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Kültéri sütés főzés veszélyei
A nyárias, meleg idő megjelenésével egyre többen mennek ki a szabadba, így egyre
gyakoribbá válik a kültéri sütés és főzés is. Azonban ennek megvannak a veszélyei is,
melyekről nem szabad elfelejtkezni, fontos néhány szabályt betartani.
A nyári időjárás egyik pillanatról a másikra képes megváltozni. Egy hirtelen érkező szél útnak
indíthat egy kis parazsat vagy az asztalon lévő éghető anyagokat a láng közelébe sodorhatja.
Mindig tartson elérhető távolságban a tűz eloltásához szükséges megfelelő mennyiségű
oltóanyagot. Ha végzett a kinti tevékenységgel, alaposan oltsa el a tüzet, és még utána is
fokozott figyelemmel legyen rá. Az apró fáklyák és a rovarok elűzéséért szolgáló füstölőket
szintén tilos őrizetlenül hagyni, még ha távol is vannak minden éghető anyagtól.
A bográcsozás gyakori velejárója a gázpalack használata. Fokozott figyelmet kell fordítani
arra, hogy a gázüzemű berendezésekben csak pentánálló gumitömítéseket és tömlőket szabad
alkalmazni. Ezek csak gázszerelvényt árusító szakboltokban vásárolhatók meg, de a
legbiztonságosabb, ha probléma esetén szakemberre bízzuk a javítást, beszerelést. Fontos
ellenőriznie, hogy a csatlakozásnál ne szivárogjon a gáz, a csere közben a dohányzás, nyílt
láng használata, valamint nyílt lángú készülék üzemeltetése tilos. A palackból a gázkivétel
csak és kizárólag a gyártó által előírt nyomás csökkentő egységen keresztül történjen.
Használat után mindig zárja el a palackot. Csere után, vagy ha gázszivárgás gyanúja merül fel,
magunk is elvégezhetjük a tömörségvizsgálatot a tömlő és a palack csatlakozási pontjánál. Ezt
a vizsgálatot szappanos oldattal végezzük. Ha szivárog a gáz, akkor a csatlakozási helyet
bekenve a szivárgás helyén buborékok keletkeznek. Sajnos volt már arra példa, hogy a
gázszivárgás helyét valaki nyílt láng segítségével akarta megkeresni. A ház robbanását
követően a személy életét vesztette. Amennyiben befejeztük a propánbutángáz-üzemű
berendezés használatát, zárjuk el a palack szelepét. Ha hosszabb ideig nem is kívánjuk
használni, szereljük le a nyomáscsökkentőt, és a szelepnyílásra helyezzük fel a biztonsági
kupakot.
Gázpalackot csak hivatalos helyről szabad beszerezni. Olyan palackot vásároljon, melynek
szelepe ép és záró fóliával is el van látva. A hatóságok több helyen is találtak már hamis
védőfóliával, az eredetitől eltérő színnel, zsugorítással, ismétlődő sorszámmal ellátott
palackokat. Az illegálisan töltött gázpalackok veszélyt jelenthetnek a felhasználókra és
környezetükre is.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egy gyakorlat keretén belül bemutatta a
szabálytalan módon töltött palackok veszélyeit. A gyakorlat során tűztálcába különböző
mértékig megtöltött PB palackokat helyeztek. A kísérlet során a tűzben álló palackhoz
csatlakoztatott nyomásmérő egyre magasabb értékeket mutatott, miközben a palackra
irányított hőkamera is egyre nagyobb forróságot jelzett, végül a palack hatalmas robajjal
szakadt fel, vagy hasadt több darabra. A vizsgálatok megállapították: azon palackok, amelyek
a megengedettnél több PB gázt tartalmaznak, a környezetükben nagyobb rombolást képesek
produkálni.

Az

erről

készült

videó

felvételt

a

cikk

alján

megtekinthetik.

A videóból jól látszik, hogy mekkora veszélyt jelentenek a szabálytalan módon megtöltött,
nem megfelelő mennyiségű gázt tartalmazó palackok. Az ilyen szabálytalanságok az elmúlt
években személyi sérüléseket, emberek halálát okozták, illetve családok életét tették tönkre.
Így tehát ezt elkerülvén csak hivatalos helyről, záró fóliával ellátott gázpalackot vásároljon!
A témához kapcsolódó kisfilmet itt nézhetik meg:

https://katasztrofavedelem.hu/29/hirek/238275/otthoni-grillezes-bogracsozas

