõipari megoldások
többnyire nem is képesek kielégíteni a
követelményeket. Egy az igényeknek
megfelelõ komplex tûzvédelmi rendszert
mutatunk be.

Tûz, füst, th. érték
Általános szabály, hogy a tûzgátló szer-

kezeten kialakított nyílásokat úgy kell ki-
alakítani, hogy azok feleljenek meg a
tûzgátló szerkezettel szemben támasztott
követelményeknek.

Az építészeti tûzvédelemben ezzel kap-
csolatban két alap követelmény rögzíthetõ:

● az épületek és épületszerkezetek tûzzel
szembeni ellenálló képessége (th. érték) és

● a tûz terjedésének megakadályozása
(ennek alapegysége a tûzszakasz).

Ezekhez a szorosan összefüggõ alapkö-
vetelményekhez az épületek méreteinek,
valamint az épületben felhasznált anyagok
változásával egy újabb követelmény

● a füst terjedésének megakadályozá-
sa társul.

Mivel a füst terjedési sebessége lénye-
gesen nagyobb, mint a tûzé, különösen a
menekülési útvonalat határoló falakon lévõ
nyílásoknál (de az egyéb falaknál is) fo-
kozott következmény a füstzárás.

Egy tûz esetén a füst fejlesztésében meg-
határozó módon résztvevõ kábelekkel kap-
csolatban elõírás, hogy a kábelátvezetéseket
a fal- és a födémszerkezet tûzállósági ha-
tárértékének megfelelõ, füstzáró tömítés-
sel kell ellátni, olyan megoldással, hogy a
kábelek cseréje viszonylag egyszerûen
megvalósítható legyen.

Az elsõ két követelménybõl adódik, hogy
az épületgépészeti vezetékek falon vagy
födémen történõ átvezetési helyein a nyí-
lásokat tûzgátló tömítéssel kell ellátni,
amelyek th. értéke azonos legyen a szer-
kezetre elõírt th. értékével.

A megoldandó feladatok valamint a
nyílások sokfélesége miatt a feladatokra
több speciális megoldást és azok kombi-
nációit kell alkalmazni. Ennek is tulajdo-

nítható, hogy a leginkább bevált fejlesz-
tések célkitûzése egy rendszercsalád kiala-
kítása volt. Ezt mutatják a 3 M cég közel-
múltban bemutatott termékei is.

Speciális tulajdonságok
Építészeti és tûzvédelmi szakemberek

számára tartott szakmai bemutatón a
Persecutor Kft. szakemberei egy hazánk-
ban új passzív tûzvédelmi rendszert mu-
tattak be. Ezek elsõsorban a falakon és
födémeken átvezetõ - technológiai nyílá-
sok

- elektromos vezetékek átvezetéseinek,
- gépészeti csövek átvezetéseinek és
- szellõzõcsatornák
tûzgátló tömítésére szolgálnak.
A különféle anyagkombinációk hõre duz-

zadva, szenesedve vagy endothermikus re-
akcióval fejtik ki a hatásukat. (Az endo-
thermikus reakció során a tûzvédelmi anyag-
ból kémiailag kötött víz párolog el, amely
hûti a védett anyag felületét.)

Az anyagok kifejlesztésekor kiemelt
szerepet kapott a környezetvédelem. A
passzív tûzvédelmi termékek nem tartal-
maznak oldószert és halogént, tehát tûz
esetén sem kell korrozív, esetleg mérgezõ
gázokra számítanunk.

A gyakorlat számára különösen fontos,
hogy az áttörések módosítása esetén az
anyag kiszedhetõ majd újra felhasználha-
tó. A bemutatón demonstráltak szerint, a
gyors száradási idõ (15 perc) ellenére, a
födémátvezetéseknél is jól tapadt az anyag.

FireDam termékcsalád
A FireDam rendszer kiemelése a sor-

ból talán önkényes, de ez egy többfunkci-
ójú vegyes rendszerek védelmére szolgá-
ló termékcsalád, melynek tagjai: a FireDam
2000 vízalapú bevonat, a FireDam 2400
tömítõ tábla, a FireDam 2500 habarcs, a
FireDam 350 szilikon tömítõ és a FireDam
150 hõelnyelõ massza.

A tömítõ tábla és a tûzálló habarcs na-
gyobb felületek lezárására alkalmazható,
olyan helyen ahol több vezeték is áthalad
a tûzgátló szerkezeten. A habarcs kiváló-
an alkalmas nagy felületû  függõleges vagy
vízszintes nyílásokon átvezetett fém-,

mûanyag-, szigetelt csövek és kábelek esetén
az áttörés lezárására. A FireDam 240 tö-
mítõ tábla nagysûrûségû ásvány gyapot-
ból készül, és el van látva hõre duzzadó
bevonattal. Alkalmazási területe megegye-
zik a habarcséval.

A FrieDam 2000 � hõre duzzadó tûzgátló
bevonatot kifejezetten elektromos kábelek,
valamint kábelátvezetések védelmére fej-
lesztették ki. A tûz hatására 10-szeresére
táguló anyag elfojtja az elektromos kábe-
leken terjedõ lángokat, valamint a PVC-
bõl felszabaduló toxikus gázokat.

Egyszerû ásványgyapot lapra kenve akár
2 órás tûzállósági határértéket is biztosít.
Szakaszos felkenésével tûzterjedési gátak
hozhatók létre a kábelek felületén.

A FireDam 350 semleges szilikonból álló
tömítõ illesztéseknél, fugáknál és tûzálló
fényezésnél alkalmazható igazán jól. Elõ-
nye, hogy rugalmas, jól igazodik a moz-
gáshoz, víznek, idõjárásnak ellenáll.

 Az endothermikus hatású tûzgátló tö-
mítõ massza, a FireDam 150, kábelek közti
rések tömítésére használható, megszünte-
ti a füst- és toxikus gázok felszabadulá-
sát, s tömít a víz ellen.

Áttörések tûzvédelme
Az elektromos vezetékek éghetõek és

égésükkor toxikus gázok szabadulnak fel,
de kisebb nyílások szükségesek hozzájuk.
Ennek megfelelõen a CP 25 WB tömítõt
kisméretû hézagok (csövek, kábelek) tö-
mítésére használják. A tömítés hagyomá-

Tûzvédelem �passzívan�
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FS 195-ös lapokkal
védett csõátvezetésA Formázható kitt könnyen

eltávolítható és újra felhasználható

Kábelátvezetés

nyosan pisztollyal és gyurmaként is bár-
milyen felületre felvihetõ. 200oC felett 2-
3 szorosára duzzad, s így kitölti az égés
során keletkezõ réseket.

Hasonló célt szolgál a Moldable Putty
formázható tapasz is, de ez az anyag már
120oC-on megduzzad. Nagy elõnye, hogy
könnyen eltávolítható és újraformázható.

A nagyobb felületek védelmére a CS 195
kompozit lapot fejlesztették ki. Különle-
gessége abban rejlik, hogy a lap belsejé-

ben tûzálló, hõre duzzadó réteg van, amely
az egyik oldalról 0,4 mm préselt fémle-
mezzel burkolt, a másik oldal pedig fém-
hálóval megerõsített és alumínium lemezzel
burkolt. Ez a lap nagy nyílások áttörésé-
nél � az eredeti méret 10 szeresére duz-
zadva - meggátolja a tûzterjedést, és meg-
védi a hõsugárzástól azokat a berendezé-
seket, amelyek érzékenyek a hõre. (pl: lég-
kondicionáló, motoros szelep, HVAC ká-
belek)

Kábelek, gépészeti csövek
A kábelek és vezetékek speciális védel-

mére fejlesztették ki a Interam I-10 és I-5
kerámiaszálas paplanokat. Az I-10-es tí-
pusjelû, hõre duzzadó, kerámiaszálas paplan
a lángok hatására alacsony sûrûségû hab-
bá duzzad, így gátolva a lángok útját és a
hõ átvezetését. Az I-5-ös a paplan endo-
therm változata, amelyet leginkább áttö-
réseken átvezetett csövek védelmére hasz-
nálnak.

A gépészeti csöveknél a már ismerte-
tett anyagok mellett, két speciálisan erre
a területre kifejlesztett megoldást emelünk

ki.
Az FS 195 lap/csík egy könnyen kezel-

hetõ egykomponensû szerves/szervetlen,
egyik oldalán alumínium fóliával bevont
termék. A duzzadása olyan mértékû, hogy
az kitölti a tûz által megsemmisített anya-
gok (kábelszigetelés, vezetékhüvely, PVC
csövek stb.) helyét és teljesen füst- és tûz-
záró réteget képez.

Gyakori probléma az elzárásoknál, hogy
az alkalmazott anyag hõ hatására jól zár,
azonban a terjedõ hideg füstöt nem képes
lezárni. Az FS 195-ös típusjelû lapokat és
szalagokat a hideg füst ellen is alkalmaz-
hatjuk, mivel 8-szoros duzzadásuk már
120oC-on megindul, s ezzel meggátolha-
tó a füst és a mérgezõ gázok terjedése.

Az épületek csöveinek jelentõs része
mûanyagból készül, ezekre dolgozták ki
a speciális csõmandzsettát. A mandzsetta
gyorsan a csõre helyezhetõ kétrészes fém-
házból áll. A fémházban hõre duzzadó grafit
réteg található. A mûködési elv itt is ugyan-
az: 120 °C fölé emelkedõ hõmérsékletnél
a grafit szalag 40-szeresére duzzad és a
lágyuló csövet összeroppantva, meggátolja
a füstterjedését.

A bemutatott agyagok a tûzvédelem egy-
egy speciális területét célozzák meg. Al-
kalmazásuk ma még nem igazán széles-
körû, bár a külföldi minõsítések (DIN, BS,
ASTM) magukért beszélnek. Az azonban
biztos, hogy a passzív tûzvédelemben egyre
inkább csak az elõírásokat maximálisan
kielégítõ anyagok alkalmazhatók.

A tûzvédelmi szakembereknek a terve-
zés, de különösen a kivitelezés fázisában
szigorúan ellenõrizniük kell a tömítések
megválasztását és kivitelezését, mert a
használatbavételi eljárás során már csak
korlátozottak a lehetõségek.
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Példamutatóan ózonbarát megoldással védi az APEH az új
Központi Irattárában adóbevallásainkat a tûztõl. Hazánk-
ban elsõként alkalmaztak Argonite oltógázzal mûködõ oltó-
berendezést.

Szigorodó elõírások
Az ózonréteg védelmével összefüggésben a beépített tûzoltó

berendezésekkel szemben is egyre szigorúbb elõírások fogalma-
zódnak meg. Az Európai Uniós csatlakozási törekvéseinkkel
összhangban a halon felhasználás megszüntetése után a HCFC
alapú oltógázokkal szembeni egyre szigorúbb korlátozások is-
mertek a hazai szakemberek elõtt. (lásd: Védelem 2000/6 � 47.
oldal) Ennek ellenére az elmúlt 4-5 év gázzaloltó berendezés
beruházásait vizsgálva szembetûnõ a HCFC alapú oltógázok túl-
súlya. Különösen igaz ez akkor, ha tudjuk, hogy 2001-tõl az Európai
Unióban HCFC alapú oltógázok új létesítmények védelmére nem
alkalmazhatók. Az új, teljes mértékben ózonbarát anyagok és
technológiák terjedése hazánkban csak némi késéssel követi a
Nyugat Európai trendeket.

Ebbõl a szempontból figyelmet érdemelnek azok az úttörõ
kezdeményezések, amelyek e téren is lépéseket jelentenek a fel-

  Az ózonbarát APEH

Beépített nyomáscsökkentõk és elosztó szelepek

206 palack a tartálytelepen

Speciális fuvóka az �argonite� gázhoz

Az �argonite� palack szelepe

zárkózásunkban. A legújabb ilyen példa, a méreteiben is nagy
védelmi rendszert igénylõ, APEH Központi irattára, amely ha-
zánkban elsõként Argonite gázzal oltó berendezést alkalmazott.

Védett tér és technológia
A hatszintes 40 x 40 m-es épületben az iratanyagok tárolása

az 1-4 szinteken elhelyezett fix telepítésû polcokon történik. A
polcok 2 m. magasságúak, s 5 szintesek. Egy-egy védett szint
1600 m2 alapterületû, s teljes térfogata 6100 m3.

Az épület beépített oltóberendezéssel nem védett részein, a
fölszinten a beérkezõ anyagok fogadóhelyiségei és egyéb kiszolgáló
helyiségek vannak, az V. emeleten pedig az irodák helyezked-
nek el.
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A tárolt anyagok mozgatása kézikocsikkal, teherlifttel törté-
nik, vagyis a technológia önmagában nem veszélyes. Az iratok
azonban fokozott védelmet igényelnek.

A teljes épületet ennek megfelelõen intelligens tûzjelzõ rendszer
felügyeli, s ezen belül az I-IV szinteken lévõ irattárakat automa-
tikus indítású argonite gázzal oltó berendezés védi. A berende-
zést a tûzjelzõ indítja! Tûz esetén a füstérzékelõk jelzést adnak
a tûzjelzõ központnak, s ha két hurokról egyidejûleg érkezik jelzés,
akkor az elõre beállított késleltetési idõt követõen a tûzjelzõközpont
vezérlõ jelet ad ki. A vezérlõ jelre a tartályokban tárolt Argonite
gáz a csõvezetékeken és a fuvókákon keresztül a védendõ térbe
jut. Az oltás szintenként történik, megkezdése elõtt fény- és hang-
jelzéssel figyelmezteti az ott tartózkodókat, s egyidejûleg leál-
lítja az adott terület fûtõ- és klímaberendezéseit is.

Maga a tûzjelzõ központ közvetlen átjelzési lehetõséggel ren-
delkezik a tûzoltóság felé.

Az oltórendszer
A 4 szintes, szintenként 6100 m3-es tér védelmi megoldásai-

nak egyediségét a hatalmas méretek determinálták. Egy-egy szintet
ezért két területre osztottak, s így két külön felszálló csövön jut
el a gáz a védett térbe, de a teljes szint oltása egyszerre indul.

Az alagsorban elhelyezett tartálytelepen 206 db 80 literes
Argonite palack biztosítja az oltáshoz szükséges mennyiséget.
A tartályok 4 csoportban vannak egy-egy gyûjtõcsõre rákötve,
amelyek közvetlenül rácsatlakoznak az osztóra, ahol az elektro-

ARGONITE
Az Argonite gáz kifejlesztésére a �halon utáni� környezet-
védelmi és tûzvédelmi követelmények egyidejû teljesítése
érdekében került sor.
Mindkét követelménynek maximálisan megfelel!
ODP és GWP értéke nulla, a környezetet nem károsítja.
A gáz 50%-ban nitrogént és 50%-ban Argont tartalmaz,
így alkalmas zárt terek elárasztásos elven mûködõ tûzvé-
delmi rendszereiben történõ felhasználásra. A 40%-os kon-
centrációban kiáramló oltógáz inertizálja a védett tér leve-
gõjét és az oxigén szintet 12,54%-ra csökkentve megszün-
teti a lánggal égést.

AZ OLTÓRENDSZER FÕ ADATAI
A legnagyobb védett tér nagysága: 6400 m3

Az oltáshoz szükséges palackok száma: 206 db
A szükséges argonite
koncentráció (NFPA): 40% (0,4 m3/m3)
Az oxigén koncentráció (NFPA): 12,54%
A kiáramló argonite mennyisége: 4617,8 kg (3270 m3)
A tartályban lévõ argonite sûrûsége: 286,06 kg/m3

A tárolótartály nyomása: 200 bar

mos mûködtetésû szelepek biztosítják a szelektív gázkiáramlást.
A palackokban az oltógázt 200-bar nyomáson tárolják, amit

kiáramláskor a beépített nyomáscsökkentõk 60 barra csökkentenek.
A felszálló vezetékeken áramló gáz szintenként    2 x 30 db spe-
ciális kialakítású fuvókán áramlik ki. A tárolt gázmennyiséget a
védett tér nagysága és a hatékony oltáshoz szükséges minimum
34,4%-os gázkoncentráció határozza meg. Az eddigi tapaszta-
latok szerint � különösen a kisebb rendszereknél � az ózonkí-
mélõ oltórendszerek telepítését a nagyobb gáz � és helyigény is
hátrányosan érintette.

Itt a tervezõ számításai szerint 1949 kg gázra lett volna szükség,
s ezt a ténylegesen tárolt 103 db palack (2347 kg) bõségesen
kielégítette volna. A már említett nagy felület miatt egy szint
azonban két területbõl áll, ezért az egy területre meghatározott
gázmennyiséget meg kellett duplázni. Így a 206 palackban 4694
kg-ot tárolnak, a számítottak szerint szükséges 3897 kg-al szem-
ben.

Az alkalmazott oltógáz lehetõvé teszi, hogy az oltást még em-
berek jelenlétében is megkezdjék (ez csökkenti a jelzési és kés-
leltetési idõszükségletet). A hatékony oltáshoz azonban viszonylag
magas 40%-os koncentrációra van szükség, amelyet a rendszer
58 másodperc alatt ér el, így a gyors tûzelfolytás révén a kár
minimalizálható. A kiépített rendszerrel ugyanis a keletkezéstõl
számított 5. percben a tûz teljesen eloldható. (Észlelés, vezérlés
2-3 perc, késleltetés max. 1 perc, oltás 1 perc.)

Tervezõ: Mikola Zsolt, Mikola Systems Kft.
Szállító, ellenõr: Kovács Gábor, Kidde Deugra
Kivitelezõ: Sebõk Marianna Ügyvez. ig. Persecutor Kft.
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Az évi 20-30%-os raktár kapacitás fejlesztés következtében
Magyarországon egyre több raktár építésére kerül sor. Ez a
fejlõdés új építési megoldásokkal és raktározási technológi-
ával jár, amelyhez szervesen kapcsolódik a raktárak védel-
mének fejlesztése is. A szakembereknek sikerült számos új,
az épületek védelmi koncepciójába szervesen illeszkedõ, meg-
oldást találniuk.

A raktárak továbbra is leégnek?
Az elmúlt évek súlyos tûzeseteit összefoglalva a Plumbing

Engineer címû folyóirat a �Warehouses Will Continue to Burn�
c. cikkének nemzetközi áttekintése plasztikusan mutat rá a rendkívül
súlyos helyzetre, a raktárak tûzvédelmének szinte megoldhatat-
lannak látszó problematikájára.

Hogy korábban nagy számban pusztítottak a raktártüzek, azt
a tûzmegelõzés mûszaki, tudomány-technikai hiányosságaira lehetett
visszavezetni. A �továbbra is� nemzetközi trend már más ténye-
zõk alaposabb számba vételét igényli, annál is inkább mert ha-
zánkban az utóbbi 6-8 évben nem volt jelentõsebb raktártûz, szem-
ben cikkben leírtakkal. Sõt, az elmúlt évek fejlesztéseit szemlél-
ve elmondhatjuk, hogy a raktárak védelmét illetõen Magyaror-
szág Európa élvonalához tartozik.

Önkéntelenül adódik a kérdés: ha nemzetközi viszonylatban
a �raktárak továbbra is legének�, Magyarországon vajon miért
nem?

Meggyõzõdésem szerint � azzal együtt, hogy sok nagy, ki-
emelt tûzveszélyességû raktár épült � az ok abban található meg,
hogy a magyar tervezõk, a tûzvédelmi hatóságok, az építtetõk
és kivitelezõk

� a kérdést a megfelelõ alapossággal kezelik, (Ezt mutatja a
vonatkozó BM rendelet 9/2000 (II. 16.) számon megjelent mó-
dosítása is.)

� bátran nyúlnak a legfejlettebb mûszaki-kutatási eredmények-
hez, és ezeket tudatosan alkalmazzák.

Milyen kihívásokkal kell szembenézni napjaink szakembere-
inek? Mennyiben mások ezek a raktárak a hagyományosnál?

1. A raktárak egyre nagyobb területûek, és ezáltal a tûzszaka-

szok méretei is nõnek. Evidenciaként azt a követelményt kell
elfogadni, hogy logikusan érvényesíteni kell az építészeti tûzvé-
delmi követelményeket, a megfelelõen tûzbiztos szerkezeti anyagok,
a térgeometria, a raktár-technológia, a hõ� és füstelvezetés tûz-
védelmi szempontok szerinti kialakítását, tehát a passzív tûzbiz-
tonság feltétel rendszerét.

Ehhez kell szervesen kapcsolódnia témánknak az aktív meg-
elõzõ védelemnek.

2. Megváltoztak a tárolt anyagok, és a tûzveszélyt ez több-
szörösére emelte. A fémek helyett 50-60 %-ban mûanyagok vannak
a raktárakban. A raktáráruházakban ugyancsak nõtt a mûanya-
gok részaránya a többi áruféleséghez képest. A mûanyagok kö-
vetkeztében a fához, csomagoló papírokhoz, hullámpapírhoz képest
2-3-szor nagyobb az égéshõ, növekszik a gyúlékonyság és mind-
ehhez nehezebb olthatóság társul.

3. A raktári mobilitás nagyságrendileg növekszik. A raktár
tervezõje nem tudja, hogy mit fognak tárolni a létesítményben,
és a megbízója azt sem tudja, kinek adják ki azt bértárolásra.
Utána évenként más-más bérbevevõ más-más anyagokat tárol.
Úgy kell megelõzni a tûzveszélyt, hogy azt sem tudjuk, honnan,
hogyan támad, és a �raktárak továbbra is leégnek� (ld. � Bibli-
ográfia 1).

4. A raktár-technológiák fejlõdése, a több szintes, állványos
raktározás szintén új kihívást jelent, és a tûz terjedése, az oltás
lehetõsége komoly mûszaki elemzést igényel. A raktárakban tûzoltó
berendezést kell telepíteni, ezt evidenciaként elfogadhatjuk, eb-

KOCZKA SÁNDOR

Új megoldások a raktárak tûzvédelmében

A BEÉPÍTETT OLTÓRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

** Az elmúlt 2-3 év során jelentõségét vesztette a technika a magasraktáraknál.
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ben mérföldkõ a megfelelõ hazai szabályozás! (BM rendelet �
ld. Bibliográfia 2)

Oltórendszer alternatívák
Ezekhez az új technológiákhoz kell kiválasztani az aktív rend-

szereket. A jelenlegi megoldásokat foglaltuk össze. (Lsd. Táb-
lázat.) A táblázat azt sugallja, hogy az NFPA 11/A szerinti könnyû-
hab elárasztási oltástechnika sok esetben optimális megoldás.
Ezt az oltásbiztonság (ugyanis a hab alatt nem ég a tûz) és a
kedvezõ beruházási költségek, továbbá a gépesített raktár-tech-
nológiához való alkalmazkodóképesség teszi szignifikánssá. (ld.
� Bibliográfia 3, 4)

A táblázat továbbá meggyõzõen mutatja, hogy a 3 évvel ez-
elõtti állapothoz képest tisztult a kép, ma már a korábbi négyhez
képest kettõ versenyképes technika küzd a raktárak tûzvédel-
mének pozíciójáért. A két technika biztonságban, funkcionáli-
san, üzemeltetési költségben hasonló. A célszerû technika kivá-
lasztását a helyi adottságok � elsõsorban a tüzivíz ellátás � de-
terminálják, a habelárasztás oltóvíz igénye ugyanis kisebb.

Könnyûhab-elárasztással oltó
berendezések

A könnyûhab elárasztással mûködõ berendezések területén az
IFEX Tûzõr Kft. nagy tapasztalatokkal rendelkezik. 3 nagy rendszert
építettünk az utóbbi években, legutóbb 2000. I. félévben a Novartis-

Danzas budapesti raktárában építettük fel a teljes habelárasztás-
sal oltó tûzvédelmi berendezést, végigdolgozva a tervezés, enge-
délyeztetés, gyártás-építés, szerelés, üzembe helyezés lépéseit.

Fõbb jellemzõi:
� 4 db 1100 m2 tûzszakasz,
� 24000 m3 habtérfogat
� Beépített habgenerátorok: 17 db FOMAX 7
� Habkiadósság: 1:1200 m3/h!
A tárolt anyagok vízzel szembeni érzékenysége közismert, ezért

olyan speciális IFEX Tûzõr �száraz� könnyûhabot alkalmazunk,
amely megóvja a vízkártól a tárolt árut és a létesítményt.

További elõny, hogy az oltóberendezés jól illeszkedik a táro-
lás technológiájához.

A megvalósított könnyûhab elárasztó rendszerünk jól bizo-
nyította a közismert elõnyöket:

� tökéletes tûzvédelmi biztonság � hab alatt elalszik a tûz,
� költségoptimális, gyors megvalósítás,
� illeszkedés a tárolási technológiához, annak �zavarása� nélkül,
� a vízkár teljes kiküszöbölése.

Új generációs �raktári�
sprinklerrendszerek

A sprinklerek mûszaki-kutatási eredményei között az NFPA
13 1999-es kiadása, az Installation of Sprinkler Systems, mér-
földkõnek számít, ugyanis ebben egyértelmûen és részletekbe
menõen lefektették a sprinklerberendezésekkel és a tûzvédelmi
rendszerekkel szemben támasztott követeléseket. Az NFPA 231
újabb kiadásai és csoportszabványai támpontot nyújtanak min-
den tûzvédelmi rendszer telepítéséhez, hogy az a követelményeknek
megfeleljen.

Az újabban elterjedõ raktári sprinklerek a következõk:

ÚJ FMRC APPROBÁLT SPRINKLEREK TÍPUSJEL

central modell ultraTM ESFR függõ, elnyomási mód ESFR sprinkler ESFR 25
central modell ultraTM K17TM, függõleges Large Drop
central modell ultraTM K17-231 TM, függõleges ELO 1, 17/37
reliable modell G. VELO K14 extra széles nyílású függõ ELO

Összességében elmondhatjuk, hogy az ESFR (Early Suppression-
Fast Response (Korai elfojtás-gyors reagálás)) ELO, a Large Drop
sprinklereket és a többi hatékony nagy teljesítményû sprinklert
már alkalmazzák a Magyarországi gyakorlatban, ennek tervezé-
si, kivitelezési kultúrája megfelelõ szinten megvalósult Magya-
rországon.

Korai elfojtás, gyors reagálás

A sprinklerek jellemzõje, hogy igen érzékenyen, korai stádi-
umban érzékelik a tüzet, és azt a korábbi, hagyományos
sprinlerekhez képest 3-4-szeres intenzitású vízpermettel nem
visszafogják, hanem egyszerûen eloltják.

Ennek a technikának az az óriási elõnye, hogy magasabb csar-
nokban, nagy tárolási magasságoknál 1 sprinkler szinttel, a mennye-
zeti sprinklerekkel hatékony tûzvédelem valósítható meg. Pl. az
ESFR sprinklereknél 12,7 m tárolási rakat magasságig lehet el-
menni, közbülsõ sprinklerszint nélkül. (Bibliográfia 5) Emiatt a
raktártechnológiához jól illeszkedik és gyakran a költségek is
kedvezõbbek az egyéb megoldásokhoz képest.

Habgenerátor a magasraktárban
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Rendkívüli elõnyeiben rejlik a hátránya: nem szabad csoda-
szernek tekinteni, nem minden feladatra alkalmas, és a tervezé-
sénél rendkívül körültekintõen kell eljárni. A nem szabályos tér-
geometriájú tárolási technológiákban, fõként ahol a tûz hõje nem
a megfelelõ sprinklereket nyitja, a raktárak �továbbra is legé-
nek� figyelmeztet a bevezetõben említett cikk.

Újabb megoldás
A cikkben felsorolt problémák szinte mindegyikére korrekt

választ adó sprinkler berendezést alkalmaztunk az 1999-es év-
ben a TVK Rt. PP IV. üzemében létesített magasraktári sprinkler
berendezésnél. Ez mintegy gyakorlatba ültetett összefoglalóját
adja a korábban felsorolt NFPA és FM normáknak és elõírások-
nak. Az itt megvalósított oltórendszer ötvözte a száraz sprinklerek
technológiáját az elõvezérelt sprinkler berendezések mûködési
elvével.

A védendõ létesítmény alapterülete meghaladja a 3000 m2-t,
ahol a polcos raktározási technológiával összhangban a 6 szin-
ten sprinklerezett 4 szekciós védelmet valósítottunk meg. Mivel
az épületben nincs fûtés, száraz elõvezérelt sprinkler rendszert
alakítottunk ki. A rendszer vezérlése egyaránt történhet a tûzjel-
zõ hálózat érzékelõjének elõvezérlõ jelére, a sprinkler fejek ki-
oldása révén, vagy a sprinkler központból kézi indítással. A sprinkler
rendszert kiegészítettük a magasraktár közelében elhelyezett si-
lópark palásthûtésével, amely szükség esetén az ömlesztett áru
túlzott hõterhelését akadályozza meg.

A csarnok belsõ tûzszakaszait határoló legördülõ kapurend-
szer hûtését nyitott szórófejes hûtéssel oldottuk meg, amely a
sprinklerek üzemeltetésével és a kapuk zárásával automatiku-
san vezérelhetõ. A rendszer újdonsága a sprinkler központban

elhelyezett 4 száraz riasztó szelep, melynek általunk kialakított
speciális csövezése teszi lehetõvé a rendszer többszintû vezér-
lését. A száraz rendszer levegõellátását az általunk telepített kettõs
betáppal rendelkezõ kompresszortelep biztosítja, amely teljesen
független az üzemi technológiához tartozó energiaellátástól.

Tapasztalataink szerint a könnyûhab elárasztó oltástechnika, és
az új generációs raktári sprinkler oltásrendszer mindegyike meg-
gyõzõ biztonságot mutat. A választást a speciális helyi adottsá-
gok befolyásolhatják, de alapkövetelmény, hogy minden raktár
tûzvédelmét logikusan, a legújabb eredmények alapján kell vé-
giggondolni.

Bibliográfia:
1. Plumbing Engineer: Warehouses Will Continue to Burn 33-38. o./James G.
Gallup, 2000. június
2. 9/2000. (II.16) BM rendelettel módosított 35/1996 (XII.29.) BM rendelet
3. Florian ExPress: Könnyûhab elárasztásos tûzvédelem, 6. évfolyam, 9. szám,
34-35. o. Koczka Sándor 1997. szeptember
4.Tûzvédelem/Hírlevél: Könnyûhab elárasztás, CXXIII. évfolyam, 9. szám, 23.o.
2000. szeptember
5. Progress Report from the Factory Mutual Research Corporation, Vol. 12,
No. 1.
6. Szekeres Gyula, NFPA szakértõ: NFPA tanulmány 1998.

Koczka Sándor, igazgató IFEX� TÛZÕR Kft., Budapest
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Silópark palásthûtéssel

A száraz, könnyûhab megóvja az árut a vízkártól

Száraz, elõvezérelt spinkler
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Mitõl válik felhasználó � karbantartó baráttá egy tûzjelzõ
központ? Mit jelentenek a napi gyakorlatban ezek a jól csengõ
kifejezések?

Egyemberes karbantartás
A Védelem 2000/5. számában Csepregi Csaba a tûzjelzõ be-

rendezések felülvizsgálatának és karbantartásának követelményeit
vizsgálta. Megállapítása szerint a tûzjelzõ rendszer mûködésének

� személyi,
� környezeti és
� mûszaki
feltételeinek megléte képezheti a vizsgálat tárgyát. A gyakor-

lat azt mutatja, hogy a mûszaki állapot vizsgálata a leginkább
kidolgozott területe a felülvizsgálatnak és karbantartásnak. Ez
persze korántsem jelent azonos feltételeket! Napjainkban ugyanis
a biztonság mellett egyre nagyobb szerepe van a hatékonyság-
nak. Talán ezért is említi számos adatlap, kézikönyv és pros-
pektus az adott eszköz paraméterei között a jól csengõ karban-
tartó barát, felhasználó barát kifejezést. De mit jelentenek ezek
a kifejezések? Egy konkrét példán az Aritech FP 1200/1216
központján vizsgáljuk a kérdést.

Aritech központ
A karbantartás üzemmódban � melyet a karbantartó cég a magyar

nyelvû kijelzõ segítségével 2-3 gombnyomással aktiválhat � a
rendszerbe tartozó összes érzékelõ zónáról-zónára letesztelhetõ
anélkül, hogy az állandó szirénázással az õrületbe kergetnénk
az ott tartózkodókat és/vagy saját magunkat. Az egyemberes kar-
bantartást ugyanis � ellentétben a néhány éve nálunk is jól be-
vált gyakorlattal � egy ember végezheti.

Miután a karbantartó által kiválasztott zóna vagy zónák teszt
üzemmódba kerültek, a technikus a zónához tartozó összes ér-
zékelõt lépésrõl-lépésre tesztelheti. Amikor egy érzékelõt letesz-
teltek (mágnessel, teszt spray-vel, fiatal titánok cigaretta füst-
tel) a rajta lévõ piros LED visszajelzi a technikusnak, hogy a
jelzés sikeres volt vagy sem. A technikus ekkor továbbmehet és
megismételheti az elõbbi folyamatot az adott zónához tartozó
összes érzékelõvel.

Mi is történik ilyenkor a központban? A központ tesztelési
naplója elõször regisztrálja, hogy az adott érzékelõ jelzést kül-
dött a központba és ezt az információt el is tárolja. Ezután a
központ � kb. 60 másodperc elteltével � megpróbálja törölni a

tesztelt eszközt. Ez a rendszer üzembiztonságát tekintve szintén
nem elhanyagolható, hiszen a rendszernek a törlés sikerességét
vagy sikertelenségét is memorizálnia kell. A tesztelési folyamat
végén a zónateszt eredményeirõl teljes körû statisztikák hívha-
tóak le, úgymint: teszt eredmények, teszt hibák stb, melyek ter-
mészetesen ki is nyomtathatóak, lásd 1. ábra.

A tesztelési folyamat alatt a rendszer maximálisan megõrzi a
jelzési képességét, hiszen azokból a zónákból, amelyek nincse-
nek teszt üzemmódban a központ bármikor képes egy esetleges
tûz esetén jelzést fogadni. (Ezért nem lehet a tesztelésnek azt a
módját választani, hogy letiltjuk a szirénákat.) Arról, hogy ép-
pen melyik zóna van teszt üzemmódban a LCD kijelzõ, illetve a
zónakijelzõ mezõ ad tájékoztatást.

A tûzjelzõ központ a tesztelést, mint �egyéb esemény�-t a tesztelés
alatt végig jelzi, így nem fordulhat elõ, hogy a központ véletle-
nül teszt üzemmódban marad. A teszt eredményeket és azok sta-
tisztikáit célszerû törölni, hogy a korábbi eredmények ne befo-
lyásolják a késõbbi teszteket.

Hardware teszt
A központ minden órában egy teljes hardware tesztet végez

önmagán. Ez a teszt a központban lévõ minden panelre, IC-re,
és memória egységre kiterjed. A hardware teszt a technikus ál-
tal akár azonnal kezdeményezhetõ a megfelelõ menübe történõ
belépéssel.

Szirénák, kimenetek tesztelése

Ez a funkció akár a felhasználó számára is hozzáférhetõ le-
het. A sziréna kimenetek, átjelzés kimenetek, tûzjelzõ és hiba
kimenetek tesztelhetõek. A teszt üzemmódban lévõ sziréna szag-
gatott jelzést, jól megkülönböztetve ezzel a valódi jelzést. Úgy
gondolom, a leírtak jól mutatják azoknak a törekvéseknek az irányát
amelyek a karbantartási hatékonyság növelését szolgálják.

Kovács Krisztián, mérnök krisztiank@aritech.hu

KOVÁCS KRISZTIÁN

Tûzjelzõ központ felhasználó barát
karbantartása

TESZT EREDMÉNY LISTÁZÁS  23/05/00 10:52
Zóna: 5  be:23:05 10:35 ki: 23:05 10:47
Cím  Fajta  Jelzés  Törlés
1/1  KÉZI     jó      jó
1/4  HO       jó      hiba
1/9  OPT      jó      jó

ÙÚ, < >, E, X
Riaszt:0   Hiba :0  Egyéb:0 K:1  F

1. ábra

Karbantartást segítõ központ
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A mûemlékeknél a pótolhatatlan értékek védelme és a mû-
emléki jellegbõl adódó esztétikai követelmények sokszor szinte
lehetetlen helyzetbe hozzák a tûzvédelmi szakembereket. A
megoldást mutatja be cikkünk.

Esztétikai kompromisszumok nélkül
Sok esetben el lehetne kerülni, hogy pótolhatatlan értékek

váljanak a tûz martalékává. Egy hatékony tûzjelzõ rendszer ugyanis
lehetõvé teszi a tûzoltóság korai beavatkozását, és így mérsék-
lõdik a tûz által okozott kár is. Egy légszívásos füstjelzõ rend-
szer ma már gyakorlatilag rejtve, esztétikai engedmények nél-
kül telepíthetõ.

A hagyományos pontérzékelõk alkalmazásánál gyakran komp-
romisszumokra van szükség annak érdekében, hogy a helyiség
szépségét és értékét az érzékelõk ne csorbítsák. Még a mennye-
zet színére festett pontérzékelõ is kirí a környezetébõl, és a ké-
szülék késõbbi cseréje ezt a hatást csak fokozza.

Megoldást ebben az esetben is a mûemlékeirõl méltán híres
Svájc egyik vezetõ gyártó cége, a Securiton által kifejlesztett,
rejtve szerelhetõ nagyérzékenységû aspirációs füstérzékelõ je-
lent. (A RAS és ASD érzékelõk felépítését és mûködését, terve-
zésük elveit sorozatunk korábbi számaiban ismertettük.)

A szívócsonkok
A mennyezet konstrukciója szerint, illetve attól függõen, hogy

a telepítésre a renoválás alatt kerül-e sor, különbözõ szívócson-
kokat alkalmazhatunk. Az ábrák csupán néhány lehetõséget mu-

tatnak be. Az építész segítségével mindig található esztétikailag
kielégítõ, és a tûvédelem szempontjából kompromisszummen-
tes megoldás.

MOHAI ÁGOTA

Mûemlékek rejtett tûzvédelme

Famennyezetekben alkalmazott szívócsonkok

Szívócsonk tömör famennyezet esetén

Teljes felújításkor például az emeleti padlózatból könnyebb
a szívócsonkot az alatta levõ helyiség mennyezetébe süllyeszte-
ni, mintsem alulról, a mennyezet irányából beépíteni azt. Tömör
fa vagy kazettás mennyezetek esetében a gerendák közti rések-
be telepíthetjük a csonkokat. Azokban a termekben, melyeket
mennyezetfreskók ékesítenek, természetesen nem szabad meg-
bontani a mennyezetet. Itt általában a falakon körbefutó párkány
kínálja a megoldást, ahol a szívócsöveket úgy helyezhetjük el,
hogy azokat alulról nem lehet észrevenni.

Aspirációs füstérzékelõ rejtett szerelése
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Párkányzaton vezetett szívócsõ

Alkalmazási szempontok
A szívócsövek elrendezésére a gyártó által kidolgozott irány-

elveket kell figyelembe venni. Általános szabályként azonban a
fõ elvek röviden összefoglalhatók. Alapvetõ szabály, hogy egy
szívócsonk maximális távolsága a feldolgozó egységtõl max. 100
méter lehet. Egy ASD rendszer pedig maximum 20 szívócson-
kot tartalmazhat. A megfelelõ hatékonyság érdekében helyisé-
genként legalább két szívócsonkot kell telepíteni. Mindig lehet-
nek különleges követelmények is, ilyen például a jó akusztikájú
termek tûzvédelme. Amennyiben a védendõ helyiségben kon-
certeket adnak, és hangfelvételeket is készítenek, úgy a RAS rend-
szer légárama és ventillátora keltette zaj zavaróan hat. Ebben az
esetben a kiértékelõ egységet egy semleges helyen, pl. a folyo-
són vagy a pincében kell elhelyezni. Ha a berendezést a falazat-
ra telepítjük (rezgéscsillapító hatás!), valamint a csöveket hang-

szigeteljük, akkor a legkisebb zajok is megszüntethetõek.

Csatlakozás a tûzjelzõ központhoz
Az aspirációs füstérzékelõ rendszerek csatlakoztathatóak bár-

melyik mikroprocesszor által vezérelt Securiton tûzjelzõ központhoz.
Címzõ modulok alkalmazásával intelligens, más gyártmányú egyedi
címzésû tûzjelzõ központokba is csatlakoztathatjuk a Fittich as-
pirációs érzékelõit. Más gyártók tûzjelzõ központjaiba feszültség-
mentes, relés kimeneteken keresztül köthetõk be.

Aspirációs rendszerrel védett mûemlék jellegû épületek
� Németország: Sans Souci palota (Potsdam), Ludwigsburgi kastély,
Meisseni Porcelán Manufaktúra, Bad Orb-i katolikus templom,
� Svájc: Zürichi Operaház, Landshuti kastély (Utzensdorf), Je-
zsuita templom (Luzern), Gerzensee kastély
� Spanyolország: Madridi Városi Múzeum
� Magyarország: Magyar Posta (Pécs), Történeti Levéltár (B.pest)

Termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban az
alábbi címen és telefonszámon állunk rendelkezésükre:
Fittich Rendszertechnika Kft.
1143 Budapest, Stefánia út 55. T: 251-8866
Balázs Gábor ügyv. ig.: 20/935-1161
Mohai Ágota tûzvédelmi mérn. 20/979-1444
e-mail: info@fittich.hu
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Az acetilén gázpalack robbanása az egyik
legfélelmetesebb, sokszor tragédiát okozó
baleset. Egy új hazai találmánnyal ez a
félelmetes veszély megelõzhetõ.

Acetilén robbanás
A tûzoltókat �váró� káresetek közül az

egyik legveszélyesebb, legalattomosabb
esemény az, ahol acetilén gázpalackot
közvetlen tûzhatás éri. A disszugáz palack
robbanását a külsõ nagy hõhatás következ-
tében keletkezõ acetiléngáz bomlása okozza.
A gáz bomlása 160oC felett következik be.
Felmerül az elsõ kérdés. �Ezt mikor éri el
a gáz?� A tudomány jelenlegi állása sze-
rint ez az érték a beavatkozók részérõl nem
mérhetõ. A disszugáz palackban hõ hatá-
sára az alábbi folyamat megy végbe:
C2H2à2C + H2 + 227KJ/mol hõ szaba-
dul fel. Finom eloszlású szénpor és hidro-
gén gáz keletkezik, valamint nagy mennyi-
ségû hõ szabadul fel. Amennyiben a hû-
tés intenzitása kisebb, mint a keletkezõ Q,
akkor a bomlás ugrásszerûen következhet
be. Ekkor már nem lehet hõelvonással szá-
molni, hiszen a bomlás pillanatszerû, a hõ-
elvonásnak azonban idõigénye van. A gáz
elnyeletésében barátként tekintendõ massza
pedig hirtelen ellenséggé válik. Fizikai
tulajdonságai miatt nagymértékben hátrál-
tatja a hûtést. Eltekintve a számítási fo-
lyamattól, megállapított adat, hogy a pa-
lackok rövid idõ alatt, 250 - 320 bar kö-
zötti nyomáson szakadnak fel. Egy �majd-
nem tele� 40 literes palackban a keletke-
zett H2 nyomása mintegy 16 liter szabad
térfogatot alapul véve ≅ 1500 bar. Ez az
energia nyomáshullámként jelentkezik.

Hogyan lehet ezt
megelõzni?

Erre a problémára kerestük és találtuk
meg a választ. Az IFEX Mérnökiroda el-
készítette egy olyan biztonságos acetilén
palack szelep modelljét, melyen a szén-

savpalackok szelepéhez hasonlóan hasa-
dótárcsa akadályozza meg a túlzott, eset-
leg palackrobbanáshoz vezetõ nyomás ki-
alakulását. A szelep mûködése rendkívül
egyszerû. A 20 baros üzemi nyomásértéknél
jóval magasabbra (60 bar) beállított
hasadótárcsa a palackban hõ hatására be-
induló bomlási folyamat következtében
létrejövõ túlnyomást leereszti, megelõzve
a palack felhasadását. Az újszerû megol-
dást a fénykép mutatja.

A tûzoltók és a tûzbekerült acetilénpa-
lackok környezetében lévõ egyéb szemé-
lyek életének, egészségének megóvására
alkalmas biztonsági acatilén palack sze-
lep bevezetését támogatja az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság, a Hiva-
tásos és Önkéntes Tûzoltóságok Országos
Szervezete, a Tûzoltó Szövetség, a Tûz-
oltó Szakszervezet, és minden érdekkép-
viselet. Az igaz, hogy az acetilénpalackok
robbanásának statisztikája szerint csak
minden tízmilliomodik palackkal történik
ilyen baleset, de ugyancsak a statisztika
szerint 100%-os annak a családnak a vesz-
tesége, ahol szolgálat leteltével a férj vagy
az édesapa nem jön haza egy rosszul ér-
telmezett takarékosság miatt bekövetkezett
balesetbõl kifolyólag.

Engedély, gyártó, költség
Az újfajta biztonságos acetilén palack

szelepek hazai bevezetéséhez három do-
log szükséges:

1. A gyártó cég megtalálása, amely a
szükséges nemzetközi bevizsgálásokat el-
végezteti, a fejlesztés és a minõsítés költ-
ségeit viseli.

2. A Mûszaki Biztonsági Fõfelügyelet
állásfoglalása az új szeleptípus mellett, hazai
alkalmazásának engedélyezése, ajánlása.

3. Az acetilén gázt forgalmazó cégek jó
szándéka az új szeleptípus bevezetésére.

Megkérdezve a világ egyik legjelentõ-
sebb, luxemburgi székhelyû palackszelep
gyártó cégét, egy szándéknyilatkozatot
kaptunk válaszul, amely szerint õk szíve-
sen felvállalják az újfajta szelep gyártá-
sát, ha a magyar hatóságok támogatják a
bevezetést. Elmondták, hogy az ismert
problémára Amerikában és Ázsiában már
használnak hasonló megoldást, és minden-
fajta éghetõ gáz palackján alkalmazzák. Úgy
gondoljuk, a magyar tûzoltó élete sem ke-
vésbé értékes, mint külföldi bajtársaiké.

A Mûszaki Biztonsági Fõfelügyelet ál-
lásfoglalását még nem kaptuk meg, de re-
méljük, hogy mire ez a cikk megjelenik, a

DR CZIVA OSZKÁR � SZÕCS ISTVÁN

Találmány a tûzoltókért, az acetilénnel
szemben

Életünk kockáztatásával
A fegyveres erõk és rendvédelmi szer-
vek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 3.§.(2) megfogalma-
zása szerint a hivatásos állomány tagja
akár életének és testi épségének koc-
káztatásával is köteles a feladatát
végrehajtani. Célunk a �kockázat�
mértékének minimális szintre törté-
nõ redukálása, esetenkénti megszün-
tetése. Ennek érdekében folyamato-
san figyelemmel kell kísérni a már
bekövetkezett baleseteket, azokból le
kell vonni a szükséges következte-
téseket, melyekkel hozzá lehet járulni
a prevencióhoz.
Minden bekövetkezett baleset meg-
rázó az emberek számára. Vannak
azonban olyan jellegû események,
amelyek különösen mély nyomokat
hagynak nemcsak az esetet átélõk, de
a közvetlen közelbõl szemlélõk szá-
mára is. Ilyen esetek közé tartoznak
azok az események, ahol a segítség-
re sietõk kerülnek bajba, részükre fel
nem róható okok miatt. Ahol csak ob-
jektív körülmények vannak� A ki-
képzés, a körültekintés, az összes lé-
tezõ taktikai, munkavédelmi szabály
megtartása az elvárható maximális
szinten van, és akkor jön a robbanás!!!
Az ilyen jellegû események mind a
mentendõk, mind a mentést végzõk
körében pánikot, elkeseredést és egy
hangos �miért?� kiáltást okozhatnak.
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nagyobb biztonságot nyújtó újfajta szelep
bevezetése mellett döntenek.

A gázforgalmazó multinacionális cégek
oldaláról nézve a kérdést, úgy gondoljuk,
hogy az újfajta szelep esetleg 15-20%-al
magasabb ára nem jelent számukra meg-
terhelést. A palackok 5 éves felülvizsgá-
lati idõszakán belüli forgási sebességet
figyelembevéve ez olyan kis költségtöbb-
letet jelent a fogyasztóknak egy-egy pa-
lackcsere alkalmával, hogy azt a nagyobb
biztonság érdekében bizonyára szívesen
átvállalják.

A szelepek cseréjét célszerû a szokásos
karbantartási ciklus üteméhez igazítani.
Ilyen módon a bevezetéstõl számított öt
év alatt az összes palack biztonságossá
tehetõ. Reméljük, sikerül ezt a mûszaki elõ-
relépést megtennünk.

TECHNIKA

Dr. Cziva Oszkár, tû. alez., fõosztályvezetõ,
Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság
Szõcs István, mérnök, feltaláló,
IFEX Mérnökiroda, Budapest
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Egy meglepõ, de kézenfekvõ újdonságot mutatott be a Bekudur
cég az Interschutz kiállításon. Egy újfajta nem éghetõ cso-
magolási, tárolási rendszert.

A magasraktárak veszélyei
A magasraktárakban az éghetõ áruk és csomagoló anyagaik

miatt fokozott a tûzveszély. Ezt a tûzveszélyt számos elõírással
próbáljuk minimalizálni.

� Építészeti elõírásokkal. (az épületszerkezet méretezése, nem
éghetõ anyagok kiválasztása, tûzszakaszolás, stb.)

� Tûzvédelmi berendezésekkel. (automatikus oltóberendezé-
sek, hõ- és füstérzékelõk, stb.)

� Használati elõírásokkal.
A tûzveszélyt mégis döntõen a tárolási rendszer, és annak ég-

hetõsége határozza meg. Ezt a felismerést követte az a kutatási
program, amelynek eredményeként egy olyan mûanyagot, az �SMC�-
t, dolgoztak ki a szakemberek, amely nyugdíjba küldi az eddig
alkalmazott PE/PP (polietilén/polipropilén) mûanyagokat.

A BASF egy új mûanyagot fejlesztett ki, az ebbõl készített
raktári tárolók különleges tûzzel szembeni viselkedésükkel tûnnek
ki. A bedukur cég ezt a tulajdonságot kihasználva, kidolgozta
azt a raktári tárolórendszert, amely számos tûzkísérlet során
bizonyította egyedülálló tulajdonságát.

Az anyag 100%-os oxigénindexének köszönhetõen a lángter-
jedés megakadályozható, ezt segíti a különösen alacsony 5000
KJ/kg-os fûtõérték is.

Ezek a különösen jó égési tulajdonságok az anyagban lévõ
vegyileg lekötött vízbõl erednek, amely tûz esetén nagy mennyi-
ségben szabaddá válik. Ez a �beépített sprinkler� drasztikusan
csökkenti az éghetõséget és a lángterjedést.

Egy további jó tulajdonság, hogy hõre keményedõ mûanyag-
ról lévén szó, az anyagnál égvecsepegés nem állhat fenn.

Ebbõl is ered, hogy a tûzkísérletek során a tárolóedények

megtartották formájukat. Pedig szokatlanul nagy gyújtóforráso-
kat (pl.: 2l Heptánt) használtak, s itt sem volt elváltozás a tar-
tóknál, s a raktárba beépített automatikus sprinkler sem aktivi-
zálta magát.

A Parapreg-SMC anyag
Toxikus tulajdonságait a BASF orvos-biológiai kutatólabo-

ratóriumában vizsgálták, s megállapításuk szerint az anyag égésgázai
a természetes anyagokhoz (fa, bõr, gyapjú) hasonló toxikus po-
tenciállal rendelkeznek.

Ez a megoldás forradalmi változást hozhat a tárolásban, hisz
annak tûzvédelmi szempontból eddigi leggyengébb láncszemét
erõsíti meg.

Mindezen tulajdonságoknak köszönhetõen a Német Biztosí-
tók Szövetsége (VdS) az újszerû magasraktári rendszert a V1-
es (�nem éghetõ csomagolás�) osztályba sorolta be.

Mûanyag ládába épített sprinkler

2 liter heptán meggyújtásával végeztek
sikeres kísérletet

Tûzjelzõ szaunákhoz
A szaunákban bekövetkezõ tüzek a gyors tûzterjedés miatt nehe-
zen kontrollálhatók. A különféle sport- és szabadidõközpontok-
ban, hotelekben kialakított szaunák ezért komoly veszélyt jelen-
tenek a teljes építményre.  Az ilyen katasztrófák alapvetõ oka,
hogy a szaunákban bekövetkezett tüzet csak késõn észlelik. A ha-
gyományos tûzjelzõk itt elérik teljesítõképességük határait. A szauna
mennyezeténél ugyanis kb. 110 °C a hõmérséklet. Az ott kialaku-
ló hõpárna miatt a keletkezõ tûz füstje csak nehezen jut el az ér-
zékelõig. Ugyanakkor a magas hõmérséklethez magas páratarta-
lom is járul. A páratartalommal felszálló különféle illó olajok és
illatanyagok a füsthöz hasonló részecskéket produkálva téves jel-
zéseket indukálhatnak. Ezeket hivatott kiiktatni az az új tûzjelzõ
rendszer, amely a szaunából vett levegõmintákat folyamatosan elemzi.
Ehhez új intelligens tûzjelzõ érzékelõ tartozik, amely a zavaró té-
nyezõket képes kiiktatni. Így, ha egy szaunában az elektromos rend-
szer meghibásodása, vagy egy ottfelejtett törölközõ miatt tûz ke-
letkezik, a gyors jelzés biztosított.
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A középületek tûzvédelmi rendszerei, számos funkciót ellát-
va, egyre bonyolultabbá válnak. Egy új megoldás ezt a bo-
nyolult rendszert teszi egyszerûbbé és átláthatóbbá.

Digitális modulok
Az összetett épületgépészeti rendszerek tervezõi a kábelezé-

si költségek csökkentésére használják a BTR cég Logline® mo-
duljait. A sikereken fellelkesülve a tervezõk vetették fel: célsze-
rû lenne a tûzvédelem területén is alkalmazni ezeket a megoldá-
sokat, hisz a középületek egyre bonyolultabb tûzvédelmi rend-
szerei egyszerûsítve hatékonyabban mûködtethetõk.

Az elképzelést hamarosan tett követte és az elmúlt év végén
sikeresen befejezõdött a digitális modulok tûzvédelmi alkalmassági
vizsgálata.

Az egyik újdonság, hogy a modulok egy sodrott érpáron te-
remtenek kapcsolatot a központi tûzoltósági tabló és az épület
különbözõ pontjain lévõ beavatkozó elemek (motoros tûz-, füst
csappantyúk, szellõzési rendszerek�) között. Ezzel lehetõvé válik
a drága, többeres tûzálló kábel kiváltása, beleszámítva ennek anyag
és szerelési költségeit is.

További ujdonság, hogy a rendelkezésre álló modulok CAN
buszon keresztül kommunikálnak egymással.

● A be-, kimeneti modulok mindegyike négy csatornával ren-
delkezik.

● A kéteres adatkábel 2 - 2,5km hosszú lehet, melyre maxi-
mum 110 db. modult lehet felfûzni.

● A modulok multimaszter tulajdonságuak, azaz a hálózat
azonos címû moduljai folyamatosan kommmunikálnak egymás-
sal. Ebbõl következik, hogy 1:1-es kialakításnál 55 bemeneti és
55 kimeneti modullal egy kéteres buszkábelen 220 vezérlõpa-
rancsot továbbíthatunk.

● A modulok címzését a rajtuk lévõ forgó DIP kapcsolókon
keresztül lehet beállítani 1 - 99 között.

● A címzések beállítása után a modulok csatornái már fixen
egymáshoz vannak rendelve, azaz ha a bemeneti modul 1-es csa-
tornája kap jelet, akkor az ugyanolyan címû egy vagy több ki-
meneti modul párjának is az 1-es csatornája lesz aktív, ha a 2-
es akkor a 2-es stb.

Nagy távolságú vezérlés

Mivel a modulok alkalmazásához semmilyen külsõ szoftver-
re, programozásra nincs szükség - hiszen a modulok és csator-
náik egymáshoz fixen összerendeltek � ez a rendszer alkalmas a
jelenleg kábelekkel történõ pont-pont közötti összeköttetésre.

Nagy elõnye a rendszernek, hogy a modulok 24V DC tápfe-
szültség igényét bárhonnan, bármilyen tápegységrõl, bármilyen
fázisról megtáplálva kielégíthetjük úgy, hogy a negatív oldala-
kat nem kell közösítenünk. Ezt, belegondolva a 2,5km-es alkal-
mazási távolságba, elég nehéz lenne kivitelezni.

A szakmai igényeket figyelembe véve a modulok több verzi-
óban készülnek. A FRAS 4 típusú digitális kimeneti modulok 4
csatornája egy-egy 250V/6A-es relé kimenettel rendelkezik. A
FOES 4 és FDE 4 típusú digitális bemeneti modulok 4
optocsatolóval leválasztott bemenete 24V DC feszültséggel
(Ube>7V DC) vagy potenciálmentes kontaktussal vezérelhetõ.

A modulokat, figyelembe véve az alkalmazási körülménye-
ket, IP20-as és IP65-ös védettséggel gyártják.

Ha megvizsgáljuk a piacon jelenleg is kapható, különbözõ
gyártók által kínált, adatkábelen információt továbbító rendsze-
reket jól láthatóvá válnak a különbségek. A BTR Logline® mo-
duljai ugyanis abban különböznek, hogy a jelzéseken túl a kü-
lönbözõ vezérléseket is meg tudják valósítani. Példaként említ-
hetõ, hogy intelligens tûzjelzõ - központ hiányában csupán a
modulok be-, kimeneti pontjainak összekötésével egy jelzés ha-
tására különbözõ légtechnikai rendszereket indíthatunk el vagy
állíthatunk le.

Az egyszerûbb megoldás egyben gazdaságosabb is. Az elõzetes
számítások szerint egy a BTR modulokkal megvalósuló rend-
szer - bonyolultságától függõen - 20-30%-os megtakarítást is
eredményezhet.

Amíg a tervezõk és a tûzvédelmi szakemberek az egyszerûsí-
tett és intelligens megoldásokra figyeltek fel, addig a beruházó-
kat a költségtakarékos megoldások hozták lázba.

(További információk a www.elektromatika.hu címen talál-
hatók.)

Gombás Vilmos, Elektromatika BT.
Tel.: 28 447-012 Fax: 28 447-521  Mobil: 209 228-959

GOMBÁS VILMOS

BTR modulok a tûzjelzõ rendszerekben

BTR modulok: feleslegessé teszik a bonyolult kábelezést
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A habról általában annyit tudunk, hogy
jó tûzoltóanyag, olthatók vele szilárd anya-
gok és folyadékok tüzei, de alkalmazásá-
nak elõnyei különösen nagyfelületû folya-
déktüzeknél mutatkoznak meg igazán, ahol
szinte kizárólag a hab az alkalmas oltó-
anyag. Ezért talán kissé szokatlan a gon-
dolat, habot tûzmegelõzésre használni.

Tûzveszélyes tevékenység
A habok alkalmazástechnikája igen vál-

tozatos képet mutat, a kézi tûzoltó készülé-
kektõl a nehézhabbal mûködõ hab-sprinkle-
reken át a könnyûhab-elárasztásos oltóbe-
rendezésekig. Ezek az alkalmazások mind
a keletkezett tûz eloltására irányulnak.

Az üzemviteli gyakorlatban, különösen
a tervszerû megelõzõ karbantartás körén
kívül esõ üzemzavar elhárítási tevékeny-
ség során gyakran elõfordul, hogy olyan
környezetben kell tûzveszéllyel járó munkát
(hegesztést, csiszológéppel végzett meg-
munkálást) végezni, ahol a munkaterüle-
ten könnyen gyulladó anyagok vannak, és
félõ, hogy a szikrák tüzet fognak okozni.
Az élet számos ilyen veszélyhelyzetet pro-
dukál. Az elsõ alkalommal azért keresték
meg az IFEX Mérnökirodát, mert egy nagy-
teljesítményû hidraulikus présgép alatt lévõ
pincében szerettek volna hegeszteni, de a
gépalapon és a falakon megtapadó kenõ-
olaj és zsír elõzetes eltávolítására nem volt
elegendõ idõ, a várható termeléskiesés pedig
igen sokba került volna. Ennek a veszély-
helyzetnek megszüntetését úgy oldottuk

meg, hogy egy különleges összetételû
habreceptúrát dolgoztunk ki, amelynek
viselkedése eltért a tûzoltásra szokásosan
használt habokétól.

Megelõzési célra már korábban is hasz-
náltak habot, könnyûhab formájában. A
vegyi üzemek gyakorlatában elõfordul, hogy
a padlócsatorna aknákat, zsompokat fel-
töltik könnyûhabbal, mintegy ledugózva
azokat. Ezzel megakadályozzák a csator-
nahálózatban felgyülemlett robbanásveszé-
lyes gõzök kiáramlását, a tûzzel végzett
munka légterébe kerülését.

IFEXSEAL - a kemény
hab

A tûzmegelõzés célját szolgáló IFEX-
SEAL hab mûködési mechanizmusa más.
A különleges hab az Instant Habhoz ha-
sonlóan tûzoltó készülék tartályába töltve
várja a bevetés pillanatát. A hab összeté-
telének köszönhetõen a kilépõ hab konzisz-
tenciája kemény, vele mintegy be lehet
vakolni a védendõ felületet. A habsugarat
ujjunkkal legyezõszerûen szétterítve egy-
szerre széles sávot tudunk habbal betakarni.

A hab abban a tulajdonságában is szo-
katlan viselkedést mutat, hogy nincs víz-
kiválása. Az ismert vízkiválási idõ vizs-
gálatok ennél nem értelmezhetõek, mert a
hab 24 óra elteltével sem mutat semmilyen
ülepedésre való hajlamot. A habréteg las-
sú elöregedése csupán annak következmé-
nye, hogy a felületén, ahol a szabad leve-
gõvel érintkezik, vízvesztési, száradási fo-

TECHNIKA

SZÕCS ISTVÁN

Tûz megelõzésére szolgáló hab
lyamatok zajlanak le. A hab a külsõ réte-
ge felõl befele egy száraz kéreg megjele-
nésével jelzi a felszíni vízveszteséget.
Mindehhez napok kellenek.

A hab felületét akár közvetlen láng ha-
tásának is kitehetjük. A rétegvastagságtól
függõen még a hegesztõpisztoly lángjának
is ellenáll bizonyos ideig.

Az összeesett hab után egy zselészerû
réteg marad vissza, amely hasonlít a
Watergel nevû anyaghoz. Tapadása, hõ-
állósága jó.

Emberek védelmére
Alkalmazhatjuk testrészeink bevonására

is, ha tudjuk, hogy egy veszélyhelyzetben
esetleg láng hatásának leszünk például
menekülés közben kitéve. Megtehetjük,
hogy a habot egy darab nem mûszálas tex-
tildarabra nyomva azt egyenletesen átned-
vesítjük, és a Waterjel kendõhöz hason-
lóan használjuk.

Egy különleges alkalmazás a fokozott
balesetveszélynek kitett személyek védelme
a tûz ellen, olyan módon, hogy ruhájukat
vagy annak egy részét a habbal belülrõl
felfújjuk, testük és a ruházat belsõ felüle-
te közé elválasztó habréteget nyomunk. Ez
a megoldás például az olajiparban, a tûz-
oltók munkája közben vagy a Forma I-es
és repülõgép pilóták rendkívül gyorsan le-
zajló baleseteinél menthet életet. Nikki
Laudának nem történt volna baja, ha a si-
sakját és arcvédõjét ezzel a megelõzõ habbal
fel lehetett volna a karambol pillanatában
tölteni. A belülrõl habbal érintkezõ textilia
nedves lesz, és erõs tûz sem tudja meg-
gyújtani, hosszú perceken át megvédi azt,
aki a lángok közepében a mentésre vár.

Kémiai összetételét tekintve a környe-
zetre nézve nem veszélyes. Az ember bõ-
rével érintkezve semmilyen káros hatás-
tól nem kell tartani, bõrünkrõl, vagy vala-
milyen berendezés felületérõl vízzel egy-
szerûen lemosható.

Ezek az újfajta, tûzmegelõzésre alkal-
mas habok azonos árban és kiszerelésben
kerülnek forgalomba, mint az IFEX gyárt-
mányú tûzoltóhabok. Egy feltûnõ címke
mutatja, hogy a tûz ellen nem csak oltás-
sal, hanem még bölcsebben megelõzéssel
védekezhetünk.

Szõcs István, mérnök, feltaláló
IFEX Mérnökiroda, Budapest

A kemény hab a gázlángnak is ellenáll

① ② ③
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A megelõzési szakemberek körében a 90-
es évek eleje óta szakmai viták kereszt-
tüzében állnak az osztott hatáskörbõl és
a saját munkáltatójuk irányítása alá tar-
tozó létesítmények hatósági ellenõrzé-
sébõl adódó anomáliák. Hogyan szün-
tethetõk meg ezek a szabályozási hibák?

Bonyolult, bürokratikus
Az 1991. évi XX. törvény módosította

a tûzvédelmi hatósági jogkörök gyakorlá-
sának szabályait. A közigazgatási szakem-
berek és a tûzoltók egyöntetû véleménye
már ekkor is az volt, hogy az új szabályo-
zás a tûzvédelmi igazgatást és az állam-
igazgatási eljárási rendet bonyolultabbá,
bürokratikusabbá, idõigényesebbé tette és
nem adott kellõ biztosítékot a szakszerû-
ség érvényesítésének.

1995 júniusában elkészült tûzvédelmi
törvénytervezetet, az Országgyûlés 1996.
áprilisában fogadta el. (1996. évi XXXI.
törvény). E törvény és végrehajtási rende-
letei javítottak a helyzeten, de a struktú-
rában rejlõ ellentmondásokat lényegében
nem oldották fel.

Az 1999. évi LXXIV. törvény alapján
2000. január 1-én, létrejött a katasztrófa-
védelem irányításának egységes szervezet-
rendszere. A korábbi feladatkörök lénye-
gesen kibõvültek a katasztrófavédelem meg-
elõzési, védekezési és helyreállítási felada-
taival. Az új szervezet egységes mûködé-
sében nehézséget jelent, hogy a katasztró-
favédelmi és a polgári védelmi feladatrend-
szer centrális irányításban valósul meg, a
tûzmegelõzési, tûzoltási és mûszaki men-
tési feladatok ellátója önkormányzati intéz-
mény. Nehezíti a helyzetet az is, hogy a
tûzvédelmi hatósági jogkört megosztva látja
el a hivatásos önkormányzati tûzoltóság az
illetékességi területén mûködõ jegyzõkkel.

Következmények
A katasztrófavédelmi törvény a kataszt-

rófák elleni védekezés � melynek szerves
része a tûzvédelem � egységes irányítását
állami feladatként jelöli meg. Ezzel szemben

a tûzvédelmet érintõ hatályos szabályozás
szerint a tûzmegelõzési és a hatósági, va-
lamint a mentési-beavatkozási feladatokat
ugyanaz az önkormányzati szervezet látja
el.  A mentõ-beavatkozó és hatósági-meg-
elõzési feladatokra irányuló központi szakmai
irányítói, felügyeleti és igazgatási struktú-
ra bonyolult, nem egységes, ami a tûzvé-
delmi hatósági, szakhatósági tevékenység
során eltérõ elvi, gyakorlati és szakmai szín-
vonalbeli különbségeket eredményez.

A fejlesztési lehetõségeket számbavébe
három változatot vázoltunk fel.

1. Tiszta jog-és
feladatkörök

Ebben a változatban a tûzvédelmi tör-
vény által meghatározott jegyzõi és önkor-
mányzati tûzoltóságok parancsnokai hatás-
körébe tartozó tûzvédelmi hatósági (ügy-
döntõ és eljárási) jogkörök gyakorlása
elsõfokon a megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóságokhoz települ, míg másodfokon ezen
ügyekben a BM OKF jár el.

Az önkormányzati tûzoltóságok feladat-
tiszta, csak a tûzoltásra, mûszaki mentésre
kiterjedõ tevékenységének kialakításával és
a tûzvédelmi hatósági, szakhatósági jogkö-
röknek a megyei katasztrófavédelmi igazga-
tóságokhoz történõ telepítésével létrehozható
egy jól mûködõ centralizált államigazgatási
szerv, mely az állam katasztrófavédelmi és
polgárvédelmi feladatain túl a tûzvédelmi
hatósági, szakhatósági tevékenységét egysé-
gesen és komplexen tudja ellátni. Ezzel meg-
szûnne a magyar államigazgatásban egyedül-
álló, osztott hatáskör gyakorlása, egységes-
sé válna a hatósági ellenõrzési és szankcionális
követelményrendszer, azonos szintre kerül-
nének a tûzvédelem, a polgári védelem és a
katasztrófavédelem területén a hatósági és
szakhatósági jogkörök.

Mivel a tûzoltóságok önkormányzati
intézmények az ellenõrzések során felmerült
hiányosságok szankcionálása nehézkes, hisz
azt az önkormányzatokkal, önkormányzati
intézményekkel, illetve az önkormányza-
tot anyagilag jelentõsen támogató vállal-
kozókkal szemben kell érvényesíteni. Eb-

SZABÁLYOZÁS

TATÁR ATTILA

A megelõzési-hatósági tevékenység fejlesztése
ben a változatban ez a probléma fel sem
merül. Az önkormányzatok és a tûzvédel-
mi szempontból felkészületlen jegyzõk le-
terheltsége is csökkenne.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek
által gyakorolt tûzvédelmi hatósági és szak-
hatósági jogkörökkel az ügyintézés egysze-
rûsödik (pl. tûzjelzõ berendezés létesítési
engedélyezése során nem szükséges besze-
rezni külön szakhatóság állásfoglalását).

A tûzvédelmi jogszabályok, elõírások,
szabványok értelmezése, alkalmazása az
ország területén egységesebbé válna, mert
jelenleg a nem szabályozott esetekben a
városi tûzoltóságok a tûzvédelmi követel-
ményeket szabadon határozzák meg. A fõ-
város különleges helyzetébõl adódóan je-
lenleg csak a Fõvárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság mûködik a BM OKF aláren-
deltségében. A Fõvárosi Tûzoltóparancs-
nokság tûzmegelõzési állományának integ-
rálásával létre lehetne hozni a Fõvárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságot, mely a
megyei igazgatóságokhoz hasonló jogál-
lásban gyakorolná a katasztrófavédelmi,
tûzvédelmi és polgári védelmi állami fel-
adatot.

Ebben a változatban az önkormányzati
tûzoltóságok személyi állományába tartozó
tûzmegelõzési szakemberek a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóságok állományá-
ba kerülnének át, ezáltal feladatellátásuk-
kal kapcsolatos bér és egyéb jellegû költ-
ségek is az igazgatóságok költségvetését
terhelik.

2. Osztott hatáskör,
szakszerûbben

A tûzvédelmi törvény által jegyzõi ha-
táskörbe telepített tûzvédelmi hatósági
jogkörök elsõfokú gyakorlását a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok végez-
nék, míg az önkormányzati tûzoltóságok
parancsnokainál maradna az eljárási cse-
lekmények lefolytatására vonatkozó ható-
sági jogkör, így az ellenõrzés, a szakható-
sági és a tûzvizsgálati tevékenység. Má-
sodfokon a tûzvédelmi hatósági jogkör
gyakorlása a BM OKF részérõl történik.
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Tehát az ügydöntõ jellegû elsõfokú
tûzvédelmi hatósági jogkörök átkerülnek
a települési jegyzõk hatáskörébõl a megyei
igazgatók hatáskörébe. A jelenleg is meg-
lévõ elsõ és másodfokú tûzvédelmi szak-
hatósági jogkör továbbra is megilleti a
megyei igazgatókat az egyéb � nem tûz-
védelmi - hatósági eljárásokban.  Ez eset-
ben tûzvédelmi hatósági ügyekben külön
tûzvédelmi szakhatóság közremûködése az
önkormányzati tûzoltóságok parancsnokai
részérõl okafogyottá válik, mivel a dön-
tés szakmai szerv hatáskörébe kerül. Az
eljárási jellegû hatósági jogkörök � bele-
értve a nem tûzvédelmi hatósági ügyek-
ben tûzvédelmi szakhatóságként való köz-
remûködést is - továbbra is a hivatásos ön-
kormányzati tûzoltóparancsnok hatáskö-
rében marad. Tûzvédelmi hatósági ügyek-
ben a hivatásos önkormányzati tûzoltópa-
rancsnok szakhatósági jogköre helyébe a

hatósági eljárás kezdeményezése, valamint
az elõzetes szakmai véleményezési jog lép.

E változat a tûzvédelmi hatósági tevé-
kenységet országosan egységessé képes
tenni azáltal, hogy a központi szakmai kö-
vetelményrendszer támasztás irányítási jog-
viszonyból fakadóan érvényesül az elsõ-
fokú tûzvédelmi hatóságként eljáró megyei
igazgatóságok esetében. A hatóság eljárása
közvetlen hatással van az eljárási jellegû
hatósági jogköröket gyakorló önkormány-
zati tûzoltóparancsnokok szakmai tevékeny-
ségére, folyamatosan képes befolyásolni
a joggyakorlat alakulását.

Jogszabályban meghatározott paramé-
terekhez (tûzeset nagysága, kárértéke, be-
ruházás nagysága, jelentõsége, stb.) kötött
esetekben e változat lehetõvé teszi, hogy
a megyei igazgató tûzvédelmi és kataszt-
rófavédelmi szempontból kiemelt ügyeket
elsõfokú hatáskörben végezhesse, ezzel

biztosítva a magas szakmai ismeretet kö-
vetelõ, összetett ügyek elbírálásának meg-
felelõ szakmai hátterét, garanciáit.

3. Szakmailag egységes,
gyenge hatóság

Ebben a változatban az elsõfokú tûzvé-
delmi hatósági jogkör - mind az ügydöntõ,
mind az eljárási jellegû hatósági jogkörök
tekintetében - átkerül a hivatásos önkormány-
zati tûzoltóparancsnokok hatáskörébe. A
másodfokú tûzvédelmi hatóságként valamint
a nem tûzvédelmi ügyek esetén másodfo-
kú szakhatóságként a megyei katasztrófa-
védelmi igazgatók kapnak hatáskört.

E megoldás egyszerûbbé teszi az eljá-
rásrendet, nincs szükség a tûzvédelmi ha-
tósági ügyekhez szükségszerûen kapcso-
lódó külön szakhatósági eljárási elemre.
A hivatásos önkormányzati tûzoltóparancs-
nok egyéb - nem tûzvédelmi - hatósági
ügyekben fennálló szakhatósági jogköre ér-
telemszerûen változatlan marad. A tûzvé-
delmi hatósági ügyek intézése felgyorsul-
hat az azonnali hatósági intézkedést igénylõ
ügyekben, pl.: közvetlen tûz vagy robba-
násveszélyes helyzet esetében gyorsabb,
hatékonyabb eljárási rend alakulhat ki. Adott
tûzoltóság illetékességi területén tûzvédelmi
követelménytámasztás és érvényesítés egy-
ségessé, következetessé válhat. A másod-
fokú hatóságként eljáró megyei igazgató
a szakmai felügyeleti tevékenysége, vala-
mint a jogorvoslati eljárások során olyan
hatásos eszközrendszert birtokol, amellyel
hatékonyan tudja biztosítani az egységes
szakmai követelménytámasztást. Ebben az
esetben a tûzvédelmi hatósági döntések nem
kerülnek ki a szakmai szervek hatásköré-
bõl a követelményrendszer érvényesülését
nem torzítják el a helyi, települési érdek-
viszonyok, de az ellenõrzõ hatóság válto-
zatlanul egy önkormányzati intézmény
lenne.(lsd. 1 változat)

Jogszabályban meghatározott paramé-
terekhez (tûzeset nagysága, kárértéke, be-
ruházás nagysága, jelentõsége, stb.) kötött
esetekben e változat is lehetõvé teszi, hogy
a megyei igazgató tûzvédelmi és kataszt-
rófavédelmi szempontból kiemelt ügyeket
elsõfokú hatáskörben végezhesse, ezzel
biztosítva a magas szakmai ismeretet kö-
vetelõ, összetett ügyek elbírálásának meg-
felelõ szakmai hátterét, garanciáit.

Tatár Attila tû. dandártábornok, fõigazgató helyettes
BM OKF, Budapest

Tûzvédelmi
hatóság

Tûzoltás,
mûszaki mentés Fenntartó

I.
I. fok

II. fok

II.
I. fok

III.

II. fok

I. fok

II. fok

Kat. Véd. Ig. Tûzoltóság Önkormányzat

A fenntartó ellenõriz

BM OKF

Kat. Véd. Ig.

Tûzoltóság
eljárási csel. szakhat. tûzvizsg

BM OKF

Tûzoltóság

Önkormányzat

Kölcsönösen ellenõrzik egymást

Önkormányzat

Kat. Véd. Ig.

SZABÁLYOZÁS




