
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ

ΜΕΣΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

του ΚΩΝ/ΝοΥ ΜΕΓΑΛοΦΩΝοΥ
Δοσολüγου , ΕρευνητÞ στο ºδρυμο Δοσικþν Ερευνþν Αθηνþν,

Σκοπüò αιJτÞò τηò εργοσΙοò εßνοι νο περιγρÜψει τιò δυνοτüτητεò των ιπτÜμενων μÝσων στον ογþνα
ορισμÝνο χοροκτηριστικü ουτþν χαι να συγκρßνει μετοξý τουò το μ
με αξιολüγηση των πιο σημοντιχþν χοροχτηρ|στικþν τουò. ΤÝλοò. νο

εßνοι προοορμοσμÝνεò στιò ελληνιßÝò συνθÞχεò,

ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΜΕΣΑ
Τα εναÝριο μεσα τα οποßο μπορOΙ

να χρησιμοποιηθο!ν γLα την κοτοιιß
λÝυηση των δασικþν πυρκαγιþν δß
ιρLνοντοι σε 0ιιο μεγÜλεò κατηγορ]α

Αεροσκüφη στοθεΡþν πτερýγων

των δσσικþν πυρχαγιþν. νο δþσει
ουτÜ, üσο κüτι τÝτοιο εßνοι δυνατü,
νει ορισμÝνεò εισηγÞσειò. που νο

Σε ουτÜ που ονεφοδιüζονται με
βροδυντικο μüνον οπü οεροδρüμισ

Σε ουτü το οποßο μποροýν να
φοδιÜζοντοι με επτβραδυντικü Ιοι
πü αεροδρüμιο kot οπü υδüτtνεò σ
Φüνειεò (λßμνεò. θüλοσοο).

Τα ελικοπτερο εßναι Ýνα ε
πτητικü μaσο το οποßο μπορεßνα
Φοδιοζεται με εηιβοοδυντικÜ, προσι
πιΚü κοι Üλλο μaσα γιο τη κατοπολΙ
μηση των πυρκαγιþν οπο μια π

τΓιο μετοφορü ονδρþν κο, μ
κοντα σrη πυρχογιü.

βÜσεων üπωò αεροδρüμια, λßμνεò |
ιρÝò και μεγολεò, θüλασσα, ανοιΚý
δεξομενÝò. ελικοδρομια πρüχειροεß

Τιß ιναaDιο μεσα (οεροσκÜφη στοßΙ
ηι ,.ι:rυγων ελι(üπτερα) ειναιδ
,ι !ο χρησLμοηοιηθουν σε ποικιλ'
απι]στολþν ιια την κοταÞολÝρτÞ
τον üοσι(ων ηι]ρ(αγLþν üηωò:_Γ,ο την επισÞμονση, εντοπΙσΙΙ
χοι ονογγελßο των δοσιχþν πυρß.

_Γ,ο τοχεßο επÝμβοση με νερü
χημικü επιβραδυντικü,

ει( 1] ειδι(ü.εροσΧüφοò για κοτüσβεση πυρΧοΥιων δοοþν
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Πßνακοò ß,
περιληπηκÞ ονοΦοΡü χüστουò οεροσχοΦþν τι στοιχεjο ποΡογωγÞò

τυÞοò αεροοκοφουò
τοχýτητο Χωρηιικοτητο
3οτοüρομηò βυτιου σε εηι

βροüυντlκü

χρüνοò ΜÞκοò γρομ,
ηcριΦοραò μÞξ ηυρκα

γιüò ηου Κα
λυπτrιοι ανü

4β7
391
696
445

] 630
1 630

20ο
200
?6Ι
267
244
244
780
790
461
2ο5

1,620
1,620

174
553
553
717
219
4α2
330

205
263
40ο
468
500
597

1,230
].485

ΑεΡΟΣΚΑΦΟΣ Με ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΤΕΡΑ

^-2Θ 
Μετριοβομβαρδισιι(ü(Στρατιωτικü)

^F 
-2 ΚοτοδιωκτLχü (Στρατιωτικü)

Β 17 ΒομβαρδLστιχü (Στρατιωτιχü)
Β 25 ΜÝτριο Βομβορδιοτικü (,Þ

cι - 215 εüοΦουò Ερπορικü πυροσβεστικü

DHc_2 εδOΦουò Εμπορικηò μετοΦορÜò

DHC-- 2 ] ] εδοΦουò

DHc_3 εδÜΦουò

DHc_6 εδοΦουò

280
245
,ι70

216
184
]84
130
125
]68
160
125
]20
]85
]75
330
]05
]53
]53
]00
95

145
]45
2α0
125
200
215

8]
13]
]18
92

12α
]15
140
]67

1 0ο0
800

1 600
960

1.20ο
1-20ο

90
90

140
]40
]80
]80
400
450
800
240

6,00ο
6 000

]2ο
12α
800
8ο0

1,60ο
250
800
50ο

23
]8
25
23
20
9

]3
7

]3
7

]4
α

]δ
8

1ι
,12

12
1ο
6

2ο
]0
26
12
18
17

5.5
5,5
5,5
4,5

4,5
4,5
45

300
26α
435
2α5
295
295
45
45
75
75

1]0
110
235
165
270

8ο
77ο

75
75

24ο
24α
435
100
250
]70

G- 164Α

ΡΒΑΥ2
S2D
52Γ ,

Αγροηκü ψεκαστικü
JHrV, _3 εδοφουò Αμφιβια μετοφορÜ (ΣτροτLωτικü)

N2S εδαφουò Εκηοιδευτικü üLηλονο

ΡΒγ ,δαΦουò ΑμΦιβιοò επιτÞρησηò

Hf ι ι'ορτΙ RS Ιý.τηυ|αòιυ.eι

47 (' Bel]
?aη Δ Be]
SE , 16.r γο!αhι
S ιj2Α Sikois\i
204 Β Bc]
205Α BeJ
SA-330 νοιJaι]ι
56ι Α Slkolsk]

4ο
80

110
160
250

360
435
72α

30
45
65
75

12α
170
200
340

ΣτÞλη 1, Μιλιο ονü þρσ.
2, ΑυταχροτορικÜ γοΜüνια (Ξ 1 2ο1 |¸λλüνιο Η Π,Α = 4 54Θ λßτρο)
3 Χρüνοò ftτÞοÞò γýρω σπü την πυριdγιÜ κοι τα οεροδρüμιο, φüρτωοηò επιβροδυντιιþν ιοι ρßψηò ουτþν,4 ΜÞκοò οε Þüüιο (με \Üλυψη 2,7 w}λüνιο Η.Π.Α ιlω τετρανlrνικÜ ποδισ),
5, 'Αθραισμα οτοθεραý òσι μετοβληταý κüοτουò (υπαθÝταντοò χρανιχÞ περιοδο 2οα ωρþν).
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_Γισ νο κατευθýνουν κ
γßζουν τ!ò ενÝργειεò των τßτüμενων
μÝσων f,ου ποßρνουν μÝροò στ!ò προ.
σπüθε,εò κοτÜσβεσηò μ,οò δασιχÞε

,Γιο νο διοσþζουν üτομο που κ,ν,
δυνεýουν οπü μτο δοσ,κÞ πυρχογιü.

ΥπÜρχου,., π.ΙΙοß τ!ποι εγαÝριον
μεσων που μηοροýν νο χρησιμοηοιη
θουν στην αrροπυρüσβεση. εκεΙνο ο
μωζ το οποßο Lιπορεß νο ηει κανεßò ει
ναι ητι κοθε τýποò οεροοκÜΦουò ται
ριαζει κολλιτερο για Ýνα εΙδοò αηο
στοληò Αυτü οηωσδηηοτε εξορτατοL
αηο ηÜοα πολλοýò παρüγοντεò, οι 3υ,
ριüτεροι των οηοßων ε,ναL η τσΧ!τητο
ητιßσÞò, η ικονοlητο μεταΦορÜò επι
βραδυντικου, η ε!ελιξια, η üυνατüτη
το ονεΦοδLοσμοý απο αεροδρομιο Þ υ-
δÞτινεò.πLΦdνειεò, το κüστοò αγορÜò
χαι λειιοι]ργßοò 1ου η αποσßαση τηò
πι]ρκαγlÞò αΠο τη βüση ονεφοδιο
σιιου ιι] ειδιτò ιων δασιΚων εκτüσεων
που καιγιται. το μεγεθοò τηò πυρΚα,

Τα ιπτÜμε!ο |ιοα τιι οπòßο χρησιμο
ποτοýνται ηαγκüσ!,ιο εΙναι πολλþν ει
δþν και ]rI]ιrpoU|iε να ποýμε üτι üεν εß
νοι γνιΙστa σε μοò Αηο Ýρειινα που Ý
γινε στÞ βιß]λιΟγραΦιο κοι αλλεò Πη
νÝò, εχομε εντοηισßι πολλü απο ια
ητητικα μÝσο ηο! tρηοιμΟποιοýντοι
σε πολλεò χωρεò που αντιμετωπßΙοýν
προβληιιο ια δαcικο! πυρκογιþν κc,

θþò και πολλÜ οπü τα ηLο σημαντικü
χαραΧτηριοτιΧü τουò (Βλaπε ηΙνοκεò ]

ßοι 2)

Αξιολüγηση
πτητικων μεσων

α) 'orι η απüδοση του ελικοητερ
στο μÝτωπο κατασβεσηò αυξÜνεταιι
ιακüρυΦο με την cυξηση τηò χωρι
κοτηταò 1ου βυτßοLJ του σε επιβραδ

β) Οτι κοι η αηοδοση τοσο τωνι
ροπλονων ηοιι εΦοδιοζονται απο υι

εΦοδιüιονται απü αεροδρομια αι]ι
νει αλλü με ρýθμü μειοýμενο, καθ
αιιξÜνετοι η χωρητLκüτητα του βι]τß
του {ΒλÝιιε γροΦικü ])

α) 'Οτι η οποδοοη τΦν ελικüπ
ρων εßνοL μεγαλýτερη üταν αυτÜχι
σιμοποιοι]ντοι σε ηυρκαγιÝò που β

σκονlαß σε μι(ρÞ απüστοση απü τ

τοπο του ανεΦοδLοσμοý τουò σε ο
βραδυντικÜ,οπο εκεΙνη των αεροπλ
νων. ηου εΦοδιοζονται οπο σωμα
νεροιι Þ οεροüρüμια, ΠÝΦτει üμωòπ
λ! γρÞγορο, üοο η οηüσταση τηò πL]

ßοιιαò απü τον ιοπο ονεΦοδιασμ(
α!ιον.ται χαι οτον ο]ττÞ γινει (6)ε

μ λτα. τοτε η οποδοση του ελικüπι
ρο! εξισO,νεταL μ'εκεινην ενüò αερ
ηλÜνοι] πο! εΦοδιοζεται απü υüdτινι
επLΦονεα]ò'οταν μÜλιστα η απüσται
γινει 13 μßλια η αηüδοση του ελι(
πτιρο! εξισþνεται μ'εκεßνην ενüò ο

οοπ.\ιß!ου π.υ ονεΦοδιοζετοι απü 0

β) Επισßò ! οττοδοοη των οεροπλ
νι)ν πο!..,εΦ.διοζ.νται οηü σþμ0
!ιρο! .ι,,] L,.γc,\ý,ερη üταν ιρηß

τα ΕναÝρια μεσα τα οποιο χρησιμο
ποιοýνται στον αγþνα χατ0 των δασι
κων πιJοκαγιþν μηορουμε να τα χωρß
σουμε σε ιρε!ò μεγÜλεò κατηγοριεò:

_Στο οεροπλüνο το οποßο εφοδιd
ζονται με επιβροδιJντικü οπü οερο,

_Στο οερC;πλüνο το οποßο εΦοδιü,
ζοντοι με επιβροδυγτικÝ οπü υδüτι,
νεò επιφüνε,εò κοι

_Στο ελικüπτερο,
τα πιητικÜ μaοο (Üθε χ§τηγορßαò

,iνaL πολλÜ το δε χαροκτηριστικÜ ßαι
οι δßJ!οτüτητεò τοýò εΙ!ο! διαΦορετL-
κεò απο τιιπο σε τυßlο, οπωò ΦοΙνετοß
{οι στουò πΙνοκεò ] και 2 'Ετσι, μπο
ροιιμε νο διαπιοτωσουμε 0τß η ταχιιτη
ro καταδρομηò, η χωρητικüτητο τοιι

βιττΙου σε επιβραδυντικü, ο χρüνοò πε,
ριΦορüC το κüστοò κλπ πο χßλει οηü
τ!πο σ. τýπο και μολιστα με πολι, με,
νüλεC ΚαL σημαντικÝò ü,αßιτμÞνσειò

Απa ερευ!εò μετρησειò kot ιJπολο
γισμοýc ηου ι]λουν γινει στον Κοναδα
.χο!! εξοχθει το nιo κÜιω σJμηερα

Π ßνοχοò 2,

Στοιχεßα αεροσχοΦþν που μεταΦÝρουν επιβροδυνικÜ

Β !ι]

25ο
]ε0
]8ò

35ο

6οο

550

Κοστοò ι].τοΦü
ροò ονο μßλι ιαι

χιλιÞ γd,\Τονιο επιβρο,
δυττικι!2 σε δολορ ο

] 13
]62
]62
20ο
235
254
].5]

2 !οο
] οOο
] 2ο0

2
j

Β.Ü]ζ.ια σε ι ιι.ξ ιιΙLΙ,r)τ.! 1θ72 ßΕΙ ]ν ξΦοδιοστιüò Λαυσßον]
αε συμπεριßοιτΙßογε.αι .ο ÞρσlμαιΛü κüστοò τOγ επιρροδυγτιfrþι τοι τßßξηò
Αιλοιειν.ιιßοδßοστla!ο/].δεξομενÞrΟΟΟ/ο,Τλονιþνπραδια/ραΦÝòπρüσΦατων
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ßοηοιουντο σε πυρχογιÝò ηου οπÝ

ßουν λßγο οπο τον τοπο ονεΦοοιαομου
ι.οπο εκεßνη των οεροπ^ονων ποιJ ονε,

ßοο,ο<ο-ο' ο"Ο οεροδρüμιο, πÝΦτει
λιωò, üοο η Οποοτοση τηò πυρκογΙοò
,ßηο τον τΟ"ο ονεΦοδιοσμοý μεγολω
;τ,Ετοι, üτον η οηüστοση τηòπιJρια,

Þιοòοπο την πηγη ονεΦοδ οομοýγ νε

Ý4 μßλιο, το]ε η οποοοοη οεροπΔονου

φνεφοüιιΙß^μεν.υ οπü 
_σþμο 

νεοοý ε

{ιοωνεrη ι,Γ τη, οηοJοση οεροπ^ο

lr! ηντΦ,,δ οa.υινοι] òπα ÞτηÞδοο
i,r ΑπÞ ,, . Þποοτηcη σιττ λοL πÝρο
'Ι χρηοη οßροπλüνΦν με τοπο ονεΦο,
t,ασυοý το αεροüρομιο ειναι πλεονε,
jτικüτερη {ΒλÝπε γροΦιßü 2},

:] οτL το μtοο χüοßοò μετοφορaò
ßπ βροδυντιιου, τοσο οτο ελLκοπτερο
\οο κοι οßο οεροπλüνο, εξορτÜτοι ο,
ΙΙο τη χωρητιιüτηιο ιου βυτιου τοιιò, η

)ε οΧεοη Ιουò ΦοßνεΙοι με λεπτομÝ
ξιιεò οτιò ιομπυ^εò του γραΦικου 3

d , ο) ¼τι το μισο κοοlοò μετοφορüò
ßπτβροδυντι(οý οπü το ελικüητερο ε],

dαι μικρüτερο οηü εκεßνο των οερο,
Φλσνων,,ιοl.ν οτον η οπüστοση τηò
)ιτ!ρ|ογLüò οηο τον τοπο ονεφοδιο
&μου εινο ηÞλιτ μικρη ουßονει ορωò
ρχεδüν χοτακορυφο χοθþò η,.]ιüοτα,
ρη τηò πυρχαγιÜò οπο τον τüπο ονε
Φοδιοουοý μεγολþνει
ü β) Επßσηò το μεοο χüστοò μεταφο,
ýÜò επιβραδυντιχÞι] των αεροηλüνων
,ßου ονεΦοüιüζονται απü σωμοτα νε,
Ιοý εßνοι μικρüτερο ,üιαν η οπüσταση
ßηò τιυρχογιÜò απο την πηγÞ ονεΦο
διqομοý εßνα1 σχετιχÜ μικρÞ _ απü εκεΙ
ψοτων οεροπΔüνων που εφοδιÜζονßοι
Φπο αεροδρο!ιο, μεγο^υτερο üε üτον
{ι οποστοοη ιηò πυρχογιüò οπü την
ßηγη υπερβει το ]6 μιλιο, (ΒλÝπε γρο
φμü 4ι

| 'Ερευνεò που εγινον στον κονο.
ρü νιο να προσδιοριστιß το βÝλτLοτο
}εγεθοò ενοò ουηνουò οεροπλÜνων
1ýπου S2D , -ο νομο του Neu/
βιιιηsψßòι (ΒλÝπε πßνατα 3Ι κοτÝληξΟν
Fa εξηò οιJμßερÜσυοτΟ
Ι ο) οτι Ýνο σμÞνοò οηü τριο S2D εL,

Ιοι η üριοτη Λυοη κοι οτι η ηοοοΟεση
Ινüò τeτορτου αεροπλüνου δινει βÝ,
βοΙο πλεονεßτημοτο,ολΛü οχι με τη
{Ιινη Ýννοιο τηò οικονομικοτηταò,
Ιβ) ΟτLεüν διοτLθεντο πεοLσσοτεοο
ßΦν 4 οεροπλονων,γιο πορÜüειγμο 5

Þ 6 θο ηρεηε, νο δημιουργηθεß μια
1ευτερη βοση ορχικÞò προοβολÞò
'{ων δοσικων τιJριογιων

/ .,'-

8

Ε,Ι
?

Ξ

5 1ωD

,ß
\

Απüσοοη πυ9ßογιüò οþ Φ ηγÞ Φοω@μþ (μλOΙ

Αε ροπ λ üνο εΦο δ, dζü μενο οηü οεροδ ρüυιο

-'-'- ελιχüπ.Φ
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ΓροΦLΚο 3 ΜßοΟ Κ.στοò μεταΦορüò σε οτÝση !ετη χωρηΙκüτητοτου βυτßου

.=

9 r.o0

9
s50

\.\

\.

. ψρηL,οτητπ βυτ ου ο: επ 6ροüυ\τ,ü ßΑυτοιρ \ο) )

_ ΑdροπλÜνο,Φοδιοζüμενο οηü ο

Πßνο χαò 3.

Επßδροση ταυτüχρονων πυρκογιþν στο μÝγεθοò του σμÞνουò

Αριθμüò οριο(ü
αεροσκαφþν κÝρδοò

Επι πλÝον ποσü Σ!νολικü
ανταποχρινüμενοστιò σταθερü
ελÜχιστεòοποιτιιοειò κüστοò

Συνολικü ΚαθορÜ οριαι
στοθερü κÝρüη σωζüμκüστοò Ýκτα(

1

2
3

5
6
7
8
9

]ο

27,295
1ο,777
54,281
6 562
1.760
6 392

761
3,458

112
3,119

9,980
9.980
9,980
9,s80
9.s80
9,980
9,980
9,980
9,980
9.980

4,380
7.914
α.182
8,9]8
9.653
9.876
9.922
9,727

]0,071
9.727

14,360
17-894
18,163
18,898
19-633
19-856
19.902
19-7ο7
20,05]
19,7ο7

ΚÝρδη

27.295
3α,ο72
32,353
98,915

100,675
]07,067
107,828
111-286
,11,398
114517

14,360
32,254
5ο,417
69-3]5
88.948

108.804
128,706
]48,413
168.464
188,171

]2.935
5,8]8

41,935
29,598
11,725

3-66
1,44
1,27

81
36
21
19
31
9

3ι

ΧρÞμα αε δολÜι
Ýκτοση σε αιιρ, (1 οιΧρ, = 4 οτρÝμματΙ
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Π ßνακοò 4.

ΕτÞσιο χÝρδη κατü ýπο πυροσβεσττχοý οεροσ{üφουò

θαθμüò ¸κταση ΒαθμOò

(Ac)

1,396

1.645
Μεσοßοò ΕΦοδιοσμüò

επιβραουντι
κοý απü αεροüρüμιο

Μεσοßοò ΕΦοüιασμüò
επtβροüυwι
κοý οπü σþμα νεροý

1.078 8 7

1,375 4 4

1178 6 6

2
5

9

3

7

5

6

3
1

9
8
2

7

2

47,2

39,3

24,2

89,8

50,2
15,5

39,0
31,7
3],0

116,207

146.597

12909] 5 1649

1-923
2,024

Ι-100
1,256
1,989

Ι Ιýεσαιοò Ελικüπτερο

γ) ¼τι το S2D εΙναι το πιο καλü οε,

166-171 1

12θ-084 6

α1-762 9
100,704 α
145-243 3

1.793

1,689
1.324

θ91
1,152
1,451

.ο οριθμοò των πυρκαγþν που ΧαταπολεμÞθηκαν με επιτυΧΙα απü Ýνο αεροσκÜΦοò χÜθε τýπαυ, ΔενουμπεριλdμβÜνεται ο αριΘ μοò
πυρκογιþν γιο τιò οποΙεò Ýνα αεροσκÜφοò δεν επd ρκ οÜσq α,Ι,λÜ γ]σ τιò οποΙθò Þ τσν αρκετÜ δý ο Þ Φ ριοοΟτερα οεροσκÜφη, Γ ια με

οεροσκÜφοò η δ!αφαρÜ 0ο Þτον σμελητÝd. Για το s2D, αυτÞ η διαφαρÜ εινοι 7,3 πυρκογιÝò τα Χρüνο,

50ροηλÜνο για μικρÝò και εýκολα ελεγ
ßüμενεò πυρκαγιÝò, των οποßων η απü
,ταση απü μια βüση (αεροüρüμιο Þ
πρüχειρο οεροδρüμιο για αεροψει(α,
σμοýò και οεροπυροσβεσειò) ειναι μ!

Ξ τÝλοò, στον πινακα 4 μποροýμε
r'a üοýμε üτι τα καλλßτερα πτητικÜ μÝ,{α απü Üποψη οπüδοσηò εßναι τα αε_
ροηλÜνα μÝσηò χωρητικüτητοò ποιι ο,

-ýεφοüιüζονται απü σþμοτα νεροý (cL

,215)χαι üτι δεýτερα στην τοξη Ýρχον,
ται το μεγdλα ελικüπτερq (Oh ηοοκ), Ο
πßνακαò 5 üμωò παρουσιdζει μια τε
λεßωò üιοφορετικÞ εικüνο απü εκεινην
του πΙνοΚο 4, Οι δýο πιο αποτελεσμο,
τικοΙ τýποι πτητικþν μÝσων (μÝσα οε-
ροπλανα ανεΦοδιαζüμενα απü υδdτι,
νεò επιΦÜνειεò και μεγdλα ελικüπτε
ρα) μαò δßνουν, üταν συμπεριληΦθεß
στουò υπολογισμοýò και το σταθερü
κüστοò, καθαρÞ ζημιÜ, ανερχüμενη σε
113,0α3 δολλÜρια ετησιωò για το CL -

215 και 363.053 δολλÜρια γιο το chi-
ηοοΚ Σα συμπÝρασμο σπü τη σýγκρι,
ση των πτητικþν μÝσων στο νομü Neνy
Br!ns!1/ick του ΚσναδÜ βγαινει üτLÝνα
μÝσο αεροπλÜνο ανεΦοδιοζüμενο απü
αεροδρüμιο, με σχετικÜ μεγÜλη ταχý,
τητα κατοδρομÞò και μικρü σταθερü
χüστοò λειτουργΙοò üπωò το Α,26, εΙ
ναι η βÝλτιστη λýση για το νομü, μαζΙ
με Ýνα μικρü αεροπλdνο ανεφοδιαζü
μενο απü οεροδρüμιο üπωò το S2D, το
οποΙο Ýρχεται δεýτερο στην κρΙση,

ßιι
ι

Τýποò

Π ßγq καò 5
Καθορü ετÞσßο χÝρδη για εwιτß εχλεγμÝνο πυροσβεσrκü αεροο,Gφη

ΚÝρδη (Δολ) Σταθερü καθαρÜ
(1 Αεροσκ.) Κüοτοò ΚÝρüη

Βοθμüò Αριθμüò

52D
Α26
Dc,6
DHc,2,11
cL-215
JRM3 Ιýαιs

205
cH-47 chinook

Sno\^/ commander 82.963
111.760
132-771
Β7,1α4

138-542
106,695
59.769

125,105
-125 4οΔ

24,28α
33,660
81.180
36,630

251,625
94-875
51.315
87.780

3α5 457

58,683
78,100
5],591
50.554

,113,083

11,820
8,454

37,325
-263 053

|Ι,Ο ΙΟρη ομαιομορΦΙοò, οι τιμÝò σταθε ρου ι üο τουò υ ιοθετοýνται bΜò απü οταιχεια παυ δημοσιεýτηκον dπü τον εinard (1972), Αυ,
Τ_εò ]σωò νο μη ουμΦωνοýν ρε ατοιχειο παυ συζητÞθηκαν προηγοýμεια καιαπακιÞθηκdν σπü üλλεò πη\Ýò ΕινοιορκετÜ σκριβÞ για
gΙΟπDυò σýμ\ρισηò οι τιμ Ýò οτοΘ;ρου Βüοτουò περιλομβÜνοσν μσθοýò ηιλüτων, συντηρηοη, απüσβεση και αοφÜλòισ (ωγα τßò α-
ζΙαò) ßdl.ινοι ποοσοDdοσ,ÝνLò οε ΔολÜDιοιτου 197α)
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Ενα dτομο επιΦορτιομÝνο με την οργÜνωση ενüò συστÞ
ματοò πυροσβεστικþν εναÝριων μÝσων για Ýνα λογικü πρü,
γραμμα κατοοτολÞò δασικþν πυρκαγιþν αντιμετωπΙζει δΙ
λημμο. Γιο συνεχεßò εργασιεò, τα οεροσκÜφη μεγαλýτερηò
Χωρητικοτητοò ÝΧουν Ýνα ξεΧωριστü πλεονÝκτημα στο νο

: .l,c 1_ ιι:^ jηι j j JμjJi,ηa :L.ι,1,
γιüò, σε ρυθμü που εινοι ουσιαστικü μαγολýτεροò απü το
/ι,ροο,οοηlονο Γιο η-οιο/ιο!εν, ι ι ρναο,εò οLωc, το -,
κρüτερα αεροσ,(Üφη Ýχουν το πλεονÝκτημο του χαμηλüτε,
ρου συνολιΚοý κüστουò αποστολÞò σε μιΚρüτερεò πυρκο,
\ι?ò, noJ με ,"ι οι,ρü ιουò, οηοιι Ιο, ν σºÞον,ιαü ποοοσιü
στο ουνολικü ορtθμü πυρκαγιþν για την κοτÜσβεση των ο
ποιων θα μποροýσε να αποσταλει εναεριο πυροσβεστικü

Η διοτÞρηση ενüò σμÞνουò που να αποτελεßται εξ ολο,
κλÞροιτ απü μεγÜληò χωρη]ικüτηταò αεροσκÜΦη αυξÜνει
ιο oJ /ο \,ι ο . οο]οò οι οηJον ιιßο βαθμο, ο Ιον οι ι ονοσßFò
εΙναι περιορισμÝνεò,

Αντßθετο, Ýνα συÞνοò που αηοτελεΙταL εξ ολο(λÞρου απü
μικρÞò χωρητικüτηταò οεροσκÜΦη θα Ýχει σημαντικÜ υψη
Λüι.ρο ιüσιοò oc σιJ,Lλ.,ò ι ργοο,εò, 'Γ\ο στÞ.οζ noι' α
ποτελεßται εξ ολοκλÞρου απü μÝσηò Χωρητικüτηταò αερο,
οκÜΦη δεν θα Ýχει υπερβολικü χüστοò σε αποστολÝò που
πενιχρÜ ταιρLÜζουν στη χωρητικüτητÜ τουò, üπωò περιγρÜ-
Φτηκε ποραπüνω, ολλÜ Ýναò τÝτοιοò στüλοò δεν θα μπο-
poLo, \ο, η,τJλιι -ην οντ,οτοθμιοι .º οιtονοJßο'τοι προ
. Jητ, ι οπο . οΙü ορ/ονΦ.Ýνιò οηοο,ολÝò,ο,, !ρηι,.ü,η
τεò ¸τσι γινεται Φανερü üτι, για νο εßνοι αποδοτικüò σε
ποικιλßα οποστολþν, Ýναò στüλοò θα πρÝπει νο ατιοτελεΙται
ο,ο ºερ,οοο,tροιò οηü Ýνον ιJΓοιò ιι ιüμενΦν μÝοýν,
ηοΙ ο,οθ..ο\ roJò θο πρι π,ι νο οºοσι, )^"ιοι σ-οντJºο
ατΙοστολÞò Που ταιριÜζει αριστα στα χαρακτηριοτικü Και το
δυναμικü του, Ο αριθμüò των διαφορετικþν τýπων ενοÝ,
ριων μÝοων και Χωρητικüτηταò θα εξορτÜται οΠü την εκτΙ
μηση των Καταστüσεων που εΙναι πιθανü να αντßμετωπι
οιο, t ο, σ]/ο/-,ιοοο,θμο οποσιο\ýJ -οθΦò εη σηò.αι ο
πü προκτικÜ και λειτουργικÜ ζητÞματα, üπωò η δυνατüτητο

¾στερα απü τα πιο πÜνω, κατÜ τη γνþμη μαò επιβÜλλε

_Η δ!οσπορÜ των εναÝριων μÝσων, γτα νο μειωθεß ο
χρüνοò πρþτηò προσβολÞòτ!,ν δοστκþν πυρκσγτþν κοθþò
κοι ο Χρüνοò των επüμενων πΡοσβολþν, διüτι η οπü οÝΡοò
προσβολÞ εßνα, περισσüτερο οποτελεσμοτικÞ σε μικρÝò
πυρΧοΥιÝò- Κοθþò ο Χρüνοò περνüει, η οπü αÝροò ιJποστÞ_
ριξη εßνοι δýσκολο νο επττευχθεl' Ýτσι, Ýνα μ,χρÞò χωρητι,
κüτητοò οεροπλÜνο (50_300 γαλλονιþν), το οποßο φτüνετ
κατιß την κρßσιμη οτιΥμÞ τηò ονüΒτυξηò μιαò πυρΧογιÝò,
μπορεß νο αποδειχθεß πεΡιοσüτ.ρο οποτελεσμοτιχü απü ü,
νο üλλο χωρητικüτητοò 2000 γολλουþν, που θο φτÜσει
μια þρα οργüτερο,

80

-Η ýποΡξη περτσσüτερων τýπων ενοÝρτων μÝσων| δ
ο ßδιοòτýποò οεροσκüφουò δενπροσφÝρεται για üλο τι

_Η ýπαρξη μικροý αεροσκüΦο,Jò πüνω απü το χþρο
πυρκαγιÜò, γßο νο κατευθýνει τα βομβορδισßχü νεροý,
τü ΦÝρνα πολý θετικü οποτελÝσματα ßηηγ αποδοßχü,
των αεροσκαΦþν xot στο θετικü σýντοfiσμü τωγ δυνüμ

_Σε επικßνδυνεò περ!οχÝò και εποχÝò, οπü üποψη δ
κþν πιJρχογιþν, η χρησιμοποßηση μιχρþν οεροσκοΦþν
επισÞμανση, üμεση επÝμβαση Χοι ονογγελ|α των πυι

_Η τοκτικÞ τηò γρÞγορηò μοζικÞò επßθεσηò των οι
σκαφþν,(αι οναμονÞò, Η τοκτκÞ συτÞ εßνοι η πλÝον οπ
λεσματικÞ κσι οποδοßκÞ,

-Η χρηοιμοποßηση του ελιχüπτερου σε οποστολÝò
του τοιρ!üζουν, üπωò μεταφορü ονδριην κοι μÝσων ΙΦ

στην πυρκογιü, ρßψη επ,βρσδυντικþν, üτον η απüστι
του τüπου εΦοδιοσμοý οπü τον τüπο πυρκογιüò εΙνοι
ΧρÞ, περιπολ|εò Υιο επ,σÞμογση πυρκdγιþν, συ,rτογισμ
πΙγεßων κοι ενοÝριων μÝοων στο τüπο τηò πυρχογτdò, ß

σωση οτüμων που κινδυγεýουν ßλ,π,
_Η εχποßδευση ονδρþν των ενüπλων δυνÜμεων πÝ

στουò τρüπουò κατ μεθüδουò κοτüσβεσηò των δοσιΙ
πυρκαγιþν Χσι χυΡΙωò Yta dμεση επÝμβαση, οΦοý μι
Φερθοýν στον τüπο τηò Βυρκογ!üò με ελιχüπτερο,
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