1. ΠΡΟΪΟΝ: Μέσο Αυτόµατης Πυρόσβεσης BONPET
2. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΒΟΝPET d.ο.ο. [E.P.E.], Ravne 100, 8281 SENOVO, Slovenia [Σλοβενία]
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Όµιλος Εταιριών Kabo Koguo Ltd., TAD Corporation, Japan [Ιαπωνία]
4. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Τα υπό έλεγχο τεµάχια προµηθεύτηκαν και συναρµολογήθηκαν από τον
εκπρόσωπο του εντολέα
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ BONPET:
Το υγρό πυρόσβεσης BONPET βρίσκεται µέσα σε κόκκινες γυάλινες αµπούλες, διαστάσεων Ø 60 x
280mm. Το υγρό είναι διάφανο, ροζ χρώµατος. Με την αύξηση της θερµοκρασίας του υγρού (85-90°C)
αυξάνεται η πίεση του που κάνει την αµπούλα να σπάσει και το υγρό διαχέεται στο δωµάτιο µε µορφή
σπρέι. Οι αµπούλες στερεώνονται σε ειδικές βάσεις κασσίτερου – σιδήρου που τοποθετούνται στο
δωµάτιο ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Γενικά θα πρέπει να τοποθετείται µια αµπούλα
BONPET στα 83 µέτρα ή σε χώρο περίπου 42 µέτρα.
6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ:
∆εν απαιτείται βελτίωση.
Ηµεροµηνία ελέγχου: 31.05.1999, θερµοκρασία περιβάλλοντος: 21°C, σχετική υγρασία 62%.
7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟY:
Ενώ δεν υπάρχει τυποποιηµένος έλεγχος που να συνίσταται για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των
µέσων πυρόσβεσης όσον αφορά τους κλειστούς χώρους, κάναµε το τεστ σε δωµάτιο που είχε κτιστεί
σύµφωνα µε το πρότυπο SIST ISO 9705. Πρόκειται για δωµάτιο των εξής διαστάσεων: 2,4 µέτρα σε
πλάτος, 3,6 µέτρα σε µήκος και 2,4 µέτρα σε ύψος, κατασκευασµένο από κυβόλιθους
αεροσκυροδέµατος. Σε έναν τοίχο υπάρχει άνοιγµα 0,8 x 2m.
Με έναν έλεγχο έπρεπε να διαπιστώσουµε πώς το προϊόν BONPET σβήνει φωτιά υγρών σε ένα κλειστό
δωµάτιο.
Έγιναν δύο έλεγχοι:
Έλεγχος 1: πυρόσβεση µε δύο αµπούλες BONPET
Έλεγχος 2: πυρόσβεση µε µία αµπούλα BONPET
7.1 ΦΟΡΤΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Κατά αµφότερους τους έλεγχους τοποθετήθηκε στην πίσω πλευρά του δωµατίου ελέγχου δοχείο
διαµέτρου 92 cm (0,72m2), γεµάτο µε 171 µέρη νερού και 71 µέρη επτανίου.
7.2 ΜΕΣΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Κατά τον πρώτο έλεγχο στερεώθηκαν δύο αµπούλες BONPET κάτω από την οροφή πλάι – πλάι. Κατά το
δεύτερο έλεγχο τοποθετήθηκε µια αµπούλα BONPET κάτω από την οροφή στο ίδιο σηµείο.
7.3 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας µετρήθηκε όπως φαίνεται στα παραρτήµατα Αριθ. 1 και Αριθ. 3. Το
σηµείο µέτρησης Αριθ. 8 είναι δίπλα στην αµπούλα (ή στις αµπούλες), το σηµείο µέτρησης Αριθ. 7 είναι
30 cm κάτω από την οροφή, το σηµείο Αριθ. 5 είναι 83 cm κάτω από την οροφή, το σηµείο Αριθ. 3 είναι
113 cm κάτω από την οροφή και το σηµείο Αριθ. 1 είναι 173 cm κάτω από την οροφή.
7.4 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Το δωµάτιο ελέγχου είναι κλειστό κατά τον έλεγχο. Αφήσαµε µια χαραµάδα πλάτους 6 cm πάνω από την
πόρτα (οπή εξαερισµού 0,06m x 2m = 0,12m2). O εξερχόµενος καπνός σαρώνεται και οδηγείται µακριά.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου είναι αποκλειστικά και συνδέονται µε τα δείγµατα της έκθεσης. Η παρούσα έκθεση µπορεί να αναπαραχθεί µόνο
από το πρωτότυπό της.
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8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έλεγχος 1 (δύο αµπούλες BONPET)
Χρόνος
(λεπτά) Παρατήρηση
0:0

Ανάφλεξη επτανίου

0:10

Κλείσιµο πόρτας
Γρήγορη αύξηση της θερµοκρασίας στο δωµάτιο ελέγχου, η οποία προκαλείται από την καύση
του επτανίου. Το δωµάτιο γεµίζει πυκνούς καπνούς.

2:45

Ήχος θραύσης (µετά από την ψύξη του δωµατίου, ανακαλύπτουµε ότι και οι δύο αµπούλες
έσπασαν ταυτόχρονα). Η θερµοκρασία κοντά στις αµπούλες ήταν περίπου 400°C. Άµεση
κατάσβεση της φωτιάς.
Ψύξη δωµατίου. Όχι επαναληπτική ανάφλεξη.

Μετά το τέλος του ελέγχου το ύψος του επτανίου στο δοχείο είναι περίπου 8mm. Ένα λεπτό στρώµα αφρού
είναι απλωµένο παντού, στην επιφάνεια του υγρού. Κατά την επαναληπτική ανάφλεξη του επτανίου µε ένα
φλεγόµενο κοµµάτι φυσικού βάµβακα, όλη η επιφάνεια καίγεται στιγµιαία αλλά µόνο για περίπου 2
δευτερόλεπτα και έπειτα συνεχίζει στο σηµείο που τοποθετείται το βαµβάκι. Η καύση δεν είναι έντονη και
σταµατά αµέσως µετά το κλείσιµο της πόρτας. Το ύψος του επτανίου είναι ακόµα 4mm.
Ο έλεγχος επαναλαµβάνεται µε την ίδια ποσότητα καύσιµου και τις ίδιες συνθήκες ατµόσφαιρας (κλειστή
πόρτα) χωρίς µέσο πυρόσβεσης. Όλο το επτάνιο καίγεται ολοσχερώς.
Χρόνος
(λεπτά)

Παρατήρηση

0:0
Ανάφλεξη επτανίου
0:10
Κλείσιµο πόρτας
Η γρήγορη αύξηση της θερµοκρασίας στο δωµάτιο ελέγχου προκαλείται από το επτάνιο που
καίγεται. Το δωµάτιο γεµίζει πυκνούς καπνούς.
0:48
Ήχος θραύσης. Η θερµοκρασία κοντά στην αµπούλα είναι περίπου 800°C. Άµεση κατάσβεση
φωτιάς.
Ψύξη δωµατίου. Όχι επαναληπτική ανάφλεξη
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου είναι αποκλειστικά και συνδέονται µε τα δείγµατα της έκθεσης. Η παρούσα έκθεση µπορεί να αναπαραχθεί µόνο από το
πρωτότυπό της.
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Μετά το τέλος του ελέγχου το ύψος του επτανίου στο δοχείο είναι περίπου 8mm. Ένα λεπτό στρώµα αφρού
είναι απλωµένο παντού, στην επιφάνεια του υγρού. Η γρηγορότερη αύξηση της θερµοκρασίας και η
κατάσβεση της φωτιάς προκαλείται πιθανόν ενώ το δωµάτιο είναι ακόµα ζεστό (οι τοίχοι δεν είχαν κρυώσει
εντελώς).
Κατά την επαναληπτική ανάφλεξη του επτανίου µε ένα φλεγόµενο κοµµάτι φυσικού βάµβακα,
ολόκληρη η επιφάνεια καίγεται αµέσως. Η πόρτα παραµένει ανοικτή. Η πυρόσβεση µε µείγµα νερού σε
αναλογία 81 και 0,61 προϊόντος BONPET είναι επιτυχής.
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ό έλεγχος έδειξε ότι µια αµπούλα του αυτόµατου µέσου πυρόσβεσης BONPET τοποθετηµένη σε δωµάτιο
πλάτους 2,4m, µήκους 3,6m και ύψους 2,4m (20,74m3) επαρκεί για την κατάσβεση υγρού 0,72m2.
10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1….. σχέδιο του χώρου ελέγχου µε δύο αµπούλες (Έλεγχος 1)
2…. σχέδιο του χώρου ελέγχου µε µια αµπούλα (Έλεγχος 2)
3…. διάγραµµα πορείας της θερµοκρασίας (Έλεγχος 1)
4…. διάγραµµα πορείας της θερµοκρασίας (Έλεγχος 2)
5… φωτογραφίες:
1… άποψη µέσω της πόρτας του δωµατίου
2… αµπούλες κάτω από την οροφή πάνω από το δοχείο
3… ανάφλεξη του επτανίου µέσα στο δοχείο
4… άποψη µέσω της πόρτας µετά την πυρόσβεση
5… η επαναληπτική ανάφλεξη του επτανίου παραµένει στο δοχείο
6… τοποθέτηση αµπούλας για τον Έλεγχο 2
7… ανάφλεξη του επτανίου για τον Έλεγχο 2.

Η έκθεση συντάχθηκε από: Milan Hajdukovič, ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό.

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου είναι αποκλειστικά και συνδέονται µε τα δείγµατα της έκθεσης. Η παρούσα έκθεση µπορεί να αναπαραχθεί µόνο από το
πρωτότυπό της.
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Βεβαιώνεται η πιστότητα και ακρίβεια της παρούσας µετάφρασης
από το αγγλικό πρωτότυπο έγγραφο που µου επεδείχθη.
Επίσηµη Μετάφραση, σύµφωνα µε το Π.∆. Αρ. 169/17-06-2002 (Φ.Ε.Κ. 156/ΤΕΥΧΟΣ Α΄/2-7-2002)
Ηράκλειο, 22.03.2005
Εύα Νεράντζη
Πτυχιούχος Μεταφράστρια Ιονίου Πανεπιστηµίου.
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