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A hazánkban lévõ több
millió m3 összvolumenû
tûzveszélyes folyadék tar-
tálypark tûzvédelmének a
biztonságosabbá tételével
foglalkozunk a Tûzõr Kft.-
nél több mint tíz éve. Je-
lenleg nem a világrengetõ
újdonságainkkal, a „sub-
surface” technikával, a
szuperintenzív habelárasz-

tással foglalkozunk, hiszen
azok elsõ darabok, prototí-
pusok, azokkal amúgy
sincs általában baj.

Mint a tartályok és
habbal oltó berendezései-
nek tervezõi, kivitelezõi,
általában rálátással rendel-
kezünk a tûzvédelem meg-
bízhatóságával, a személyi
és technikai adottságok ál-
lapotával és fejlõdésével,
és aggodalommal figyeljük
a véleményünk szerint ve-
szélyes állapot kialakulá-
sát, amit a tûzbiztonság
csökkenése jellemez.

A több ezer tartály,
amelyek többsége több
ezer m3 ûrtartalmú, egy
esetleges tartálytûz esetén
környezetvédelmi és va-
gyoni kárt idéz elõ, és éle-
teket veszélyeztet. Tapasz-
talataink szerint a tûzbiz-
tonság megteremtése ér-
dekében a szabványok,
rendeletek követelményeit
sem elégítik ki számos te-
rületen, nemhogy a jóérzés
és a gazdasági érdek sze-

rinti tûzbiztonságot tûz-
nék ki célul. Pedig tartály-
tüzek a statisztikák sze-
rint voltak és lesznek, és a
veszély csökkentésében
mindenképpen megéri tu-
datosan megelõzni a káros
következményeket.

Tapasztalataink sze-
rint a tartály tûzvédelem a
habbal oltó berendezések
alkalmazása, a tároló ka-
pacitások bõvülése és kon-
centrációja mellett rom-
lik, és – tisztelet a kivétel-
nek – a megelõzési munka
nem eléggé tudatos, kö-
vetkezetes és hatékony.
Ezek a jellemzõk az üze-
meltetés, karbantartás és
idõszakos ellenõrzés terü-
letén egyaránt jelentkez-
nek, de az utóbbinál külö-
nösen aggályos a helyzet.

Mi a fõ
veszélyforrás?

A tartályok tekintélyes ré-
sze nem rendelkezik meg-
felelõ hatékonyságú, üzem-
biztosan mûködõ, jól kar-
bantartott, megfelelõen
bevizsgált habbal oltó be-
rendezéssel, tehát a tartály
potenciális veszélyforrás.

A tûzvédelmi hatósá-
gi szabályozás megfelelõ
hatékonyságú a veszély en-
nek kiküszöbölésére?

Koczka Sándor
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IDÕSZERÛIDÕSZERÛ KÉRDÉSEIKÉRDÉSEI

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 figyelem-
felkeltésnek szántuk az alábbiakat, jólét kö-
zepette megelõzendõ a bajt.
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Szerzõ:
Koczka Sándor 1969-ben végzett a
BME gépészmérnöki karán. Az EGIS-
ben (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 véde-
lem, vegyipari gépek, tárolótartályok, nyomástartó edények és kazán-
berendezések területeken tervezõ. 1977-ben Kiváló újító ezüst fokoza-
tát, 1982-ben Kiváló feltaláló arany fokozatát kapta meg.

Tartálycsoport félstabil habbal
oltóval

Stabil habbaloltó építése



A követelmény meg
van fogalmazva, de a betar-
tás, a konkrét követelmé-
nyek felállítása, a tûzvédel-
mi rendszer élõvé tételes
kérdéses. A mindennapi
tûzvédelmi munkában az
OTSZ (9/2008. (II.22)

ÖTM rendelettel hatályba
helyezett Országos Tûzvé-
delmi Szabályzat) vonatko-
zó követelményeit az alkal-
mazásra kötelezettek nem
ismerték meg, nem értel-
mezték megfelelõ mûszaki
részletességgel, és nem
tartották be maradéktala-
nul. Ennek számos objek-
tív és szubjektív oka van,
ami sajnos nem ad felmen-
tést a veszélyhelyzet alól,
de az alábbiakban ismerte-
tett szabványhelyzet sem.

Az MSZ EN 13565-1
szabvány (2003-tól érvé-
nyes magyar szabvány,
2008-ban módosítva) is-
mertsége, alkalmazása
még kevésbé valósult meg.
(Igaz, nincs lefordítva
nemzeti szabványunk ma-
gyar nyelvre, másrészt
csak az OTSZ-en keresztül,
indirekt módon kötelezõ
alkalmazni.)

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

A tûzveszélyes folya-
déktároló tartályok habbal
oltóira vonatkozóan köte-
lezõ hatállyal, kellõ részle-
tességgel, érthetõen, egy-
értelmûen leírt 4 fejezetes
nemzeti szabványra volt,
az MSZ 9779/1984-es
„Habbal oltó berendezés”
szabvány. Ez az Európai
Uniós normarendszerhez
történõ alkalmazkodás fo-
lyamán rendeletbe „lett át-
helyezve” változatlan tar-
talommal, de továbbra is
kötelezõ jelleggel. (Mivel
az EU normarendszer mi-
att a szabványok kötelezõ

jellegét meg kellett
szüntetni, rendelet-
ként lett kötelezõ.)

2003-ban adták
ki, és 2008-ban módo-
sították az MSZ EN
13565-1 szabványt (nem
kötelezõ jelleggel). A ko-

rábbi nemzeti szabvány
gondolatmenetéhez nem
illeszkedõ, csak angol
nyelven kiadott szabvány
bevezetésének hatékonysá-
ga bizonyára hagyhat kí-
vánnivalókat maga után.
(Talán felvethetõ a kérdés,
hogy kinek lett volna a dol-
ga a szabvány népszerûsí-
tése, és a nem kötelezõ
szabvány betartása?)

És aztán jött a
2/2009 (II.22) ÖTM ren-
delettel kiadott OTSZ,
amely a nagyrészt tájéko-
zatlan és gyakorlatlan üze-
meltetõk felelõsségi köré-
be utalja a habbal oltók te-
lepítését, üzemeltetését,
ellenõrzését. Az OTSZ sze-
rint pedig évente teljes fe-
lülvizsgálatot kell tartani,
„éles” mûködési próbával.

A hazai tartályok na-
gyobb része mintegy más-
félmillió m3 ûrtartalommal
az MSZ 9779 szabvány ér-
vényességi idejében ké-
szült, és a habsugárc-
sövek pontos kivitelére a
fenti szabvány adott elõ-

2010. december

Florian exPress Magyar Tûzbiztonsági Szakfolyóirat info@firepress.hu 525

Tûzoltás

Hagyományos habbal oltó

Habpróba

ta
rt
ál
yv
éd
el
em

Hagyományos habbaloltó
üzembehelyezés

Tûzõr habsugárcsõ
MSZ EN szerint
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írást. Azóta a szabvány ér-
vénytelen, a habsugárcsõ
kivitelérõl már másik MSZ
EN szabvány intézkedik, és
a hagyományos habsugárc-
sövekre vonatkozóan jelen-
leg több éve nincs forga-
lomba-hozatali engedély.
Az 5-25 éves habrendsze-
rekben lévõ kényes alkat-
részek mûszaki állapota
több ezer tartályban legfi-
nomabban megfogalmazva
is legalább aggályosnak
minõsíthetõ. És nincs is al-
katrész utánpótlás!

Emiatt is a tartályok
egy részének tûzvédelme
mûszakilag nem megfele-
lõ, nem biztonságos, nem
hatékony habbal oltó be-
rendezéssel rendelkezik,
és ezek egy részének a mû-
ködõképessége már a
megengedett idõnél ré-
gebben volt vizsgálva. 

A Tûzõr Kft. kifejlesz-
tett egy habsugárcsõ csa-
ládot, amely a haboldat in-
tenzitás mértékét tekintve
a régi (MSZ 9779) nemze-
ti szabványban meghatáro-
zott térfogatárammal mû-
ködik (500 liter/perc
1000 liter/perc, 1500 li-
ter/perc), beépítési mére-
te megegyezik a korábban
szabványos csonkcsatlako-
zási és hosszméretekkel,
tehát a hagyományos hab-
sugárcsövek kiválthatók
velük.

Ugyanakkor a konst-
rukció az MSZ EN 13565-
1 szabvány szerinti tûzvé-
delmi követelményeknek
megfelelõ. A habsugárc-
sövek alacsony nyomáson
is mûködõképesek (4 bar
haboldat nyomás esetén
megfelelõ habot állítanak
elõ).

A tartályok folyama-
tos megelõzõ karbantartá-
sánál, az idõszakos ellen-
õrzésekre való felkészülés
alkalmával célszerûnek
tartjuk a mûszakilag nem
megfelelõ állapotú hab-
sugárcsövek lecserélését,
de új létesítmények esetén
is elõmozdíthatja a tûzbiz-
tonságot a Tûzõr új hab-
sugárcsövek alkalmazása.
Ezek mellett az egyéb sze-
relvények (habedények, fo-
lyatok) is beszerezhetõk,
de egyedi igényre a teljes
habsugárcsõ térfogat-
áram-választék 200 l/p-
3200 l/p tartományban
rendelkezésre áll.

Szeretnénk hozzájá-
rulni a tûzveszélyes folya-
déktartályok tûzbiztonsá-
gának növeléséhez, jelen
cikkünkkel is ezt a törek-
véseinket igyekeztünk ki-
fejezni.

TÛZÕR HABSUGÁRCSÖVEK

Jele Haboldat Habkiadósság Csatlakozás, "
térfogatáram l/l Szívó-nyomó csonk

l/perc
TU 500 500 7-18 2"/3"
TU 1000 1000 7-18 3"/5"
TU 1500 1500 7-18 4"/6"


