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vel a ponyvát körbetaposták a jármű körül. Ez utóbbi mozzanat 
oka, hogy így a ponyva teljesen a földig ér, vagyis elzárja az égő 
gépjárművet a külső levegő-utánpótlástól, jelentősen csökkentve 
ezzel az égést tovább táplálni képes gázcserefolyamatokat.

Oltóhatás tesztelése 

Az oltótakaró 15 percig volt a járművön, ami rövidebb a 20 
perces gyártói ajánlásnál, mégis hatékonynak bizonyult. A ta-
karót lehúzva azt tapasztalatuk, hogy a jármű lánggal égése a 
lehúzást követően megszűnt. A lehúzást megelőző percekben 
hőkamerával még többször is 500 °C hőmérsékletet mértünk a 
jármű jobb és baloldalán, 200 °C-t a jármű tetején (ponyván ke-
resztül), a lehúzás után visszagyulladás nem volt, persze a jármű 
utasteréből – korábbi intenzív égés miatt – erős volt a füstképző-
dés, de ez gyorsan csökkent.  

A takaró lehúzását követően a jármű teljes eloltását, visszahű-
tését egy gépjárműfecskendőről szerelt gyorsbeavatkozó sugárral 
végeztük el. 

A tapasztalatok alapján a takaró szakszerűen alkalmazva al-
kalmas lehet: 

 ▪ a lánggal való égés megszüntetésére (lefeketítés),
 ▪ a tűz továbbterjedésének gyors megakadályozására (pl. 
parkolóházban),

 ▪ a járműtüzekkel járó erős füstképződés csökkentésére,
 ▪ a járműtüzekkel járó magas hőmérséklet izolálására.

Oltóvíz, oltóhab bevethetőségének hiányában az oltótakaró 
kulcsfontosságú lehet. A vizsgált oltótakaró gyorsan bevethető, a 
gépkocsitüzet „bezárva tartja” és a levegő-utánpótlás kizárásával fo-
lyamatosan csökkenti intenzitását. Azonban ne felejtsük el, a takaró 
lehúzásának pillanatában fel kell készülni hirtelen visszagyulladás 
(szúróláng) lehetőségére és a tűz reális idő alatt történő teljes eloltá-
sához és környezeti hőmérsékletre hűtéséhez szükség lehet oltóvízre!

Ugyanakkor, amennyiben a takaró hosszabb ideig marad a 
gépjárművön, feltételezhetően a hőmérséklet és a láng nélküli 
égések, bomlások mértéke tovább csökken. 

Kirov Attila
Tűzoltó takaró – egy új 
lehetőség a gépjárműtüzek 
oltására

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Tűzoltási és Men-
tési Szakcsoportja egy teljes terjedelmében égő személygépkocsi 
tüzének oltásához tesztelt egy új, 5x5 méteres, Bridgehill gyárt-
mányú oltótakarót 2019. október 10-én, a Hatvan-nagygombosi 
Gyakorló Bázison. Szerzőnk a tapasztalatokról számol be.

Egyszerű alkalmazás

A gyakorlati tesztet az időjárás is kegyeibe fogadta: a bázison 
optimális időjárási körülmények között, száraz, napos időben, 
enyhe szélben kezdtünk a gyakorlati teszt elvégzéséhez. Minde-
nek előtt szakszerűen készenlétben tartási állapotba helyeztük 
az oltótakarót, vagyis harmonikaszerűen lapjára hajtogattuk és 
hordtasakjába tettük.  Ezzel a leírás szerint lehetővé válik, hogy két 
tűzoltó könnyedén felhúzza a gépjárműre. 

Ugyanakkor, mivel ismeretlen feladat előtt álltunk, a gyakor-
lati teszt során négy tűzoltó – teljes védőfelszerelésben, légzés-
védelem mellett – állt készenlétben a beavatkozáshoz: a tervek 
szerint ketten a leírás szerint végzik az oltótakaró felhelyezését az 
égő gépjárműre, ketten pedig a letakarást követően az oltótakaró 
gépjármű körüli „körbetaposásában” fognak segédkezni.

A kiválasztott lépcsős hátú személygépkocsi utasterét meg-
gyújtottuk, majd amikor gépjármű utastere teljes terjedelmében 
égett, akcióba léptünk. Megkezdődött az oltótakaró járműre 
történő felhúzása, melyet az aktuális széljárásnak megfelelően 
szélirányba haladva hajtottunk végre. A művelet nagyon gyorsan 
zajlott. A két kolléga néhány másodperc alatt a járműre húzta az 
oltótakarót, majd a készenlétben álló másik két tűzoltó segítségé-
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sérüléseit. Az oltótakaró tűzzel érintett oldalán a kormozódáson, 
kokszolódáson túl elváltozást nem találtunk. Megállapítottuk, 
hogy a gyártói előírásnak megfelelően valójában több tüzet is 
kibír a tűzoltó takaró. A gyártó szerint akár 50-szer is alkalmaz-
ható. Ezt egy teszt alapján nem tudjuk alátámasztani, de a hasz-
nálatot követően azt tapasztaltuk, hogy a takaró vegyszermentes 
lemosását és megszáradását követően újra készenléti zsákjába 
hajtogatható és bevethető.  

Kirov Attila tű. alezredes, szakcsoportvezető
KOK, Tűzoltási és Mentési Szakcsoport

Az oltótakaró eltávolítását követően vizsgáltuk a takarón be-
következett elváltozásokat, a takaró általános állapotát, esetleges 

Kombinált megoldás
A tűzoltó takaróval történő önálló oltás a még nem kifejlett 
tüzeknél sikeres lehet. Kifejlett gépjárműtűznél, hogy az ol-
tási időt csökkentsük, és ne kockáztassuk a takaró átégését,  
célszerű lehet a műveletet más oltási móddal kombinálni. Pl. 
a ponyvát hűteni, és/vagy sugárral a ponyva alá dolgozni.

hőmérséklet ellenőrzése 

tűzoltás után újra használható 


