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Kell egy jó csapat…..



Rövid történeti áttekintés

Az első rendszeres légi erdőtűz felderítés: 1918

Az első légi tűzoltás: 1918

Az első légi erdőtűz oltás: 1930

Az első kísérletek: 1950

Az első erdőtűzoltó repülőgép: 1967 

Az első magyarországi légi tűzoltás: 1993



I4F – Instant Foam Fighting Forest Fires

EU finanszírozott projekt: Horizon 2020 program

2(+) éves program

(2016. március 01 – 2018. május 31.)

Teljes költségvetés: 1,2 m€ (finanszírozott : 0,8m€)

A légi tűzoltás újszerű megközelítése

Nem minden problémát tud megoldani, de számos olyat, 

amelyet a hagyományos technológiák nem. 



Biztonság ?



I4F technológia: közvetett tűzoltás



Szállítási veszteség 

Jambrik, R.: Légi támogatás nélkül nehéz lett volna, Védelem, 14(6) pp. 51 – 53, Budapest, Hungary 2007, ISSN: 1218-2958

„Bernoulli effect” Szállítási 

veszteség





Vízszintes eloszlások és modellezések



Felszíni veszteségek csökkentése

Veszteségek a felszínen %

Küszöb érték alatti mennyiség   5 - 15 

Felső határérték feletti mennyiség 10 – 25

Ürítési deficit

Kumulált ürítési többlet

Kumulált ürítés

Ürítési többlet

Hatékony kumulált ürítés



Vegetáció jellemzői => tűzintenzitás => oltóanyag



A párolgási veszteség függ:

–A távolságtól; 

–A tűz terjedési sebességétől;

–A hőmérséklettől.

Párolgási veszteség 



A különböző energiafajták összehasonlítása
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Hab – 3x több víz marad a felszínen! (R-10A)



Közvetett tűzoltás – védett zóna (sáv) létrehozása





Az ellipszis modell elemzése
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Az I4F szórásképe a talajon – határoló „görbe”







Az I4F technológia újszerűsége

- Külső függesztmény helyett belső tartály;

- Víz helyett instant hab;

- Közvetlen támadás helyett védővonal kiépítése;

- Előnyök:

- Kevesebb veszteség

- „Tojás formájú” lábnyom helyett téglalap forma; 

- Gauss eloszlás helyett kiegyenlítettebb  oltóanyag eloszlás;

- Biztonságosabb oltás – távolabb a frontvonaltól;

- Kevesebb repülési gyakorlat;

- Max. 6x hatékonyság a vízhez képest;

- A terhelhetőség maximális kihasználása. 



Köszönöm a figyelmüket!


