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Koczka Sándor

T ARTÁLY OK

HABBAL OL TÁSÁNAK

IDÕSZERÛ KÉRDÉSEI

tartályvédelem

A címbéli „idõszerû” jelzõ szerencsére
nem akut problémára utal, és Karácsony
elõtt amúgy is halálos vétek lenne az ördögöt
a falra festeni. Inkább egy szerény figyelemfelkeltésnek szántuk az alábbiakat, jólét közepette megelõzendõ a bajt.

Tartálycsoport félstabil habbal
oltóval

A hazánkban lévõ több
millió m3 összvolumenû
tûzveszélyes folyadék tartálypark tûzvédelmének a
biztonságosabbá tételével
foglalkozunk a Tûzõr Kft.nél több mint tíz éve. Jelenleg nem a világrengetõ
újdonságainkkal, a „subsurface” technikával, a
szuperintenzív habelárasz-

Szerzõ:

Koczka Sándor 1969-ben végzett a
BME gépészmérnöki karán. Az EGISben (fõkonstruktõr) és a Budapesti
Vegyipari Gépgyárban (vezérigazgató
h.) eltöltött évek után 1996-tól az IFEX
Tûzvédelmi Kft. mûszaki igazgatója,
majd az IFEX Tûzõr Kft., jelenleg a
Tûzõr Tervezõ és Fõváll. Kft. ügyvezetõ igazgatója. A tûz elleni védelem, vegyipari gépek, tárolótartályok, nyomástartó edények és kazánberendezések területeken tervezõ. 1977-ben Kiváló újító ezüst fokozatát, 1982-ben Kiváló feltaláló arany fokozatát kapta meg.
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tással foglalkozunk, hiszen
azok elsõ darabok, prototípusok, azokkal amúgy
sincs általában baj.
Mint a tartályok és
habbal oltó berendezéseinek tervezõi, kivitelezõi,
általában rálátással rendelkezünk a tûzvédelem megbízhatóságával, a személyi
és technikai adottságok állapotával és fejlõdésével,
és aggodalommal figyeljük
a véleményünk szerint veszélyes állapot kialakulását, amit a tûzbiztonság
csökkenése jellemez.

Stabil habbaloltó építése

A több ezer tartály,
amelyek többsége több
ezer m3 ûrtartalmú, egy
esetleges tartálytûz esetén
környezetvédelmi és vagyoni kárt idéz elõ, és életeket veszélyeztet. Tapasztalataink szerint a tûzbiztonság megteremtése érdekében a szabványok,
rendeletek követelményeit
sem elégítik ki számos területen, nemhogy a jóérzés
és a gazdasági érdek sze-

rinti tûzbiztonságot tûznék ki célul. Pedig tartálytüzek a statisztikák szerint voltak és lesznek, és a
veszély csökkentésében
mindenképpen megéri tudatosan megelõzni a káros
következményeket.
Tapasztalataink szerint a tartály tûzvédelem a
habbal oltó berendezések
alkalmazása, a tároló kapacitások bõvülése és koncentrációja mellett romlik, és – tisztelet a kivételnek – a megelõzési munka
nem eléggé tudatos, következetes és hatékony.
Ezek a jellemzõk az üzemeltetés, karbantartás és
idõszakos ellenõrzés területén egyaránt jelentkeznek, de az utóbbinál különösen aggályos a helyzet.

Mi a fõ
veszélyforrás?
A tartályok tekintélyes része nem rendelkezik megfelelõ hatékonyságú, üzembiztosan mûködõ, jól karbantartott, megfelelõen
bevizsgált habbal oltó berendezéssel, tehát a tartály
potenciális veszélyforrás.
A tûzvédelmi hatósági szabályozás megfelelõ
hatékonyságú a veszély ennek kiküszöbölésére?
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A követelmény meg
van fogalmazva, de a betartás, a konkrét követelmények felállítása, a tûzvédelmi rendszer élõvé tételes
kérdéses. A mindennapi
tûzvédelmi munkában az
OTSZ (9/2008. (II.22)

Miért alakult ki ez a
szabályozatlan rendszer a
rendkívül nagy kockázatú
létesítményeknél, és miért
nem a tûzbiztonság növelése irányába mutat a
trend? A magyarázat az
elõtörténetbe vezet.

jellegét meg kellett
szüntetni, rendeletként lett kötelezõ.)
2003-ban adták
ki, és 2008-ban módosították az MSZ EN
13565-1 szabványt (nem
kötelezõ jelleggel). A ko-

Habpróba

ÖTM rendelettel hatályba
helyezett Országos Tûzvédelmi Szabályzat) vonatkozó követelményeit az alkalmazásra kötelezettek nem
ismerték meg, nem értelmezték megfelelõ mûszaki
részletességgel, és nem
tartották be maradéktalanul. Ennek számos objektív és szubjektív oka van,
ami sajnos nem ad felmentést a veszélyhelyzet alól,
de az alábbiakban ismertetett szabványhelyzet sem.
Az MSZ EN 13565-1
szabvány (2003-tól érvényes magyar szabvány,
2008-ban módosítva) ismertsége,
alkalmazása
még kevésbé valósult meg.
(Igaz, nincs lefordítva
nemzeti szabványunk magyar nyelvre, másrészt
csak az OTSZ-en keresztül,
indirekt módon kötelezõ
alkalmazni.)

Hagyományos habbal oltó

A tûzveszélyes folyadéktároló tartályok habbal
oltóira vonatkozóan kötelezõ hatállyal, kellõ részletességgel, érthetõen, egyértelmûen leírt 4 fejezetes
nemzeti szabványra volt,
az MSZ 9779/1984-es
„Habbal oltó berendezés”
szabvány. Ez az Európai
Uniós normarendszerhez
történõ alkalmazkodás folyamán rendeletbe „lett áthelyezve” változatlan tartalommal, de továbbra is
kötelezõ jelleggel. (Mivel
az EU normarendszer miatt a szabványok kötelezõ
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rábbi nemzeti szabvány
gondolatmenetéhez nem
illeszkedõ, csak angol
nyelven kiadott szabvány
bevezetésének hatékonysága bizonyára hagyhat kívánnivalókat maga után.
(Talán felvethetõ a kérdés,
hogy kinek lett volna a dolga a szabvány népszerûsítése, és a nem kötelezõ
szabvány betartása?)
És aztán jött a
2/2009 (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ,
amely a nagyrészt tájékozatlan és gyakorlatlan üzemeltetõk felelõsségi körébe utalja a habbal oltók telepítését, üzemeltetését,
ellenõrzését. Az OTSZ szerint pedig évente teljes felülvizsgálatot kell tartani,
„éles” mûködési próbával.
A hazai tartályok nagyobb része mintegy másfélmillió m3 ûrtartalommal
az MSZ 9779 szabvány érvényességi idejében készült, és a habsugárcsövek pontos kivitelére a
fenti szabvány adott elõ-

tartályvédelem

Hagyományos habbaloltó
üzembehelyezés

Tûzõr habsugárcsõ
MSZ EN szerint
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írást. Azóta a szabvány érvénytelen, a habsugárcsõ
kivitelérõl már másik MSZ
EN szabvány intézkedik, és
a hagyományos habsugárcsövekre vonatkozóan jelenleg több éve nincs forgalomba-hozatali engedély.
Az 5-25 éves habrendszerekben lévõ kényes alkatrészek mûszaki állapota
több ezer tartályban legfinomabban megfogalmazva
is legalább aggályosnak
minõsíthetõ. És nincs is alkatrész utánpótlás!
Emiatt is a tartályok
egy részének tûzvédelme
mûszakilag nem megfelelõ, nem biztonságos, nem
hatékony habbal oltó berendezéssel rendelkezik,
és ezek egy részének a mûködõképessége már a
megengedett idõnél régebben volt vizsgálva.
A Tûzõr Kft. kifejlesztett egy habsugárcsõ családot, amely a haboldat intenzitás mértékét tekintve
a régi (MSZ 9779) nemzeti szabványban meghatározott térfogatárammal mûködik (500 liter/perc
1000 liter/perc, 1500 liter/perc), beépítési mérete megegyezik a korábban
szabványos csonkcsatlakozási és hosszméretekkel,
tehát a hagyományos habsugárcsövek kiválthatók
velük.

Ugyanakkor a konstrukció az MSZ EN 135651 szabvány szerinti tûzvédelmi követelményeknek
megfelelõ. A habsugárcsövek alacsony nyomáson
is mûködõképesek (4 bar
haboldat nyomás esetén
megfelelõ habot állítanak
elõ).
A tartályok folyamatos megelõzõ karbantartásánál, az idõszakos ellenõrzésekre való felkészülés
alkalmával célszerûnek
tartjuk a mûszakilag nem
megfelelõ állapotú habsugárcsövek lecserélését,
de új létesítmények esetén
is elõmozdíthatja a tûzbiztonságot a Tûzõr új habsugárcsövek alkalmazása.
Ezek mellett az egyéb szerelvények (habedények, folyatok) is beszerezhetõk,
de egyedi igényre a teljes
habsugárcsõ
térfogatáram-választék 200 l/p3200 l/p tartományban
rendelkezésre áll.
Szeretnénk hozzájárulni a tûzveszélyes folyadéktartályok tûzbiztonságának növeléséhez, jelen
cikkünkkel is ezt a törekvéseinket igyekeztünk kifejezni.

TÛZÕR HABSUGÁRCSÖVEK
Jele

Haboldat
térfogatáram
l/perc
TU 500
500
TU 1000
1000
TU 1500
1500
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Habkiadósság Csatlakozás, "
l/l
Szívó-nyomó csonk
7-18
7-18
7-18

2"/3"
3"/5"
4"/6"
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