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1. A GYORSBEAVATKOZÓ ERDŐTŰZ-OLTÓ BERENDEZÉS MŰSZAKI JELLEMZŐI
1.1 A

GYORSBEAVATKOZÓ ERDŐTŰZ-OLTÓ BERENDEZÉS TERMÉKAZONOSÍTÓI

Típusa:
Fejlesztője:

VÍZÖNTŐ.
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdő- és
Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpontja (NymE ERFARET).
Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 9400
(Magyarország).
Telefon: 99/518-153.
Telefax: 99/518-111.
Internet: www.nyme.hu
Gyártója:
Farmgép Kft.
Debrecen, Szoboszlói út 50. 4031
(Magyarország).
Telefon: 52/458-754.
Telefax: 52/458-930.
Internet: www.farmgep.hu
Magyarországi forgalmazója: Farmgép Kft.
Debrecen, Szoboszlói út 50. 4031
(Magyarország).
Telefon: 52/458-754.
Telefax: 52/458-930.
(A gép beszerzését támogatják a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) által gondozott pályázatok).
1.2 A

GYORSBEAVATKOZÓ ERDŐTŰZ-OLTÓ BERENDEZÉS RENDELTETÉSE,

ALKALMAZÁSI TERÜLETE

A gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezés alkalmas kezdődő erdőtüzek, valamint olyan felszíni erdőtüzek (avartűz, bozóttűz) oltására, amelyek
tűzvonal-intenzitása az 1700 kW/m értéket nem haladja meg. Használható továbbá a berendezés az erdőtűz-oltás utómunkálataiban (feketítés) is.
Az erdőgazdaságok erdészeteiben rendelkezésre álló gyorsbeavatkozó
erdőtűzoltó berendezéssel az első oltási művelet az erdőtűz észlelésekor szinte
azonnal, a tűzoltóság odaérkezése előtt megkezdhető.
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1.3 A

GYORSBEAVATKOZÓ ERDŐTŰZ-OLTÓ BERENDEZÉS SZERKEZETI
FELÉPÍTÉSE

A VÍZÖNTŐ típusú gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezés változatai
az építőszekrény-elv alapján kerültek kialakításra, és épülnek össze. A változatok egymástól:
− alváz-kialakításukban (kompakt alváz ≡ K, osztott alváz ≡ O);
− tömlődob-egység kialakításukban (melyen belül a tömlődobok száma
egy ≡ 1 vagy kettő ≡ 2 lehet);
− víztartály-kapacitásukban (mely 400 dm3 alaptartályú, valamint 400
dm3 alaptartályú és 1000 dm3 póttartályú ≡ P változatokat jelent) különböznek.
Fentieknek megfelelően a változat jele egy betű és egy szám kombinációja,
melyet a póttartályos változatnál P betű követ (1. ábra).
VÍZÖNTŐ

-

-

-

(

)
P

≡ póttartályos

1

≡ egy tömlődobos

2

≡ két tömlődobos

K ≡ kompakt építésű
O ≡ osztott építésű
Példák:
VÍZÖNTŐ

-

K

-

1

VÍZÖNTŐ

-

K

-

2

P ≡ kompakt építésű, egy tömlődobos,
póttartályos kivitel
≡ kompakt építésű, két tömlődobos kivitel

VÍZÖNTŐ

-

O

-

1

≡ osztott építésű, egy tömlődobos kivitel

-

1. ábra. VÍZÖNTŐ változatok jelölése
A VÍZÖNTŐ típusú gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezés szállítási
helyzetben a szállítójármű rakfelületére (mely lehet: a terepjáró személygépkocsi, a kisterepjáró vagy a quad utánfutójának rakfelülete; a terepjáró személygépkocsi rakfelülete, a kisterepjáró rakfelülete, illetve a quad és utánfutójának
rakfelülete) szerelhető, tárolási helyzetben pedig a talajra helyezve vagy emelőlábakon tartható. A kompakt építésű változat (K) szerelhető a megfelelő méretű és teherbírású:
− terepjáró személygépkocsi, kisterepjáró vagy megfelelő méretű quad
utánfutójának rakfelületére (2. ábra);
− terepjáró személygépkocsi rakfelületére; illetve
− kisterepjáró rakfelületére (3. ábra).
5

2. ábra. A terepjáró személygépkocsi utánfutó és a VÍZÖNTŐ-K-1 gyorsbeavatkozó erdőtűzoltó berendezés összeépítése
6

3. ábra. A kisterepjáró (Bobcat 2200D) és a VÍZÖNTŐ-K-1 gyorsbeavatkozó
erdőtűzoltó berendezés összeépítése
Az osztott építésű változat (O) a megfelelő méretű és teherbírású quad
rakfelületére (aggregát rész) és utánfutójának rakfelületére (víztartály) szerelhető.
A kompakt építésű gyorsbeavatkozó erdőtűzoltó berendezés (K) a terepjáró személygépkocsi, a kisterepjáró és a megfelelő méretű quad utánfutójának
(pl. VARIO-750) rakfelületéhez, a terepjáró személygépkocsi (pl. Nissan
Pickup, Toyota Hilux, Mitsubishi L200) rakfelületéhez, a kisterepjáró (pl.
Bobcat 2200D) rakfelületéhez feszítőcsavarokkal, a rakfelület síkjában kialakított lefogó füleken keresztül rögzíthető. A víztartály a járművön hosszirányban (a víztartály hosszabbik oldala a haladási iránnyal párhuzamos), a tömlődob-egység pedig a víztartály rövidebbik oldala mögött helyezkedik el. A kialakítás lehetővé teszi a benzinmotor és az elosztó szelepek könnyű kezelését,
valamint a tüzelőanyag és a motorolaj utántöltését. Az utánfutón rendelkezésre
álló nagyobb hely lehetővé teszi továbbá kiegészítő felszerelések (pl. háti
permetező, tűzcsapó, lapát) rögzítését is az alvázhoz.
Az osztott építésű gyorsbeavatkozó erdőtűzoltó berendezés (O) (4. ábra) esetén különválik a víztartály, mely a quad utánfutójának rakfelületére kerül, a többi szerkezeti egység pedig egy segédalváz segítségével a quad csomagtartójára.
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4. ábra. A quad (YAMAHA Grizzly 660 4x4) és a VÍZÖNTŐ-O-1 gyorsbeavatkozó erdőtűzoltó berendezés összeépítése
1. quad; 2. aggregát; 3. utánfutó; 4. víztartály; 5. tárolódoboz
A gyorsbeavatkozó erdőtűzoltó berendezés fő szerkezeti egységei a következők (5-6. ábra):
− alváz (1);
− víztartály (2);
− szivattyútalp (7);
− tömlődob-egység talpa;
− benzinmotor (5);
− vízszivattyú (4);
− tömlődob-egység (6);
− szóró-oltópisztoly (3);
− emelőlábak.
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5. ábra. VÍZÖNTŐ-K-1 (egydobos kivitel)
1. alváz; 2. víztartály; 3. szóró-oltópisztoly; 4. vízszivattyú; 5. benzinmotor;
6. tömlődob-egység; 7. szivattyútalp
9

6. ábra. VÍZÖNTŐ-K-2 (kétdobos kivitel)
1. alváz; 2. víztartály; 3. szóró-oltópisztoly; 4. vízszivattyú; 5. benzinmotor; 6.
tömlődob-egység
10

1.4 A GYORSBEAVATKOZÓ ERDŐTŰZ-OLTÓ BERENDEZÉS MŰSZAKI ADATAI
1.41 A gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezés befoglaló méretei
Szélessége (változattól függően):
Hosszúsága (változattól függően):
Magassága:
Üres tömege:
Feltöltött tömege:
Üres tömege (emelőlábakkal):
Feltöltött tömege (emelőlábakkal):

740-830
1580-1650
1220
150
550
190
590

mm.
mm.
mm.
kg.
kg.
kg.
kg.

1.42 A gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezés szerkezeti méretei
1.42.1 Alváz
Az alváz:
− szélessége:
− hosszúsága:
− magassága:
− zárt szelvényeinek mérete:

730
1220
730
40x40x3

mm;
mm;
mm;
mm.

560
1030
884
400
30
430

mm;
mm;
mm;
dm3;
kg;
kg.

1.42.2 Víztartály
A víztartály:
− szélessége:
− hosszúsága:
− magassága:
− térfogata:
− üres tömege:
− feltöltött tömege:
1.42.3 Szivattyútalp
A szivattyútalp:
− szélessége:
− hosszúsága:
− magassága:
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203 mm;
293 mm;
12 mm.

1.42.4 Benzinmotor
A gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezés az 1. táblázat szerinti benzinmotorok valamelyikével szerelhető.
1. táblázat. Benzinmotor-változatok
Modell
ROBIN
ROBIN
ROBIN
LGA
EX13D
EX17D
EX21D
225
Típus
Léghűtéses, négyütemű, felül szelepelt, felül
vezérelt (OHC) egyhengeres benzinmotor
Hosszúság [mm]
297
304
311
Szélesség [mm]
341
354
366
Magasság [mm]
318
335
335
Üres tömeg [kg]
14
15
16
15
3
Hengerűrtartalom [cm ]
126
169
211
Névl. teljesítmény [kW/LE]
2,2/3,0
2,9/4,0
3,7/5,0
Névl. fordulatszám [1/min]
3600
Max. teljesítmény [kW/LE]
3,2/4,3
4,2/5,7
5,1/7,0
3,7/5,
0
Max. fordulatszám [1/min]
4000
Forgásirány
Órajárással ellentétes irányú a főtengelytől
nézve
Motorolaj
HD motorolaj (API/SE vagy jobb minőségű,
SAE 10W-30 stb.
3
Olajkapacitás [dm ]
0,6
Tüzelőanyag
ESZ-95 (ólommentes benzin)
Tüzelőanyag-kapacitás
2,7
3,6
2,4
3
[dm ]
Gyújtógyertya típus
NGK BR-6HS (CHAMPIN RL86C)
Indítórendszer
Behúzós

1.42.5 Vízszivattyú
A gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezés a 2. táblázat szerinti vízszivattyúk valamelyikével szerelhető.
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2. táblázat. Vízszivattyú-változatok
Modell
Felvett teljesítmény maximális fordulatszámnál és nyomásnál [kW]
Maximális fordulatszám [1/min]
Minimális fordulatszám [1/min]
Olajminőség
Olajmennyiség [dm3]
Szállítható víz maximális hőmérséklete [°C]
Szállítható víz minimális hőmérséklete [°C]
Folyadékszállítás maximális nyomásnál és
maximális fordulatszámnál [dm3/min]
Folyadékszállítás 0 bar nyomásnál és maximális fordulatszámnál [dm3/min]
Maximális nyomás [bar]
Levegőnyomás a légüstben [bar]
Zajkibocsátás [dB(A)]
Tömeg [kg]

COMET COMET PA 430
APS-41 APS-51
3,0
550
400
20W/40

3,8
550
400
20W/40

2,9
650
350
0,6

40
5
38

51

36

41

54
40
7
<70
16

40

7
10

8

1.42.6 Tömlődob-egység
A tömlődob-egység:
− típusa:
− tömlő hossza (dobonként):
− tömlő belső átmérője:
− megengedett max. tömlőnyomása:

AR
50
10
80

;
m;
mm;
bar.

1.42.7 Szóró-oltópisztoly
A szóró-oltópisztoly:
− típusa:
− tömege:
− fúvóka belső átmérője:
− üzemi átfolyása (40 bar nyomásnál):
− max. átfolyása (60 bar nyomásnál):
− üzemi hatótávolsága (40 bar nyomásnál):
− max. hatótávolsága (60 bar nyomásnál):
− max. nyomásigénye:
13

TOP GUN
1,6
3
34
40
12
15
60

;
kg;
mm;
dm3/min;
dm3/min;
m;
m;
bar.

1.42.8 Emelőlábak
Az emelőlábak:
− szélessége:
− magassága:
− tömege (darabonként):

1280 mm;
1400 mm;
10 kg.

1.43 A gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezés üzemeltetési adatai
Oltási teljesítménye (a víztartály 400 dm3 vízével,
10 perc alatt):
2400 m3 erdőtérfogat.
Oltási teljesítménye pót-víztartállyal (a víztartály 400
dm3 és a pót-víztartály 1000 dm3 vízével, 35 perc alatt): 8400 m3 erdőtérfogat.
1.5 A

GYORSBEAVATKOZÓ ERDŐTŰZ-OLTÓ BERENDEZÉS SZERKEZETI
EGYSÉGEINEK JELLEMZÉSE

1.51 Alváz
Az alváz, amely hordozója az erdőtűz-oltásra alkalmas berendezéseknek, hegesztett kivitelű. Kivitelében némiképpen eltérő attól függően, hogy a
gép kompakt vagy osztott kivitelű.
A kompakt kivitel alváza alsó lapjával az utánfutó, a terepjáró személygépkocsi vagy a kisterepjáró rakfelületére támaszkodik, és ahhoz gyorscsatlakozó elemekkel rögzíthető. Az alváz kialakítása olyan, hogy felfekvő felületének mérete igazodik a szállítójárművek rakfelületének méretéhez. Kialakítása
biztosítja a talajon és az emelőlábakon álló tárolási helyzetet is.
A quados változat alváza osztott, külön vázrész hordozza a víztartályt,
mely a quad után kapcsolt utánfutón foglal helyet, és külön vázrész hordozza a
többi szerkezeti egységet.
1.52 Víztartály
A víztartály alakos, üvegszál erősítésű polietilén tartály. A kompakt kivitelnél az alváz felső részére van ültetve és rögzítve. A víztartály töltése, illetve utántöltése történhet tűzcsapról tömlővel vagy impulzus önfelszívó egységgel. További vízpótlást jelenthet a pót víztartály, amely:
− utánfutóra kerül, ha a VÍZÖNTŐ a terepjáró személygépkocsi vagy a
kisterepjáró rakfelületén van;
− a terepjáró személygépkocsi vagy a kisterepjáró rakfelületére kerül,
ha a VÍZÖNTŐ utánfutón van.
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1.53 Szivattyútalp
A szivattyútalp az alváz és a benzinmotoros vízszivattyú közötti kapcsolatot biztosítja.
1.54 Tömlődob-egység talpa
A tömlődob-egység talpa az alváz és a tömlődob-egység közötti kapcsolatot biztosítja.
1.55 Benzinmotor
A VÍZÖNTŐ igényeit olyan benzinmotor elégíti ki, melynek névleges
teljesítménye 3,0-4,5 kW közötti. Ezen elvárást számos típus kielégíti, közülük
a különböző időszakokban gyártott VÍZÖNTŐ típusokon előfordulók az
1.42.4. pont szerintiek. A benzinmotor szerkezeti elemei az alábbiak (7. ábra):
− gyújtógyertya (1);
− kipufogónyílás (2);
− kipufogódob-ház (3);
− levegőszűrő (4);
− tüzelőanyag-tartály (5);
− tüzelőanyag-tartály sapka (6);
− fordulatszám-szabályozó emelőkar (7);
− behúzó szerkezet (8);
− behúzó fogantyú (9);
− hidegindítókar (10);
− tüzelőanyagcsap (11);
− tüzelőanyag-szűrő (12);
− porlasztó (13);
− főtengely (14);
− olajnívó pálca (15);
− olajleeresztő csavar (16);
− motor sorozatszám tábla (17);
− motor gyártási szám tábla (18);
− leállító kapcsoló (19);
− olajérzékelő (20).
A benzinmotor a vízszivattyúval egy szerelési egységet képez. Összeépítésük egy áthajtóművön keresztül történik. A kompakt kivitelnél az egység
víztartály alatt az alvázra van rögzítve, a szivattyútalpon keresztül. Az osztott
kivitelnél az egység a quadra kerül.
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7. ábra. A benzinmotor szerkezeti elemei
1. gyújtógyertya; 2. kipufogónyílás; 3. kipufogódob-ház; 4. levegőszűrő; 5. tüzelőanyag-tartály; 6. tüzelőanyag-tartály sapka; 7. fordulatszám-szabályozó
emelőkar; 8. behúzó szerkezet; 9. behúzó fogantyú; 10. hidegindítókar; 11. tüzelőanyagcsap; 12. tüzelőanyag-szűrő; 13. porlasztó; 14. főtengely; 15. olajnívó pálca; 16. olajleeresztő csavar; 17. motor sorozatszám tábla; 18. motor
gyártási szám tábla; 19. leállító kapcsoló; 20. olajérzékelő
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1.56 Vízszivattyú
A vízszivattyú (8. ábra) membránszivattyú. A VÍZÖNTŐ igényeit olyan
vízszivattyú elégíti ki, melynek folyadékszállítása 40-60 dm3/min közötti, maximális nyomása pedig 40 bar. Ezen elvárásokat számos típus kielégíti, közülük a különböző időszakokban gyártott VÍZÖNTŐ típusokon előfordulók az
1.42.5. pont szerintiek. A vízszivattyú szerkezeti elemei az alábbiak (9. ábra):
− szivattyú tartó (1);
− elzárócsap (2);
− szivattyútengely (3);
− olajkiegyenlítő tartály (4);
− légüst (5);
− elosztó szeleptömb (6);
− szívócső (7);
− szívószelep (8);
− szivattyúház-fedél (9);
− visszafolyócső (10);
− nyomáshatároló szelep (14);
− nyomószelep (16);
− olajbetöltő nyílás (17).
A vízszivattyú a vízkörhöz a 10. ábra szerint csatlakozik.

8. ábra. A PA-430 típusú membránszivattyú körvonalrajza
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a)
b)
9. ábra. A vízszivattyú szerkezeti elemei
a) APS-41 típus; b) APS-51 típus
1. szivattyú tartó; 2. elzárócsap; 3. szivattyútengely; 4. olajkiegyenlítő tartály;
5. légüst; 6. elosztó szeleptömb; 7. szívócső; 8. szívószelep; 9. szivattyúházfedél; 10. visszafolyócső; 14. nyomáshatároló szelep; 16. nyomószelep; 17.
olajbetöltő nyílás

10. ábra. A vízszivattyú elvi csatlakoztatása a vízkörhöz
1. víztartály; 2. szívószűrő; 3. szívócső; 4. vízszivattyú; 5. nyomócső; 6.
visszafolyócső; 7. szóró-oltópisztoly
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A vízszivattyú a benzinmotorral egy szerelési egységet képez. Az egység a kompakt kivitelnél víztartály alatt az alvázra van rögzítve, a szivattyútalpon keresztül. Az alvázon belül a víztartály alsó csatlakozásától szívóvezeték
csatlakozik a vízszivattyúhoz. A vízszivattyútól nyomóvezeték csatlakozik a
forgócsatlakozással ellátott tömlődob-egységhez. A vízszivattyú el van látva
nyomáshatároló szeleppel, amellyel beállítható az üzemi nyomás. Az osztott
kivitelnél az egység a quadra kerül. Az elosztó szeleptömb csatlakozói lehetővé teszik az impulzus-felszívó alkalmazását is.
A vázszerkezet lehetővé teszi más motorhajtású membránszivattyúk beépítését is, ilyenek például:
− az UDOR-Kappa-40;
− az UDOR-Kappa-43/53;
− az ARAG-AR403;
− az ARAG-AR305 és
− az ARAG-AR505 típusok.
1.57 Tömlődob-egység
A tömlődob-egység egy- vagy kétdobos kivitelű, dobonként különkülön vízkörös, forgócsatlakozással ellátott szerkezet. A szállítási menetiránynak megfelelően az alváz hátsó részére van rögzítve úgy, hogy a tömlőcsévélés
mindkét irányban megoldható.
A tömlődob helyzete rögzíthető, a tömlő fel- és lecsévélésekor a reteszelést oldani kell. A tömlő felcsévélése kézikarral, a lecsévélés a tömlő kihúzásával történik.
1.58 Szóró-oltópisztoly
A szóró-oltópisztoly a tömlődob-egység dobján tárolt tömlő végéhez
csatlakozik. Száma a tömlődobok számának megfelelő. Állítható szóráskúppal,
változtatható hatótávolsággal működtethető.
1.59 Emelőlábak
Az emelőlábak (4 db) a tárolási helyzetben való tartást biztosítják. Az
alváz nyúlványaihoz csapszeges kötéssel csatlakoztathatók (11. ábra), hosszúk
pedig csavarorsós szerkezet segítségével változtatható. Az emelőlábak hosszváltoztatása olyan mértékű emelést, illetve süllyesztést tesz lehetővé, ami a
szállítójárműre történő feltételkor megengedi a járművel történő alátolatást,
majd annak rakfelületére való ráengedést.
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11. ábra. A VÍZÖNTŐ gyorsbeavatkozó erdőtűzoltó berendezés alvázának és
az emelőlábainak kapcsolata (alatta a szállítójármű körvonalrajza)
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2. A GYORSBEAVATKOZÓ ERDŐTŰZ-OLTÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSE
A gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezést saját benzinmotor működteti. A gép kezelését a szállítójármű (terepjáró személygépkocsi, kisterepjáró,
quad) vezetője végzi, a kezelőelemek működtetésével.
A gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezés üzemeltetése (tűzoltás) a
benzinmotor beindítása és bemelegedése után lehetséges. A tűzoltás elkezdéséhez:
− a vízszivattyú nyomáshatároló szelepét addig kell zárni, amíg a kívánt
víznyomás ki nem alakul a vízrendszerben (a vízszivattyút 20-40 bar
nyomásintervallumban célszerű üzemeltetni);
− a tömlődob reteszelését oldani kell;
− a szóró-oltópisztolyt ki kell venni a tartójából;
− el kell indulni a tűz irányába, ami által a tömlő lecsévélődik a tömlődobról;
− a szóró-oltópisztolyt két fogantyújánál két kézben tartva az bevetésre
kész;
− létre kell hozni a vízsugarat a szóró-oltópisztoly hátsó fogantyújánál
lévő kar meghúzásával;
− a szóró-oltópisztolyon be kell állítani a szórási kúpot (az első fogantyú forgatásával), ezen keresztül a hatótávolságot;
− el kell kezdeni a tűzoltást.
Megjegyzés: kétdobos kivitelű tömlődob-egységnél a második dobnál a folyamat értelemszerűen megismétlődik.
A tömlődob-egység egy- vagy kétdobos kivitelű, dobonként különkülön vízkörös, forgócsatlakozással ellátott szerkezet. A szállítási menetiránynak megfelelően az alváz hátsó részére van rögzítve úgy, hogy a tömlőcsévélés
mindkét irányban megoldható.
A tömlődob helyzete rögzíthető, a tömlő fel- és lecsévélésekor a reteszelést oldani kell. A tömlő felcsévélése kézikarral, a lecsévélés a tömlő kihúzásával történik.
Rendeltetéséből fakadóan a gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezés
tűzközelben üzemel. Ezért külön ügyelni kell arra, hogy a berendezés öngyulladása ne következzen be. Ennek érdekében:
− a géppel az erdőtüzet lehetőleg a szélirányból kell megközelíteni;
− a gép szállítójárművét tűzmentes helyen kell leállítani és a tüzet a
tömlő(k) kihúzásával kell megközelíteni;
− különösen óvni kell a gép benzinmotorját a nyílt láng közvetlen közelétől.
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A gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezést – tekintettel annak rendeltetésére – a tűzveszélyes időszakokban, kora tavasztól késő őszig, és ha a tűzveszély fennáll, a téli időszakban is, folyamatosan üzemkész állapotban kell
tárolni. Az üzemkész állapotú tárolás azt jelenti, hogy a gép bármikor bevethető állapotú. Ennek érdekében az üzemkész állapotú tárolás:
− az éppen aktuális használat utáni karbantartást végrehajtva;
− változattól függően a szállítójármű rakfelületén vagy az emelőlábakon;
− feltöltött víztartállyal;
− tüzelőanyaggal feltöltött benzinmotorral kell, hogy történjen.
A gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezést lehetőség szerint fedett helyen tároljuk, ha erre nincs mód, akkor letakarva védeni kell az időjárás viszontagságaitól. Ha a tárolás a szállítójármű rakfelületén történik, a takarás a
rakfelület ponyvatartóira feszített ponyvával lehetséges. Amennyiben az
üzemkész állapotú tárolást a tűzveszély miatt a téli időszakban is fenn kell tartani, a tárolás csak olyan helyiségben valósítható meg, melynek a hőmérséklete
nem csökken a fagypont alá. 0°C alatti hőmérsékleten a víz megfagy, a víztartály és a vízrendszer egésze károsodik.
Amennyiben az üzemkész állapotban tárolt gépet egy hónapnál hoszszabb ideig nem kell használni – nincs erdőtűz – a gép benzinmotorját minden
hónap elteltével el kell indítani, és addig kell járatni, míg üzemmeleg állapotba
nem kerül.
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3. A GYORSBEAVATKOZÓ ERDŐTŰZ-OLTÓ BERENDEZÉS ÉRTÉKELÉSE
3.1 A GÉP SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÉRTÉKELÉS
A VÍZÖNTŐ típusú gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezés szerkezeti felépítése olyan, hogy biztosítani tudja az alapfunkció ellátását. A szoros
üzemi megfigyelés alatt szerkezeti meghibásodás nem fordult elő.
A VÍZÖNTŐ típusú gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezés igény
esetén felszerelhető:
− 1 db kézi mentő szerszámmal;
− 1 db kézi fűrésszel;
− 1 db villával;
− 1 db tűzcsapóval;
− 1 db lapáttal;
− 1 db háti permetezővel.
3.2 A GÉP BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉRTÉKELÉSE
A VÍZÖNTŐ típusú gyorsbeavatkozó erdőtűz-oltó berendezés munkabiztonsági értékelését a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdészeti és Faipari
Vizsgálólaboratóriumának Munkabiztonsági Laboratóriuma, 9400. Sopron,
Ady E. út 5. (mely a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1521/2007.
számon akkreditált) végezte. Megállapításra került, hogy a gyorsbeavatkozó
erdőtűz-oltó berendezés az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés követelményeinek, az érvényben lévő biztonságtechnikai előírások és a
vonatkozó szabványok alapján megfelel.
3.3 A GÉP TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐI
A VÍZÖNTŐ típusú gyorsbeavatkozó erdőtűzoltó berendezés oltási teljesítménye megfelelő volumenű, mivel kielégülnek az alábbi erdőtűzoltási követelmények:
− 10-15 perces oltási időre képes;
− 1 percen belül oltási helyzetbe állítható;
− erdei körülmények között a víztartály vízzel való újratöltése rövid idő
alatt megoldható;
− több órás folyamatos üzemhez szükséges tüzelőanyaggal, segédeszközökkel málházható a berendezés;
− a szállítójárműre gyorscsatlakozó elemekkel rögzíthető úgy, hogy a
terepen a szállítás, a mozgás biztonságos.
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A VÍZÖNTŐ típusú gyorsbeavatkozó erdőtűzoltó berendezés bozóttűz
oltási hatékonysága mesterséges bozóttűznél (90 %-ban felületi erdőtüzek fordulnak elő, melyek nagy hasonlóságot mutatnak a mesterséges bozóttűzzel) a
12. ábra szerinti. A vizsgálat alatt az oltás az apadék-rakat max. hőmérsékleténél (536 °C), a 135 sec-nál kezdődött.
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12. ábra. A VÍZÖNTŐ bozóttűz-oltási hatékonysága
T: a faanyag hőmérséklete; t: a tűzgyújtástól eltelt idő
(Az apadék-rakat átlagos átmérője: 5 m; átlagos magassága: 1,5 m; meggyújtási módja: száraz fűvel.
A mérés eszköze: távhőmérő. A mérés átlagos távolsága: 6 m.
A mérés időköze: 15-30 s.
A levegő hőmérséklete: 25 °C. A talaj hőmérséklete: 23 °C.)
Az apadék-rakattal imitált bozóttűz égését és oltását a következők szerint értékelhetjük:
− lappangási szakasz: amikor is a tűz ég, de még nem elég intenzív a
terjedése, mert a további ágak meggyújtásához még nem elég a hősugárzás;
− a tűz intenzív beindulási szakasza: amikor a tűz közvetlen környezete
eléri a ~230 °C-ot (ami az apadék gyulladási hője), ekkor rohamosan
nő a tűz hőmérséklete, és ezáltal az égés továbbterjedése;
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− oltási szakasz: ekkor megkezdődik az összefüggő lángoszloppal égő
bozóttűz oltása (az oltás a mesterséges bozóttűz legnagyobb lángolásakor, annak max. hőmérsékleténél kezdődik, kézi irányítással), ami
által megszakad a tűz lobogása, lángmentesítés és teljes oltás következik be.
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