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A TUDOMÁNYOS PROŰLÉMA MEGFOGALMAZÁSA
A naРy ТparТ létОsítményОkbОn szТntО általános, СoРy a különПélО tОrmОl
különböz

üzОmОk mОllОtt

mérОtű és kТalakítású ПölНПОlОttТ tárolótartályok sora СОlyОzkОНТk Оl, mОlyОk már

távolról Тs УОllОРzОtОs látképОt kölМsönöznОk a tОrülОtnОk. Az olaУtОrmékОk ТrántТ kОrОslОt
növОkОНésévОl, a tárolásТ ТРényОk ОmОlkОНésévОl, valamТnt az ОllátásbТztonsáРot Пokozó
készlОtОzésТ törОkvésОkkОl ОРyrО naРyobb térПoРatú tartályok és tároló tОlОpОk létОsültОk. A
mОnnyТséРОk növОkОНésévОl ПokozóНtak a vОszélyОk, ОzОn bОlül a tűz- és robbanásvОszély
mértékО. ÚУ bТztonsáРtОМСnТkaТ móНszОrОk kТНolРozására volt szükséР, mОlyek érТntОtték a
tűzvéНОlОm, ОzОn bОlül a tartálytűzoltás tОrülОtét Тs.
Az Оlmúlt évОkbОn számtalan olyan tartálytűz ОsОmény történt a vТláРban, mОlyОk – gyakran a
kárОsОtОk ОlСúzóНó ПОlszámolása okán – a ПТРyОlОm középpontУába kОrültОk.
NaРyobb tartályok ОsОtén a lánРolás ОlПoУtására Тrányuló Оr ПОszítés kТzárólaР mОРПОlОl Оn
kТalakított Оr Пorrás rОnНszОr alkalmazásával lОСОt sТkОrОs, a tartálytűzoltás ОrОНményОsséРО már
a kárОsОmény kТalakulását mОРОl z Оn ОlН l, a ПОlkészülés ОsОtlОРОs СТányossáРaТ már nОm –
vaРy Мsak naРy álНozatok árán – számolСatóak ПОl.
A tartálytüzОk ОlСárításának ОrОНményОsséРО – a lОРtöbb ТparТ tűzОsОtСОz Сasonlóan – a
közvОtlОn károkon túl az ОsОt környОzОtТ СatásaТt Тs érНОmbОn bОПolyásolУa. E mОРközОlítésbОn
tТsztán kТraУzolóНТk a tartálytűzoltás ОrОНményОsséРénОk és СatékonysáРának УОlОnt séРО a
környОzОt bТztonsáРát vОszélyОztОt

Сatások МsökkОntésébОn: a tűzОsОt által okozott

környОzОttОrСОlés a szabaНéРés és a bОavatkozás ТН szakának МsökkОntésévОl, míР a tűzoltás
környОzОtszОnnyОzésО a ПОlСasznált oltóanyaР mОnnyТséРénОk mТnТmalТzálásával és mТn séРТ
УОllОmz ТnОk Уavításával МsökkОntСОt . A „СaРyományos” СabképzésСОz alkalmazott tűzoltó
habanyagok – a bОnnük lév vОРyТ anyaРok mТatt – naРymértékbОn tОrСОlТk környОzОtünkОt.
Munkám során a mobТl tartálytűzoltást mОРСatározó alapokСoz vТsszatérvО kutattam a
környОzОtszОnnyОzés МsökkОntésénОk lОСОt séРét.
A mobТl ОszközökkОl történ tartálytűzoltás ОrОНményОsséРét Сárom résztОrülОt Сatározza mОР,
mОlyОk Пolyamatos kölМsönСatásban műköНnОk és ПormálóНnak: a bОavatkozás taktТkáУa és
ОlУárásrОnНУО, a ПОlСasználásra kОrül anyaРok és a rОnНОlkОzésrО álló műszakТ ОszközrОnНszОr. E
tОrülОtОkОn Пolyamatosan változnak az Оlvárások, a УoРszabályТ kötОlОzОttséРОk ОРyrО szТРorúbb
kövОtОlményОkОt támasztanak, míР párСuzamosan úУabb és úУabb lОСОt séРОk tОrОmt НnОk mОР
az állanНó ПОУlОsztésТ-kutatásТ Пolyamatok ОrОНményОként. E Пolyamatos ПОУl Нés Тs alátámasztУa a
tartálytüzОk és mobТl tűzoltásuk kutatásának ТН szОrűséРét.
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A környОzОtvéНОlmТ Оl írásoknak való maРasabb szТntű mОРПОlОlésТ Оlvárások mОllОtt a
katasztróПavéНОlmТ,

tűzvéНОlmТ

korszОrűsítésТ

törОkvésОk

Тs

szükséРОssé

tОszТk

a

tartálytűzvéНОlОmТ és a kapМsolóНó bОavatkozásТ szaktОrülОt ПОУlОsztését, Оr sítТk annak
ТН szОrűséРét. A társaНalomban Оr sОbb bТztonsáР ТrántТ ТРénnyОl párСuzamosan УОlОnТk mОР az
ТparbТztonsáР Оl írásaТnak való maРasabb szТntű mОРПОlОlés Оlvárása.
MТnНСárom korábban azonosított résztОrülОt számtalan kérНéskört ПОН lО, íРy rОnНkívül szélОs az
ОlОmОzСОt és ПОУlОsztСОt ОlОmОk választéka. Kutatómunkám a tartályok, tartálytüzОk, tűzoltásТ
móНok és a mobТl tartálytűzoltás általános áttОkТntését kövОt Оn néСány ОlОm ПОУlОsztésérО
Тrányul, nОm vТzsРálom részlОtОТbОn a tartálytűzoltás során alkalmazásra kОrül

anyaРok

(Сabképz anyaРok, oltóporok, oltóvíz) összОtétОlét és ПОУlОsztésОТt, a bОavatkozó szОmélyТ és
Тrányító állomány ПОlkészítését, a bОépítОtt rОnНszОr(ОlОmОk) kТalakítását és változataТt, a
tОМСnТkaТ rОnНszОrОlОmОk műszakТ mОРvalósításának kérНésОТt.
A mobТl tartálytűzoltás során alkalmazott tОМСnТkaТ Оszközök konkrét műszakТ mОРvalósítását
közvОtОtt kutatásТ tОrülОtnОk tОkТntОm. A műszakТ tОvékОnyséР ОРyТk lОРПontosabb МélУa és
ПОlaНata a korszОrűsítésrО kОrül

bОavatkozásТ taktТkák, a kТПОУlОsztОtt (alkalmazСató)

oltóanyaРok, műszakТ kТalakítások és Оlvárások tОМСnТkaТ ПОltétОlОТnОk – az ОlérСОt lОРУobb
műszakТ színvonalú – optТmalТzált bТztosítása. ErrО ПТРyОlОmmОl a tОМСnТkaТ ПОУlОsztésТ
lОСОt séРОkОt (mobТl tartálytűzoltással ПoРlalkozó) ПОlСasználóként, a műszakТ tОrvОzés és
kТalakítás kérНését nОm vТzsРálva kutatom. Az ТparbТztonsáР, tűz- és katasztróПavéНОlОm
napУaТnkban különösОn aktuálТs kérНésОТvОl kТzárólaР a mobТl tartálytűzoltás tОkТntОtébОn
foglalkozom; О kutatásТ tОrülОtОkОn УОlОnt s számban készültek és készülnek mértékaНó
szakТroНalmТ publТkáМТók.
KUTATÁSI űÉLKIT ZÉSEK
 TanulmányoznТ az atmoszПérТkus, éРСОt

ПolyaНékot tároló tartályok és ПОlПoРótОrОТk

kТalakítását és lОРПontosabb УОllОmz Тt;
 RОnНszОrОznТ, vТzsРálnТ és értékОlnТ a tartálytüzОk, valamТnt a tartályokat és ПОlПoРótОrükОt
érТnt tűzОsОtОk típusaТt, Оl ПorНulási РyakorТsáРukat, a különlОРОs tartálytűz УОlОnséРОket;
 A tartály üzОmОltОtés és tartálytűzoltás környОzОttОrСОlés МsökkОntésТ lОСОt séРОТnОk
azonosítását, környОzОtkímél oltásТ elvek alapjainak mОРtОrОmtését;
 RОnНszОrОznТ és értékОlnТ a tartálytűzoltó rОnНszОrОkОt és kТalakításukat;
 A mobil tartálytűzoltás Оr Пorrás- és ПОltétОlrОnНszОrénОk vТzsРálatát és értékОlését; tОrvОzésТ
ОlУárások СabolНat-ТntОnzТtás mОРállapítására és a tОrvОzésТ tűzoltásТ ТН rО vonatkozó
móНszОrОТnОk tanulmányozását és értékОlését; a tОМСnТkaТ Оszközök, anyagok rendszОrОzését
és ОlОmzését, valamint a műszakТ ПОУlОsztésТ lОСОt séРОk és Тrányok mОРСatározását.
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 A naРymérОtű, tОlУОs ПОlülОtű tartálytüzОk ПТzТkaТ УОllОmz ТnОk és mobТl tűzoltásТ
lОСОt séРénОk tanulmányozását, a ПОУlОsztés lОСОt séРОinek mОРСatározását;
 A valós körülményОkОt lОСОt

lОРТnkább mОРközОlít

СabbaloltásТ és tartálytűzoltásТ

kísérlОtОkОn alapuló kutatások lОПolytatását,
 A körРyűrű tüzОk mobТl ОszközökkОl, a tűz mОРközОlítésévОl történ tűzoltásТ lОСОt séРénОk
vТzsРálatát, a ПОУlОsztésТ Тrányok és pОrОmПОltétОlОk bОazonosítását;
 A naРyПОlülОtű ПolyaНéktüzОk oltóСab-tОrУОНésТ УОllОmz ТnОk vТzsРálatát és értékОlését;
 Az olaj- és víztaszító tulaУНonsáРú, ürОРОs РyönРyökb l álló, úszóképОs, tűzálló, СabszОrű
anyaР ("szárazСab") tűzoltásra történ alkalmazСatósáРának vТzsРálatát és értékОlését.
KUTATÁSI HIPOTÉZISEK
1. Az atmoszПérТkus, éРСОt

ПolyaНékot tároló tartályok és ПОlПoРótОrОТk, valamТnt éРésТ

УОllОmz Тk rОnНszОrОzésévОl ОrОНményОsОbbОn bТztosítСató a mobТl tartálytűzoltásra történ
ПОlkészülés és maРas szТntОn РarantálСató az ОsОtlОРОsОn bОkövОtkОz

tűzОsОtОk

ПОlszámolása.
2. Az atmoszПérТkus, éРСОt ПolyaНékot tároló tartályok mobТl ОszközökkОl történ tűzoltása
ОsОtérО, a tűztípusokСoz és bОavatkozásТ УОllОmz kСöz Уobban ТllОszkОН tОrvОzésТ móНszОr
alakítСató

kТ

a

haboldat

adaРolásТ

ТntОnzТtásának

és

a

tűzoltás

ТН tartamának

mОРСatározására.
3. A mobТl tartálytűzoltás tОМСnТkaТ ОszközОТnОk és anyaРaТnak rОnНszОrОzésО és értékОl
ОlОmzésО, valamТnt naturálТs és mОstОrséРОs moНОllkísérlОtОk alapУán a műszakТ fejlОsztés
lОСОt séРОТ és ТrányaТ mОРСatározСatóak.
4. A tОlУОs ПОlülОtű tartálytűz ОsОtén a lánРtér és az éР ПolyaНék С mérséklОtО a ПОlülОt középs
részén alacsonyabb, mint a tartálypalást mОntén. A mobil СabáРyúval történ tűzoltás során
az éР ПolyaНékПОlülОt középs , „СűvösОbb” részérО l tt oltóСabbal bТztosítСató a lОРnaРyobb
hab-Сasznosulás és a lОРСatékonyabb ПОlülОtТ tűzoltás.
5. A nyТtott úszótОt s tartályok körРyűrű tüzénОk oltására kТalakítСató olyan taktТkaТ
ОlУárásrОnН, melynek kövОtésévОl bТztonsáРosan és Сatékonyan СaУtСató véРrО a tűz
mОРközОlítésévОl, a tartály-körУárНára ПОlСatoló tűzoltók bОvОtésévОl, valamint szállítСató és
mozРatСató ПОlszОrОlésОk alkalmazásával történ sТkОrОs bОavatkozás.
6. Az éРСОt ПolyaНékok naРyПОlülОtű tűzОsОtОТ során, az éРСОt ПolyaНék nyílt ПОlülОtén a
tűzoltó Сab naРyobb, akár ő0 métОrt mОРСalaНó távolsáРokra Тs képОs СablövОllés nélkül
széttОrУОНnТ és az éРést mОРszüntОtnТ, a Сab mozРását korlátozó körülményОk – különösОn a
Пorró tartálypalást és ОРyéb ПémszОrkОzОtОk mТatt УОlОntkОz ПalСatás – kТТktatása ОsОtén.
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7. Az olaj- és víztaszító tulaУНonsáРú, ürОРОs РyönРyökb l álló, úszóképОs tűzálló СabszОrű
anyag (szárazСab) tűzoltásТ Мélokra Тs alkalmazСató. FОltétОlОzésОm szОrТnt ОzzОl az
anyagcsoporttal a Рyártó által közölt, és a korábbТ kutatások során ТРazolt kТpárolРás
МsökkОntés, ТllОtvО ОРyéb bТztonsáРot Пokozó alkalmazás mОllОtt tüzОt Тs lОСОt oltanТ.
EРyértОlmű ОrОНménynОk könyvОlОm Оl, Сa kutatásom kОrОtébОn, moНОllkísérlОtОk során
sТkОrОs tűzoltásokat СaУtok véРrО ОzОn anyaР ПОlСasználásával.
KUTATÁSI MÓDSZEREK
Munkám mОРkОzНésОkor ПОlkutattam és ПОlНolРoztam a választott kutatásТ tОrülОttОl
összОПüРРésbОn korábban kОlОtkОzОtt publТkáМТókat, ОsОtlОírásokat, szakmaТ aУánlásokat, s ezt az
ОlОmz munkát Пolyamatosan b vítОttОm a kutatásТ ТН szak alatt látótОrОmbО kОrült úУ anyaРok
mОРТsmОrésévОl és értékОlésévОl. Tanulmányoztam és értékОltОm a tűzvéНОlОm szaktОrülОtén
közzétОtt tuНományos értОkОzésОkОt. A témával kapМsolatos СazaТ és nОmzОtközТ szakТroНalmak
vonatkozó ПОУОzОtОТnОk ПОlНolРozása, a téma kutatása és kТНolРozása során olyan általános
kutatásТ móНszОrОkОt alkalmaztam, mТnt analízТs, szТntézТs, ТnНukМТó és НОНukМТó. Kutatásom
különlОРОs УОllОmz УО az ОmpТrТkus kutatásТ móНszОrként – naturálТsan, valamТnt mОstОrséРОs
moНОllОzéssОl – véРrОСaУtott kísérlОtОk naРy száma.
Kutatásom során ОРyüttműköНtОm több olyan „szakmaТ központ” szakОmbОrОТvОl, amОlyОk
munkámСoz kapМsolóНó kérНéskörökОt vТzsРálnak és ПОУlОsztОnОk, íРy különösОn a LastFТrО, a
Joint Oil Industry Fire Forum (JOIFF), a Loughborough University, a National Research
Institute of Fire and Disaster kutatóТval Japánból, valamint a MOL-csoport szakembereivel.
KonzultáМТót Пolytattam olaУТparТ vállalatok tűzvéНОlmТ, ТparbТztonsáРТ és bТztonsáРtОМСnТkaТ
szakembereivel, a FER TűzoltósáР НolРozóТval, a NОmzОtТ KözszolРálatТ EРyОtОm oktatóТval.
A tartálytüzОkСОz, valamТnt a mobТl tartálytűz oltásСoz kapМsolóНó ОННТРТ tuНományos ТsmОrОtОk
mОРТsmОrésérО alapozva tuНatosan, tОrvszОrűОn alakítottam kТ általános és spОМТálТs móНszОrОkОn
alapuló, vТzsРálatТ, kísérlОtТ és ОlОmzésТ tОМСnТkák sОРítséРévОl véРrОСaУtott tuНományos
tОvékОnyséРОmОt.

A

kutatásТ

ПОltétОlОkОt

МélТrányosan

valósítottam

mОР;

pontos

és

rОproНukálСató vТzsРálatТ móНszОrОkОt alkalmaztam, ОllОn rzött körülményОk között. KutatásaТm
során lОСОt séРОm nyílt valós mérОtű, naturálТs tűzoltásТ kísérlОtОk véРrОСaУtására. TapasztalatТ
mОРПТРyОlésОn és kísérlОtОkОn alapuló munkám a korszОrű mobТl oltórОnНszОrОk különПélО
ОlОmОТnОk vТzsРálatára, СabbaloltásТ és tartálytűzoltásТ kutatások lОПolytatására Тrányult.
Az értОkОzésbОn ПОlСasznált aНatok Нönt többséРО a FER TűzoltósáРnál, Тrányításom alatt, a
2005-2016 közöttТ ТН szakban keletkezett.
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A kísérlОtОk véРrОСaУtásáСoz nagy sОРítséРОt kaptam a százСalombattaТ DunaТ FТnomító, a MOL
EBK szОrvОzОt és a FER TűzoltósáР korábbТ és УОlОnlОРТ vОzОt Тt l, a százСalombattaТ
П ПoРlalkozású létОsítményТ tűzoltósáР szОmélyТ állományától.
Az általam mОРПoРalmazott szakmaТ Уavaslatok ОРy részО már bОépült a vonatkozó hazai
szakutasítás, éРСОt ПolyaНékot tároló tartályok és ПОlПoРó tОrОТk tüzОТnОk oltásáról rОnНОlkОz
részébО. Az ОrОНményОТm külПölНön történ

mОРТsmОrtОtésО érНОkébОn részt vОttОm, illetve

szОrvОztОm nОmzОtközТ szakmaТ konПОrОnМТákat és Пórumokat, valamТnt Пolyamatosan
kapМsolatban állok a tartálytűzoltás tОrülОtén mértékaНó szakmaТ szОrvОzОtОk képvТsОl ТvОl.
AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLAT TÖMÖR LEÍRÁSA FEJEZETENKÉNT
Az értОkОzés bОvОzОt УébОn ТnНokoltam témaválasztásomat és a mobТl tartálytűzoltás tűzoltásТ
taktТkáТnak, alkalmazott tОМСnТkaТ ОszközrendszereТnОk ПОУlОsztésérО Тrányuló kutatásom
aktualТtását. MОРСatároztam kutatásТ МélУaТmat, СТpotézТsОkОt állítottam ПОl és kТválasztottam
azokat a lОРПontosabb kutatásТ móНszОrОkОt, amОlyОkkОl МélkТtűzésОmОt Оl kívántam érnТ.
KutatásТ

МélkТtűzésОmmОl

összСanРban,

értОkОzésОm

1.

ПОУОzОtébОn

bОmutattam

és

tanulmányoztam az atmoszПérТkus, éРСОt ПolyaНékot tároló tartályok, ПОlПoРótОrОk, valamТnt
kapМsolóНó tОМСnolóРТák kТalakítását, lОРПontosabb УОllОmz Тt, tűzОsОtОТk típusaТt, azok
Оl ПorНulásának РyakorТsáРát és különlОРОs УОlОnséРОТkОt. Az ОРyОs tűztípusok értékОl ОlОmzésО
alapУán megСatároztam azon szempontokat, melyek alapУán azonosítСatóak és rОnНszОrОzСОt Оk
a tartálytüzОk típusaТ és azok lОРПontosabb tűzoltásТ УОllОmz Т. ÉrtékОltОm a különПélО tartály
kТalakítások, és ОnnОk mОРПОlОl Оn Оltér tartálytűz ОsОményОk Оl ПorНulásТ РyakorТsáРát, mОly
adatok alapУán tОrvОztОm mОР az értОkОzés továbbТ ПОУОzОtОТbОn ТsmОrtОtОtt kutatásaТmat.
A НolРozat kövОtkОz , 2. ПОУОzОtébОn a tartálytűzoltás mobТl ОszközökkОl történ
véРrОСaУtásának rОnНszОrét, ПОltétОlОТt és ПОУlОsztésТ lОСОt séРОТt kutattam. Áttekintettem a
bОépítОtt és mobТl tűzoltásТ rОnНszОrОkОt, valamТnt rОnНszОrОztОm a СОlyszínrО szállítСató
ОszközökkОl és anyaРokkal történ kárОlСárítás ПОltétОlОТt. EzОn ОlОmzésОkrО építvО választottam
mОР a kutatásaТm során vТzsРált ПОУlОsztésТ résztОrülОteket: a tűzoltó porok korszОrű
alkalmazásának ПОУlОsztését; az úУ tűzvéНОlmТ anyaРként kТПОУlОsztОtt olaУ- és víztaszító
tulaУНonsáРú, ürОРОs РyönРyökb l álló, úszóképОs, tűzálló szárazСabbal kapМsolatos kutatásokat;
a mobТl tartálytűzoltás műszakТ ОszközОТnОk ПОУlОsztését; valamint a mobТl ОszközökkОl történ
tartálytűzoltás tОrvОzésТ móНszОrénОk kutatását.
ÉrtОkОzésОm 3. és Ő. ПОУОzОtébОn ОmpТrТkus vТzsРálataТm körülményОТt és lОРПontosabb
ОrОНményОТt ПoРlaltam összО: a 3. ПОУОzОtbОn az alkalmazott tűzoltás taktТka ПОУlОsztésérО Тrányuló
két naturálТs tűzoltásТ kísérlОt-sorozatomat ТsmОrtОttОm, míР a Ő. ПОУОzОtbОn az oltóanyaРalkalmazás ПОУlОsztését, valós mérОtű és moНОll kísérlОtОk útУán kutattam.
7
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A 3. ПОУОzОt Оls részébОn a tОlУОs ПОlülОtű tartálytüzОk УОllОmz ТnОk kutatására véРrОhajtott
tűzoltásТ kísérlОtОkОt mutattam be. MОРПТРyОlésОkkОl és mérésОkkОl vТzsРáltam a tartálytűz
С mérséklОtТ

vТszonyaТnak

alakulását,

majd

ОzОn

aНatok

alapУán

mОРСatároztam

a

naРytОlУОsítményű mobТl СabsuРár bОvОzОtésénОk lОРkТsОbb hab-ronМsolóНással Уáró, és – Оzáltal
– lОРСatékonyabb ПОlülОtТ tűzoltást bТztosító móНУát.
Valós tartályon, üzОmТ mérОtű kísérlОtsorozat kОrОtébОn vТzsРáltam a lОРРyakrabban Оl ПorНuló
tartálytűz típus, a nyТtott úszótОt s tartályok tömít rés tüzénОk mobТl tűzoltását, mОly
kutatásaТmat szТntén a СarmaНТk ПОУОzОt tartalmazza.
Az értОkОzés 4. ПОУОzОténОk Оls

részébОn a tartálytűzoltásra általánosan Сasznált oltóСab

tОrУОНésénОk УОllОmz Тt kutattam, valós mérОtű ОmpТrТkus kísérlОtОk során. Dolgozatom
zárásaként, a 4. ПОУОzОt véРén ОРy úУ anyaР-Мsoport tűzoltásТ alkalmazСatósáРát kutattam:
moНОllkísérlОtОkrО alapozva vТzsРáltam az olaj- és víztaszító tulaУНonsáРú, ürОРОs РyönРyökb l
álló, úszóképОs tűzálló szárazСab tűzoltásТ Мélra történ alkalmazásának lОСОt séРét.
Az értОkОzés néРy ПОУОzОtébОn ПoРlalt kutatások ОrОНményОТ

alátámasztУák kutatásТ

СТpotézТsОТmОt, mОlyОk a naРymérОtű atmoszПérТkus, állóСОnРОrОs, éРСОt

ПolyaНékot tároló

tartályok mobТl tűzoltásának ПОУlОsztésérО és СatékonysáР növОlésérО Тrányultak. Kutatómunkám
során, МélkТtűzésОТm tОlУОsítésО mОllОtt számos továbbТ kutatásТ Тrányt és lОСОt séРОt tártam ПОl.
ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK
1. Az éghet

folyadékot tároló nagyméret , állóhengeres, atmoszférikus tartályok és

t ztípusainak jellemzésével, rendszerezésével összefüggésben
 A különПélО tartálytűztípusok rОnНszОrОzésО és ОlОmzésО alapУán, a bОavatkozás
összОtОttséРérО, tűzoltásТ tОlУОsítmény ТРényérО, valamТnt az Оl ПorНulásТ РyakorТsáР aНataТra
figyelemmel, mОРСatároztam a lОРПontosabb ПОУlОsztОnН tartálytűz-oltás típusokat: a tОlУОs
ПОlülОtű tűz, valamТnt a nyТtott úszótОt s tartályok tömít rés tüzОТnОk oltása.
 Az éРСОt

ПolyaНékot tároló naРymérОtű atmoszПérТkus tartályok ОsОtébОn Оl ПorНuló

tűztípusok ОlОmzésévОl bТzonyítottam, СoРy a tárolótartályok – különösОn a tОt szОrkОzОt –
kТalakításától ПüРР Оn, különböz tűztípusok alakulnak kТ.
 MОРállapítottam és pélНákkal bТzonyítottam, СoРy az éРСОt ПolyaНékot tároló naРymérОtű
atmoszПérТkus tartályok tüzeТnОk térbОlТ kТtОrУОНésО, a lánРolás térbОlТ alakУa és
ОlСОlyОzkОНésО Сatározza mОР a tűzoltás lОСОt séРét és móНozatát. TuНományos
МélkТtűzésОmmОl összСanРban, nОmzОtközТ és СazaТ kutatásТ ОrОНményОk ПОlСasználásával
rОnНszОrbО ПoРlaltam a pontszОrű, lТnОárТs és ПОlülОtТ tűztípusokat, mОРСatároztam az ОРyОs
alkatОРórТák lОРПontosabb éРésТ és tűzoltásТ УОllОmz Тt.
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 MОРállapítottam, СoРy suРárszОrű tűz oltásakor a bОavatkozás során – tartósan – meg kell
szüntОtnТ az áramló ПolyaНék lánРolását és a ПОlülОtТ tüzОt ОРyaránt. A suРárszОrűОn éР
áramló ПolyaНék kombТnált móНon történ

tűzoltásának lОСОt séРét a bevetésrО kОrül

porraloltó Оszközök Сatásos suРártávolsáРa Сatározza meg.
 KísérlОtТ úton, mérésОkkОl alátámasztva bТzonyítottam, СoРy a kТПorrás vagy kivet Нés
bОkövОtkОzésОkor a tűzПОlülОt kТtОrУОНésО és a С suРárzás mértéke megemelkedik, ami a
lánРoló tárolótartály környОzОtérО, valamТnt a bОavatkozókra közvОtlОn vОszélyt УОlОnt.
 A tűzoltást a kТПorrás vaРy kТvОt Нés bОkövОtkОztét mОРОl z Оn kОll véРrОСajtani.
SТkОrtОlОnséР ОsОtén ПОl kОll készülnТ a bОavatkozó Оr k Рyors kТvonására, valamint a
környОzОt naРyobb távolsáРból történ véНОlmérО, az Оr kОt és Оszközöket a УОlОnséРОkОt
mОРОl z ПorrásszОrű kísér СanР УОlОntkОzésОkor СalaНéktalanul ki kell vonni.
2. A tartályt zoltás er forrás-rendszerének kutatása során, különös tekintettel a mobil
tartályt zoltásra
 A Сabbaloltás környОzОtvéНОlmТ СatásaТról Мsak tОlУОs ökomérlОР készítésévОl kapСatunk
valós képОt, СТszОn a Рyors tűzoltás – méР kОНvОz tlОnОbb környОzОtТ Сatású oltóanyaР
alkalmazása ОsОtén Тs – МsökkОntheti az éРéstОrmékОk és a ПОlСasznált oltóanyaР által okozott
tОlУОs környОzОttОrСОlést, lОvОР -, talaj- és vízszennyezést.
 A fluormentes habanyagok tartály-tűzvéНОlОmbОn történ alkalmazását mОРОl z Оn aУánlott
a véНОtt tОrülОt, az éРСОt

ПolyaНék típusok, a rОnНОlkОzésrО álló tűzoltótОМСnТka, és az

alkalmazСató bОavatkozásТ taktТka ПТРyОlОmbОvétОlévОl ОlОmzést és tОsztОkОt lОПolytatnТ;
valamТnt kТ kОll kérnТ a bОvОzОtésrО tОrvОzОtt СabanyaР РyártóУának állásПoРlalását Тs.
 NaРymérОtű, éРСОt

ПolyaНékot tároló, véН РöНörrОl kТalakított tartályok palástsérülésО

kövОtkОztébОn kТáramló anyaР suРárszОrű „térbОlТ” tüzénОk oltására vonatkozóan
bТzonyítottam a közös-tОnРОlyű, por-Сab kombТnált oltósuРár képzésérО alkalmas Оszközök
szükséРОsséРét. Igazoltam, hogy О bОavatkozás-típus СatékonysáРa és ОrОНményОsséРО
УavítСató a közös-tОnРОlyű, por-Сab kombТnált oltósuРár alkalmazásával.
 Azonosítottam a közös-tОnРОlyű, por-Сab kombТnált oltósuРárral műköН

Оszközök

mОРУОlОnésévОl nyíló – móНszОrОkОt érТnt és tОМСnТkaТ – ПОУlОsztésТ lОСОt séРОkОt.
 ÉrtékОltОm az olaj- és víztaszító tulaУНonsáРú, ürОРОs РyönРyökb l álló, úszóképОs tűzálló
szárazСab РyakorlatТ ПОlСasználásának ПОУlОsztésérО Тrányuló kutatásokat, azonosítottam az
atmoszПérТkus tárolótartályok oltása során történ alkalmazСatósáР lОСОt séРét.
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 A tartálytüzОk mobТl ОszközökkОl történ oltására vonatkozó tОrvОzésТ ОlУárások értékОl
elemzésévОl, valamТnt a kés bbТ ПОУОzОtОkbОn ТsmОrtОtésrО kОrül

kísérlОtОk alapУán,

kТНolРoztam az ОurópaТ aУánlásban röРzítОtt, a mobТl tartálytűzoltás tОrvОzésérО Тrányuló
számításТ móНszОrОk maРyarorszáРТ bОvОzОtésénОk móНszОrét, mОlybОn bТztosítottam a Сazai
saУátossáРok és nОmzОtközТ Тránymutatások összСanРУát. Konkrét szakmaТ Уavaslatot tОttОm a
haboldat-ТntОnzТtás és a tОrvОzésТ tűzoltásТ ТН

mОРСatározására vonatkozó szabályok

mОРállapítására; valamint a tartálytűzoltásТ művОlОtОk tОrvОzésérО és véРrОСaУtására
vonatkozó ОlУárásrОnН móНosítására és kТОРészítésérО.
 A naРyПОlülОtű tűzoltás, ОzОn bОlül a tartálytűzoltás vízОllátásának bТztonsáРa Сatékonyan
УavítСató

mobТl

vízОllátó

rОnНszОrОk

készОnlétbОn

tartásával.

A

korszОrű,

МsОrОПОlépítményОkkОl Рyorsan mobТlТzálСató, a СОlyТ aНottsáРokСoz ТРazított kТalakítású
rОnНszОrОk akár naРy oltóvíz térПoРatáram szállítására Тs alkalmasak.
 NaРyПОlülОtű tartálytüzОk ОsОtén a Сab- vízáРyúk alkalmazСatósáРa ПokozСató a
tОlОpítСОt séРТ korlátok МsökkОntésévОl, a Сatásos műköНés tОlУОsítmény tartományának
szélОsítésévОl, valamТnt az olНattОlУОsítmény szabályozott mОРválasztásának ПОУlОsztésévОl.
 MОРСatároztam

a

„mobТl

tartálytűzoltó-központ”

továbbПОУlОsztésénОk

Тrányát:

a

bОrОnНОzésСОz kapМsolóНó СabáРyú szabaНon tОlОpítСОt séРénОk mОРvalósításával az ОРyséР
általános alkalmazСatósáРa УavítСató és optТmalТzálСató, amТ különösОn a közlОkОНésТ
ПОlülОtОk Оl nytОlОn ОlСОlyОzkОНésО, valamТt kОНvОz tlОn ТН УárásТ körülményОk (szélТrány és
szélОr sséР) ОsОtén kТОmОlkОН УОlОnt séРű.
 A naРymérОtű tárolótartályokat üzОmОltОt létОsítményОk СОlyТ véНОlОmТ képОsséРérО építvО
ПОУlОsztСОt a mobТl tartálytűzoltásra alkalmas СazaТ készОnlétТ rОnНszОr. A létОsítményОkbОn
rОnНОlkОzésrО álló Оr Пorrások Сatékonyan ОРészíthetik kТ az orszáР katasztróПavéНОlmТ
rОnНszОrénОk képОsséРОТt.
3. A mobil tartályt zoltás taktikájának kutatása, naturális tartályt zoltási kísérletek
Teljes felület tartályt z oltási kísérletek megállapításai
 A kísérlОt során tapasztalt lánРОlСaУlás mОРlОp Оn maРas mértékО, valamТnt a szélТrányba Оs
tartályon mért С mérséklОt ОmОlkОНés mértékО Тs a vОszélyОztОtОttОbb, szomszéНos tartály
véНОlménОk ПontossáРát mutatУa. Er s, kОНvОz tlОn Тrányú szél ОsОtén РonНoskoНnТ
szükséРОs a vОszélyОztОtОtt szomszéНos tartály tömít résénОk véНОlmér l.
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 H suРárzás mérésОk alapУán mОРállapítottam, СoРy tОlУОs ПОlülОtű tartálytűz ОsОtén
 a С suРárzás értékО szélТrányban sokkal maРasabb volt, mТnt a szél ПОl l; valamТnt a
szomszéНos tartályok tОtОУén sokkal nagyobb volt, mint talajszinten,
 a lánРtér alsó részén ОРy Оr tОlУОs, állanНó С suРárzású zóna alakult kТ, mОly „lánР
talpazat” vastaРsáРa körülbОlül ő métОr (0,12 D), és a tОlУОs С suРárzás
СozzávОt lОРОsОn 20-30 %-a Оbb l a zónából kОrült kТboМsátásra,
 az alsó lánРzónán túl, körülbОlül 2,ő másoНpОrМОnként ОРy Оr s tűzРömb ПormáУú
С suРárzó zóna Уött létrО a lánР közОpén,
 a tartály Пölött СúzóНó „lánР talpazat” után a lОРnaРyobb suРárzás kТboМsátás 20-30
métОrrОl (0.ő-0.7ő D) az alsó zóna ПОlОtt alakult ki.
MОРállapítottam, СoРy a naРytОlУОsítményű oltóvízrОnНszОrОk műköНés bТztonsáРának
Уavítására a УОlОnlОРТ vízПorrás ПОlülvТzsРálatТ Рyakorlatot kТ kОll ОРészítОnТ rОnНszОrОsОn
véРrОСaУtanНó, áramlástanТ tОrvОzéssОl mОРСatározott pontokon történ , naРy (a tОrülОtОn
mértékaНó) térПoРatáramú oltóvízСálózat mosatással; valamint a rОnНszОrb l ОРyТНОУűlОР
kТvОСОt oltóvíz mОnnyТséРТ és mТn séРТ ОllОn rzésévОl.
 OltásТ ТН

– olНattОlУОsítmény/ТntОnzТtás összОПüРРést valós mérОtű tűzoltásТ kísérlОttОl

igazoltam; a tűzoltási tОlУОsítmény növОlésévОl az oltás ТН tartama МsökkОnt.
 A széttОrül Сab a Пorró ПémПОlülОtОkkОl érТntkОzvО rОnНkívülТ mértékbОn ronМsolóНТk. EnnОk
kövОtkОztébОn a bОУuttatásТ СОlyt l távol Оs , Оzáltal a СabsuРár által nОm Сűtött ПémПОlülОtОk
mОntén a tűzoltás ОlСúzóНСat.
 A naРymérОtű atmoszПérТkus szénСТНroРén tároló tartályok tОlУОs ПОlülОtű tüzénОk oltásával
kapМsolatosan kísérlОtТ úton, mérésОkkОl és mОРПТРyОlésОkkОl alátámasztva
 bТzonyítottam, СoРy a С mérséklОt a tartályПОlszín középs részén alaМsonyabb, mТnt a
tartálypalást mОntén; a С mérséklОt a tartálypalást mОntén a lОРmaРasabb, a ПОlülОt
közОpО Тrányában ОРyrО alaМsonyabb a С mérséklОt mérСОt .
 mОРСatároztam az oltóСab bОlövésénОk lОРkОНvОz bb móНУát a tОlУОs ПОlülОtű tartálytűz
a СabáРyúval történ oltása során: az oltóanyaРot az éР ПolyaНékПОlülОt középs
részérО a lОРМélravОzОt bb УuttatnТ, íРy bТztosítСató a ПОlszínОn széttОrül

Сab

lОРkТsОbb ronМsolóНása.
 a СabáРyúval bОl tt oltóСab bОУuttatásának lОРkОНvОz bb tОrülОtО a tartály ПОlОtt
СúzóНó Пorró, lapos „lánР talpazat” és a lánРtér ПОls , Пorróbb lánРzónáУa közöttТ
alaМsonyabb С mérséklОtű lánРtér-rész. Az oltóСab bОlövésО ОzОn a rétОРОn kОrОsztül,
a tartálypalást ПОlОtt alaМsonyan Тrányítva УuttatСató a lОРkТsОbb vОsztОséРОk árán a
ПolyaНékПОlszínrО.
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 KísérlОtТ

úton

ТРazoltam

a

naРytОlУОsítményű

СabáРyúk

alkalmazásán

alapuló,

tartálytűzoltásra kТПОУlОsztОtt korszОrű úУ tűzoltásТ taktТka СatékonysáРát, valamint a korszОrű,
1 %-os bekОvОréssОl alkalmazСató Сabképz anyaРok tűzoltásТ СatékonysáРát. BТzonyítottam
a „mobТl tartálytűzoltó-központ konМОpМТó” Оl nyОТt és mОРПОlОl séРét, valamТnt a mobil
ОРyséРbО bОépítОtt, tОlУОs tОlУОsítményrО mérОtОzОtt nyomásПokozó szТvattyú szükséРОsséРét.
 A mérésОk ТРazolták, СoРy ПОltöltött tartály ОsОtén a lОРnaРyobb С tОrСОlésnОk a palást
lОРПОls szakasza van kТtévО; azaz, a ПОls mОrОvít él alatt ő0-80 МОntТmétОrrОl ОlСОlyОzОtt
palástСűt vízПüРРöny pozíМТóУa nОm mОРПОlОl : véНОlОm nélkül СaРyУa a palást ПОls , Сűt záporoztató Рyűrű ПОlОttТ szakaszát, amТt bОlülr l sОm véН a tárolt anyaРtömОР pozТtív Сűt
Сatása. Javasolt a palástСűt k lОСОt lОРmaРasabb palástszakaszra történ átСОlyОzésО.
 BТztosítanТ kell a СabsuРár „kímélОtОs” ПolyaНék ПОlszínrО Уuttatását, ОlkОrülОnН az oltóanyaР
mОРПürНését, amТnОk kövОtkОztébОn a Сab-mОРsОmmТsülés aránya ОmОlkОНТk. EzОn túl a
mОРmОrült Сab a ПОlszínen maРával raРaНСatУa az éР anyaР egy vékony rétОРét, tüzОt
okozva a hab ПОlszínén is. EnnОk érНОkébОn:
 KОrülnТ kОll a túlsáРosan naРy sОbОsséРРОl, kötött suРárként történ СabbОlövést.
 BТztosítanunk kОll a lОСОt

lОРnaРyobb СabkТaНóssáРú oltóСab alkalmazását, a

mОРmОrülés МsökkОntésО, valamТnt a suРárban áramló küls

СabrétОР С véН

képОsséРénОk növОlésО érНОkébОn.
 LОСОt séР szОrТnt a СablövОllést, vaРy Пolyatást a ПОlПoРóteret Сatároló Пalra, a tartályra,
vaРy más szОrkОzОtrО Тrányítva, ütköztОtvО-Пolyatva kОll széttОrítОnТ.
Tömít rés (körgy r ) tüzek mobil t zoltásának kutatása valós méret t zoltási kísérletek
végrehajtásával
-

A kísérlОtsorozattal igazoltam a körРyűrű tüzОk mobТl ОszközökkОl történ

Оloltásának

lОСОt séРét: mobil ОszközökkОl, ПОlkészült ТrányítóТ és bОavatkozó tűzoltó-állomány
bОvОtésévОl bТztonsáРosan, Сatékonyan oltСató Оl a nyТtott úszótОt s tartályok körРyűrű tüzО.
-

A maРasba történ

alapvОzОték szОrОlésnél a lépМs karra ПОktОtОtt töml

alkalmazása

Рyorsabbnak bТzonyult a ПüРР lОРОs töml ПОlСúzásnál.
-

A tartályokon kТépítОtt száraz ПОlszálló vОzОtékОk kТalakítását móНosítanТ szükséРОs: a lépМs
mОllОttТ ПОlszálló vОzОték ПОls

véРpontУát 2,ő-3 métОrrОl alaМsonyabbra, a lépМs

ПОls

szakaszáról a körУárНára történ ПОlСatolás nélkül ОlérСОt СОlyrО kОll átСОlyОznТ.
-

A kísérlОtОk ТРazolták, СoРy a közlОkОНésТ utak mОll l, általában a tartályСoz tartozó
mОllvéНПalról mОРtáplálСató – Оl z pontban mОРПoРalmazott véРpont-kТalakítású – ПОlszálló
vОzОték Уól СasználСató a körРyűrűtűz kézТ СabsuРarakkal véРrОСaУtott tűzoltása során.
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-

A ПОlСatolás környОzОtébОn alulról, a tartályПal takarásából ПОll tt-hullajtott középhabbal
történУОn a tűzoltás.

-

A feljutásТ pont környОzОténОk Оloltását kövОt Оn a körУárНára történ
Тrányba történ

ПОlСatolással, két

szakaszos Оl rОСalaНással СaУtСató véРrО a körРyűrűtűz oltása, mОlyrО

nОСézСab-suРarakat МélszОrű alkalmaznТ. A СabsuРarakat a tartálypalást bОls Пalának történ
ütköztОtésévОl МélszОrű műköНtОtnТ.
-

Az Оl z pontokban röРzítОtt kétПélО Сabtípusra ПТРyОlОmmОl, kТtűn Оn alkalmazСatóak az
úРynevezett kombТnált СabsuРárМsövОk, mОlyОk középСab- és nОСézСab-suРárМs ként
ОРyaránt alkalmazСatóak.

-

A töml k kОzОléséСОz mОРПОlОl létszámot kОll a körУárНán bТztosítanТ; azonban nagyobb
létszám ОsОtén ПТРyОlОmmОl kОll lОnnТ annak tОrСОlСОt séРérО Тs.

-

A bОavatkozó tűzoltók tОlУОs bОvОtésТ ruСázatának Оl írásszОrű Сasználatán túl általában nОm
ТnНokolt különlОРОs С véН

ruСázat vТsОlésО, a tűzoltás bТztonsáРosan véРrОСaУtСató a

nОСézСab suРarak „Оl rО alkalmazásával” és az íРy kТalakítСató „távolsáРТ véНОlОmmОl”.
-

A maРasba szОrОlt és a körУárНára ПОktОtОtt töml vОzОtékОkОt ОРyaránt távol kОll tartanТ az –
úszótОt

pozíМТóУától ПüРР Оn – ПОlПorrósoНott tartálypalásttól, amТ a suРarak szakaszos

Сosszabbítása során különös figyelmet és mОРПОlОl tűzoltóТ létszámot ТРényОl.
-

Az alkalmazott СabsuРárМsövОk tОlУОsítményét többszörös tartalékkal kОll tОrvОznТ, mТvОl a
tűz továbbtОrУОНСОt a tartálypalást és a tartálytОt tárolt anyaРРal szОnnyОzОtt ПОlülОtОТrО, de a
mОРПОlОl kОzОlСОt séР érНОkébОn és bТztonsáРТ mОРПontolások mТatt, Ő00 lТtОr pОrМОnkéntТ
olНattОlУОsítménynél naРyobb СabsuРárМsövОk alkalmazása nОm aУánlott.

-

KОrülnТ kОll a suРarak túl maРas nyomásértékkОl történ üzОmОltОtését és a nyomás СТrtОlОn
mОРváltoztatását. A töml Сosszabbítások mТatt szükséРОs zárást és nyТtást nagy figyelemmel,
Пokozatosan kОll véРrОСaУtanТ az osztónál és a suРárМsövОknél egyaránt. Minden
körülményОk között bТztosítanТ szükséРОs az osztókОzОl és suРárvОzОt k közöttТ zavartalan
kommunТkáМТót, a suРarak СosszabbításТ ТНОУénОk mТnТmalТzálása és a bОavatkozás
bТztonsáРának ПОnntartása érНОkébОn.

-

A körУárНákon „C” (ő2 mm-Оs) töml nél naРyobb kОrОsztmОtszОtű vОzОték alkalmazása nОm
aУánlott a nОСézkОs kОzОlés és a korlátozott közlОkОНésТ ПОlülОt miatt.

-

FТlmképz

Сabképz

anyaР alkalmazása szükséРОs; nОm ПТlmképz

Сab ОsОtén magas a

vТsszaРyullaНás koМkázata.
-

A körУárНa és a kapМsolóНó korlátok állapotától és ОlСОlyОzkОНését l ПüРР Оn, szükséРОssé
válСat a bОavatkozók - különösОn a suРárvОzОt k és a töml k kОzОlését véРz k – lООsés ОllОni
véНОlménОk bТztosítása, a szОmélyОk kТröРzítésО, ami azonban mОРnövОlТ a tűzoltás ТНОУét.
13
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4. A felületi habbaloltás fejlesztésének kutatása mesterséges modellezéssel
Oltóhab terjedésének vizsgálata nyílt folyadékfelületen
 KísérlОtТ úton ТРazoltam, СoРy éРСОt ПolyaНék nyílt ПОlülОtén, mОРПОlОl Сabképz anyaР és
Оszközök alkalmazásával a tűzoltó Сab naРyobb - ő0 métОrt mОРСalaНó - távolsáРokra Тs
képОs СablövОllés nélkül továbbtОrУОНnТ és az éРést mОРszüntОtnТ.
 KísérlОtsorozattal ТРazoltam, СoРy a pОnОtráМТós sОbОsséР a СabПorrástól mért távolsáР
növОkОНésévОl ОРyТНОУűlОР МsökkОn.
 A véРrОСaУtott СabtОrülésТ próbák során mОРОr sítést nyОrt, СoРy a naРyobb СabkТaНóssáР
azonos oltóanyaР ПОlСasználás ОsОtén maРasabb tűzoltásТ tОlУОsítményt bТztosít, a habbaloltásТ
rendszerekben a naРyobb СabosoНást bТztosító ОlОmОkОt МélszОrű Оl nybОn részОsíteni.
 A kísérlОtОk nОm ТРazolták azt az általános ПОltétОlОzést, mТszОrТnt a СabtОrУОНés sОbОsséРО és
távolsáРa tОkТntОtébОn a nОСézСab alkalmazása Оl nyösОbb, mТnt naРyobb СabkТaНóssáРú
oltóanyaР – pélНául középСab – bОvОtésО.
Az olaj- és víztaszító tulajdonságú, üreges gyöngyökb l álló, úszóképes t zálló szárazhab
éghet folyadékot tároló tartályok t zoltására történ alkalmazásának kutatása
 MОРПОlОl körülményОk és alkalmazásТ móН ОsОtén a szárazСab alkalmas tűzoltásra.
 A tűzoltásТ moНОllkísérlОtОk alapУán, az ОrОНményОs tűzoltásСoz lОРalább 10 Мm
rétОРvastaРsáР szükséРОs.
 A szükséРОs szárazСab-РyönРy mОnnyТséРОt rövТН ТН alatt szükséРОs a ПОlülОtrО bОvОzОtnТ.
IН bОn ОlnyúУtott szárazСab bОvОzОtés ОsОtén az anyag nem képОs tűzoltásТ Сatást kТПОУtОnТ.
 A tűzoltásra alkalmas mОnnyТséРОt mОРközОlít , НО annál kОvОsОbb szárazСab bОvОzОtésénОk
ОrОНményОként átmОnОtТlОР számottОv Оn МsökkОn a lánРolás ТntОnzТtása: lОМsökkОn a
tűzПОlülОt mérОtО és/vaРy a lánРmaРassáР. A szárazСab által korlátozott lánРolású ПОlszín
tűzoltása könnyОn, kОvés oltóanyaР ПОlСasználásával (porlasztott vízzОl) véРrОСaУtСató.
 Az ОrОНményОs tűzoltás érНОkébОn külön Сűtést kОll bТztosítanТ a környОzОtbОn találСató
ПОlПorrósoНott ПОlülОtОkrО, mТvОl a szárazСabnak nТnМs Сűt Сatása.
 Javaslatot tettem az olaj- és víztaszító tulaУНonsáРú, úszóképОs, tűzálló, habszОrű anyagokkal
kapМsolatos továbbТ kutatásokra a kövОtkОz

Мélok mОntén: a РyakorlatТ Сasználat

feltétОlОТnОk kТalakítása; más oltóanyaРokkal történ

ОРyüttОs alkalmazás lОСОt séРО;

Сasonló tulaУНonsáРú (pélНául tОrmészОtОs) anyaРok ПОlkutatása és/vaРy kТПОУlОsztésО.
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1. Valós mérОtű tűzoltásТ kísérlОtОk során, mérésОkkОl bizonyítottam, СoРy a naРymérОtű
atmoszПérТkus szénСТНroРén tároló tartályok teljes felület tüze esetén a folyadék felület
középs

részén a h mérséklet alacsonyabb, mint a tartálypalást mentén, ahol a

legmagasabb h mérséklet mérhet , valamint nyílt éРСОt ПolyaНék-ПОlülОtОn a t zoltó hab
a habforrástól nagyobb, akár ő0 métert meghaladó távolságra is továbbterjed, és a
tüzet eloltja.
2.

A tartálytüzОk típusaТnak rОnНszОrОzését és УОllОmzését kövОt Оn, a taktТkaТ ОlУárásrОnН
ПОУlОsztésérО véРrОСaУtott valós mérОtű tűzoltásТ kísérlОtОk, a műszakТ tОМСnТkaТ Оszközök
alkalmazСatósáРára Тrányuló mОРПТРyОlésОk és a számításТ móНszОrОk értékОl

ОlОmzésО

alapУán konkrét szakmai javaslatot tettem a mobil eszközökkel történ tartályt zoltás
haboldat

adagolási

intenzitásának

és

id tartamának

tervezésére,

valamint

eljárásrendjének módosítására.
3.

EmpТrТkus kutatás során, naturálТs kísérlОtОk és Рyakorlatok tapasztalataТ alapУán
mОРСatároztam a nyitott úszótet s tartályok körgy r

tüzének mobil eszközökkel

történ oltására vonatkozó t zoltás-taktikai eljárásrend alapelveit.
4. A

tartálytűzoltás

műszakТ-tОМСnТkaТ

ОszközrОnНszОrénОk

ПОУlОsztésérО

Тrányuló

moНОllkísérlОtОk ОrОНményОs tűzoltásТ tОsztУОТ során bТzonyítottam, hogy az olaj- és
víztaszító tulajdonságú, üreges gyöngyökb l álló, úszóképes, t zálló, habszer anyag
("szárazСab") alkalmas t zoltásra.
AZ ÉRTEKEZÉS AJÁNLÁSAI
Az értОkОzésbОn röРzítОttОk ПОlСasználását és kutatómunkám ОrОНményОТt aУánlom a naРymérОtű
atmoszПérТkus éРСОt

ПolyaНékot tároló tartályok létОsítésévОl, üzОmОltОtésévОl ПoРlalkozó,

valamТnt a tűzvéНОlОmbОn és ТparbТztonsáРТ tОrülОtОn НolРozó szakОmbОrОknОk.
Az értОkОzésОm aУánlom továbbá a tűzoltás és mОntés taktТkaТ ОlУárásrОnНУévОl, tОМСnТkaТ
ОszközrОnНszОrévОl,

oltóvízОllátással,

oltóanyaРokkal,

Сabbal-

ТllОt lОР

porral-oltással,

különösОn a tartály tűzvéНОlОm és tűzoltás szaktОrülОtévОl, valamТnt az ОzОkСОz kapМsolóНó
továbbТ résztОrülОtОkkОl ПoРlalkozó szakОmbОrОknОk. AУánlom ПОlСasználnТ О tОvékОnyséРОk
ПОУlОsztésО és kutatása során, valamint a Сazánkban műköН tűzoltósáРok képzésТ rОnНszОrébОn.
ÉrtОkОzésОmet – átszОrkОsztést kövОt Оn – УОРyzОtként, sОРéНlОtként, szakmaТ lОírásként, a
témaУavaslatként aУánlom a NKE KatasztróПavéНОlmТ IntézОt, a HHK KatonaТ MűszakТ DoktorТ
Iskola, a KatasztróПavéНОlmТ OktatásТ Központ, a SzОnt István EРyОtОm Вbl MТklós
ÉpítéstuНományТ Kar Tűz- és KatasztróПavéНОlmТ IntézОt és más ПОls Пokú tanТntézményОkbОn.
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A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA
Az értОkОzésОmbОn röРzítОttОkОt, a kutatómunkám mОРállapításaТt, kövОtkОztОtésОТt, valamТnt
kutatásТ ОrОНményОТt az alábbТak szОrТnt Уavasolom ПОlСasználnТ:
1. Az értОkОzésОm ОrОНményОТ ПОlСasználСatóak a СazaТ és nОmzОtközТ szabályozók és
szakmaТ aУánlások korszОrűsítésérО, valamint a tartálytűzoltás, különösОn a mobТl
tartálytűzoltás tОrvОzésérО szolРáló számításТ ОlУárások és szakmaТ kövОtОlményrОnНszОr
továbbПОУlОsztésО során.
2. A tartálytűzoltásСoz kapМsolóНó létОsítésТ és üzОmОltОtésТ Пolyamatok Оl készítésénОk és
véРrОСaУtásának ПОУlОsztésО és optТmalТzálása érНОkébОn.
3. A tartálytűzoltás taktТkaТ ОlУárásrОnНУénОk ПОУlОsztésО és a tűzoltásТ tОvékОnyséР
СatékonysáРának Уavítása során.
4. A kutatásaТm során tОtt mОРállapításokat, kövОtkОztОtésОket és ОrОНményОket a mobil
tartálytűzoltás

által

okozott

környОzОtszОnnyОzés

МsökkОntésérО,

az

oltóanyaР

ПОlСasználás mérséklésО, valamТnt úУ, kОНvОz bb környОzОttОrСОlésТ УОllОmz kkОl
renНОlkОz oltóanyaРok alkalmazásának bОvОzОtésО által.
5. A tartálytűzoltás érНОkébОn készОnlétbОn tartott, ТllОt lОР a tartálytűzoltásra Тs
alkalmazСató Оr Пorrások rОnНszОrbО ПoРlalására, és Оzáltal a naРytОlУОsítményű mobТl
tűzoltásТ képОsséРОk műköНésТ bТztonsáРának Уavítására.
6. A mobТl ОszközökkОl véРrОСaУtásra kОrül

tartálytűzoltás műszakТ ОszközОТnОk

СatékonysáР és műköНésТ bТztonsáР növОlésО érНОkébОn, különösОn a tűzoltó
РépУárművОk és МsОrОПОlépítményОk, a közös-tОnРОlyű por-Сab kombТnált oltósuРárral
műköН Оszközök, a naРytОlУОsítményű Сab- vízáРyúk, a mobТl tartálytűzoltó-központok,
az oltóvízОllátás, a Сabképz anyaР Оllátás és a СabképzésТ Оszközök ПОУlОsztésО során.
7. A tartálytűzoltásra alkalmas СazaТ készОnlétТ rОnНszОr továbbПОУlОsztésérО, az orszáР
katasztróПavéНОlmТ rОnНszОrénОk, valamТnt a naРytОlУОsítményű tartálytűzoltásra alkalmas
képОsséРОkkОl rОnНОlkОz létОsítményОk Оr ПorrásaТnak összОСanРolása által.
8. A naРytОlУОsítményű tűzoltás, Сabbaloltás és tartálytűzoltás СatékonysáРának és
bТztonsáРának ПОУlОsztését Мélzó proРramok kТНolРozására és véРrОСaУtására, különös
tОkТntОttОl a tartályok és ПОlПoРótОrОТk, valamТnt a kapМsolóНó tОМСnolóРТák tОrülОtén
véРrОСaУtanНó bОavatkozásТ ПОlaНatok optТmálТs és bТztonsáРos véРrОСaУtásáСoz
ОlОnРОНСОtОtlОn képzésТ proРramokra.
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9. TovábbТ kutatások és ПОУlОsztésОk Тrányának mОРСatározása érНОkébОn, különösОn
a. a

mobil

tartálytűzoltás

tОrvОzését

mОРalapozó

számításТ

móНszОrОk

továbbПОУlОsztésО során a szabaНéРés ТН tartamának, valamТnt a Сatékony
műköНésű Сűt bОrОnНОzésОk oltásТ ТН rО és a szükséРОs СabolНat-aНaРolásТ
ТntОnzТtásra kТПОУtОtt Сatásának vТzsРálatára vonatkozóan;
b. az olaj- és víztaszító tulaУНonsáРú, ürОРОs РyönРyökb l álló úszóképОs tűzálló
„szárazСab” РyakorlatТ Сasznosítására ОlУárás kТНolРozására, valamТnt Сasonló
alkalmazСatósáРТ УОllОmz kkОl rОnНОlkОz anyaРok ПОlkutatására, kТПОУlОsztésérО.
10. ÉrtОkОzésОm különböz részОТ ПОlСasználСatóak jegyzetek, sОРéНlОtek, szakmaТ lОírások
összОállítása során ПОls Пokú tanТntézményОkbОn, valamТnt a Сazánkban műköН
tűzoltósáРok képzésТ rОnНszОrébОn.
A SZERZ

TÉMAKÖRŰ L KÉSZÜLT PUŰLIKÁűIÓS JEGYZÉKE

LEKTORÁLT SГAKMAI FOLВÓIRATCIKKEK (ON-LINE IS)
MaРyarorszáРon mОРУОlОn ТНОРОn nyОlvű ПolyóТratban
1. PТmpОr László, Mészáros Гoltán, KosОkТ HТrosСТ: LarРО sМalО НТОsОl oТl burns; AARMS
AМaНОmТМ anН ApplТОН RОsОarМС Тn MТlТtary anН PublТМ ManaРОmОnt SМТОnМО VolumО 13,
IssuО 2, 201Ő. pp. 329-336
MaРyar nyОlvű mértékaНó ПolyóТratban
2. PТmpОr László: OltóСab mozРásának vТzsРálata ПolyaНékПОlülОtОn; VéНОlОm katasztróПaés tűzvéНОlmТ szОmlО ISSN 1218-2958 2010. БVII. évПolyam 3. szám pp. 17-20.
3. PТmpОr László: TűzvОszélyОsПolyaНék-tároló tartályok és УОllОmz tűztípusaТk VéНОlОm
KatasztróПavéНОlmТ SzОmlО ISSN 1218-2958 2012. БIБ. évПolyam 2. szám pp.21-25.
4. PТmpОr László: HyНro-Chem – Сa rövТН a porsuРár VéНОlОm KatasztróПavéНОlmТ SzОmlО
ISSN 1218-2958 2012. БIБ. évПolyam ő. szám pp.19-22.
5. PТmpОr László: TűzvОszélyОs ПolyaНékot tároló tartályok ПОlПoРótér-tüzОТnОk oltása;
VéНОlОm KatasztróПavéНОlmТ SzОmlО ISSN 1218-2958 2012. БIБ. évПolyam 3. szám
pp.15-19.
6. PТmpОr László: DryFoam – tűzoltóСab víz nélkül; VéНОlОm KatasztróПavéНОlmТ Szemle
ISSN 1218-2958 2014. ББI. évПolyam 1. szám pp.61-63
7. MóroМza ÁrpáН, PТmpОr László: CsОppПolyósított szénСТНroРén Рázok vasútТ szállítása;
VÉDELEM KatasztróПavéНОlmТ SzОmlО 22. (5): pp. 9-12. (2015)
8. MóroМza ÁrpáН, PТmpОr László: VasútТ balОsОtОk – MobТl vészátПОУt МsОppПolyósított
szén-СТНroРén РázokСoz; VÉDELEM KatasztróПavéНОlmТ SzОmlО 22.(6): pp. 15-17.
(2015)
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NEM LEKTORÁLT SГAKMAI FOLВÓIRATCIKKEK
MaРyar nyОlvű МТkk
9. PТmpОr László: AtmoszПérТkus tárolótartályok tüzОТnОk oltása – MobТl tartálytűzoltás és
kísérlОtОk a FER tűzoltósáРnál; MOL Magyar Olaj- és GázТparТ Rt. Szakmai
TuНományos KözlОményОk ISSN 1217-2820 200ő/2. szám. pp. 201-220
10. PТmpОr László: Tűzoltó Рyakorlópálya a MOL Nyrt. DunaТ FТnomítóУában I. VéНОlОm
katasztróПa- és tűzvéНОlmТ szОmlО ISSN 1218-29582007. Ő. szám pp. 43-44
11. PТmpОr László: Tűzoltó Рyakorlópálya a MOL Nyrt. DunaТ FТnomítóУában II. VéНОlОm
katasztróПa- és tűzvéНОlmТ szОmlО ISSN 1218-2958 2007. ő. szám pp. 25-28
12. PТmpОr László: NО véРОzzО ОmbОr a РépОknОk való munkát! FlórТán Press Magyar
TűzbТztonsáРТ SzakПolyóТrat ISSN 121ő-492x pp.372-373 20. évПolyam 9. szám, 2011.
13. PТmpОr László: ÚУ táv(latok) a porraloltásban: a HyНro-CСОm tОМСnolóРТa; FlórТán PrОss
MaРyar TűzbТztonsáРТ SzakПolyóТrat, ISSN 121ő-Ő92б 22. évПolyam ő. szám, 2013.
máУus pp.188-193
NEMГETKÖГI SГAKMAI KONFERENCIA KIADVÁNВÁBAN MEGJELENT EL

ADÁS

LОktorált ТНОРОn nyОlvű Оl aНás
14. László PТmpОr: Tasks anН obУОМtТvОs oП tСО organization Lastfire - Researches and tests of
FER Fire brТРaНО. In:
6.

К

Ђ

Њ
Ч

К
Њ

К

К

31.ј н р - 0ő. е р р, 2011. ISBN 978-86-84853-83-9 pp.324-337.
NОm lОktorált ТНОРОn nyОlvű Оl aНás
15. László Pimper: The system of mobile tank fire-fighting equipment. In: Konferencia
kТaНvány: Olaj- és VОРyТparТ TűzoltósáРok ő. NОmzОtközТ KonПОrОnМТáУa; Budapest,
2009. november 17-18. KТaНó: FER TűzoltósáР és SzolРáltató KПt. SzázСalombatta;
Compact Disk ISBN 978-963-06-8639-6
16. László PТmpОr: TСО rolО oП tСО mobТlО ПТrО-water supply system in the fire-water supply
of Duna Refinery. In: KonПОrОnМТa kТaНvány: IparТ LétОsítményТ TűzoltósáРok 6.
NОmzОtközТ KonПОrОnМТáУa; BuНapОst, 2011. októbОr 2ő-26. KТaНó: FER TűzoltósáР és
SzolРáltató KПt. SzázСalombatta; Compact Disk ISBN 978-963-08-2468-2
17. László PТmpОr: Tank-fire tests of FER Fire Brigade In: 1st International Professional Day
of the National Association of Industrial Fire BrТРaНОs, TТszaúУváros, 2012. máУus 16.
ISBN 978 -963-08-4023
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18. László PТmpОr: Dry poаНОr-foam dual agent firefighting: If the throw range of dry
poаНОr Тs too sСort…; IparТ LétОsítményТ TűzoltósáРok 8. NОmzОtközТ KonПОrОnМТáУa,
Budapest 2015. November 10-11. FER TűzoltósáР és SzolРáltató KПt. SzázСalombatta,
2015. pp. 1-11. (ISBN:978-963-12-4086-3)
19. PТmpОr

László:

VízmОntОs tűzoltó Сab alkalmazásának kutatása;

VÉDELEM

TUDOMÁNВ: KatasztróПavéНОlmТ onlТnО tuНományos ПolyóТrat: pp. 15-29. (2016).
20. PТmpОr László: Az olaj- és víztaszító tulaУНonsáРú, ürОРОs РyönРyökb l álló, úszóképОs
tűzálló szárazСab tartálytűzoltására történ

alkalmazása; VÉDELEM TUDOMÁNВ:

KatasztróПavéНОlmТ onlТnО tuНományos ПolyóТrat: pp. 44-64. (2016).
HAГAI SГAKMAI KONFERENCIA KIADVÁNВBAN MEGJELENT
21. Pimper László: A mobТl tartálytűzoltás alapvОt kérНésОТ – az olНatТntОnzТtás KonПОrОnМТa
kТaНvány: Olaj- és VОРyТparТ TűzoltósáРok ő. NОmzОtközТ KonПОrОnМТáУa Budapest,
2009. november 17-18. KТaНó: FER TűzoltósáР és SzolРáltató KПt. SzázСalombatta;
Compact Disk ISBN 978-963-06-8639-6
22. PТmpОr László: A bОavatkozók С Сatás ОllОnТ véНОlmО a tartálytűz-oltás során
KonПОrОnМТa kТaНvány: IparТ LétОsítményТ TűzoltósáРok 6. NОmzОtközТ KonПОrОnМТáУa;
Budapest, 2011. októbОr 2ő-26. KТaНó: FER TűzoltósáР és SzolРáltató KПt.
SzázСalombatta; Compact Disk ISBN 978-963-08-2468-2
23. PТmpОr László: NaРymérОtű atmoszПérТkus tárolótartályok tűzoltása. Konferencia
kТaНvány: IparТ LétОsítményТ TűzoltósáРok 7. NОmzОtközТ KonПОrОnМТáУa; BuНapОst,
2013. november 27-28. KТaНó: FER TűzoltósáР és SzolРáltató KПt. SzázСalombatta;
Compact Disk ISBN 978-963-08-7588-2
A DOKTORJELÖLT SZAKMAI-TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZA
Név: PТmpОr László
Születési hely, id : TapolМa, 1971. УúlТus 12.
KözОl két és Пél évtТzОНОs tűzoltóТ pályaПutásom során Оls sorban a tűzoltás és műszakТ mОntés
szaktОrülОtén szОrОztОm szélОskörű Рyakorlatot lakossáРvéНОlmТ és ТparТ tОrülОtОn.
22 évО töltök bО különböz vОzОt Т bОosztásokat. Az Оlmúlt két évtТzОНbОn a százСalombattaТ
DunaТ FТnomító П ПoРlalkozású létОsítményТ tűzoltósáРán НolРozom, számos tűz- és kárОsОt
ПОlszámolásában vОttОm részt. TízОНТk évО vОzОtОm a FER TűzoltósáР és SzolРáltató KПt.-t, mely
napУaТnkra az orszáР Сét naРyobb olaУ- és vОРyТparТ központУában műköНtОt létОsítményТ
tűzoltósáРot.
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VОzОt Т tОvékОnyséРОm mОllОtt közrОműköНöm a katasztróПavéНОlmТ és tűzvéНОlmТ szakОmbОrОk
ПОlkészítésébОn, Оl aНásokat tartok, konzulОnsТ ПОlaНatokat látok Оl. Az Оlmúlt évОkbОn tТzОnОРy
alkalommal sОРítОttОm konzulОnsként a NОmzОtТ KözszolРálatТ EРyОtОmОn, a SzОnt István
Egyetemen, valamТnt az ÓbuНaТ EРyОtОmОn szakНolРozatot készít СallРatók munkáУát, УОlОnlОР
két készül szakНolРozat konzulОnsО vaРyok.
Különböz

szakmaТ szОrvОzОtОk tОvékОnyséРébОn Тs szОrОpОt vállalok, alОlnökО vaРyok a

LétОsítményТ TűzoltósáРok OrszáРos SzövОtséРénОk. TaРУa vaРyok a MaРyar Tűzoltó SzövОtséР
ОlnökséРénОk, mОlynОk NОmzОtközТ BТzottsáРát is vezetem.
RОnНszОrОsОn

tartok

Оl aНást

különböz

szakmaТ

Пórumokon,

СazaТ

konПОrОnМТákon, vОzОtОm a kétévОntО Сazánkban mОРrОnНОzésrО kОrül

és

nОmzОtközТ

IparТ LétОsítményТ

TűzoltósáРok NОmzОtközТ KonПОrОnМТáУa szОrvОz bТzottsáРát. KutatásaТm során nОvОs külПölНТ
kutatókkal, szakemberОkkОl és szОrvОzОtОkkОl műköНök ОРyütt.
Tanulmányaim: Az Вbl MТklós MűszakТ F Тskolán tűzvéНОlmТ mérnökТ НТplomát szereztem, a
PénzüРyТ és SzámvТtОlТ F Тskolán közРazНasáРТ szakoklОvОlОs mérnökként véРeztem, majd a
ГrínyТ MТklós NОmzОtvéНОlmТ EРyОtОm BolyaТ János KatonaТ MűszakТ Karon oklОvОlОs
katasztróПavéНОlmТ mérnök szakképzОttséРОt szОrОztОm.
Nyelvismeretem: ПОls Пokú anРol „C” és alapПokú némОt „C” típusú nyОlvvТzsРával
rendelkezem.
Szakmai pályafutásom:
1992-1996

VОszprém

mОРyébОn,

AУka

Város

HТvatásos

ÖnkormányzatТ

TűzoltóparanМsnoksáРon szolРáltam.
1996-2006

SzázСalombattán, a MOL DunaТ FТnomító П ПoРlalkozású létОsítményТ
tűzoltósáРán (FER TűzvéНОlmТ SzolРáltató EРyОsülés) különböz vОzОt Т
bОosztásokat – szolРálatvОzОt , tűzoltásТ és mОntésТ osztályvОzОt , ОРybОn
ТРazРató- és paranМsnokСОlyОttОs – töltöttОm bО.

2007-

A FER TűzoltósáР és SzolРáltató KПt.-t vezОtОm üРyvОzОt ТРazРatóként,
ОРybОn tűzoltóparanМsnokként.

Elismeréseim:

BОlüРymТnТsztОrТ ОmléktárРy ОlТsmОrés (201ő)

Űudapest, 2016. április 1ő.
Pimper László
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