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E-1
BEVEZETÉS AZ ÉGÉSELMÉLET ÉS OLTÓANYAG
ISMERET TÉMAKÖRÉHEZ
A tűz az emberiség történetében már a jégkorszak idején ismert volt. Az akkori ősember
rendelkezett a tűz előállítására vonatkozó ismeretekkel, hiszen rájött, hogy két könnyen
gyulladó fa összedörzsölésével létrehozható az a hőmennyiség, amely képes lángra lobbantani
éghető anyagokat.
Nagy szerepe volt az emberiség történetében a tűz iránti tiszteletnek, amelyre vallások
alapozódtak.
Arisztotelész a négy elem egyikének nevezte. Az ember először az időjárás viszontagságai
ellen, majd táplálkozásánál használta fel a tüzet, mely később eszközkészítésnél is
meghatározó volt (fémszerszámok).
A tűz hasznos volta mellett nagy károkat is okozott. A civilizáció terjedésével növekedett a
tűzveszély, tűzvész keletkezésének lehetősége.
Időszámítás előtt 64-ben Róma nyolc napon át égett, közben 18 kerületből tíz teljesen
elpusztult.
A középkor legnagyobb tűzvésze 1666-ban, Londonban volt, ahol 13200 ház és 89 templom
vált a tűz martalékává.
Az újkorban Moszkva égésénél, 1812-ben nyolc nap alatt 9156 házból csak 2626 maradt
épen.
1842-ben Hamburgban 4519 épület semmisült meg.
San Francisco-ban az 1906-os földrengés következményeképpen a romba dőlt városban kb.
10 km2 kiterjedésű tűztenger alakult ki, s a város majd’ teljesen elpusztult.
A II. világháború pusztító légitámadásai váltottak ki a közelmúlt történetében hatalmas
tűzvészeket.
Az ember tevékenységében az égés volt az első kémiai folyamat, amely tudatos volt. A tűz és
az égés kérdése a legősibb idők óta érdekelte a kor „tudósait”, az emberiséget.
Az égés jelenségének megmagyarázására az első kísérletet a XVIII. század vegyészei tették a
„flogiszton” elmélet kapcsán.
Ezen elmélet szerint az égés az anyag szétválása, flogisztonra (olyan anyagra, amely
szétoszlik a légkörben) és maradék anyagra, a földre.
Elsőként a XVIII. század zseniális orosz tudósa, Lomonoszov magyarázta az égést
tudományos megközelítésből, mint a forró anyag és a „levegő nehéz részecskéi” (ma oxigén)
egyesülésének folyamata.
1773-ban Lavoisier francia tudós megismételve Lomonoszov kísérletét, megállapította, hogy
a levegőnek 1/5-öd része egyesül a felmelegített fémmel. Így jutott az égés „oxigénelméletének” gondolatához. Az égés folyamatának még tökéletesebb megismerése,
tudományos tanulmányozása azóta is fontos kérdés és a világ számos tudományos központja,
laboratóriuma foglalkozik e téma vizsgálatával.
Nekünk tűzoltóknak is – ahhoz hogy eredményesen készülhessünk fel a tűz elleni védekezésre
– szükségünk van az égés és a tűz tulajdonságainak, majd ennek alapján az oltás alapelveinek,
az oltóanyagok felhasználásának megismerésére és elsajátítására.

Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltételei, fajtái
A hőtan alapismeretei
A bevezetőben szükséges a hőtan alapismereteit röviden áttekinteni – illetve a már tanultakat
feleleveníteni –, mert a hőtan fogalmának ismeretei nagymértékben elősegítik az égés, a
hőátadás formái, valamint az oltóanyagok könnyebb megismerését.
A hő az energia egyik fajtája. A hőenergiát a hőforrás biztosítja. Hőforrásnak nevezzük
mindazt a helyet, ahol, vagy ahonnan hőenergia szabadul fel. Hőforrások például a Nap, a
Föld (vulkánok, melegvíz-források), a mechanikai munka (ütés, súrlódás, összenyomás), a
vegyi folyamatok (égés), a villamos áram, az atomok bomlása, stb. Hőforrás továbbá minden
magasabb hőmérsékletű test, míg hőmérsékletkülönbség áll fenn a test és a külső hőmérséklet
között.
A hőenergiának két meghatározó, jellemző adata van:
– a hőmérséklet,
– a hőmennyiség.
A hőmérséklet
A testnek azt az állapotát, amely a különböző hőérzetet kelti, a hőmérséklettel jellemezzük. A
test belső energiája összetevődik egyrészt a testet felépítő atomok, molekulák rendezetlen
mozgásából, másrészt az atomok, molekulák helyzeti energiájából. Ha hő okozta
halmazállapot-változás vagy kémiai reakció nincs, akkor a hőmérséklet mutatja a testek belső
energiájának növekedését.
Mérőeszközök, mértékegység, mérés
A testek hőmérsékletének meghatározásához különböző mérőeszközöket, hőmérőket
használunk. Működésük alapelve az, hogy a hőmérséklet változásakor a testek számos
tulajdonsága megváltozik (térfogat, fajsúly, rugalmasság, szín, stb.).
A hőmérők hőmérsékleti beosztásának alappontja: a desztillált víz fagyáspontja és
forráspontja normális légnyomás (1 atm) mellett (1 atm = 1,01325 bar).
A két alappont közötti távolságot Celsius 100, Reamur 80, Fahrenheit pedig 180 egyenlő
részre (fokra) osztotta be. Fahrenheit a jég olvadáspontját 32 F-kal jelölte.
Hazánkban a mindennapi életben a Celsius-féle hőskálát használják. Jele: C
A hőmérséklet az SI mértékrendszerben Kelvin skálán mérhető, ahol a beosztás megegyezik a
Celsius skáláéval, azonban 273 fokkal a jég olvadási pontja alatt kezdődik. Az ún. abszolút
zéró foknak a jelentősége abban van, hogy ennél a hőmérsékletnél a test molekulái már teljes
nyugalomban vannak.
Az átszámítás: a mindenkori C-on megadott mennyiséghez 273 C-ot hozzáadnak és így K-ban
kapjuk meg az adott mennyiséget.

A hőmennyiség
Általában valamely test hőmérsékletének megváltozását annak tulajdonítjuk, hogy a test
hőmennyiséget vesz fel vagy ad le.
Ha például hideg és meleg vizet összeöntünk, akkor langyos vizet kapunk. Tehát ha két
különböző hőmérsékletű test érintkezik egymással, a hőmérsékletek kiegyenlítődnek. Ez arra
vezethető vissza, hogy a melegebb test a hidegebbnek bizonyos hőt ad át, így termikus
kölcsönhatás jön létre.
Tapasztalataink tehát arra utalnak, hogy a hőjelenségek értelmezésére a hőmérsékleten kívül
még más, új fogalmat is be kell vezetni.
A hőmennyiség a termikus energiacsere jellemzésére szolgáló fizikai mennyiség. Tehát a
hőfolyamatok során átadott energia a hőmennyiséggel jellemezhető.
Jele: Q
Mértékegysége: Joule (J)
Függ: – a hőmérséklettől (T),
– a tömegtől (m),
– az anyagminőségtől.
Miután a hőmennyiség a munkavégzéssel analóg fogalom, így mértékegysége megegyezik a
munka mértékegységével.
1 J = 1 Nm = 1 m2kg/s2
Fajlagos hőkapacitás (fajhő)
Az anyag minőségére jellemző állandó, amely annak a hőmennyiségnek a számértékét jelöli,
amely 1 kg tömegű anyag hőmérsékletének 1 K-nel, azaz 1 °C-kal történő emeléséhez
szükséges.
Azonos viszonyok mellett a kisebb fajhőjű test gyorsabban, a nagyobb fajhőjű test lassabban
melegszik fel.
Jele: c
Mértékegysége: J/kgK
Például:

cvíz = 4186 J/kgK = 4,2 KJ/kgK

Égéshő
Égéshő az a hőenergia-mennyiség, amely 1 kg szilárd, illetve cseppfolyós, vagy 1 m3
légnemű, 293 K hőmérsékletű anyag tökéletes elégése folyamán felszabadul.
Jele: Hf
Mértékegysége: J/kg
Gyulladási pont (hőmérséklet) az a hőmérséklet, amelynek hatására az adott anyag – az
iniciáló gyújtóforrás elvétele után is – ég. Az anyag égése önfenntartóvá válik.
Fűtőérték az a hőmennyiség, amely az éghető anyag súly-, vagy térfogategységének
elégetésénél felszabadul. Az anyagok égéshőmérséklete nem állandó, az égés folyamán
azoktól a feltételektől függően változik, amelyek között az égési folyamat végbemegy.

Hőátadási formák
Az égés, illetve a tűz terjedésének alapvető feltétele, hogy gyújtás során, valamint a tűz
kialakulását követően képződő hőmennyiség továbbjuthasson a még nem égő részekhez, azok
meggyulladásának előkészítése érdekében.
Ha két különböző hőtartalmú, illetve hőmérsékletű test kapcsolatba kerül egymással, illetve
ha köztük hőmérsékletkülönbség van, akkor közöttük hőkicserélődés indul meg, tehát a
melegebb test hőt ad le, a hidegebb pedig hőt vesz fel. Ennek a jelenségnek a neve a
hőterjedés, illetve a hőátadás.
A hőátadás a termikus energia átmenete hő alakjában melegebb testről a hidegebbre.
Tapasztalataink szerint a hő(mennyiség) egyik testről a másik testre, illetve az egyik helyről a
másik helyre lényegében háromféle módon terjedhet.
Hővezetés
A hő az anyag szerkezetén belül a melegebb helyről a hidegebb felé terjed úgy, hogy ott
anyagáramlás nem jön létre. Tehát az anyagban a molekulák, illetve az atomok rendezett
mozgást nem végeznek, hanem rendezetlen hőmozgásuk energiájának egy részét ütközések,
rezgések útján a szomszédos részecskéknek adják át.
Tehát a hővezetés a hőátadásnak az a módja, ahol a hő a testben részecskéről részecskére
terjed anélkül, hogy a közeg vándorolna.
A hővezetés anyaghoz kötött hőátadási mód, légüres térben nem jöhet létre.
Jó hővezetők a fémek.
Rossz hővezetők, tehát jó hőszigetelők pl. a fa, a porcelán.
A folyadékok és a gázok hővezető képessége igen csekély. A hővezetési tényező jele: λ,
mértékegysége: J / smK.
A hővezetés jelentése: egységnyi hosszú és keresztmetszetű anyagon, egységnyi idő alatt
áthaladó hő számértéke egy fok hőmérséklet-különbség esetén.
Belső hővezetés: ugyanazon test anyagán (atomjain) keresztül terjed a hő.
Külső hővezetés: a hő két egymással érintkező idegen test között az érintkezési felületen
átvezetődik.
Hőáramlás
Folyadékokra és gázokra jellemző hőterjedési mód, amelynél a hőenergiát a közeg részecskéi
viszik magukkal a melegebb helyről a hidegebb felé. Az anyagáramlással nem járó
hővezetéssel szemben a konvekció anyagáramlással járó energiatranszport.
A konvekció alapja az a jelenség, amikor a folyadékok és gázok sűrűsége melegítés hatására
csökken, ezért a kialakuló felhajtóerő hatására felfelé áramlanak. A jelenség egészen a teljes
hő-kiegyenlítődésig tart, majd hő átadása után – lehűlve – újra lesüllyednek.
A hőáramlás tehát olyan anyagáramlással járó hőátadási mód, amely nemcsak hőenergiát,
hanem például tűz esetén annak égéstermékeit (füstgáz, korom) is képes elszállítani.

Hősugárzás
Hősugárzás útján hőenergia úgy juthat egyik testről a másikra, hogy a testek közötti tér
észrevehetően nem melegszik fel, illetve a hőátadáshoz a testek közötti térben közvetítő
közegként anyag nem szükséges. A hőátadásnak ez a módja tulajdonképpen elektromágneses
sugárzás.
Tapasztalatok szerint a test által kibocsátott energia rohamosan nő a hőmérséklettel, továbbá
az egyébként hasonló körülmények között a fekete és durva felületű testek több energiát
nyelnek el és többet is sugároznak ki, mint a fényes, sima felületek.
Valamely testre eső, más testek által kisugárzott energia sorsa a következő lehet:
– visszaverődik,
– elnyelődik,
– áteresztődik.
Tűz esetén a szomszédos létesítmények védelmekor számolnunk kell a hősugárzás okozta
felmelegedés veszélyével.

Az égés fogalma – feltételei
Az égés csak akkor indulhat meg és maradhat fenn, ha az éghető anyag, és a levegő megfelelő
mennyiségű oxigénje (oxidáló anyag), valamint ha az égés megindulásához szükséges
gyulladási hőmérséklet azonos térben és időben rendelkezésre áll. Az égést és az égés
feltételeit legegyszerűbben egy egyenlő oldalú háromszöggel lehet érzékeltetni.
ÉA = éghető anyag
O = az égéshez szükséges oxigén
GYF = megfelelő hőmérséklet, gyújtóforrás
A három feltétel egy időben és térben való megléte.
É

O

GYF

Éghető anyag
Azok az anyagok, amelyek oxigénnel hőfejlődés mellett egyesülnek. Nem vonható éles határ
az éghető anyagok, illetve a jól vagy nehezen éghetők között.
–
–
–

Általában éghetőek azok az anyagok, amelyek tűz vagy hő hatására lángra lobbannak,
parázslanak, szenesednek és a tűzforrás eltávolítása után a fenti jelenségek tovább
fennmaradnak.
Nehezen éghetőnek nevezzük az anyagokat, ha azok tűz vagy hő hatására lángra
lobbannak, parázslanak vagy szenesednek, de a gyufa vagy hőforrás eltávolítása után a
jelenségek megszűnnek.
Nem éghetőnek nevezzük az anyagok azon körét, amelyek tűz vagy hő hatására nem
lobbannak lángra, nem parázslanak és nem szenesednek.

Oxigén (levegő), oxidáló anyagok
A levegő 21 %-a oxigén, ami az égéshez elegendő. Ha az
O2 = 18-14 % között van, tökéletlen;
O2 = 10 % alatt van, megszűnik az égés.
Például: 1 kg fa elméleti levegő szükséglete:
vagy:

5,9 kg
4,5 m3.

Az oxigénhordozó anyagok összetételében vegyileg lekötött állapotban található az égéshez,
illetve gyulladáshoz szükséges oxigén, ezért az ilyen éghető anyagok égéséhez nem szükséges
a levegő oxigénje.
A különböző peroxidokat, gyakran alkalmazzák gyújtó keverékekben, mint oxigénhordozó
anyagokat (robbanóanyagok).
Vannak olyan anyagok, amelyek a lekötött oxigént magas hőmérsékleten megnövekedett
intenzitással adják le (zárt rendszerben is).
Például:

vízből vagy széndioxidból
Mg + H2O = MgO + H2
2Mg + CO2 = 2MgO + C

Oxigént nem tartalmazó anyagok, amelyek mint oxidáló anyagok reagálnak.
Gyújtóenergia (megfelelő hőmérséklet)
Az égési folyamat létrejöttéhez, ahhoz, hogy az éghető anyagból az égési gőzök, gázok
eltávozzanak, vagy egymással egyesülni tudjanak, az anyagtól függően különböző
hőmennyiségre, gyulladási hőmérsékletre van szükség.

Gyulladási folyamat
Az anyagok égése gyulladással kezdődik, az égést a gyulladás folyamata előzi meg.
Gyulladás előtti változások:
Fizikai változások:
– hőmérséklet-emelkedés – a legfontosabb változás,
– halmazállapot-változás (szublimáció),
– alakváltoztatás.
Az égés előfeltételének tekinthető –a hőmérséklet-emelkedés következménye az alak-, illetve
a halmazállapot-változás.
Kémiai változások:
A hőmérséklet emelkedésével az anyagok bomlása is megkezdődik, égési gőzök, gázok
áramlanak ki a felhevített anyagból. A bomlás a fokozódó hővel párhuzamosan nő. Néhány
szilárd éghető anyag bomlási (gázosodási) hőmérséklete:
lignit:
fa:
barnaszén:

100-110 °C
160 °C
130-170 °C

A bomlás megkezdése után az anyag kémiai összetétele is érthetően megváltozik
(szenesedik).
Gyulladásnak nevezzük az olyan gyújtóforrás által bevezetett égés kezdetét, amelynek
hőmérséklete észrevehetőleg magasabb az illető anyag gyulladási pontjánál.
A gyulladási hőmérséklet az, amelyre az anyagot hevíteni kell, hogy önmagától
meggyulladjon, illetve az a hőmérséklet, ahol már nem szükséges külső hőközlés az égés
továbbterjedéséhez.
Az égéshez vagy gyulladáshoz adott aktiválási energia szükséges.
Aktiválási energia – az adott hőmérsékleten vett közepes értékhez viszonyított – az a
minimális belső energiatöbblet, amely a molekulát aktívvá teszi. Aktiválás – energia-felvétel.
Gyulladási fészeknek nevezzük azt a tértartományt, ahol az éghető anyag meggyulladása
térben elhatárolható helyen, gyulladásra képes rendszerben bekövetkezik.
Öngyulladásnak nevezzük azt a gyulladási folyamatot, amely külső hőforrás hatása nélkül
jön létre. Az anyag a gyulladási hőmérsékletet önmaga hozza létre az anyagban végbemenő
hőtermelő folyamat eredményeképpen. A felmelegedés lehet vegyi reakció (pl. a szén
telítetlensége), vagy biológiai mikroorganizmusok tevékenységének eredménye.
A felmelegedés elérheti az öngyulladási hőmérsékletet.

A sejttevékenység hőemelkedéshez vezet, ami kb. 70 °C-ig tart, itt elpusztulnak a
baktériumok.
A növényi anyagokban a hőemelkedés nem fejeződik be, mert néhány szerves anyag (fehérje)
itt elbomlik, és porózus szenet kapunk, amely képes a gőzök, gázok
Lassú égés: fényjelenség nélkül, alig érzékelhető hőmérséklet-emelkedéssel megy végbe. Az
anyagok a gyulladási hőmérséklet alatt nagyon lassan egyesülnek az oxigénnel (pl.: emberi
légzés, korrózió, rothadás, erjedés). Ennél a típusú égésnél ugyanannyi hő keletkezik, mint a
gyors égésnél, de – a hosszú idő alatt – a környezet szinte észrevétlenül elvezeti a keletkezett
hőt. A lassú égésnek az öngyulladásnál nagy jelentősége van.
Tökéletes égés akkor következik be, ha elegendő oxigén van jelen és a keletkező végtermék
nem tartalmaz további éghető anyagot. A tűz során ez a típusú égés ritkán tapasztalható.
Tökéletlen égés elégtelen mennyiségű oxigén esetében következik be. Az égéstermékek
tartalmaznak további éghető anyagot (pl. szénmonoxid). Ebből 0,4 % feletti koncentráció
halálos.
Tűzoltáskor az ilyen égéstermékek maró, mérgező, az oltási munkát nehezítő füstgázokat
képeznek, ezen kívül gyúlékonyak és a levegő oxigénjével robbanóképes elegyet képeznek
(szúróláng).
Különösen pincében, zárttérben nagy mennyiségű anyag tárolása esetén jelentkezhet.
Kinetikai égés, ha a gázok, gőzök a levegő oxigénjével a szükséges arányban még a
begyulladás előtt összekeverednek.
Azonban a kinetikai égést (kémiai robbanást) nem szabad a fizikai robbanással összekeverni.
A fizikai robbanásnál az anyag kémiai összetételében nem szenved változás (túlnyomás,
kazánrobbanás).
A kémiai robbanás olyan vegyi folyamat, amikor valamely anyag elégésénél, bomlásánál,
szétesésénél nagy hőfejlődés mellett igen rövid idő alatt nagymennyiségű gáz fejlődik. Ebben
az esetben az anyag eredeti tulajdonságait elveszti és új anyaggá alakul át.
Diffúz az égés ha az éghető anyag bomlási gázai, gőzei a hő hatására távoznak és úgy égnek
el, hogy az égés folyamán keverednek a levegő oxigénjével.
Izzó égés abban az esetben fordul elő, ha az éghető anyag a bomlás során egyáltalán nem,
vagy már nem tud kibocsátani magából éghető gőzöket, gázokat, ezért a lánggal való égés
nem jöhet létre.

Égéstermékek

Égéstermék az éghető anyag elégése alkalmával keletkező, főként éghetetlen alkotórészeket
tartalmazó termékek gyűjtőneve. Ezek részben légneműek, részben szilárdak.
A gáznemű oxidok képezik az égési gázok fő alkotórészeit.
Az égési gázok mellett nitrogént és egyéb, az égés folyamatában részt vevő alkotórészeket,
valamint el nem használt oxigént is tartalmaz.
A szilárd anyagok részben oxidok, részben az égési anyag el nem égett, illetve nem éghető
alkotórészei.
Az égéstermékek ismerete a tűz oltásánál, valamint a keletkezési ok megállapításánál nagy
segítséget ad. A füst színe a gyorsabb beavatkozást segítheti elő, mivel színéről felismerve
már külső felderítés alkalmával általában meg lehet állapítani, hogy mi ég.
A hamu és salak az anyag összetételének vizsgálatára ad lehetőséget, ami viszont a
keletkezési ok megállapítására döntő bizonyítékot szolgáltathat.
Az égéstermékek összetétele az anyag kémiai összetételétől, az égéshez rendelkezésre álló
oxigén mennyiségétől és azoktól a fizikai feltételektől függ, amelyek között az égési folyamat
végbement.

Égési gáz
A füst zárt fázisa, a füstgáz, legtöbbször vízgőzből és széndioxidból áll. Az összetételt az
éghető anyag vegyi összetétele határozza meg. Csak olyan fajta és mennyiségű gázok
keletkezhetnek, amelyek az anyagok összetételére jellemzőek.
Az éghető tárgyból elszálló gomolyag legtöbb esetben ködből (gőzből) és füstből álló
keverék.

A füst
Füstnek a gáznemű közegben lévő, nagyon kicsi szilárd részecskék eloszlását nevezzük. A
nagyobb méretű részecskék – fajsúlyuknál fogva – korom és hamu formájában kiválnak.
Jellemző a füstök színe és szaga, amely az anyag összetételére utalhat:
pl.:
selyem, bőr – kellemetlen, szúrós szag,
fa – szürkés-fekete szín, gyantás szag,
gyapjú – barna szín,
gumi – feketés-barna szín, kénes szag.
A fehér szín megtévesztő is lehet, hiszen a vízgőz is hasonló színű.
A füst hiánya a tökéletesen égő anyagokra lehet utaló jel, tehát jó oxigén-ellátásra és gyors
tűzterjedésre figyelmeztet.

Korom
Nagyon finom, mélyfekete, víztaszító por, amely grafitszerű szénkristályokból áll.
A koromképződés annál erősebb, minél gazdagabb szénben az éghető anyag, s minél
tökéletesebb az égés.
Pehelykorom: nagyon veszélyes, mert sokáig izzik
hozzájárulhat újabb tüzek keletkezéséhez.

és

ezért

szikraszórással

Hamu
Hamu az éghető anyagok tökéletes (teljes) elégésekor visszamaradó, nem éghető, szilárd
alkotórészek összessége.
A tömör, összesült hamut salaknak nevezzük. Összesülésének oka, hogy az éghető anyag
fémes anyagokat is tartalmaz, ami hő hatására megolvad, majd lehűlés után szilárd anyaggá
áll össze.

E-2
Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése
Halmazállapot és éghetőség
A legtöbb esetben csak a gőzfázisú anyagok képesek égni. A kondenzált fázisú anyagokat
(szilárd, folyadék) gázfázisba kell juttatni, mielőtt a gyújtás és égés bekövetkezhet.
1.)

A szilárd anyagok égése

A szilárd testek melegítés hatására különböző változásokat szenvednek, amelyek jellege függ
a kémiai összetételtől, a molekuláris struktúrától. A gyakorlati tapasztalatok alapján a szilárd
anyagainkat égés szempontjából három nagy csoportra lehet osztani:
1. csoport:

Azok a szilárd anyagok, amelyek szilárd állapotban egyesülnek az oxigénnel,
ezek izzással, parázslással égnek (pl. a fémek, Mg, Al, stb.).

2. csoport: Azok a szilárd anyagok, amelyek szilárd állapotból a hő hatására megolvadnak,
majd párologva a gőzeik égnek (pl. bitumen, zsírok, gyanták és nagyon sok
műanyag).
3. csoport: Azok a szilárd anyagok, amelyek a hő hatására bomlanak és a gáz alakú
termékeik égnek (pl. fa, szén, tőzeg, stb.).
Mivel az éghető gőzfázis követelmény, azok a szilárd anyagok a legkevésbé éghetőek,
amelyek gyakorlatilag nem alakulnak gőzzé azon a hőmérsékleten, amellyel általában
találkoznak, amikor tűzhatásnak vannak kitéve, így nehézfémek, beton és üveg.
A szilárd anyagok közül azok a legéghetőbbek, amelyek viszonylag gyenge melegítésre is
gőzfázisba mennek át, pl. cellulóznitrát. E két határ között foglal helyet a természetes és a
szintetikus anyagok többsége, a fa, a műanyagok, a rostos anyagok, amelyek égésére a
gőzfázis jellemző.
A szilárd anyagok gyúlékonyságának csökkentése ezért két módon történhet. Vagy az
anyagok gőzfázisba vitelének fokát csökkentik, vagy a gőzfázisú anyagot alakítják át kevésbé
gyúlékonnyá.
2.)

Folyadékok égése

Az előzőekben már megállapítottuk, hogy a kondenzált fázisú anyagokat, jelen esetben
(folyadék) gázfázisba kell juttatni, mielőtt a gyújtás és égés bekövetkezhet.
Ismeretes, hogy a folyadékok adott hőmérsékleten párolognak és a folyadék hőmérsékletnek
megfelelően a gőzök meghatározott nagyságú nyomással rendelkeznek. A folyadékok
hőmérsékletének fokozatos emelésével kísérleti úton is meghatározhatjuk azt az értéket,
amelytől a keletkezett gőzök gyújtóforrás hatására belobbannak.
Ezt a hőmérsékletet lobbanáspontnak nevezzük és a következőképpen definiáljuk:

Lobbanáspont: az a legalacsonyabb hőmérséklet, amelynél a folyadék annyi gázt képez,
hogy nyílt láng által meggyújtható, de ennél a hőmérsékletnél a folyadék a
gyújtóforrás eltávolítása után önálló égésre nem képes. A jelenség rövid
ideig láng formájában észlelhető. A lobbanás figyelmeztet arra, hogy a
további hőemelkedés hatására bekövetkezik a gyulladás. Ha a folyadékok
hőmérsékletét a lobbanáspont fölé emeljük és a folyadékot tovább
melegítjük, nő a párolgási sebessége és nő a gőz nyomása, majd adott
hőmérséklet elérése után gyújtóforrás hatására megjelenik a láng, amely a
gyújtóforrás eltávolítása után sem alszik ki, így a folyadék égése
önfenntartóvá válik. A folyadéknak azt a legalacsonyabb hőmérsékletét,
amelynél a gyújtóforrás eltávolítása után is folyamatos az égés, gyulladási
hőmérsékletnek, gyulladáspontnak nevezzük.
A folyadékokat gyúlékonyság szempontjából két nagy csoportra oszthatjuk:
1. csoport: könnyen gyulladó folyadékok, amelyeknek lobbanáspontja 293 K (20 °C) alatti
hőmérsékleten van (pl.: aceton, éter, benzin).
2. csoport: Nehezen gyulladó folyadékok, amelyeknek lobbanáspontja 293 K (20 °C) fölötti
hőmérsékleten van (pl.: kőolaj, pakura).
Alkoholok és aromás szénhidrogének gyulladási jellemzői:
Anyag
Alkoholok:
metil
etil
Aromás
szénhidrogének:
benzol
toluol

Képlet

Sűrűség
kg/m3

Forr. hőm. Lobbanásp.
(K)
(K)

CH3 OH
C2 H5 OH

791
789

337,8
351,1

280,0
284,0

C6 H6
C6 H5 CH3

879
886

353,2
383,7

259,1
279,1

A könnyen gyulladó folyadékok rövid ideig tartó lánggal, elektromos szikrahatásra normál
hőmérsékleten is begyújthatóak, míg a nehezen gyulladó folyadékoknál a gyújtóforrás
behatásának intenzívebbnek kell lenni.
A gőzutánpótlás energiaforrása általában a láng hősugárzása, ami a felületi réteget hevíti. Ez a
felületi réteg hővezetés útján továbbítja a hőenergiát a folyadék belseje felé. Az égő folyadék
által produkált lángmagasság a folyadék párolgási sebességétől és az égési sebességétől függ.
A párolgási sebesség függ:
– a folyadék hőmérsékletétől,
– a gőznyomástól,
– a légáramlás sebességétől,
– a párolgó felület nagyságától, és
– az edény alakjától.

3.)

Gázok égése

A gázok a jelenlévő oxigén-mennyiségtől függően erősebben, vagy gyengébben látható
lángképződés kíséretében égnek el. Égésükre általában a kinetikai égés jellemző. A gázok
sajátságos tulajdonsága, gyorsan kitöltik azt a teret, amely a rendelkezésükre áll (pl. helyiség,
tartály). A gázok és gőzök nem minden koncentrációban képeznek robbanóképes elegyet a
levegővel.
A gyakorlati megfigyelések eredményeként elmondhatjuk, hogy az égésnek mind az éghető
anyag, mind az égést tápláló oxigén oldaláról határa van. Ezt a két határ az alsó és felső
robbanási határ, amelyet a következőképpen definiálhatunk.
Alsó robbanási határ (ARH):

Az olyan gáz-gőz koncentrációt, amelynél a robbanás a
levegőfelesleg következtében még nem lehetséges, alsó
robbanási határnak nevezünk.

Felső robbanási határ (FRH): Az olyan gáz-gőz koncentrációt, amelynél a robbanás a gázgőz felesleg, illetve levegőhiány következtében már nem
lehetséges, felső robbanási határnak nevezzük.
ARH
acetilén – oxigén
benzingőz – oxigén
hidrogén – oxigén

FRH
1,53 %
2,40 %
4,00 %

82,00 %
4,90 %
80,00 %

Az egyes elegyek tulajdonságainak jobb szemlélhetősége végett egy úgynevezett
keverékskálán a szénmonoxid CO és levegő elegyének jellemző tulajdonságait mutatjuk be.
levegő
robbanási tartomány
100 tf%
0
A

C
5

10 12,5
ARH
CO

D
50

75
FRH

0
100 tf%
B

Ha az éghető gáz kerül a szabadba (pl. szénmonoxid - CO), azok levegővel alkotott keveréke
gyakorlatilag a 0 – 100 %-os koncentrációig terjedhet.
Keverési skálánkon az AB szakaszt 100 egyenlő részre osztottuk (a 100 térfogat-százaléknak
megfelelően). Így kettős skála keletkezik, amelyre az A pontból a B pontig az éghető
összetevőket, a B pontból az A pontig a keverék levegőtartalmát vittük fel térfogatszázalékban. Az A és B pont között vannak mindazon keverékek, amelyek a gőzből (gázból)
és levegőből keletkezhetnek. Kísérletek alapján bizonyított, hogy például az 5 % CO-t
tartalmazó szénmonoxid-levegő elegyet elektromos szikrával nem lehet meggyújtani, ugyanez
érvényes a 10 % szénmonoxid-tartalomra. Csak 12,5 % szénmonoxidnál gyújtható meg az
elegy és ekkor robbanásszerű sebességgel ég el. A gőzök vagy gázok ilyen (a skálán C ponttal
jelölt) robbanékony koncentrációját alsó robbanási határnak nevezzük, mert minden alatta
lévő koncentráció nem robban. Annak a határelegynek, amely kevés éghető anyagot és sok
levegőt tartalmaz, csekély fűtőértéke, csekély lángterjedési sebessége, alacsony robbanási
hőmérséklete és csekély robbanási nyomása van. Ha a szénmonoxid-tartalmat az alsó
robbanási határ fölé emeljük, akkor növekszik az elegy robbanási ereje, mert a CO tartalom
növekedésével kevesebb lesz a levegőfelesleg és ezáltal emelkedik a fűtőérték és a robbanási
hőmérséklet. A levegőhiány végül oda vezet, hogy az éghető anyagban gazdag elegy elveszti
gyulladóképességét. A szénmonoxidnál a legnagyobb gyulladóképes koncentráció 75 % COnál van (D pont). A keverési skálán a robbanékony koncentrációk C és D pont közötti területe
a robbanási tartomány. A skálán világosan felismerhető a veszélytelen koncentrációk két
területe. Az első terület azokat a koncentrációkat foglalja magába, amelyek az alsó robbanási
határ alatt A és C pont között van. A másik terület azokat a koncentrációkat tartalmazza,
amelyek a felső robbanási határ felett, a D és B pont között vannak. Mind az első, mind a
második területen az elegyek nem gyújthatók meg és ezért veszélytelenek.
A veszélytelen koncentrációk létezése lehetővé teszi, hogy például a könnyen gyulladó
folyadékok tárolásánál és feldolgozásánál szabályozhatjuk, hogy a keletkező koncentrációk a
felső robbanási határ felett vagy az alsó robbanási határ alatt legyenek. Ezt úgy érjük el, hogy
a raktárhelyiségekben és a gyártási berendezésekben megfelelő hőmérsékleti és
nyomásviszonyokat hozunk létre.
Mindaz, amit a szénmonoxid-elegyről elmondhatunk, érvényes minden más tűzveszélyes gáz
vagy gőz elegyére, azonban minden elegynek megvannak a saját robbanási határai.
A robbanási határok esetében megállapíthatjuk, hogy minél nagyobb a két határ közti
különbség, vagyis minél nagyobb az elegy robbanási tartománya, annál veszélyesebb az
elegy. Legnagyobb (78-60 %) robbanási tartománya van az acetilénnek, hidrogénnek,
szénoxidnak, a legkisebb (4-6 %) a benzinnek, petróleumnak, butánnak, propánnak, stb.

Levegő és szilárd anyagok keverékének égése

A különböző technológiai folyamatok során az iparban (pl.: szövés, aprítás, őrlés, stb.) során
gyakran keletkezik por. Túl azon, hogy ez gyakran az értékes anyag veszteségét, egészségi
károsodást okozhat, a tűzvédelem számára különösen nehéz feladatot jelent, mert gyakran
alakulhat ki robbanásveszélyes keverék.
A por nagy fajlagos felülettel rendelkező, kis szemcsenagyságú részecskék összessége. A
porok szemcseméretei széles határok között mozoghatnak.
A porszemcsék kicsiny tömege lehetővé teszi a levegőbe jutott anyag lebegését hosszabbrövidebb ideig. Az ilyen kisméretű szilárd részeknek a légtérben való elkeveredését
előidézheti a légáramlat, anyagok megmunkálása, épületrészek leomlása, tűzoltásnál kötött
sugár használata, stb. A nagy fajlagos felülettel rendelkező, kis szemcsenagyságú szilárd
anyagoknak és a levegő tökéletes elkeveredésének eredményeképpen robbanóképes
keverékek keletkezhetnek, amelyek gyújtóforrás hatására porrobbanás formájában égnek el.
A különféle anyagok pora a gyújtóforrásoktól függően különféleképpen viselkedik. Közülük
néhány már alacsony koncentrációnál kis intenzitású gyújtóforrás hatására is meggyullad és a
láng gyorsan terjed az egész portérfogatban. Mások viszont csak magas porkoncentráció
esetén és a gyújtóforrás hosszabb behatása után gyulladnak meg. A harmadik porfajta
közönséges körülmények között egyáltalán nem gyújtható meg, bár éghető anyagból áll.
Eszerint a porokat tűzveszélyességi fokuk szerint a következőképpen osztályozhatjuk:
Első osztály: Könnyen gyulladó porok, amelyeknél a láng nagyon gyorsan terjed. A
meggyulladáshoz szükséges gyújtóforrásnak nem kell különösen intenzívnek
lenni, elegendő például egy szikra, a gyufa lángja. Ebbe az osztályba tartozik a
cukor, keményítő, kakaó, faliszt, maláta, zabpelyva, tea, búzaliszt, cikória, kén
pora, stb.
Második osztály: Nehezebben gyulladó porok, amelyeknek meggyújtásához nagyobb
intenzitású gyújtóforrásra van szükség. Ide tartozik a rizsliszt, fűrészpor,
bőrpor, korpa, stb.
Harmadik osztály: Azoknak a poroknak összessége, amelyekben a láng nem terjed, mert az
égési sebesség igen csekély, s mert nem képes arra, hogy a levegőben
tartósan lebegjen, vagy mert elegyítésként nagyobb mennyiségű nem
éghető anyagok tartalmaz. Ebbe az osztályba tartozik a dohány, a korom,
a faszén, a grafit, a koksz, stb. pora is.

Már az előzőekben megállapítottuk, hogy a por meggyújtása és az égésnek a por egész
tömegére való elterjedése csak az éghető anyag és a levegő meghatározott aránya esetén
lehetséges. Ezeket az arányokat a robbanási határértékekkel tudjuk jellemezni.
A porok esetében az alsó robbanási határnál fennálló koncentrációnak kell nagyobb
jelentőséget tulajdonítani, mert a porok felső robbanási határa olyan magas, hogy a legtöbb
esetben nincs gyakorlati jelentősége, hiszen ilyen magas koncentrációkat alig lehet elérni.
Így a cukorpor felső robbanási határának koncentrációja: 13500 g/m3, a tőzegporé: 2200 g/m3.
A porok alsó robbanási határértékénél az égést az alacsony hőmérséklet, az alacsony nyomás,
valamint a láng csekély terjedési sebessége jellemzi.
Ez a koncentráció ugyanazon porfajtára (pl. cukorra) sem állandó, hiszen az a diszperzitás
fokával, a nedvességgel, az illó alkotórész és hamutartalommal, a gyújtóforrás intenzitásával
változik.
A port képző üzemekben a megelőző tűzvédelem gyakorlati kérdéseinek megoldásánál
minden egyes esetben üzemi feltételek között kell meghatározni a por alsó robbanási
határértékét és koncentrációját.
Porfajta
liszt (átszűrt)
szénapor
tőzegpor
szénpor

Szemcseméret
(m)
7,10-5 m-ig
7,10-5 m-ig
7,10-5 m-ig
7,10-5 m-ig

Nedvesség Hamutartalom
(%)
(%)
9,30
2,58
8,19
33,00
16,50
7,80
7,80
32,40

ARH
(103 kg/m3)
30,2
55,4
17,6
114,0

E-3
Az égés megszüntetésének módjai
A láng jellemzése
Az összes folyékony és gáznemű, valamint a legtöbb szilárd éghető anyag lángképződés
közben ég el. A láng az olyan anyagok égésére jellemző, amelyek tűz vagy más gyújtóforrás
okozta hő hatására párologva, vagy gáznemű anyagok fejlődésével éghető elemekre képesek
elbomlani.
A láng tehát az a tér, ahol a gőzök és a gázok elégése végbemegy.
Az éghető anyagból felszabaduló gázok, gőzök nem tartalmaznak oxigént, ezért az égéshez
szükséges levegő oxigénje az égéssel egyidőben hatol be (diffundál) az égési zónába.
Diffúz szerkezetű a láng (pl.: fa, papír, benzin, petróleum égésekor), amikor a felszabaduló
éghető gőzök, gázok előzetesen nem keverednek (elegyednek) a levegővel.
A láng szerkezete
A lángban három – élesen el nem határolható – réteget különböztetünk meg.
1. réteg
A láng belső rétege az éghető anyag bomlástermékeiből, azaz éghető gőzökből és gázokból
áll. Ebben a rétegben oxigén hiányában az égés még nem tud végbemenni, ezért az itt
uralkodó hőmérséklet viszonylag alacsony (a többi réteghez képest).
A láng belső részének térfogata függ a következő tényezőktől:
– az égés felületének nagyságától, amelyből az éghető alkotórészek kiáramlanak,
– az éghető alkotórészek kiáramlásának sebességétől,
– az égés sebességétől.
Az éghető folyadékoknál a kiáramlási sebesség növekedésének esetén jól megfigyelhető a
láng terének növekedése. (A gyulladást követően először intenzíven nő, majd egy adott szintet
tartva állandósul a lángtérfogat.)
2. réteg
Ebben a rétegben már részben oxidálódnak, azaz tökéletlenül elégnek a bomlástermékként
felszabaduló éghető gőzök és gázok.
Azonban ebben a fázisban még csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre oxigén, ezért
az égés tökéletlen. A harmadik, azaz a külső lángrétegen keresztül a diffúzió során behatoló
oxigén segítségével az éghető gőzök, gázok már kémiailag kötődnek, így jellemző erre a
zónára a továbbégésre képes termékek képződése.
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A hőmérséklet lényegesen magasabb, mint az első rétegben, majdnem eléri a maximális
értéket.
Az éghető anyagok termikus bomlástermékeinek levegőhiány esetén tökéletlenül végbemenő
égésekor a második rétegben szabad elemi szén, azaz korom keletkezik, amely képes
felhevülni és ezzel fényt adni. Tehát a láng világít.
A szénben gazdag szerves anyagok égésénél a keletkező szabad szén nem ég el tökéletesen,
hanem részben koromként válik ki. A koromképződés a láng felső részében megy végbe, ahol
a diffúziós viszonyok a levegő oxigénje számára a legkedvezőtlenebbek.
A láng nagyságának és az égés alkotóinak összefüggései:
– ha az O2 diffúzió nagy, akkor csökken a láng térfogata, nő a láng hőmérséklete,
– ha nagy az éghető anyag diffúziója, akkor nő a láng térfogata (magassága).
3. réteg
Tökéletesen elégnek a második rétegben képződött bomlás-, illetve égéstermékek.
A hőmérséklet az előző réteghez hasonlítva, egészen lényegtelenül, de magasabb (legnagyobb
a lánghőmérséklet a második és a harmadik réteg határán).
Szilárd és folyékony anyagok égésénél a hő továbbításában a láng sugárzása játszik
meghatározó mértékű szerepet. A tűz továbbterjedése a sugárzó hő segítségével történik,
amely a még nem égő anyag felmelegítésére, cseppfolyósítására, elbomlására,
elpárologtatására szolgál.

III. réteg

I. réteg

II. réteg

gyufa

A láng fénye
A szerves anyagok lángjában az elemi szén szilárd részecskéi vannak, amelyek az éghető
anyag bomlásánál képződnek és szilárd „fekete test”-ként gyakorlatilag elnyelik a rájuk
sugárzott hőenergiát. Termikus sugárzásuk nagyon intenzív.
Megkülönböztetünk:
– világító lángot (pl.: fa, papír, benzin, tehát szénben gazdag anyagok égésekor) és
– nem világító lángot (pl.: H2, CO, S, metanol, szénben szegény vagy szénmentes
anyagok égése esetén).
A láng színe elsősorban az égő anyag összetételétől, ezen belül főleg az oxigén-, a szén,
valamint a hidrogéntartalom százalékos arányától függ.
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Minél nagyobb az oxigéntartalma, annál csekélyebb a második rétegben képződő szabad szén
mennyisége, tehát csekély a láng fényereje.
Minimális oxigéntartalom mellett a szén nem tud tökéletesen elégni, így annak jelentős része
szilárd égéstermék – korom – formájában távozik.
A láng jellege megváltoztatható, ha belsejébe oxigént, illetve levegőt vezetünk (a világító láng
nem világítóvá válik).
Tehát a láng világító jellege a szerves anyagok jelenléte esetében a szilárd szén részecskék
jelenlétére utal.
Ha a szén helyett más anyag szilárd részecskéit vezetjük a lángba, akkor az éppen olyan
színezésű lesz, amely ezeknek a részecskéknek a sajátossága (pirotechnikai anyagoknál
jellemző az említett jelenség felhasználása).
A koksz, antracit vagy faszén égésekor megfigyelhető kék láng a szénmonoxid égésére
vezethető vissza, amely a szénmonoxidnak az izzó szénnel való redukciója által keletkezik.
Láng nélkül ég néhány szilárd éghető anyag, például a grafit, a koksz, a korom, a faszén.
Ezeknél az éghető anyagoknál a hő hatására történő pirolízis jelenség során nem szabadul fel
éghető gáz alakú bomlástermék, így az anyag égése közvetlenül a szilárd felületen zajlik.
A láng hőmérséklete
Az égésnél fejlődő hőmennyiség felhasználódik:
– az égéstermék felmelegítésére,
– sugárzás következtében elvész,
– a környező levegő felmelegítésére.
A hőveszteség csökkentése elérhető az égés tökéletesítésével, a lángtérfogat megfelelő
csökkentésével. A gyakorlatban ezt úgy lehet elérni, hogy levegőt vagy oxigént vezetnek a
lángtérbe, illetve kevernek az éghető gázhoz (lásd: hegesztés).
Éghető gázok lánghőmérsékletei (°C)
levegőben
oxigénben
acetilén
2200
3205
hidrogén
2130
3150
metán
1950
3020
szén-monoxid
2095
2675

4

Gázcsere nyílt és zárttérben
A tűz terjedésének meghatározott sajátosságai vannak szabadban és zárt helyiségekben.
Ahhoz, hogy ezekről a sajátosságokról beszélni tudjunk, meg kell ismernünk a gázcsere
fogalmát.
A gázcsere az a tűz során létrejövő fizikai jelenség, amely a tüzet körülvevő és tápláló
hűvösebb levegő és az égéstermékekkel szennyezett és felszabaduló hő által felhevült levegő
sűrűségkülönbségének hatására jön létre.
A gázok a melegítés helyén térfogatukban nőnek, kitágulnak, s így kisebb sűrűségű gázként –
a felhajtóerő miatt – felemelkednek. A felszálló melegebb levegő helyére alul hidegebb gázok
áramlanak. Az így létrejövő hőáram terjedésének irányával legtöbb esetben megegyezik a gűz
terjedési iránya.
A tűz közvetlen környezetében lévő levegő mozgása – a gázcsere – révén az égéstér alsó
részébe áramló, nehezebb, hideg levegő biztosítja az égéshez szükséges további oxigénellátást, azaz a tűz folyamatosságát.
Gázcsere nyílt területen
Nyílt tűz esetén az oxigén-ellátás folyamatos. Ha a gázcsere áramlási sebessége növekszik,
akkor az izzó részek mennyisége és nagysága ennek megfelelően változik.
Az izzó részecskéket a sebesen áramló füstgázok magukkal viszik. Nagy területű, vagy
intenzív tűz esetén a gázcsere a tűz környékén olyan nagyságú lehet, hogy nemcsak kisebb
izzó részecskéket emel fel és visz magával, hanem nagyobb égő darabokat is képes
továbbítani.
Ezek, a gázcsere segítségével repülő felizzott anyagok más helyen megteremthetik az újabb
tűz lehetőségét.
A gázcsere irányát jelentősen befolyásolhatja a levegő mozgása (szél).
Az épületek felületére a szél meghatározott nyomást gyakorol, bizonyos helyeken pedig
légörvénylést hoz létre. A légörvénylés nagysága az épület méretétől, fekvésétől, a szél
sebességétől és irányától függ.
Egyirányú széljárás esetén az épület szél felőli oldalán nagy lesz a nyomás és ha itt keletkezik
a tűz, akkor a tűz felületére nagyobb mennyiségű oxigén jut, mint a széltől védett oldalra. A
széltől védett oldalon légörvénylés jön létre, ellentétes irányú légmozgás alakul ki, amely
magával ragadja az égésterméket és fokozza az égési sebességet.
Több épület, vagy épületcsoport közötti légáramlások irányát az épületek alakja, nagysága és
egymáshoz viszonyított helyzete határozza meg.
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Gázcsere zárt területen
Feltételezzük, hogy a nyílászáró szerkezetek zárva vannak. Ekkor a gázcsere törényeinek
megfelelően a magas hőmérsékletű levegő a helyiség felső részén helyezkedik el, a helyiség
alsó részén pedig a hidegebb levegő áramlik az égéstérhez. Egy idő után a levegő, illetve az
oxigén-utánpótlás elfogy, megszűnik az égés.
Valójában kevés ilyen tűz van, mert a nyílászárók a tűz következtében megsérülnek (például
az ablak üvegezése, amely a legtöbb esetben már 500 °C-on, a hőtágulás okozta feszültség
következtében kitörik).
Ekkor a felhalmozódott meleg levegő az ablak felső részén nagy sebességgel kifelé, helyére
az ablak alsó részén pedig a hideg levegő befelé (oxigén-utánpótlás) áramlik.
Ha a tűz során nyílászárók, így például az ajtó is sérül, akkor az ajtó alsó részén befelé, felső
részén kifelé történik a levegő, illetve az égéstermék áramlása.
A zárt térben felhalmozódott, tökéletlen égéstermékek – főleg szénmonoxid-gázt – tartalmazó
légtér veszélyt jelent a helyiségbe való behatoláskor.
A keletkező égéstermékgázok a behatoláskor bejutó friss levegővel robbanóelegyet alkotva
gyors égés formájában szúrólángot idézhetnek elő, amellyel ilyen esetekben számolni kell.
A gázcsere intenzitása nagymértékben függ a nyílászáró szerkezetek nagyságától és
szintkülönbségétől.
Magas házak tüzeinél további veszélyként a huzat – kéményhatásként – fokozott mértékű
gázcserét idézhet elő, amely akár kisebb-nagyobb égő tárgyakat is magával ragadhat.

A gázcsere hatása zárt térben
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Gázcsere zárt helyiségben
Égéskor – épületen belül – a füstgázok elsősorban felfelé, az épület födéme felé áramlanak.
Mivel a füstgáztermék az épület födémén keresztül eltávozni nem tud, az épület felső szintjén
szétterül, majd fokozatosan lefelé haladva megtölti a helyiségeket. A helyiség nyílásain
nemcsak a füstgázok távoznak, hanem a nyílások alsó szintjén állandóan friss levegő áramlik
a tűzhöz.
A felszabaduló hő, a meleg levegő a nyílás felső részén áramlik ki, az alsó részen hűvösebb,
friss levegő áramlik befelé. Behatolás alkalmával ezért ajánlatos lehajolni, kúszni, kihasználva
a befelé áramló hűvös levegő hőtől védő hatását, így megközelíteni a tűz fészkét, felderíteni
és oltani.

Gázcsere zárt helyiségben
Gázcsere különböző szinten lévő nyílások esetén:
A nyílások helyzetük szerint lehetnek:
– alsó szintűek,
– alsó és felső szintűek,
– alsó és közepes szintűek.

Gázcsere alsó szintű nyílás esetén
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Gázcsere alsó és közepes szintű nyílás esetén

Gázcsere alsó és felső szintű nyílás esetén
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Tűzoltási módok
Az égés feltételeinek megszüntetését, vagy kizárását jelentik. Ennek alapján a következő
tűzoltási módokat ismerjük:
– az éghető anyag eltávolításán,
– az oxigén eltávolításán,
– az éghető anyag hőmérsékletének csökkenésén
alapuló oltási mód.
Éghető anyag eltávolításán alapuló oltási mód
Az éghető anyag tűzhöz jutásának megakadályozása
– akkor alkalmazható, ha a tűz felülete és az éghető anyag között cső- vagy csatornarendszer
kapcsolat van, illetve ha az éghető anyagnak nyomó, vagy szívó vezetékrendszeren
(porelszívó) keresztül összeköttetése van az égő területtel, és a rendszerbe tolattyúk és
egyéb elzáró szerelvények vannak beépítve. Ide sorolhatók még a szállító szalagok is,
amelyek a tűz színhelyére vihetik az éghető anyagot, vagy a már égő részt továbbítják a
még nem égő anyagokhoz.
Különbség a cső- és csatornarendszer, valamint a szállítószalag között,
hogy az utóbbi a legtöbbször nyílt felülettel a helyiséggel közös
légtérben elhelyezve található, míg a cső- és csatornarendszer zártnak
tekinthető. A tűzterjedés szempontjából a szállítószalag-rendszer a
veszélyesebb.
– cső-, csatornarendszer (zárt rendszer)
– szállítószalag, konveyer (nyitott, nyílt felület)
Módszerek az éghető anyag tűzhöz jutásának megakadályozására:
– tolattyúk, csapok és egyéb elzárószerkezetek elzárása, peremes csatlakozásnál vak tömítés
beépítése;
– a szállítószalagok leállítása;
– a vezeték megcsapolása és az éghető anyag nem veszélyeztetett helyre való elvezetése;
– gáz fáklyatüzeknél (kitörésnél) elzárófej beépítése, vagy ha nem lehetséges, iszapolással
való lezárás.
Az éghető anyag eltávolítása a tűz területéről
Lényege az, hogy a tűz felületéről elválasztjuk a még nem égő anyagot, amely a terület vagy
szerkezet megszakításával történik.
Például: erdőtűz – oltóanyaghiány esetén használjuk.
A megelőző tűzvédelem is használja a módszert (védőszántás, tűzfal, tűztávolság, stb.).
– kazaltüzek – az égő résztől eltávolítjuk az éghető anyagot,
– tetőtüzek – tetőbontás módszere,
– értékes képek, műkincsek, nem oltható anyagok, Na, stb. – a nem égő anyagok eltávolítása,
tartályok tüzeinél – leszivattyúzás, lefejtés,
– hordós tárolók – a nem égő hordók elgurítása,
– közlekedés területén – a veszélyeztetett vagonok, járművek eltávolítása.
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Az éghető anyag eltávolítása a veszélyeztetett környezetből
–

lakástüzeknél – az égő bútort vagy TV-t és egyéb égő anyagot kivisszük a lakásból.

Az oxigén elvonásán alapuló oltási mód
Az égő helyiségek (tartályok) lezárása
– Az O2 csökkenése az égés intenzitásának csökkenéséhez, esetleg megszűnéséhez vezet.
Zárható térben jó tűzoltási mód lehet.
Az égés szakaszai:
– kezdeti szakasz: elegendő O2, a tűz intenzitása, terjedése gyors;
– második szakasz: tökéletlen égés, az égés lelassul, csökken az égési sebesség, CO gáz,
nagy hő szabadul fel;
– harmadik szakasz: oxigénhiány, lánggal való égés megszűnik, izzás, a tűzterjedés
sebessége minimális, a tűz megszűnhet.
Az tűzoltóságnál ritkán alkalmazzák a kellő hatékonyság hiánya miatt (bányatüzek oltásánál
használják).
A lezárás történhet lefalazással, nyílászárók bezárásával, homokkal, földdel.
Az égő helyiségek elárasztása, feltöltése
– A helyiségek feltöltése nem éghető anyaggal (oltóanyaggal, pl.: hab), vagy az oxigénkoncentráció felhígítása oltógázok segítségével.
– Vízzel aló feltöltés – csak végső esetben, a nagy vízkár miatt (pl. szénbunker és olyan
helyek, ahol a víznél nehezebb fajsúlyú anyagok oltása eredményes lehet – szénkéreg).
Utána gondoskodni kell a víz eltávolításáról.
– Közép-, nagy kiadósságú habbal oltás a vízkár elkerülése céljából (kábelcsatornák,
alagutak oltása).
– Oltógáz használata (N2, CO2 halonok) – nagy értékű tárgyakat, berendezéseket tartalmazó
helyiségek elárasztására alkalmas (trafóhelyiség, repülőgépek oltóberendezése).
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Az anyag égéséhez szükséges energia (hőmennyiség) csökkentésén alapuló oltási mód
Az égő anyag gyulladási pontja alá történő hűtés
– Ehhez nagy hőelvonó képességű oltóanyag szükséges
- a hőmérséklet csökkenése: égés formájától függően:
= a lángolás megszűntetése,
= az izzó részek megszűntetése a lángolás megszűnéséhez vezet;
- a gázoknál feladat a környezet lobbanáspont alá hűtése;
- a könnyen olvadó anyagok olvadáspont alá hűtése;
– Fűtőértéknek megfelelő hűtés megszervezése.
A nem égő anyagoknak a hővezetéstől, hőáramlástól és hősugárzástól való védelme, illetve
ezen hatások csökkentése
– Hűtéssel megakadályozhatjuk a tűztől veszélyeztetett anyagok, berendezések kritikus
pontra történő felmelegedését. Ezzel megakadályozzuk azok begyulladását vagy esetleg
fizikai robbanását.
– Ez nem oltási mód, ezzel a tűzterjedést akadályozzuk meg. Az égési feltételek együttes
meglétét zárjuk ki az egyik feltétel kialakulásának gátolásával.

E-4
A láng szerkezete fénye és hőmérséklete; az égés és a tűz
kapcsolata
A láng jellemzése
Az összes folyékony és gáznemű, valamint a legtöbb szilárd éghető anyag lángképződés
közben ég el. A láng az olyan anyagok égésére jellemző, amelyek tűz vagy más gyújtóforrás
okozta hő hatására párologva, vagy gáznemű anyagok fejlődésével éghető elemekre képesek
elbomlani.
A láng tehát az a tér, ahol a gőzök és a gázok elégése végbemegy.
Az éghető anyagból felszabaduló gázok, gőzök nem tartalmaznak oxigént, ezért az égéshez
szükséges levegő oxigénje az égéssel egyidőben hatol be (diffundál) az égési zónába.
Diffúz szerkezetű a láng (pl.: fa, papír, benzin, petróleum égésekor), amikor a felszabaduló
éghető gőzök, gázok előzetesen nem keverednek (elegyednek) a levegővel.
A láng szerkezete
A lángban három – élesen el nem határolható – réteget különböztetünk meg.
1. réteg
A láng belső rétege az éghető anyag bomlástermékeiből, azaz éghető gőzökből és gázokból
áll. Ebben a rétegben oxigén hiányában az égés még nem tud végbemenni, ezért az itt
uralkodó hőmérséklet viszonylag alacsony (a többi réteghez képest).
A láng belső részének térfogata függ a következő tényezőktől:
– az égés felületének nagyságától, amelyből az éghető alkotórészek kiáramlanak,
– az éghető alkotórészek kiáramlásának sebességétől,
– az égés sebességétől.
Az éghető folyadékoknál a kiáramlási sebesség növekedésének esetén jól megfigyelhető a
láng terének növekedése. (A gyulladást követően először intenzíven nő, majd egy adott szintet
tartva állandósul a lángtérfogat.)
2. réteg
Ebben a rétegben már részben oxidálódnak, azaz tökéletlenül elégnek a bomlástermékként
felszabaduló éghető gőzök és gázok.
Azonban ebben a fázisban még csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre oxigén, ezért
az égés tökéletlen. A harmadik, azaz a külső lángrétegen keresztül a diffúzió során behatoló
oxigén segítségével az éghető gőzök, gázok már kémiailag kötődnek, így jellemző erre a
zónára a továbbégésre képes termékek képződése.

A hőmérséklet lényegesen magasabb, mint az első rétegben, majdnem eléri a maximális
értéket.
Az éghető anyagok termikus bomlástermékeinek levegőhiány esetén tökéletlenül végbemenő
égésekor a második rétegben szabad elemi szén, azaz korom keletkezik, amely képes
felhevülni és ezzel fényt adni. Tehát a láng világít.
A szénben gazdag szerves anyagok égésénél a keletkező szabad szén nem ég el tökéletesen,
hanem részben koromként válik ki. A koromképződés a láng felső részében megy végbe, ahol
a diffúziós viszonyok a levegő oxigénje számára a legkedvezőtlenebbek.
A láng nagyságának és az égés alkotóinak összefüggései:
– ha az O2 diffúzió nagy, akkor csökken a láng térfogata, nő a láng hőmérséklete,
– ha nagy az éghető anyag diffúziója, akkor nő a láng térfogata (magassága).
3. réteg
Tökéletesen elégnek a második rétegben képződött bomlás-, illetve égéstermékek.
A hőmérséklet az előző réteghez hasonlítva, egészen lényegtelenül, de magasabb (legnagyobb
a lánghőmérséklet a második és a harmadik réteg határán).
Szilárd és folyékony anyagok égésénél a hő továbbításában a láng sugárzása játszik
meghatározó mértékű szerepet. A tűz továbbterjedése a sugárzó hő segítségével történik,
amely a még nem égő anyag felmelegítésére, cseppfolyósítására, elbomlására,
elpárologtatására szolgál.

III. réteg

I. réteg

II. réteg

gyufa

A láng fénye
A szerves anyagok lángjában az elemi szén szilárd részecskéi vannak, amelyek az éghető
anyag bomlásánál képződnek és szilárd „fekete test”-ként gyakorlatilag elnyelik a rájuk
sugárzott hőenergiát. Termikus sugárzásuk nagyon intenzív.
Megkülönböztetünk:
– világító lángot (pl.: fa, papír, benzin, tehát szénben gazdag anyagok égésekor) és
– nem világító lángot (pl.: H2, CO, S, metanol, szénben szegény vagy szénmentes
anyagok égése esetén).
A láng színe elsősorban az égő anyag összetételétől, ezen belül főleg az oxigén-, a szén,
valamint a hidrogéntartalom százalékos arányától függ.

Minél nagyobb az oxigéntartalma, annál csekélyebb a második rétegben képződő szabad szén
mennyisége, tehát csekély a láng fényereje.
Minimális oxigéntartalom mellett a szén nem tud tökéletesen elégni, így annak jelentős része
szilárd égéstermék – korom – formájában távozik.
A láng jellege megváltoztatható, ha belsejébe oxigént, illetve levegőt vezetünk (a világító láng
nem világítóvá válik).
Tehát a láng világító jellege a szerves anyagok jelenléte esetében a szilárd szén részecskék
jelenlétére utal.
Ha a szén helyett más anyag szilárd részecskéit vezetjük a lángba, akkor az éppen olyan
színezésű lesz, amely ezeknek a részecskéknek a sajátossága (pirotechnikai anyagoknál
jellemző az említett jelenség felhasználása).
A koksz, antracit vagy faszén égésekor megfigyelhető kék láng a szénmonoxid égésére
vezethető vissza, amely a szénmonoxidnak az izzó szénnel való redukciója által keletkezik.
Láng nélkül ég néhány szilárd éghető anyag, például a grafit, a koksz, a korom, a faszén.
Ezeknél az éghető anyagoknál a hő hatására történő pirolízis jelenség során nem szabadul fel
éghető gáz alakú bomlástermék, így az anyag égése közvetlenül a szilárd felületen zajlik.
A láng hőmérséklete
Az égésnél fejlődő hőmennyiség felhasználódik:
– az égéstermék felmelegítésére,
– sugárzás következtében elvész,
– a környező levegő felmelegítésére.
A hőveszteség csökkentése elérhető az égés tökéletesítésével, a lángtérfogat megfelelő
csökkentésével. A gyakorlatban ezt úgy lehet elérni, hogy levegőt vagy oxigént vezetnek a
lángtérbe, illetve kevernek az éghető gázhoz (lásd: hegesztés).

Éghető gázok lánghőmérsékletei (°C)
levegőben
oxigénben
acetilén
2200
3205
hidrogén
2130
3150
metán
1950
3020
szén-monoxid
2095
2675

Az égés és a tűz kapcsolata
Az égés és a tűz fogalmának meghatározása tűzvédelmi szempontból nem is egyszerű feladat.
E fogalmak meghatározását nyilván megnehezíti az a körülmény, hogy minden tűz égés, de
nem minden égés tűz.
A tűz fogalma tűzvédelmi szempontból
Az éghető anyag gyulladásakor bekövetkező fény- és hőfejlődéssel, anyagi javak
pusztulásával, az emberi élet, egészség veszélyeztetésével járó, az ember által nem kívánt,
időben és térben nem korlátozott és nem ellenőrzött égési folyamat.
Tűzről tehát akkor beszélünk, amikor olyan, égéshez kapcsolódó lángképződést, izzást,
parázslást és intenzív hő keletkezését észleljük, amely kárt okoz.
Megszűntetése szervezett akcióval, tűzoltással lehetséges.
A tűz osztályozása
A tűz környezetétől függően lehet:
– nyílt tűz,
– zárt tűz.
Az éghető anyag jellegétől (halmazállapotától) függően lehet:
– szilárd anyagok égése,
– folyékony anyagok égése (éghető folyadék),
– légnemű anyagok égése (éghető gázok),
– porok égése,
– különböző halmazállapotú anyagok egyidejű égése.
Megjegyzés: A szabványosítás is foglalkozik a tüzek osztályozásával. A tüzek
osztályozásáról az MSZ EN 2, teljesen megegyezve az Európai Közösség által
(CEN) elfogadott szabályozással az alábbi négy osztályba sorolja a különböző
típusú tüzeket (ezek az éghető anyagok fizikai – kémiai jellemzőit vették
alapul):
„A” tűzosztály: szilárd, általában szerves eredetű olyan anyagok tüze amely
lángolás és/vagy izzás (parázslás) kíséretében ég;
„B” tűzosztály: folyékony vagy cseppfolyós(ított) szilárd anyagok tüzei;
„C” tűzosztály: gázok tüzei;
„D” tűzosztály: fémek tüzei.
Ez az osztályozás alkalmazandó a tűzoltás szempontjából alkalmas tűzoltó
készülékek kiválasztásakor.

A tűz fejlődésének szempontjából lehet:
– terjedő tüzek,
– nem terjedő tüzek.
A tűz nagyságának szempontjából (a területét és az okozott kárt is figyelembe véve) lehet:
– kis tüzek,
– közepes tüzek,
– nagy tüzek.
A tűz zónái
A tűz vizsgálatakor három, élesen el nem határolható zónát figyelhetünk meg.
a) Az égés zónája:
A tér azon része, ahol lejátszódik az égést megelőző folyamat, valamint maga az égés
(gyakorlatilag a láng zónája).
Jellemzi a hőfeszültség, amely megmutatja, hogy az égési zóna egységnyi térfogatából
(1 m3), egységnyi (1 s) időtartam alatt mekkora hőmennyiség szabadul fel.
b) Hőterhelésnek kitett zóna:
A tűz hatására a közelben található éghető anyagok már kémiai változásokat szenvednek,
az éghető gőzök-gázok felszabadulását és égését követően jelentős mennyiségű hő
szabadul fel. Ezért hő elleni védőfelszerelés alkalmazása szükséges.
Itt játszódik le a tűz további terjedését előkészítő folyamat.
c) Füstzóna:
Egyrészt már az éghető gőzök-gázok felszabadulásakor, másrészt a tökéletlen égés során
olyan gázhalmazállapotú termékek képződnek, amelyek toxikusak, azaz mérgezőek
lehetnek.
A tűz körzetében az időjárástól, a tűz pontos helyétől függően a mérgező gázok kiterjedése és
iránya eltérő lehet, így előzetes kiszámítása szinte lehetetlen. Ezért a tűzoltásban résztvevő
állományt, valamint lehetőség szerint a beavatkozásban résztvevő személyeket óvni kell a
káros, mérgező hatásoktól.
A hőterhelésnek kitett zóna és a füstzóna kiterjedése erősen függ a tűz jellegétől, azért
keletkezésük és méretük egymáshoz viszonyítva is eltérő nagyságrendű lehet.

AZ ÉGÉS

Kémiai folyamat, amikor az éghető anyag megfelelő hőmérsékleten a levegő oxigénjével
egyesül, hő – és legtöbb esetben – fény alakjában energiát szolgáltat.
égés = éghető anyag + oxigén
Az oxidáció az égés alapvető formája, fényfejlődés és lángképződés nélkül is végbemehet.
Az éghető anyag kémiai összetétele nagymértékben befolyásolja az anyag gyulladását és
égését. Megállapíthatjuk azt, hogy annál gyúlékonyabb és éghetőbb egy bizonyos anyag,
minél nagyobb százalékban tartalmaz hidrogént, oxigént és szenet.
– nedvességtartalom: minél nagyobb a nedvességtartalom, annál kevesebb anyag ég el az
időegység alatt, mivel a víz elpárologtatásához nagy mennyiségű hő
szükséges. Ez a hőveszteség gátolja az anyag meggyulladását és
csökkenti az égés sebességét.
– hőfelvevő képesség: ha az anyag térfogatának felületét növeljük, akkor ez a képesség nő.
– égési sebesség:

a gyulladás terjedésének az égő felületre merőleges irányú sebessége:
a) biológiai oxidáció,
b) lassú égés
c) normális égés
d) gyors égés
e) robbanás
f) detonáció

E-5
Az oltóanyagok általános jellemzése; az oltóhatások csoportosítása
Oltóanyagok általános jellemzése
A technika gyors fejlődése, az újfajta anyagok tömeges megjelenése szükségessé tette új
tűzoltó anyagok előállítását és alkalmazását.
A tűzoltási eljárások választéka tehát bővült és bővül jelenleg is. Feltétlenül szükséges ezért
megismerni az éghető anyagok tulajdonságait, a használatos oltóanyagok oltóhatásait, mert
csak ebben az esetben lehet biztosítani a tűz gyors eloltását.
Követelmény, hogy az alkalmazásra kerülő új tűzoltási eljárás, vagy oltóanyag a réginél
hatásosabb, környezetkímélőbb, gazdaságosabb legyen.
Az eredményes oltás alapfeltétele az oltóanyag helyes megállapítása
– az égő, vagy éghető anyag kémiai tulajdonsága,
– a rendelkezésre álló oltóanyagok,
– a tűz helyzetéből adódó taktikai lehetőségek,
– felhasználandó oltóanyag értéke.
Az oltóanyag szükséges felhasználása az égő anyag fűtőértékével egyenesen az oltóanyag
fajlagos hőelvonó teljesítményével fordítottan arányos.
Az éghető (égő) anyag kémiai tulajdonságai
– a lánggal vagy izzással égő anyagok oltása,
– az oltóanyag és az égő anyag reakciója (pl. víz+Na, víz+CaC2 – robbanáshoz vezet),
– eredménytelen oltási kísérlet (benzin + víz),
– igen magas hőmérsékletű anyag hatása (olvadt fém + víz) – termikus bomlás – robbanás.
A rendelkezésre álló oltóanyag
– nem mindig a legalkalmasabb oltóanyaggal rendelkezünk (fajtában és mennyiségben),
– megfelelő riasztással elő kell teremtenünk a szükséges és alkalmas oltóanyagot és az azt
használó felszerelést.
A tűz helyzetéből adódó taktikai lehetőségek
– a védelemre alkalmas oltóanyagok (víz és hab),
– életmentés és robbanás elkerüléséhez (por – rep. gépek),
– időjárási körülmények figyelembe vétele (por és könnyűhab használata erős szél esetén
nem előnyös).
Oltóanyag értéke
– az oltás költségei és a megmentett érték közötti összefüggés mérvadó,
– több azonos hatású, illetve oltásra alkalmas oltóanyag választási lehetősége esetén az
olcsóbb használatát javasoljuk,
– életveszély esetében, illetve nagyobb érték veszélyeztetésekor az oltóanyag értéke
másodlagos jelentőségű.
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A másodlagos károk közül
– fontos az oltás során keletkező oltóanyag okozta károk nagyságának figyelembe vétele.
A tűzoltói gyakorlatban alapvetően négy csoportba sorolhatjuk az általunk használt
oltóanyagokat:
Víz, mint a legrégebbi oltóanyag, a legáltalánosabban használt anyag.
– Előnyei:
= alkalmazhatósága igen széleskörű, a legtöbb szilárd anyag égésénél, de meghatározott
módon a folyékony anyagok tüzeinél is felhasználható;
= olcsó, legtöbb helyen fellelhető, szinte korlátlanul áll rendelkezésre;
= kémiai tulajdonsága, hogy – kevés kivétellel – a legtöbb anyaggal szemben semlegesen
viselkedik, nem mérgező;
= jó fizikai tulajdonsága, hogy igen nagy távolságra is egyszerű módon elszállítható.
– Hátrány:
= alkalmazása vízre érzékeny anyagoknál.
Tűzoltóhabok, amelyek a vízzel rokon tulajdonságokat mutatnak, hiszen előállításuk
habképzőanyag és víz, valamint a levegő megfelelő arányú keverékéből történik.
Oltóporok köre, amely olyan helyeken alkalmazható, ahol a víz és a hab használata nem
eredményes, vagy veszélyes.
Oltógázok csoportja, amely zárt terek tűzoltásánál kaptak meghatározó szerepet. Itt említhető
a jelenleg ismert egyik leghatékonyabb oltóanyagunk, a halon, amely környezetkárosító
tulajdonságai miatt várhatóan kiszorul a tűzoltóanyagok köréből.

Oltóhatások
Olyan feltételek létrehozása, amely megakadályozza, illetve gátolja az égést és feltételeinek
kialakulását.
1.) Hűtőhatás
Az égő anyag lehűtéséhez szükséges úgy, hogy a tűz fészkében és annak környezetében a
hőmérsékletet az égő anyag gyulladáspontja alá csökkentsük, illetve megelőzzük, hogy ezt az
értéket el se érje (gyors hűtésre érzékeny anyagok – kazánok fala!).
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Alhatásai
= Párolgási hatás:
A folyékonyból a légnemű halmazállapotba való átmenetnél a forráspontra felhevült
oltóanyag elvonja a párolgási hőt. A felhevült oltóanyag (víz) gőz formájában elpárologva
jelentős hőmennyiséget von el a tűztől.
1 liter 100 °C-os víz elpárologtatásához kell 2684 kJ (vagy 539 kcal) hő, ekkor 1 liter
vízből – képződik – 1750 liter vízgőz.
= Szublimációs hatás:
Elveiben megegyezik a párolgási hatással, de itt szilárd halmazállapotból történik az
oltóanyag átalakulása közvetlenül légnemű halmazállapotba.
(Pl. CO2 – szénsavhó alakban, bár itt a fojtóhatás mellett csak másodlagos szerepe van.)
= Bomlási hatás:
A tűzoltóanyag hő hatására alkotóelemeire bomlik, amely hőelvonással jár (pl. oltópor
bomlása leköt adott hőmennyiséget, de ez a hatás szintén másodlagos jellegű).
= Kiegyenlítő hatás:
Az éghető folyadék égésekor a különböző hőfokra felhevült rétegek keverésre
kiegyenlítődnek, a keveredés hatására a nyert közös hőmérséklet alacsonyabb az égő
folyadék felszínén mért legmagasabb hőmérsékletnél. Hasonló jelenség játszódik le a
lángtérben a porral oltás kezdeti szakaszában.
(Szintén mellék-oltóhatás, tüzek oltására egyedül általában nem elegendő.)
= Gátló hatás:
Az oltóanyag – az oltóhab takaróként, az oltópor felhőként – a csekély hővezető-képesség
következtében megakadályozza az égés továbbterjedését. Oltóhatása abban áll, hogy az
éghető anyagot megvédi a hősugárzástól, hőáramlástól és hővezetéstől, így
megakadályozza a hő terjedését és csökkenti a visszagyulladás lehetőségét.
(Pl. az oltóhab meggátolja a hő terjedését a gép belseje felé repülőgép-tüzeknél.)
2.) Fojtóhatás
Az oltóanyag gőz, gáz, köd vagy porfelhőként, vagy annak rétegeként elzárja az égési fészket,
illetve az éghető anyagot a levegőtértől.
Alhatásai
= Kiszorító hatás:
A levegő oxigénjének az égési fészekből való kiszorítása által jön létre (a víz térfogata gőz
formájában 1750-szeresére nő).
A szakirodalmak ezt a hatást „hígító” hatásként is jelölik.
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= Elválasztó hatás:
Jelentkezik akkor, amikor az oltóanyag az égő zónában lévő éghető gőzök, gázok elégése
után az éghető anyag utánpótlását megakadályozza a két zóna elválasztásával. Az
elválasztó hatás addig a pillanatig tart, amíg a leválasztás megtörténik, utána más hatás
érvényesül (pl. habok – tűzveszélyes folyadékok tüzeinél).
= Takaró- (fedő-) hatás:
Az oltóanyagréteg – az éghető anyag felszínén elterülve – ellenállást fejt ki a még képződő
gőzök, gázok kiáramlási törekvéseivel szemben, megakadályozza kellő oltóanyagréteg
esetén az éghető gőz, gázbuborékok felszínre jutását, áttörését.
= Emulgeáló hatás:
Emulgeáló hatást fejt ki néhány oltóanyag azzal, hogy olajtermékekkel elegyítve olyan
olaj-víz emulziót hoz létre, amelynél a vízrész gőzzé válásakor habosodás észlelhető. Ez a
felhabzott réteg a már leírt oltóhatásoknak (hűtő, elválasztó, takaró) megfelelően hat (pl. az
ásványolaj-termékek vízzel oltásakor).
3.) Antikatalitikus oltóhatás (vagy inhibíciós)
– a katalizátor: olyan anyag, amely a kémiai reakciót megindítja, felgyorsítja, de a kémiai
reakcióban nem vesz részt.
– az antikatalizátor: ennek ellenkezője, tehát olyan anyag, amely a kémiai reakciót gátolja,
esetleg megszűnteti.
Az antikatalitikus oltóhatás akkor jelentkezik, ha az oltóanyag az égés láncolatába beépülve
azt megszakítja, ezáltal a lánggal való égést megszűnteti, másképpen fogalmazva az oltóanyag
hatására a tűz fészkében olyan gőzök képződnek, amely az égési reakció láncolatát felbontják.
Az antikatalitikus oltóhatás gáz alakú, vagy könnyen gázosodó (gőzzé váló) anyagok
oltásakor jelentős. Ha az ütköző partner – oltóanyag – szilárd, mint például a por, és ezáltal
szakad meg az égés láncolata, akkor ezt falhatásnak nevezzük.
= Homogén antikatalitikus oltóhatás:
A halon oltóanyagok hő (tűz) hatására szabad halogén atomokra bomlanak és a halon
atomokból álló gőz épül be az égés láncolatába, amely láncreakció szakadásához vezet
(gáz-gáz fázisok).
= Heterogén antikatalitikus oltóhatás:
Az oltóporfelhő falat hoz létre a lángban úgy, hogy az égés láncreakciójában résztvevő
gőzök energiájukat leadják, így azok energiaszintje annyira lecsökken, hogy nem képesek
az égés láncreakciójában tovább résztvenni (falhatás) – (gáz-szilárd fázis).
Tűzoltás alkalmával az oltóhatások nézőpontjából megállapítható, hogy:
– döntő oltóhatások a hűtő, fojtó, antikatalitikus hatás;
– egy oltóanyagnak egyszerre több oltóhatása jelentkezik beavatkozáskor;
– tűzoltáskor az égést az oltóhatások összessége, illetve egyidejű jelenléte szűnteti meg.

E-6
Egyes oltóanyagok jellemzése, alkalmazásuk a tűzoltás során
A víz, mint oltóanyag
Legrégebben és leggyakrabban használt oltóanyag, általában a tűz helyszínén vagy annak
közelében kielégítő mennyiségben van jelen, sokfajta tűz oltására alkalmas.
Vannak azonban olyan jellegű tüzek, amelyek oltása vízzel részben hatástalan, veszélyes,
esetenként pedig felhasználása tilos!
A víz kémiai és fizikai tulajdonságai
– a víz hidrogén és oxigén vegyülete – H2O;
– kémiailag tiszta állapotban színtelen, vastagabb rétegekben halványkék, szagtalan és
íztelen folyadék;
– természetben előforduló víz sohasem tiszta – porokat, sókat tartalmaz (nátrium-klorid,
magnézium-klorid, stb.);
A vízben oldott só mennyisége a víz keménységét határozza meg, az oldott sók okozzák a víz
jó elektromos vezetőképességét.
Fizikai állandók
– fajhő: 4,18 kJ/kg°C;
– felületi feszültség: 73 x 10-3 N/m – fontos tűzoltásnál;
– fajlagos vezetőképesség 0 °C-on: 0,01 x 106 Ohm/cm,
10 °C-on: 0,04 x 106 Ohm/cm;
– párolgáshő: 2684 kJ/l, vagy 539 kcal/l;
1 liter víz – 1750 liter vízgőz keletkezik.
Jellemző tulajdonságai
– halmazállapot-változáskor (fagyás – olvadás – gőzzé válás) térfogatváltozás:
fagyáskor nő – kb. 1,1-szeresére,
párolgáskor nő – kb. 1750-szeresére;
– hőmérséklettől függően változik a sűrűsége (4 °C-nál a legsűrűbb a víz);
– elektromos vezetőképesség: a már ismert adatok alapján tudjuk, hogy vezetőképes, ezért a
tűzoltáskor feszültség alatt lévő elektromos berendezések oltása nem javasolt, illetve csak
meghatározott védőintézkedések és szabályok betartása mellett lehetséges.
Termikus bomlás
– magas hőmérséklet a vizet alkotórészeire bontja:
2H2O + hő = 2H2 + O2
– izzó vasnál a reakció:
3Fe + 4 H2O = Fe3O4 + 4 H2
Más fémeknél is hasonló folyamat játszódik le, durranógáz (hidrogén-oxigén gáz elegy)
képződik, robbanásveszély.

A víz %-os bomlása a hőmérséklet függvényében:
1500 °C-nál a víz
0,033 %-a
2000 °C-nál
0,115 %-a
2500 °C-nál
10,1 %-a
3000 °C-nál a bomlás tovább fokozódik és bekövetkezhet a robbanás.
Megjegyzés: a víz gőzzé válásakor jelentkező térfogat-növekedés nem azonos a bomláskor
keletkezett robbanással.
A víz vegyi reakciói különböző anyagokkal
– az alkáli fémekkel (Li, K, Na, Ca) igen hevesen, hidrogéngáz fejlődése mellett reagál, amit
a reakció termelte hő képes begyújtani:
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 + hő
a reakció alacsony hőmérsékleten is beindul, robbanást okozhat.
– víz és kálcium-karbid reakciója:
CaC2 + 2H2O = C2H2 + Ca(OH)2
esetén acetilén keletkezik, ami a levegő oxigénjével 2,5-8,1 %-os koncentrációs határok
között robbanóképes elegyet alkot.
1 kg CaC2-ből 270 liter C2H2 gáz képződik, ami már 335 °C-on meggyullad, illetve
robbanásszerűen ég.
– a víz szénnel való reakciója (izzó szén oltásakor):
1)

C + H2O = CO + H2

2)

CO + 2H2O = CO2 + 2H2

Az első lépcsőben további éghető anyagok jönnek létre, ami „szúrólánghoz” vezet, a másik
veszély a szénmonoxid tulajdonságaiból eredő mérgezéssel függ össze.
A tűz során felszabaduló hő a mészkő épületek esetében az alábbi reakció alapján először
(CaCO3 + hő = CaO + CO2) égetett mész,
majd az égetett mész és a tűz oltásához használt víz reakciója hatására
(CaO + H2O = Ca(OH)2) kevésbé szilárd tulajdonságú oltott mész keletkezik.
Ezzel az épület elvesztheti tartószilárdságát és összeomolhat.
A víz felületi feszültsége
A vizet alkotó molekulák összetartó (kohéziós) ereje a szélső molekulák kivételével
kiegyenlíti egymást. A felszínen elhelyezkedő molekulák közti kölcsönhatás aszimmetrikus, a
fellépő erők eredője a folyadék belseje felé mutat. Ezért a felületi molekulákra ható
kiegyensúlyozatlan erők a vízmolekulát a fázis belsejébe húzzák. A folyadék belsejében lévő
molekuláknak a folyadékfelszínre gyakorolt hatása igyekszik a folyadékfelületet minél
kisebbre csökkenteni. (Ezért lehet „púposra” tölteni egy pohárban a vizet.)
Azt az ellenállást, amelyet a folyadékfelszín tanúsít megnövekedése ellen, felületi
feszültségnek nevezzük. Egysége: 1 N/m.

A tűzoltáskor a víznek ez a tulajdonsága hátrányosan hat, ez indokolja az ún. „nedvesítő
szerek” használatának jelentőségét.

A víz oltóhatásai
A víz, mint oltóanyag általában a tüzek többségénél megfelelő, mert oltóhatásai együtt, de
külön-külön is alkalmasak lehetnek sikeres beavatkozásra.
Oltóhatásai:
– hűtőhatás,
– fojtóhatás,
– ütőhatás.
Hűtőhatás:
Ez a hatás elsősorban a víz hőelvonó képességén alapul, amely két részből tevődik össze:
– a lángzónába való behatoláskor történő hűtés – hőlekötés – gyúlékony gázok lehűlnek,
hősugárzás csökkenése korlátozza a tűz terjedését;
– az égő anyag hőjének lekötése, parázslást (izzást) szűnteti meg (teljes felületet
vízcseppekkel kell elfedni).
A hűtés hatékonysága függ a vízszemcsék méretétől, illetve a tűzhöz juttatás formájától.
Fojtóhatás:
Ezen belül a kiszorító hatás érvényesül, ugyanis a hő hatására gőzzé váló víz térfogatnövekedése kiszorítja az égéstérből egyrészt az oxigént, másrészt az éghető anyagból
kiáramló gázt. Ezen kívül a gáz rontja az égéshez szükséges ideális O2 koncentráció-értéket.
Említeni lehet még alhatásként a takaró hatást, amely vízzel való elárasztáskor érvényesülhet.
A másodlagos károk miatt nem javasolt.
Ütőhatás:
A nagy erővel érkező víz – mechanikai úton – az égő anyagról leszakítja a lángot, így
megbontja az égő felületet. Használata csak indokolt esetben javasolt, amikor a porlasztott
sugár használata nem jár eredménnyel. Balesetveszély! (hatás-ellenhatás).

A víz alkalmazásának lehetősége
A nyomás növekedésével a sugárképző szerkezetek által a víz aprítottsága (reakciófelülete)
nő. A vízszemcsék mérete (párolgás, illetve gázcsere hatása miatt) a füst, illetve a lángtérbe
behatoláskor csökken. Jelentős sebesség, azaz nyomáshiány esetén a víz idő előtt gőzzé válik
és nem tud az izzó részecskékhez jutni (ott hűteni!).
E feltételek figyelembevételével kell a sugár optimális formáját megválasztani.
Kötött sugár
Az ütőhatás érvényesülése céljából, valamint olyan esetben célszerű, amikor nem tudjuk
megközelíteni a tűz fészkét.
(hatás-ellenhatás érvényesülése) Csak indokolt esetben használható a vízkár miatt, egyéb
esetben tilos.
Hatótávolsága 12-16 méter.
Porrobbanás veszélyes helyeken tilos a használata.
Porlasztott sugár
– fogalma alatt a vízcseppek Ø 0,5-1 mm nagyságát értjük, kúp alakú vízfüggönyt képez,
ami a sugárzás elleni védelmet is biztosítja;
– használata gyors hőlekötő-képességet, kisebb vízkárt eredményez;
– hatótávolsága kicsi, gázcsere és a szél hatására károsan befolyásolhatja.
Vízköd
–
–
–
–

a vízcseppek nagysága mikron nagyságrendű;
igen jó hőelvonó képességgel rendelkezik;
a felhajtóerő, a gázcsere magával ragadja;
szilárd anyagok felszíni tüzeinél alkalmas, még beégéseknél, parázsló tüzeknél nem
megfelelő a hatásossága;
– felületi hűtésre alkalmas;
– turboreaktív oltógépnél való felhasználása (kombinálva inertgázokkal).
A víz alkalmazásának előnyei
A vízsugár mechanikai energiája nagyszerűen kihasználható a tűzfészek szétbontásához, vagy
a gázcsere biztosítására a szükséges nyílászárók betöréséhez, az ablaküvegek, tetőcserepek
betörésére, megbontására.
–
–
–
–
–

viszonylag olcsó, nem összenyomható – így nagy nyomás is létrehozható (90 atm);
semleges kémhatású, nem mérgező oltóanyag;
szállítható;
nagy hőelvonó képesség;
gyakorlatilag mindenütt fellelhető.

A víz alkalmazásának hátrányai
–
–
–
–

fagyásveszély, 0 °C alatt hosszabb állásnál a tömlőbe, illetve a szivattyúba befagyhat a víz;
az éghető folyadékok döntő (veszélyesebb) része nem oltható vízzel (fajsúly-különbség);
másodlagos károk közül a vízkár jelentős;
egyes anyagok tüzeinél nedvesítőszer használata nélkül eredménytelen, hatástalan az
alkalmazása (porszerű termékek, gumi, stb.).

Nem használható a víz oltásra
–
–
–
–

alkáli, könnyűfémek tüzeinek oltására (robbanásveszély, izzó fémrészek szétfröccsenése);
olyan helyen, ahol karbidot tárolnak;
magas hőmérsékletű, olvadt fémek esetén;
elektromos berendezések, ha feszültség alatt állnak, stb.

Feltételesen használható a víz porveszélyes helyeken, azonban a kötött sugár esetén fennáll
a porrobbanás veszélye, így a porlasztott sugár használata
lehetséges csak.
Éghető folyadékok egy részénél:
– ha képezhető olajemulzió;
– ha nehezebb a folyadék fajsúlya;
– ha azonos a fajsúly és így keverve hígítható az éghető folyadék.
Különböző halmazállapotú anyagok égésénél a felhasználási lehetőség
a) Szilárd éghető anyagok oltásánál
– kitűnően alkalmas a parázsló anyagoknál is;
– nem ajánlatos nagy értékű műtárgyak, festmények, üveg, porcelán edényeket tartalmazó
helyiségben alkalmazni.
b) Éghető folyadékok oltásánál
– víznél nehezebb fajsúlyú anyagok oltására alkalmas a takaró hatás kihasználásával (pl.
szénkéneg);
– vízzel keveredő – azonos fajsúlyú – anyagoknál hígítással (pl. alkoholnál 2:1 arányú
hígításkor a tűz megszűnik);
Gondolni kell a tárolóedény méretére.
– a víznél könnyebb fajsúlyú anyagoknál:
= fehér ásványolaj-termékeknél nem alkalmas oltóanyag a víz;
= sötét ásványolaj-termékeknél sikeres lehet az olajemulzió képződésével.
Elfolyt éghető folyadékoknál a vízzel a kritikus helyről való lemosás, leterelés jó módszer
(kötött sugárral).
Tartálytüzeknél számoljunk a kivetődéssel és kiforrással.

c) Légnemű (gázok) anyagok oltásánál
– kisnyomású gáz kiáramlásakor használható (ha nincs por);
– nagynyomású kiáramló gáztüzeknél csak speciális eszközzel hasznosítható a víz
(turboreaktív oltógép);
– vizsgálni kell az oltás körülményeit, a visszagyulladás fokozott veszélyét.
d) Egyéb alkalmazási lehetőségek
– savak, lúgok hígítása:
= savak: nagy mennyiségű víz felhasználása gőzöket porlasztott sugárral lekötjük
mérgező gázokat bocsátanak ki. Egyéni védőfelszerelések alkalmazása
(légző, vegyi ruhák)
= lúgok: (ammónia) levegővel keveredve 17-27 % robbanóképes (légző használata);
– porok lekötése: kötött sugár használata tilos! amíg a levegőben lebegő por nincs
lekötve;
– vasszerkezetek hűtése: magas hő hatására az acélszerkezetek főleg hossztágulást
szenvednek. A vasszerkezetek megnyúlhatnak – a falakat szétnyomják;
– megolvadt fémek megszilárdítása: robbanásveszély (termikus bomlás), térfogatnövekedés, környezet hűtése;
– nedves víz: külön nedvesítő szer hozzáadásával állítják elő. Felhasználás: szén, liszt,
gumitüzek;
– száraz víz: külföldi kísérletek és felhasználás, lisztszerű por (cigarettafüst módjára lehet
a levegőbe fújni), összetétel: 90 % víz + 10 % hidrofób kovasav.

A hab, mint oltóanyag
Általános jellemzés
A hab olyan gőzzel, gázzal töltött buborékokból álló rendszer, amelynél a buborékok
egymástól folyadékhártyával vannak elválasztva.
A tűzoltásra használt habok a habnyerés szempontjából vegyi és mechanikai léghabra
oszthatók.
1.) Mechanikus (lég)habképző-anyagok
A mechanikai hab folyékony és légnemű anyagok keveréke, előállításuk habképző anyag és
víz oldatának levegővel történő habosításával történik (habképző anyag + víz + levegő). A
keletkezett hab a habkiadósságtól függően 83-99,6 %-ban tartalmaz levegőt.
A mechanikus léghab csoportosítható:
● Hagyományos protein alapú (P) – és ennek filmképző, alkoholálló kivitel (PAR)
EVEGÉN UM, EVEGÉN T habanyag (használt, rendszerből kivonva), EVAM.
a) EVEGÉN UM (magyar)
– nehézhabképző anyag HK = 7-9;
– sötétbarna színű, jellegzetes szagú folyadék;
– protein alapanyagú (szerves, fehérje eredetű);
– dermedéspontja -55 °C alatt;
– bekeverési arány: 5 %;

– tömény állapotban – szájon át – mérgező, szembe vagy sebbe jutva gyulladást okoz;
– szállítása vashordóban, használhatóság: 5 év;
– 4000 m2-nél kisebb tűzfelület oltható vele.
b) EVAM (magyar)
– szintetikus eredetű, hazai habképző anyag;
– összetétele: magas szénatom-számú zsíralkohol-szulfát és különböző tartósító,
stabilizáló adalék;
– nehéz-, közép-, és könnyűhab-képzésre egyaránt alkalmas.
c) LIGHT-WATER (könnyű víz) (amerikai)
– a belőle képzett hab nehézhab HK = 7-11;
– a képződő filmréteg szerepe és jelentősége;
– szintetikus habképző, sárgás színű;
– nem mérgező, savas kémhatású – korrodáló;
– 4000 m2-nél nagyobb tűzfelület is oltható;
– oltóhatása 10-15 perc, tartósítani kell, pl. EVAM-mal;
– protein alapú habbal együtt nem használható;
– 0 °C felett felhasználható;
– mozgásban lévő anyag oltására nem alkalmas;
– porral történő kombinált oltás megengedett.
d) FLEB-70 (francia)
– enyhén sárgás színű, szintetikus oltóanyag;
– fagypontja –15 °C és –70 °C között van;
– korrodáló anyag;
– keverési aránya 3-6 %;
– optimális felhasználása középhabként;
– különböző habkiadósság elérhető vele;
– a többi habképzővel összefér.
= alkoholálló – kettős filmképző habképzők (AFFF-ATC) a vizes filmképzőkön túl még
olyan kolloid gél filmképzőt is tartalmaz, amelyből egy második védő filmréteg alakul
ki a poláros éghető folyadék felületén – védelem a habkeverő károsodásától.
Poláros és apoláros éghető folyadéktüzek oltására egyaránt használható.
● Fluorprotein alapú (FP) – és ennek filmképző, alkoholálló kivitele (FFPAR)
forgalomba került habképző típus az angol ANGUS FIRE Kft. FP 570 jelzésű termék,
nagyobb folyékonyságú, mint a protein hab,
oldatkoncentráció: 3-6 tf%
felületaktív adalékot is tartalmaz, amely javítja a hab feszítő-, hőtűrőképességét és oltásteljesítményét.
= fluorozott, alkoholálló protein habképzők:
Akalmazott típusok: ALCOSEAL FFFP 3-6 %,
SOLVENSAL K 3-6 %.
A habok ezen csoportja már filmképző tulajdonságokkal is rendelkezik, ezzel feljavítva
a fehérjehabok mérsékelt oltási sebességét.
Fokozott a visszagyulladás veszélyes, alkoholálló.

Kettős bekeverési, azaz oldatkoncentráció jellemzi (nem alkohol jellegű folyadéktüzek
esetében 3 tf%, habtörő anyagoknál 6 tf% eredményes.
● Szintetikus detergens (rövidítve: SYNDET) alapú (D) és ennek alkoholálló változata
(DAR)
Alkalmazott típusok: EVAM B, FINIFLAM Allround F-15 3 %
Fő alkotó: szintetikus, felületaktív anyag, igen intenzív habzási tulajdonság (detergens
szót a hagyományos tenzidhabokra és egyéb speciális tulajdonságokkal rendelkező
haboktól való megkülönböztetés érdekében használjuk).
● Szintetikus filmképző (AFFF) – és ennek alkoholálló – kettős filmképző (AFFF/ATC)
változata
Rendkívül gyors oltási teljesítmény, alkalmazása elsősorban apoláros éghető folyadékok
oltásánál célszerű.
2.) Vegyi hab
Különbség a mechanikai és a vegyi hab között, hogy a vegyi hab vegyi úton jön létre, és a
buborékokban nem levegő, hanem széndioxidgáz található. A vegyi habot kézi tűzoltó
készülékek töltésére, a beépített stabil és félstabil habbal oltó berendezéseknél alkalmazzák. A
vegyi habképző anyag két különálló, „A” és „B”-vel jelölt szilárd, por alakú vegyszer, vagy
vegyszerek vizes oldata. Az „A” töltet habzóképes vízből, széndioxidgázt fejlesztő anyagból
és a hab állékonyságát biztosító vegyszerből áll. A fő alkotórésze a lúgos kémhatású
nátrium-hidrokarbonát (NaHCO3). A „B” töltet savas oldata tartalmaz alumíniumfoszfátot
[Al2(SO4)3].
A vegyi reakció a következőképpen folyik le: a lúgos, valamint a savas anyagok vizes
oldatának egymásra hatásából széndioxidgáz keletkezik, amely egyrészt erőforrása a
habképzésnek, másrészt töltőgáza a képződ habnak. A vegyi habnál a hab előállításához
szükséges gáz a kémiai folyamat révén magában a habképző anyagban keletkezik. A kémiai
hatás következtében tehát megindul a gázképződés és ezzel egyidőben a habképződés is. A
vegyi habnál a buborékok külső hártyája a sók vizes oldata, a buborékok töltete pedig
széndioxidgáz. A buborékok finomabb, apróbb szerkezetűek, mint a léghab buborékai, amely
abból adódik, hogy keletkezése vegyi folyamat következménye.
Kémiai reakciója a következő:
6NaHCO3 + Al2(SO4)3 = 3 Na2SO4 + 2Al(OH)3 + 6 CO2

Jellemző tulajdonságok
a) Habkiadósság (HK): viszonyszám, amely megmutatja a hab térfogatának és a
létrehozásához szükséges oldat térfogatának arányát.
HK = VH / V0
ahol:
VH = a képzett hab térfogata,
V0 = a habképzéshez szükséges oldat (habképző-anyag + víz) térfogata.
b) Állékonyság: a léghabok esetén a buborékok élettartama. Az az időtartam, amíg a
habtakaró vastagsága felére csökken.
c) A hab tartósságának reciproka a habmegsemmisülés fogalma. A habmegsemmisülés a
gravitációs erő okozta folyadékkiválással és az ezzel összefüggő buborékrendszer
megszűnésével jellemezhető.
d) Habtörés jelensége: amikor a hab eredeti térfogatából mechanikai, fizikai, kémiai, illetve
egyéb károsodást előidéző hatásra veszít.
A habtörést okozhatja:
– a hősugárzás hatása (amikor a hab komponensét alkotó oldat elpárolog);
– a hab nem megfelelő tűzre-juttatása (nagy magasságból való zuhanása, megmerülése,
illetve belelövése az égő folyadékba);
– alkohol és egyéb más alkohol típusú (vízben oldódó) éghető folyadék roncsoló hatása;
– rosszul alkalmazott oltási módszer több oltóanyag egyidejű alkalmazásakor (hab után
oltópor alkalmazása).
e) Folyadékkiválás: a hab stabilitására jellemző tulajdonság.
Két mérési módszer alkalmazható a vízkiválás elvén alapuló habvizsgálat során:
– az ún. „ötperces” vízkiválás:
VK = 5 perc alatt kivált oldat (kg) *100 / a hab mennyisége (kg).
– az ún. „félmennyiségű” vízkiválás: az oltóhabot alkotó oldat felének kiválásáig eltelt
idő.
f) A gördülékenység: a hab időegység alatti, felszakadás-mentes, hőmérséklettől független
szétterjedését jelenti.
g) A hab sűrűsége az őt képező összetevő komponensek, azaz a folyadék- és a gázfázis
viszonyától függ. A tűzoltó habok sűrűsége például HK = 5 esetén 200 kg/m3, vagy
HK = 100 esetén 10 kg/m2-nek felel meg.
h) Oldatkoncentráció: a habképző-anyag és a víz térfogat-százalékos arányát kifejező érték,
amely megmutatja, hogy a habképző koncentrátumot hány százalékos töménységben kell
alkalmazni. A habképző fajtájától függően ez az érték 1-3-5-6 tf% lehet.
Az adott habképző anyag a meghatározott érték mellett fejti ki optimális oltóképességét.

Ha ezt az értéket csökkentjük, akkor:
– romlik a fejlesztett hab stabilitása;
– megnő a hab öregedésének, kiszáradásának sebessége, gőz-gáz áteresztő-képessége;
– ezáltal gyengül az oltóképessége, valamint megnő a visszagyulladás lehetősége.
A megadott optimális bekeverési százalékot növelve sem kapunk gyorsabb, vagy hatékonyabb
oltást. Mindenesetre a fokozott habképzőanyag-felhasználás rövidebb időtartamú
működést, ezzel költségnövekedést eredményez.
i) Oldatintenzitás: a habbal történő oltás fontos paramétere. Meghatározza, hogy egységnyi
felületű tűzre, időegység alatt mennyi (habképző + víz) oldatát kell kijuttatni. A normatív
szabályozás egyes esetekben (a Tűzoltási Szabályzat mellékleteiben, az MSZ 9779/4-1983.
szabványban) megfelelő útmutatót ad különböző típusú oltóanyag, illetve éghető folyadék
oltásához alkalmazható oldatintenzitásra. Az általános gyakorlat, valamint a nemzetközi
szabvány előírásai az 5 liter/perc/m2 intenzitásértéket határoznak meg.
j) Filmképző-jelenség: a filmképzés elvén működő oltóanyagok az éghető foyladék felületén
mutatott gyors terülőképességét az okozza, hogy a habtakaróból kialakuló filmréteget
alkotó oldat felületi feszültsége alacsonyabb, mint az oltandó anyagé. Az ilyen elven
működő haboknál az oltás az égő folyadék teljes felületén már az összefüggő habréteg
kialakulása előtt létrejön.
k) A habsülés jelensége akkor következik be, amikor a protein-típusú habból – a tűz során
felszabaduló hő hatására elpárolgott folyadékfázis után – visszamaradt fehérje megég és
így szilárd, rosszul záró réteg keletkezik az égő folyadék felszínén.
l) Oltóhatásai: hűtő, takaró, elválasztó hatás, illetve nagy kiadósságú (könnyű)hab esetén

A habok oltóhatásai
Hűtő, takaró, elválasztó hatás, illetve a nagy kiadósságú (könnyű) hab esetén kiszorító
oltóhatás.
Az oltóhab fő oltóhatásai a takaró, illetve a hűtőhatás. Az oltóhab takaró hatása kétféleképpen
vesz részt a tűz oltásában. Egyrészt az égő anyagot elzárja a levegő oxigénjétől, ezért a tűz
oxigén hiányában megszűnik, másrészt a habtakaró megakadályozza, hogy az éghető gőzök és
gázok kiáramoljanak és azok a habtakaró fölött újra meggyulladjanak.
Nagy jelentőségű az oltóhabnak az a tulajdonsága, hogy a lassan kiváló víz egyenletesen
eloszolva és aránylag lassan jut az égő felületre, ott gőzzé válik és közben hőelvonás útján
(párolgás) az égő felületet hűti. Az oltóhabból kiváló vízcseppecskék hűtőhatása a szilárd
anyagok oltásánál fokozódik azzal is, hogy a kivált vízmennyiség jó nedvesítő hatású, az
anyagba beszívódik, így a további égést meggátolja.
A hab oltóhatása 100 °C feletti felületi hőmérséklet esetén hűtőhatás, 100 °C alatti felületi
hőmérséklet esetén pedig takaró hatás.

Amennyiben tehát az anyag felületi hőmérséklete 100 °C felett van, hűtőhatásról
beszélhetünk, hiszen a habban lévő víz a hőmérséklet hatására elpárolog – a hab
megsemmisül – és az aránylag kevés habképzőanyag fedő hatást biztosítani nem tud.
A 100 fok alatti felületi hőmérséklet alkalmával – mivel a habban lévő víz már csak
kismértékben párolog, az oltóhab megmarad és takaró (fedő) oltóhatást fejt ki. Felületi
hőmérséklet alatt természetesen az égő anyag felszínén lévő hőmérsékletet kell érteni. Tehát
mindaddig, amíg az anyag felülete 100 °C felett van, a takaró hatás nem tud kialakulni.
A fojtó hatás alhatásként jelentkező elválasztó hatásnak is nagy szerepe van, főleg a takaró
hatás kialakulásának szempontjából.
Figyelemre méltó, hogy a léghabnak nagy a térfogata és kiszorító oltóhatást is kifejt. A
kiszorító oltóhatásnak főleg a közép- és nagy kiadósságú oltóhab alkalmazása esetén igen
nagy jelentősége van.
A habból kiváló víz számos éghető folyadékkal emulziót (olajhabot) alkot, amely éghetetlen
fedőréteget képez és hozzájárul a tűz oltásához.
A habanyagok kiválasztásának szabályai

–
–
–
–

– proteinhabot alkalmazunk, ha stabil nehézhabra van szükség és az oltás mellett a
hűtés is cél;
ha az újragyulladást el akarjuk kerülni, akkor fluorprotein hab használata (a jó termikus
ellenállás miatt) javasolt;
nagyobb tűzfelület jobban oltható fluorprotein habbal, mint protein habba.;
ha mozgékony, nagy mennyiségű hab alkalmazására van szükség, használjunk tenzid
habot;
szénhidrogén-származékok tüzét terülékenységük miatt különösen gyorsan oltják az FFFF
típusú habok. Habágyúval jól lőhetők, mozgékonyak, azonban tartósításukról közvetlenül
az oltást követően gondoskodni kell.

Hatékonyabb az oltás, ha a nehéz- és középhabot együtt (kombináltan) alkalmazzák:
– az első fázisban a cél: nehéz (filmképző) habbal gyorsan leverni a lángolást;
– a második fázisban (jobban megközelítve a tüzet): középhabbal folytatni, illetve tartósítani
az eloltott felületet.
A habkoncentrátumok összeférhetetlenek, de a képzett habok együtt vagy egymás után már
alkalmazhatók.
Nehézhab jellemzői:
– legmagasabb víztartalommal bír;
– legnagyobb a fajsúlya;
– nagy terülőképességű, gördülékeny;
– nagy távolságra lőhető.

Középhab jellemzői:
– kisebb lövőtávolság – jobban meg kell közelíteni a tüzet;
– kisebb fajsúly – kisebb a szükséges habképzőanyag-felhasználás;
– a használatos habsugárcsővel HK = 30-150 érhető el.
Könnyűhab jellemzői:
– kicsi a víz és a habképző anyag felhasználás (1 liter keverékből 1 m3 hab – HK = 1000);
– rendkívül kicsi a fajsúlya (korlátozott felhasználási lehetőségek);
– lövőtávolság gyakorlatilag nincs, csak ömlesztés;
– terülőképessége nagyon rossz.
A tűzoltóhab alkalmazási lehetőségei:
– elsősorban éghető folyadékok tüzeinek oltására alkalmas (takaró – hűtő hatás);
– szilárd anyagok tüzeinek oltására – ha vízhiánnyal számolunk (vízkár);
– repülőbaleseteknél a pálya letakarása habbal;
– savömléskor (salétromsav) keletkező tüzek oltása, takarással lekötjük a mérgező gázokat;
– ferde felületen való oltás;
– hősugárzás elleni védelemre jól használható;
– tilos elektromos tüzek oltása áramtalanítás előtt, valamint ott, ahol a vízzel oltás is
veszélyes.
Nehézhab alkalmazása:
– tűzveszélyes folyadékok, lánggal és izzással égő szilárd, éghető anyagok oltására jól
használható;
– bevethető még tartályparkok, hordóstárolók és egyéb létesítmények hősugárzás elleni
védelmére;
– folyadékfelületek letakarására, vagy visszagyulladás megakadályozása céljából.
Középhab alkalmazása:
Ugyanazon helyek lehet alkalmazni, mint a nehézhabot, de számolni kell a kisebb lövőtávra,
tehát azzal, hogy a tüzet jobban meg kell közelíteni. 80-100 habkiadóssággal hatékonyabb
lehet az oltás, mint nehézhabbal.
Könnyűhab alkalmazása:
Zárt helyiségek tüzeinek oltására alkalmas (hajótér, robbanásveszélyes helyek, festékraktárak,
kábelalagutak és csatornák).
Szabadban való használatnál számolni kell a könnyűhab kis fajsúlyával (gázcsere, szél).
Hátránya a rossz terülékenység, nem lehet kilőni, tehát a tűzbe „bele kell vezetni”.
Térfeltöltéses módszer.

Gáz, mint oltóanyag
A tűzoltó gázok
A nem éghető gázok tűzoltó képességét már régen felismerték és használják. Általános
szabályként megállapítható, hogy alkalmazásuk elsősorban zárt térben előnyös.
Tűzoltástechnikai, -taktikai szempontból vizsgálva szinte nincs olyan területe életünknek,
melyben – a kezdődő tüzek időbeni észlelését követően – az eredményes tűzoltás
végrehajtására kizárólag csak a gázzal oltó tűzoltó készülék készenlétben tartásával tudnánk
megfelelő biztonsággal felkészülni.
Vannak azonban olyan felhasználási területek, amelyeknél kedvező tulajdonságaik miatt
különösen indokolt lehet a gáztartalmú tűzoltó készülék használata.
Ezek:
– bonyolult felépítésű, zárt térben elhelyezett gépek, berendezések védelmére, amelyek szűk
nyílásaink, szellőzőrácsaink keresztül juttatható be az oltóanyag, nevezetesen a halongáz
(például: zárt szekrényes elektromos tápegységek, számítógépek zárt egységeinek
védelme);
– a laboratóriumokban, ahol olyan anyaggal dolgoznak, melyek más oltóanyagokkal
reakcióra képesek;
– ha a feltételezett kárhelyszínen való tűzoltást követően csak egyéb, a látást zavaró
oltóanyag lenne alkalmazható;
– ha más oltóanyagú készülékekkel a másodlagos kár jelentősen megnövekedne.
Oltógázok csoportosítása, jellemzése
Az oltógázok oltásmechanizmusuk szerint lehetnek:
– semleges, ún. „inert gázok” (CO2 és N2);
– az égést kémiai úton gátló gázok (halogén tartalmú szénvegyületek).
Semleges gázok, melyek az égési reakcióban nem vesznek részt, de – a tűzhöz juttatva – az
éghető gázok (bomlástermékek) és a szükséges oxigén koncentrációját felhígítjuk (14 % alá).
– nitrogén (N2),
– széndioxid, szénsavhó (CO2),
– oltóhatás szempontjából a vízgőz ide tartozik – ritkábban használva,
– hélium,
– argon, stb.
Az égést kémiai úton gátló oltógázok: ezek a típusú oltógázok az égési reakció (oxidáció)
lassítását, fékezését oldják meg úgy, hogy az égési láncolatba beépülnek – azt fékezik, vagy
megszakítják, illetve gátolják.
Ilyen oltógázok a halonok.
Jellemző felhasználásuk: általában zárt helyiségek oltása végezhető eredményesen.
Elsősorban kézi tűzoltó készülékeknél és beépített tűzvédelmi berendezéseknél használják.

A tűzoltó gázok oltóhatásai
Az elsődleges oltóhatása a tűzoltó gázoknak – ezen belül a halonoknak – az antikatalitikus
oltóhatás. Ekkor a gáz az égéstér alsó részébe jutva az égési fészekben az éghető gőzöket,
gázokat körülveszi, majd beépülve az égés kémiai láncolatába, azt megszakítja.
Ennél az oltóhatásnál nem jellemző az oxigénkoncentráció-csökkenés. Ezt az is mutatja, hogy
az égési fészekben térfogatot tekintve 2-3 % halon elegendő, és az tízszer kevesebb, mint a
semleges gázok eredményes oltásához szükséges 25-30 %.
Jellemző oltóhatás még a fojtó hatás, ezen belül a kiszorító hatás. Ez a semleges, vagy inert
gázok jellemző oltóhatása. Alkalmazásukkor az égéhez szükséges oxigénkoncentráció
felhígul és ha 14 % részarány alá süllyed, akkor a tűz megszűnéséhez vezet. Emellett még az
éghető anyag gőzeinek, gázainak koncentrációját is csökkenti, ami az égés intenzitásának
mérséklődésével jár. Ezen kívül az égéstérbe bejutva a lángtér hőmérsékletét hűti, miután egy
bizonyos hőmennyiséget leköt.
Az égést kémiai úton fékező gázok oltóhatása:
Homogén inhibíció (Érvényesülését igazolja az a tény, hogy az eredményes oltáshoz jóval
kisebb tf% szükséges, mint a kiszorító hatást kifejtő semleges gázokból.)

A tűzoltógázok fajtái
Halonok (kereskedelmi néven: freonok)
Szénhidrogének vegyületeiből áll, a hidrogénatomok helyett halonok beépítésével.
1881-ben fedezték fel és a II. világháború után terjedt el használatuk.
Először széntetraklorid CCl4 – CTC használatát vezették be 1900-ban.
1938-ban már a metilbromid oltó voltak repülőgépek védelmére MB – CH3Br – H 1001.
A toxikus hatás miatt ezek helyett a II. világháború után a brómmonoklórmetánt CB – H
1011-et használták. Akkoriban a tűzoltóhab mellett ez volt a repülőgépek és tengeralattjárók
domináns oltóanyaga.
A háború után egy sor halont megvizsgáltak, de csak az alábbiak terjedtek el tűzoltási célra:
Az 1950-es években kifejlesztett és azóta használt:
H 1211 – BCF – CF2BrCl – (angol) difluorklórbrómmetán
H 1301 – BTM – CF3Br – (amerikai) trifluorbrómmetán
H 2402 – DTE – C2F4Br2 (olasz) tetrafluordibrómmetán
Legjobb oltóképessége a H 2402-nek van, de igen mérgező, ezért nem terjedt el használata.
Hazánkban a gyakorlatilag nem mérgező BCF terjedt el, angol importból szerezzük be (ICI
cégtől).

Tulajdonságai:
Fizikai:
Forráspont: attól függ, hogy folyadékként vagy gázként használjuk.
Alacsony forráspont esetén gáznemű.
Fajsúly: meghatározza az adott térfogaton tárolható mennyiséget.
Viszkozitás: a tartályból való kiáramlás gyorsaságát, egyenletességét határozza meg.
Kémiai:
Korrodáló hatás: alapvetően a kémiai összetételtől függ. Az „F” tartalmú halonok kevésbé
korrodáló hatásúak.
Oldó hatás: halonok egy része összetételénél fogva oldja a műanyagok egy körét.
Toxicitás: mérgezőség: a fluorizált halonok kevésbé mérgezőek, azonban a magas
hőmérséklet okozta bomlásuknál keletkezhet mérgező termék.
A halonok megfelelő intenzitással adagolva alkalmasak:
– elsősorban lánggal égő anyagok tüzeinél;
– kis méretű tűzveszélyes folyadékok tüzeinél;
– elektromos berendezések tüzeinek oltására;
– repülőgépek hajtóművei tüzeinek oltására;
– számítógép-központok tüzeinél.
Halon felhasználása robbanásvédelemre!
Éghető gázok robbanásának megelőzésére:
– éghető folyadék porlasztási technológiáknál;
– műanyag porok osztályozásánál;
– őrlő berendezéseknél;
– ciklonos leválasztók, szűrők, porlasztva szárítók;
– elevátorok;
– cukorőrlő berendezések védelmére.
Az észlelés jelentősége:
– megelőző inertizálás;
– elfojtás;
– nagy sebességű izoláció
– lefúvatás

külön-külön is, de lehet
kombinálva.

Előnyei: más oltóanyaggal szemben az, hogy felhasználásakor relatíve sokkal kevesebb
oltóanyag-mennyiség szükséges.
– nincs káros visszamaradó termék (másodlagos kár!);
– nagy fagytűrő-képesség.
Hátrányai:
– egyes típusú halonoknál mérgező égéstermékek keletkezhetnek;
– költségesek, beszerzésük nyugati importból történik.
Nem használható: (a meglévő készletek erejéig használható)
– zárt térben, emberek jelenlétében;
– izzó égésnél CO és Cl2 képződés;
– alkáli földfémek (könnyű fémek) tüzeinek oltására (robbanásszerű reakció)

Széndioxid (CO2) (szénsavhó)
Szén és oxigén vegyülete. Szén elégetésekor, alkoholos erjedéskor, rothadáskor keletkezik.
Fizikai tulajdonságai:
– színtelen, szagtalan, gyengén savanykás ízű gáz;
– fajsúlya nehezebb a levegőnél, kb. 1,5 kg/l, de 165 °C-on már könnyebb a levegőnél;
– normál hőmérsékleten 55 atm-nál már cseppfolyósítható;
– vízben jól oldódik.
Kémiai tulajdonságai:
– 2000 °C felett bomlik oxigénre és szénmonoxidra;
– nem korrodáló, mérgező, de adott koncentrációban halálos lehet.
Szilárd halmazállapotban – szénsavhó néven ismeretes (szárazjég). 78 °C hőmérsékleten
válik szilárddá.
Oltóhatásai a fojtó, kiszorító hatáson túl még a hűtő, szublimációs hatás.
Az oltási mechanizmusa alapvetően azon alapszik, hogy az égéshez szükséges
oxigénkoncentráció lecsökken. A CO2 térfogat-kitöltéssel megállítja az égést, azaz
lecsökkenti az égéshez szükséges O2 mennyiséget. Ott alkalmazzák ezt az oltóanyagot, ahol
megoldható a védett tér teljes elárasztása vagy feltöltése és fontos szempont, hogy az egész tér
inertizálható legyen, valamint hogy a másodlagos károk kicsik legyenek. Az alkalmazásnak
humán oldali nehézsége, hogy az oltási koncentrációnál nincsenek meg az életfeltételek
(12-13 tf% O2). A széndioxidot egyaránt alkalmazzák hordozható és beépített rendszerek
oltóanyagaként.
A széndioxiddal oltók a gőzzel oltó rendszereket váltották fel, nevezetesen hajók motorjainak
és szivattyúinak védelménél. A rakterek is hasonló módon védhetők CO2 gázzal. A
széndioxiddal oltó rendszereket főleg elektromos kapcsolótereknél, festőműhelyekben,
hajóknál alkalmazzák. De előfordul a legkülönbözőbb kockázatú létesítményeknél, mint
például áruházak, raktárak, nyomdák.
A széndioxid oltóanyaggal működő rendszerek kezelésénél fokozott figyelmet kell fordítani
arra, hogy az érintett területen:
– nyilvánvaló a veszély a CO2 fojtóhatása miatt;
– veszélyes a palackok nyomás alatt történő kezelése.
Veszélyes lehet alkalmazása, ha a tűzjelző és riasztó rendszer az oltórendszerrel egyidőben
kerül javításra, ha nem megfelelő a karbantartása és nem megfelelő a használata.
Alkalmazási területei:
Előnyösen használható a széndioxid-gáz tűzoltásra:
– elektromos berendezések tüzeinél;
– laboratóriumi és élelmiszeripari technológiák, létesítmények tűzvédelmi berendezései
oltóanyagként – tisztasága miatt;
– kazánoknál … stb.
További előnyei, hogy könnyen beszerezhető, nem túl költséges oltóanyag.

Hátrányai:
– oxigénhordozó anyagok oltására alkalmatlan;
– izzó és parázsló anyagok oltására alkalmatlan;
– sztatikus feltöltődés veszélye;
– adott koncentrációnál fulladásveszély;
– a többi oltóanyaghoz képest mérsékelt oltóteljesítmény.
Nitrogén (N2)
Oltógázként önállóan ritkán használatos, abban az esetben van jelentősége, ha a tüzet csak
levegőnél könnyebb gázzal lehet oltani (aknák, felszállóvezetékek).
Hátránya a CO2-vel szemben, hogy kevésbé összenyomható, így 2,5-ször kevesebb gáz
tárolható azonos térfogatú edényben.
Általánosan a tűzoltóságnál hajtógázként használják porral oltó berendezéseknél.
Az inert gázok
Az inert gázkeverékek rendszerint nitrogéntől és argonból állnak.
A cél az, hogy a levegőhöz képes könnyebb és nehezebb gázok biztosítsák az oxigénhiányt.
Néhány esetben az inert gázokhoz CO2-t is kevernek, hogy az esetlegesen benntartózkodó
személyek légzését serkentsék. Ezek a gázkeverékek viszonylag újak. Igény az új
gázkeverékekkel szemben, hogy biztonságosabbak legyenek a CO2 gázzal működő
rendszerekhez képest. A lakott terek védelme azonban még technikailag nem megoldott.
A H 1301 helyettesítésére nemrég jelent meg az INERGEN nevű oltógáz.
Előnyei:
– környezetvédelmi szempontból semleges;
– nem kondenzálódik a felületen;
– nem korlátozza a látást;
– tűzben az oltógázból nem keletkezik mérgező bomlástermék;
– szerkezeti anyagokat nem károsítja;
– homogén a gázeloszlás;
– hosszú élettartam.
Az oltási mechanizmus alapvetően fizikai úton történik, míg a halonnál a kémiai út a
jellemző. Az oltási koncentráció (oxigén-kiszorítás) 40 tf% „Inergen” adagolásnál következik
be.
(Egyes vélemények szerint az elárasztás nem veszélyes, mert az O2 koncentráció 15 % körül
marad és a fiziológiai hatása hasonló, mintha magas hegyen tartózkodnánk.)
A számítógéptermekben is találhatók „A” tűzosztályhoz tartozó anyagok. Ekkor a szükséges
oltási koncentráció közel van az 53 %-os CO2 koncentrációhoz. Egyes elméletek szerint a
hatásmechanizmusban az O2 fagyás is jelentkezik, így végeredményben több „Inergen”
szükséges az oltáshoz, mint amennyi CO2 gáz keletkezik.

Az 51 %-os Inergen koncentrációhoz 12,4 %-os O2 koncentráció tartozik, amely már
rendkívül kritikus az életfeltételek számára. A rendszer ebből adódóan csak kézi
működtetéssel fogadható el.
Mindezek a tények azt látszanak igazolni, hogy az inert gázkeverékeket – hasonlóan a CO2
gázzal oltó rendszerekhez – csak elővigyázatosan, nagy körültekintéssel lehet használni.
Várhatóan egyéb tűzoltásra szolgáló gázok is meg fognak jelenni a közeljövőben a halon
oltóanyag helyettesítésére, amelyeket valószínűleg nem lehet közvetlenül betölteni a most
készenlétben lévő berendezésekbe, készülékekbe (lásd: blakotron).

Tűzoltóporok jellemzése
Az oltóporok használata tűzoltási célra az oltóhatásokat felismerve és felhasználva, a XX.
század elejétől terjedt el. Jelenleg korszerű változatai széles körben használatosak és további
speciális oltóporok kifejlesztésével még nagy perspektíva előtt áll. Az oltóporok használata a
tűzosztályok típusainak megfelelően más és más összetételben lehet alkalmas tűzoltásra.
„A” – szilárd, éghető anyagok (lánggal és parázzsal);
„B” – tűzveszélyes folyadékok;
„C” – éghető gázok;
„D” – éghető fémek és ötvözetei
„E” – feszültség alatt álló berendezések az A, B, C, D anyagok jelenlétében.
Az oltóporral szemben felállított követelmények, illetve jellemző tulajdonságok, melyek
utalhatnak a por fizikai-kémiai tulajdonságaira:
– porszemcse nagysága: a portömlőben történő szállíthatóság, illetve az oltóhatás
szempontjából meghatározó tényező. A por lángtérbe történő behatolása, az általa képzett
fajlagos felület nagysága, valamint a lángtérben való hosszabb idejű „lebegés” indokolja az
optimális méret (oltóképesség) meghatározását (15-80 mikrométer);
– mérgező hatás: a hagyományos NaHCO3 (nátrium-hidrokarbonát) hatóanyagú porok nem
mérgezőek. Légzőkészülék használata a légzést könnyíti porfelhőben;
– elektromos vezetőképesség: általában a hagyományos összetételű oltópor esetén nem
mutatható ki;
– oltási hatásfok: az időegység alatt láng m3-enként felhasznált portömege;
– hajtógázzal szembeni közömbösség: az oltópor a készülék tartályából általában CO2, N2
hajtógáz segítségével juttatható az égő térbe. A hajtógáz az oltóporral egy térben hosszabb
idejű tartózkodás során sem kerülhet kémiai kapcsolatba;
– víztaszító képesség (hidrofobitás): az oltópor anyaga általában nedvszívó, ezért külön
adalékanyaggal (fémsztearátokkal) őrlik össze az említett hatás elérése érdekében;
– agglomerálódási (tömörödésre, csomósodásra való hajlam) képesség: az oltópor rázkódás,
esetleg nedvesség felszívódás hatására betömörödhet. Ez ellen adalékokkal kezelik;
– fajlagos felület: szemcsenagyságtól függ. Minél kisebb az egyes porszemcsék nagysága,
annál nagyobb a felülete. A felület nagyságának növekedésével együtt jár az oltási
hatékonyság növekedése;
– fajsúly: oltópor-felhő kialakításánál az oltópor fajsúlya nagy szerepet játszik;
– tartósság: tárolási követelmények – zárt raktárhelyiség, állandó száraz padlózat, tárolás
ideje alatt sem csomósodhat.

Az oltóporok általános összetétele:
Általában az oltóporok összetétele megegyezik az alább ismertetett receptúrával:
– hatóanyag:
90-97 tömeg%
– hidrofobizáló anyag:
1-2 tömeg%
– folyóképesség-növelő:
2-3 tömeg%
– egyéb
2-5 tömeg%
Az oltani kívánt tüzek típusától (tűzosztályától) függ az oltóporok hatóanyagának
kiválasztása:
– A „B” és „C” típusú tüzek esetén a – hagyományos NaHCO3 és a KHCO3 alapú;
– az „A” típusú tüzek oltására – ammónium-foszfát, ammónium-szulfát hatóanyag a
domináns;
– a „D” típusú tüzekhez – alkálifém-klorid, ammónium-klorid tartalmú oltópor használata az
általános.
Az oltópor oltóhatásai:
– a hűtő-bomlási hatás, amely révén az oltópor termikusan bomlik és gáz halmazállapotú
bomlástermékei révén csökkenti az oxigén-koncentrációt (fojtó-kiszorító hatás);
– az égés gyökös láncreakciójának akadályozása (inhibíció) révén homogén inhibíciós hatást
fejt ki;
– jellemző az ún. „falhatás”, amely során a láncreakciót továbbvivő atomok, molekulák a
por felületének ütközve elvesztik energiájukat, ezzel tehát heterogén inhibíciót fejtenek ki;
– az ún. „ABC” oltóporok, amelyek hatóanyaga jellemzően az ammónium-szulfát és/vagy
ammónium-foszfát, az égő felületet az oxigéntől elzárva fojtó-takaró hatást is kifejthetnek.
(Parázsoltó porok használata esetén a parázsló tárgy felületén egy nagy tapadóképességű
olvadékkéreg alakul ki, amely elzárja az éghető gőzök-gázok kijutását a légtérbe. ezzel
akadályozva a gyulladásra képes elegy további képződését.)
Az oltóporok oltóhatásai közül meghatározó jellegűnek a homogén és heterogén inhibíciós
hatást tekintik.
Az oltópor felhasználási lehetősei:
– döntő többségük (hordozható) oltókészülékekben található, amely alkalmas lehet gáz és
éghető folyadékok kisméretű tüzeinek oltására;
– tűzoltó gépjárművekben málházott, nagyobb mennyiségű oltópor esetén alkalmas nagyobb
méretű tűz oltására;
– életmentésnél a lángleverő tulajdonság miatt jól használható (például repülőgéptüzek
felszámolásakor a behatolást elősegítve);
– elektromos berendezések feszültség alatti tüzeinek oltására (a visszagyulladás veszélye
miatt azonban a lángleverést követően a további hűtésről gondoskodni szükséges);
– javasolt a használata, ha más oltóanyaggal, vízzel vagy habbal nem lehetséges az oltás (pl.
nyomás alatt kiáramló égő anyagok égésénél, az ún. „sugárégés” esetén);
– megfelelő együttműködést feltételezve alkalmas, illetve előnyös kombinált oltási mód
estén (víz-por, hab-por).

Hátrányai:
– szilárd, éghető anyagok, alkálifémek, könnyűfémek tüzei csak speciális oltóporral olthatók;
– forgó, mozgó alkatrészeknél koptatóhatás jelentkezik;
– értékes berendezések tüzei (pl.: mikroelektronikai berendezések, múzeumi tárgyak) esetén
adott a másodlagos károkozás lehetősége;
– viszonylag költséges oltóanyag, ehhez mérten csak viszonylag rövid idejű beavatkozást
tesz lehetővé;
– komplikált az oltóeszköz használata utáni töltése, utánpótlása, illetve a felszerelés ismételt
készenlétbe állítása.

Por, mint oltóanyag
Az alkalmazott oltópor-típusok:
„Antipiro-100, illetve 200” (a tűzoltóságnál is rendszeresített típusú oltópor)
– szürkés színárnyalatú, „B”, „C” tüzek oltására használható, lángoltó por;
– sajátossága a nátriumhidrogén-karbonát alapú hatóanyag mellett az ún. kerámiahordozó
alkalmazása;
– minden hazai tűzoltó felszerelés tölteteként használható;
– tárolása -40 °C és 60 °C között ajánlott, maximum 60 %-os relatív páratartalom mellett;
– szemcsenagysága: 80 mikrométer alatt min 90 %-a,
500 mikrométer felett nem lehet;
– térfogattömege: ömlesztett állapotban 1000-50 g/l,
rázott (lazított) állapotban 1250-50 g/l;
– a por feletti légtér relatív nedvességtartalma:
max. 60 %,
min. 30 %;
– összetétele:
NaHCO3 hatóanyag 50-10 %,
kerámiahordozó
45-10 %,
kerámialazító
max 2,5 %,
hidrofobizáló
2,5-0,5 %;
2
– CO2 adszorpció: 14 kp/m -en max. 0,1 %;
– folyósság: az oltópor szakaszosan áramoltatva a tömlőben nem tömörödhet;
– fajlagos felülete: 2000-500 cm2/g;
– elektrosztatikus feltöltődési hajlam: max. 13 KV;
– elektromos átütési szilárdság: nem mérhető;
– bomlása: 60 °C alatt nem számottevő;
– korróziós hatása: nincs;
– koptató hatás: karcoló szemcsét nem tartalmaz, a felülethez súrlódva „polírozva” koptat;
– működőképessége: -20 °C és +60 °C között;
– élettani hatás: nem mérgező. A NaHCO3 enyhén lúgos hatása miatt irritálja a szemet, bő
vízzel komosható.

Hazánkban használatos még a Monnex oltópor:
– hatóanyaga: 25 % KHCO3 + 75 % NH2CONHCOOK (káliumkarbamát);
– kiváló lángoltó tulajdonságú por, amely annak is köszönhető, hogy a lángba juttatott
porszemcse további apróbb részecskékre esik szét;
– hatékonysága 1,5-3-szorosa a hagyományos NaHCO3 hatóanyagú oltóporénak;
– fehér, illetve enyhén szürkés árnyalatú a színe, nem mérgező, jó gördülékenységű oltópor;
– összeférhető a protein és fluorprotein habokkal;
– alkalmazási terület: „B” – „C” tűzosztály.
Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkeznek, tehát hazai megjelenése várható az alábbi
oltóporoknak:
– TOTALIT ABC FE-40 jelű, német gyártmányú, „A”, „B”, „C” tüzek oltására alkalmas
oltópor. Hatóanyaga ammónium-szulfát és ammónium-foszfát keveréke. Színe sárga, szaga
nincs, az égő alkálifémekkel reakcióba lép. Hidrofobitást segítő adaléka: szilikon-olaj.
– FUREX ABC 40 elnevezésű, német oltópor, amely szintén ammónium-foszfát és
ammóniumszulfát (kb. 40 %), valamint adalék keveréke. Színe krém, hidrofobitást segítő
adaléka a szilikon. Elektromos berendezések oltására 1000 V-ig.
– ABC FAVORIT 111 néven ismert (sárga színű), szintén német, valamint a P 11 24 jelű
(kék színű), francia gyártmányú oltópor, amelyek tulajdonságaikat tekintve megegyeznek
az előbb ismertetett FUREX ABC 40 poranyaggal.
– FUREX K 90 jelű, német oltópor. Hatóanyaga a káliumklorid és hidrofobizáló szervetlen
só keveréke. Halványzöld színű poranyag, amely 1000 °C felett bomlik.
Az ammónium-szulfát - ammóniumfoszfát hatóanyagú oltóporok egészségre rendeltetésszerű
használat mellett nem ártalmasak, azonban használatuk során (+300 °C hőmérséklet felett)
bomlástermékként jelentkező, csekély koncentrációjú NH3 irritáló hatása jelentkezhet.
A tűzoltóporok oltóhatása:
Alapvető: az égés gyökös láncreakciójának akadályozása (inhibitálása) – antikatalitikus
oltóhatás. Ez az inhibíció lehet heterogén (többnemű), vagy homogén (egynemű) fázisú.
Az első esetben a lángzónába került porrészecske, mint egy „elemi fal” vesz részt (szilárd –
gáznemű). A homogén fázisú reakcióban a poranyag felületéről elgőzölög az alkálifém
részecske és kapcsolódik – és egyben semlegesítő – az égési folyamatot továbbvivő
gyökökhöz (gáznemű – gáznemű).
Az oltási mechanizmus vizsgálata azt mutatja, hogy előnyös, ha a hatóanyag (porrészecskék)
a lángzónában minél több időt töltenek el, ugyanis az alapvető inhibíciós hatás mellett
jelentkezik az oltóanyag hőbomlásakor keletkező inert (semleges) gázok koncentrációcsökkentő, illetve oxigén-kiszorító hatása (CO2, NH3), mint másodlagos oltóhatás.
A parázsoltó-porok alapvető oltóhatása abban áll, hogy a parázsló tárgy felületén egy nagy
tapadóképességű olvadékkéreg alakul ki, lég- és hőszigetelőként hat és megakadályozza a
visszagyulladást.

Ez a típusú oltópor hő hatására először ömledéket képez, amely behatol a mélyebben fekvő
parázsfészekbe is, ott habosodik, majd elszenesedik, miközben inert gázokat szabadít fel. Az
elszenesedő réteg elválasztja a kritikus zónákat és megszakítja az oxigén-diffúziót, egyúttal
megakadályozza a képződő éghető gőzök, gázok felszabadulását.
Ezen kívül a porral oltás során számolhatunk hűtő hatással, azaz hőkiegyenlítő hatással. Ezek
érvényesülése a beavatkozás elejétől tekintve az alábbi sorrendben jelentkezik.
Oltóhatások jelentkezése – sorrendiség szerint:
–
–
–
–

a kémiai reakció (az égés) zónájában a lángszerkezet fizikai felbontása (hőkiegyenlítés);
hőelvonás az égési reakció zónájából (hűtés);
a por bomlása, szublimálása – endotermikus folyamat – hőelvonás (hűtés);
az égési zóna gőzei, gázai koncentrációjának felhígítása az oltópor bomlástermékeivel,
amelyek inert, vagy halon gázok, gőzök (kiszorító hatás);
– a fel nem bomlott por, mint szilárd anyag, leülepszik az égő anyag felületére és szigetel
(elválasztó hatás);
– alkálifémeknél, amikor döntő az elválasztó hatás, jelentkezik egy gyenge oltóhatás, a hűtés
is.
Tűzoltóporok alkalmazási lehetőségei (NaHCO3-alapú):
– kiszerelésük döntő többsége kézi tűzoltó készülékekbe történik, ezekkel elsősorban
kisméretű gáz- és éghető folyadéktüzek oltására alkalmas;
– az állami tűzoltóság készenléti szerei alkalmasak nagyobb kiterjedésű, hasonló éghető
anyagok oltására;
– repülőgéptüzek oltásánál és más esetekben életmentéshez igen jól felhasználhatók –
rendkívül jó lángleverő tulajdonságai miatt;
– elektromos berendezések feszültség alatt álló részeit is jól olthatjuk porral – azonban
gondoskodni kell hűtésről;
– olyan esetekben is jól használható, amikor a vízzel oltás nem megengedett;
– elsősorban kombinált oltásnál lehet előnyös a használata .
Hátrányai:
– szilárd éghető, valamint alkálifémek, könnyűfémek tüzeinél csak speciális oltóporral lehet
beavatkozni;
– forgó, mozgó alkatrészeknél koptató hatás jelentkezik;
– múzeumokban és egyéb helyeken kárt okozhatnak vele (elektronikai berendezések,
számítógép-központ);
– viszonylag költséges oltóanyag, komplikált a pótlása, rövid idejű beavatkozást tesz
lehetővé;
– oltástechnika fontossága.
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E-7
Az oltóanyag-ellátás alapjai,
a tűzoltó vízforrások és a táplálási módok iellemzése
A tűzoltás vízellátása
A vízforrások taktikai szempontból: kiindulási alap, hogy a tűzoltás - gyorsan hatékonyan - szakszerűen legyen végrehajtható.
-

A gyorsaságot az segíti elő, ha a vízforrás a tűzhöz a lehető legközelebb van - előnyös
a megközelítése - szivattyú közbeiktatása nélkül használható - vízszintje a legkisebb
távolságra van a talajszinttől.
A hatékonyság akkor érvényesül, ha a vízforrás - szükséges mennyiségben - a
működés teljes ideje alatt folyamatosan biztosítja a tűzoltáshoz szükséges mennyiségű
vizet.
A szakszerűség akkor teljesül a vízforrás kapcsán, ha - a felszerelésekre,
berendezésekre - a nem égő anyagra és környezetre - az oltásban résztvevőkre nem
jelent sem nyílt, sem rejtett veszélyt.

Fontosabb vízforrások
Vízellátás csőhálózatról:
A vizet előfordulási helyén erre alkalmas berendezések segítségével összegyűjtik, tárolják,
kezelik, majd csőhálózat segítségével a felhasználókhoz szállítják.
A vízművektől kiindulva a csőhálózat egyes részeinek más-más elnevezése van és kiinduló
ponttól távolodva egyre kisebb átmérőjűek.
A víznyerési helytől az ellátási terület széléig haladó vezeték a fővezeték (főtápvezeték). Az
ellátási területek felé ezekből ágaznak le a főnyomócsövek → elosztó → bekötővezetékek →
belső csőhálózatok.
A teljes vízellátó rendszert a bekötővezetékig vízforgalmi vázlaton (vízkataszteren) rögzítik,
ami nagy segítséget jelent a tűzoltók számára. Már vonulás közben ki lehet deríteni egy adott
helyszín vízszerzési helyét és annak teljesítményét is.
Csőhálózat típusai
Alapvetően három eltérő rendszert különböztetünk meg:
- ágas
- összekapcsolt
- körvezetékes
Agas hálózat jellemzői: az ellátási területen végighúzódó fővezetékről leágazó
főnyomócsövek, elosztóvezetékek vakon végződnek, nincsenek egymással összekötve. A víz
mindig csak egy irányból folyik, ezért egy esetleges csőtörés miatt körültekintően kell
meghatározni az ilyen vezetékre telepített fecskendők számát és helyét.
Ilyen vezetéket ma már nem telepítenek, és egyre ritkábban találkozhatunk vele.
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Összekapcsolt rendszerű hálózat jellemzői: az ágas rendszer egy javított formája. A
csővégeket összekötik, és így nincs vakon végződő vezeték. Azonban az összekötések kis
átmérője miatt még mindig csak kis vízmennyiséggel számolhatunk.
Körvezetékes rendszer jellemzői: minden más rendszerű csőhálózat hátrányát kiküszöböli. A
lényeg, hogy a fővezeték körbe fut, azaz önmagába visszatér; ugyanígy a csatlakozó elosztó
csövek is.
A legbiztosabb tűzoltó vízellátást biztosítja, még csőtörés esetén sem kell jelentős
nyomásveszteséggel számolni.
A vezetékek minimális átmérője, amelyeket tűzivíz szolgáltatásra is használnak, legalább 80
mm-es.
Tűzcsapok:
- fali
- föld alatti
- föld feletti
Sűrűn beépített területen 50-100 méterenként, külterületeken 300-400 méterenként telepítenek
tűzcsapokat.
NA 200-as nagyobb átmérőjű vezetékre nem telepítenek közvetlenül tűzcsapot. A tűzcsapok
helyét szabvány szerint táblákkal jelölik.
Fali tűzcsap:
- falra szerelve (általában)
- legalább 150 1/p. teljesítmény - 52 mm-es 'C' kapocspár
- egy adott tűzcsapról 1 db "C" tömlővel szerelt sugár a helyiség legtávolabbi pontját is
elérje
- egy helyiségben elhelyezett 2 tűzcsapról szerelt sugár tömör sugárképe összeérjen
- feltűnő felirattal ellátott fali tűzcsapszekrényben kerül elhelyezésre felszereléseivel
együtt (tömlő, sugárcső)
Föld alatti tűzcsap:
- talajszint alatt telepítve
- nehéz vagy könnyű öntöttvas szekrényben
- vízkivétel "állványcső" segítségével (amely 2x52 mm vagy 2x75 mm-es
nyomócsonkkal van ellátva)
- nyitása T alakú tűzcsapkulccsal
- a teljesítmény minimális mennyisége 0,2 Mpa nyomás, 500 1/p vízhozam
- az úgynevezett ugrómagasság ellenőrzésével következtethetünk a kivehető víz
mennyiségére. Ha tűzcsapkulcs magasságát (1,10 m) 10-20 cm-rel meghaladja, akkor
alkalmas egy fecskendő ellátására (1400-1500 1/p)
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Föld feletti tűzcsap:
Teljesítményre vonatkozó adatai hasonlóak a föld alatti tűzcsaphoz.
Előnyei:
- nem kell állványcsövet szerelni
- feltűnősége miatt könnyebb feltalálni
- kezelése nem olyan nehézkes
- fagyveszély minimális
- gépkocsival, vagy más módon nem lehet eltorlaszolni, ráállni
Itt az ugrómagasság helyett ugrótávolságról beszélünk, aminek 1,2-1,8 méternek kell lennie,
hegy egy fecskendőt ellásson.
A tűzcsap használatának néhány szabálva:
- Használat előtt rövid idejű szabad kifolyással öblíteni. Fontos!!! (a szivattyúba
kerülhető szennyeződések elkerülése érdekében)
- Használat utáni víztelenítés, gondos elzárás.
- Téli esetleges jégtelenítés csak az előírásokban megfelelően.
- Tűzcsapon megszívatni tilos!
Felszálló vezetékek:
Különösen a középmagas és magas házak tűzvédelmét szolgáló berendezés. Két fajtája
ismeretes úgy, mint nedves és száraz felszálló vezeték.
Közülük a száraz okozhat több gondot. Itt nem másról van szó, mint egy csővezetékről, amely
az épület legmagasabb szintjéig ér, és minden szinten csatlakozási lehetőség van kiépítve (52
mm). A legalsó szinten, épületen kívül, 110 mm-es csonk teszi lehetővé, hogy fecskendővel
csatlakozzunk a vezetékhez.
Mire kell ügyelni:
- át kell vizsgálni a szinteket, hogy ahol nem használjuk ott mindenütt zárva legyenek a
tűzcsapok (vízkár)
- függőleges vízszállítás esetén 10 méterenként 0,1 Mpa a nyomásveszteség, tehát a
fecskendő kilépőnyomásánál ezt figyelembe kell venni
- a szerelhető sugarak száma korlátozott
- a fecskendő és a felszálló vezeték tápláló csonkja közé egy osztót kell beépíteni a
vízleeresztés lehetővé tételének érdekében
A nedves felszálló vezeték a közüzemi hálózatra van kötve, és állandó nyomás alatt van. A
biztonság növelése érdekében, sok esetben kézi vagy automatikus indítású nyomásfokozó
szivattyú is be van építve.
Ezekkel nem sok gondunk lehet, mert a karbantartásuk a tulajdonos feladata és érdeke.
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Egyéb vízforrások:
Folyóvizek:

táplálás szívótömlővel - korlátlan vízmennyiség - esetleg nehéz megközelítés a víz szűrése fontos!
hasonló feltételek, mint a folyóknál
Tavak:
Patakok:
korlátozott vagy egészen kicsit vízhozam - a vízhozam növelésének érdekében
lehetséges a mesterséges, ideiglenes duzzasztás
Víztároló medencék. hűtőtornyok vízmedencéi: tekintélyes vagy korlátlan vízmennyiség könnyű szivattyú telepítési lehetőség
Kutak:
a vízhozam a kutak típusától és az utánfolyás mennyiségétől függ, de inkább
kevés vízre lehet számolni
Víztornyok: komoly vízmennyiségre lehet számolni - nyomással érkezik a víz - helyi
szakember bevonása szükséges
Szívótömlővel működés:
Szívótömlő anyaga: többrétegű gumi és szövet, acél huzalspirál merevítéssel
Mérete:
1) 52-es kapocs 51 mm-es belső átmérő (200 1/p)
2) 75-ös kapocs 65 mm-es belső átmérő (400 1/p)
3) 110-es kapocs 101 mm-es belső átmérő (800 1/p)
Hosszúság lehet 1,5-2-2,5 méteres is
Nem szabad a szívótömlőt
- mechanikai sérülésnek kitenni
- földön húzni
- savak, lúgok és egyéb maróhatású anyagoknak kitenni
- a kapocspároknál megtörni, hajlítani
- nyomóvezetéknek használni
Szívótömlő használata során ügyelni kell
- a kapocspárok ütközésig való meghúzására
- a tömítógyűrűk állapotára
- a szívótömlő megkötésére (lehetőleg ne a fecskendőhöz)
kiemelés előtt víztelenítésre (szelep, szelepkötél)
- a szűrőkosár eltömődésének lehetőségére
- a lábszelep biztonságos működésére, sérülésére
- a szelepkötél laza megkötésére
A szívómélységet csökkentő körülmények:
- az uralkodó légnyomás
- vízhőmérséklet
- víz mozgatásához szükséges energia
- súrlódási veszteség
- légtelenítési veszteség
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légnyomás → ingadozás – magasság
pl. Kékestető 1000 m
671x7,5
= 6,6
760

0,40 m

vízhőmérséklet: párolgás → gőznyomás a tömlőben, ez hatványozottan érvényesül a légritka
térben
átlag 15 C°

0,17 m

vízmozgás → tömeg megmozdítása - majd mozgásban tartása - atm. nyomás energiájából
vesszük el
0,20 m
súrlódás

l, 20 m

légtelenítés veszteség: tömítettség tökéletlenségei
üregek
0,80 m
0,40
0,17
0,20
1,20
0.80
2,77

10,33
-2,77
7,56 ~ 7,5 → gyakorlati szívómélység

Szívóvezeték hozza
geodétikus szívómélység x vezetékhossz ne legyen több 60-nál
Vízforrás távol
Fecskendők sorba kapcsolása → = nyomásfokozás
- vízforrásra a legnagyobb teljesítményű
- vízfogyasztást a legkisebbhez méretezzük
- a meghatározott nyomást mindenki tartsa be
- kapcsolattartás
- tömlőőrök
- osztó bevetése (gyors nyomás alá - meghibásodás)
- belépő nyomás 0,05 - 0, i 5 Mpa
Fecskendők párhuzamos kapcsolása → = vízmennyiség fokozása
- pl. vízforrás csak kismotorfecskendővel közelíthető meg
- szabályok nagyjából azok, mint a sorosnál
- plussz → azonos nyomás (villongó szelep) - nem kétszeres a vízmennyiség
Vegyes üzem - szabályok ugyanezek
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Ingajárat
to = a vízforrásig megtett út ideje
tv = visszaút ideje
tfelt. = feltöltés ideje
tfelh. = felhasználás ideje
+ 1 = a tűz helyszínén tartózkodó fecskendő
Csak a tömlővezeték kiépítéséig!
Tartályról működés
gyors - addig van idő a táplálásra
ennek feltételei:
- alap rövid 1-2 'B'
- a 'C' is 1-2
- lehetőleg 1 sugár 1-nél nem több
- takarékos sugárkép
- a lehető legkisebb nyomás
- elsősorban a terjedés akadály (életmentés)
- szakaszos működtetés (lángot, füstöt ne locsoljunk)

n=

to + tv + tfelt
+1
tfelh

