Sinkó László

Tűzoltó készülékek
karbantartása – TvMI
A 2016. július 15-én megjelent Felülvizsgálat és karbantartás
Tűzvédelmi Műszaki Irányelv egyik fontos fejezete a tűzoltó készülékek karbantartása. Fontos, mert ezzel a tűzoltó eszközzel
minden vállalkozás, közintézmény és egyre több magánszemély
is rendelkezik és a kezdődő tüzek oltásában betöltött szerepe elvitathatatlan.

Tervek, célok
Az irányelv megalkotásakor kitűzött célok:
▪▪ az OTSZ és az 50/2011 (XII. 20) BM rendelet előírásait
figyelembe véve egyértelmű, közérthető, szakmailag megalapozott iránymutatást nyújtani a karbantartást végzők és
az üzembentartók részére,
▪▪ az említetett rendeletekben nem, vagy csak részben szabályozott területeket pontosítani, új meghatározásokat
létrehozni,
▪▪ előremutató gondolatokkal segíteni a hatályos jogszabályok későbbi módosítását.
Úgy gondolom, a kitűzött célok megvalósultak, de nézzük a
részleteket!

A tűzoltó készülékek típusai, csoportosítás
A fejezetben, az MSZ EN 3 és MSZ EN 1866 szabványok
előírásait kigyűjtve, a „Hordozható” és a „Mozgatható” tűzoltó készülékek fogalom-meghatározásai és oltóanyagok szerinti
csoportosítása található. Ez azért fontos, hogy egy nyelvet beszéljünk. (Sokan még az MSZ 1040 szabványban meghatározott
„Kézi” és „Szállítható” megnevezéseket használják.)
Két új fogalom-meghatározás található ebben a fejezetben:
1. Műszaki követelmény alá nem tartozó (nagyméretű) tűzoltó
készülékek, mobil tűzoltó rendszerek

A 150 kg pornál, 150 liter vízalapú oltóanyagnál vagy 50 kg
szén-dioxidnál nagyobb névleges töltetmennyiségű tűzoltó készülékek eddig nem szerepeltek semmilyen hatályos előírásban.
A TvMI-vel az őket megillető helyükre kerültek, karbantartásuk,
felülvizsgálatuk szabályozottá vált.
2. Tűzoltó készülék forgalmazásához szükséges irat

„Magyarországi kijelölt tanúsító vagy az Európai Bizottságnál
megfelelőség értékelési eljárás elvégzésére bejelentett szervezet, illetve korábban a BM OKF, a BM TOP vagy a BM TPVOP által
kiadott dokumentum, amely bizonyítja, hogy a tűzoltó készülék
forgalomba hozható, készenlétben tartható, karbantartható, megfelel a kiadáskor érvényben lévő szabványoknak, előírásoknak.”

Azt a tűzvédelmi szakemberek és az üzembentartók is tudják,
hogy „Tanúsítvánnyal”, „Forgalmazási engedéllyel”, „TMT-vel”
(tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal) lehet új tűzoltó készüléket forgalomba hozni. De gyakran felmerült a kérdés, hogy pl.
egy 15 éves tűzoltó készülék, amelynek 13 éve lejárt az akkoriban
kiadott forgalmazási engedélye, üzemben tartható-e még. A nem
egyértelmű szabályozás miatt volt olyan üzembentartó, amelyik
elvárta (tévesen), hogy a készenlétben lévő tűzoltó készüléke 5
évente újra és újra rendelkezzen megújított engedéllyel. Ez természetesen kivitelezhetetlen (megszűnt az adott típus gyártása,
vagy akár maga a gyártó/forgalmazó cég, elavult típusról volt szó,
amelyet már üzletileg nem volt értelme újra engedélyeztetni stb.).
Ez a fogalom-meghatározás orvosolta a félreértéseket.

A tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása
A hatályos jogszabályokban leírtak összesítése mellett számos
újdonság is található.
Alapkarbantartás személyi feltételei

„Kivételt képeznek a műszaki követelmény alá nem tartozó (nagyméretű) tűzoltó készülékek, mobil tűzoltó rendszerek, amelyeknél az
alapkarbantartást kizárólag a tűzvédelmi hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet végezheti.”
Az említett új csoportba tartozó tűzoltó készülékek alapkarbantartását felülvizsgálók nem, csak karbantartó szervezetek végezhetik. Ezt az előírást az indokolja, hogy ezeknek a speciális
tűzoltó készülékeknek az ellenőrzéséhez már nem elegendő egy
szerszámos táska. Ezek a berendezések akár több millió forint
értékűek lehetnek, ezért már olyan személyi, technikai, logisztikai kapacitással kell rendelkezni, amelyet csak egy felkészültebb
szakműhely tud biztosítani.
Előírások a felülvizsgálók részére

„Az alapkarbantartást végző karbantartó szervezeten kívül a
felülvizsgáló is rendelkezik:
a) a mérendő nyomásnak megfelelő méréshatárú, 1,6 pontossági
osztályú, kalibrált nyomásmérő manométerrel (a különböző típusokhoz illeszkedő csatlakozóval)
b) kalibrált, a mérendő tömegnek megfelelő méréshatárú, osztású
mérleggel. Amennyiben a mérleg szállítása, használata közben feltételezhető, hogy sérülés érte, akkor soron kívüli kalibrálás után lehet
ismételten használatba venni.
c) a karbantartott készülékekre vonatkozó gyártói karbantartási
utasítással
d) egyedi pecsétbélyeg azonosítással ellátott plombafogóval.”
Ezek az előírások a nyilvántartásba vett karbantartó szervezetek részére eddig is kötelezőek voltak. Ezzel a fejezettel a felülvizsgálók kötelezettségei is egyértelműek lettek.
MSZ 1040 szabvány szerinti szén-dioxiddal oltók kivonása

A tűzvédelmi szakma e területén jártasak jól tudják, hogy még
mindig nagyon sok olyan MSZ 1040 szabvány szerint gyártott
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A karbantartás jelölése, dokumentálása

felszállócső jelölés: 13 éves (alkoholos filccel), 8 éves (biztonsági /csak darabokban eltávolítható/ matricával)
szén-dioxiddal oltó található az országban, amelyek csak látszatbiztonságot nyújtanak, tűzoltásra gyakorlatilag alkalmatlanok.
A TvMI (mint nem kötelező irányelv) természetesen nem alkalmas arra, hogy ezeknek a készülékeknek az üzemben tartását
megtiltsa, de felhívja a figyelmet a problémára.
„Azon MSZ 1040 szabvány szerint gyártott szelepkerekes széndioxiddal oltó tűzoltó készülékek, amelyek a hatályos jogi szabályozás
szerint készenlétben tarthatóak, gyakorlatilag viszont nagy össztömegük, lassú működtethetőségük, alacsony oltásteljesítményük, nem
megbízható forrásból származó alkatrész-ellátottságuk miatt MSZ
EN 3 szabvány szerint gyártott típusra történő mielőbbi cseréjük indokolt.”
Ez egy komoly lépés abba az irányba, hogy későbbi törvénymódosításokkal végleg kivonhassuk a forgalomból az MSZ 1040
szabvány szerint gyártott szén-dioxiddal oltókat.

Speciális esetek
A szén-dioxiddal oltók 5 vagy 10 évenkénti nyomáspróbázása
sokak számára fejtörést okoz. Itt már nem csak a mindenki által
ismert tűzvédelmi jogszabályokat, hanem a 35/2014 (XI.19.) és
a 2/2016. (I. 05.) NGM rendeletek előírásait is figyelembe kell
venni. A TvMI-ben leírtak alapján teljesen egyértelműen értelmezhető, hogy mikor melyik ciklusidőt kell alkalmazni.
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal töltött tűzoltó készülékek karbantartását csak a 14/2015.(II.10.) Korm. rendelet
betartásával lehet elvégezni. Ezt fontos volt kihangsúlyozni, mert
csak speciális szakvizsgával és az előírt töltő/lefejtő berendezéssel
rendelkező cégek végezhetik.
A tartályok festése utáni jelölések felhelyezése szakmai konszenzus alapján jött létre. Ez is az szakmailag egységes megoldást
segíti elő.
A selejtezéssel, ártalmatlanítással kapcsolatos megoldások egy
szürke folt eltüntetését segítik elő. Mivel a selejtezés menete, személyi és tárgyi feltételei nem voltak részletezve, ezért előfordulhatott, hogy környezetszennyező vagy balesetveszélyes módon
végezték el.
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Az új OTSZ írta elő először Magyarországon, hogy a közép- és teljeskörű karbantartások elvégzését a tűzoltó készülék
felszállócsövén vagy belső hajtóanyagpalackján maradandó módon igazoló jelöléssel kell ellátni. Ez az előírás óriási visszhangot váltott ki, és a kedélyek azóta sem csitulnak. Azok a cégek,
akik eddig is szétszedték a készülékeket örömmel üdvözölték, az
ellentábor pedig folyamatosan szidja és az előírás visszavonását
követeli. Néhányan felvették, hogy a felszállócső jelölés helyett
különböző fém, papír/műanyag jelölőgyűrűt kellene kívülről alkalmazni. Ezzel az a probléma, hogy a szelepek többségénél a
tűzoltó készülék szétszedése nélkül is felrakható (tömlő, nyomókar gyors leszerelése után) és így ismét lehetőség lenne a „szakműhely nélküli nyomáspróbázásra”. Minden készüléktípusnak
más a szelepkialakítása, ezért szinte lehetetlen olyan jelölőgyűrűs
megoldást alkotni, amely minden gyártmányra egységesen megfelelő lenne.
A TvMI is megerősíti a jelölések fontosságát és segítséget ad
annak módjára.
Ezek a jelölések porral oltóknál tökéletesen megmaradnak, tévesek azok az állítások, hogy idővel (pl. gépjárművön a rázkódástól) olvashatatlanná válnak. Habbal és vízzel oltóknál alkalmazandó megoldásokhoz a TvMI H.7.2. melléklete ad útmutatást.

Kiegészítő fogalmak és segédletek
A H.1. melléklet fogalom-meghatározásai régi hiányt pótolnak. Fontos volt pontosan meghatározni, hogy mit jelent a
Felszállócső jelölés, milyen műszaki alapkövetelményeknek kell
megfelelnie és milyen működési elvűnek kell lennie a Zártrendszerű portöltő berendezésnek, a Tartályszárító berendezésnek és
a Tartály, szelep és tömlő nyomáspróbázó berendezéseknek.
A H.2., H.3. és a H.4. melléklet segédletei közérthetően fényképekkel illusztrálva mutatják be a különböző karbantartások
menetét. Ezzel a karbantartók munkáját segítjük, de az üzembentartókat is tájékoztatjuk, hogy mit kell elvárniuk a náluk szolgáltatást végzőknél.
Az OTSZ 5.0 és a TvMI megmutatja a helyes irányt, de még
folytatni kell a finomhangolást.
Két fontos téma van, amelyekben a tűzvédelmi szakmának
lépnie kell:
▪▪ az MSZ 1040 szabvány szerint gyártott készülékek végleges kivonása,
▪▪ a szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek élettartamának
20 évben történő korlátozása.
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