
 
 

prEN 1866-2 
 

ΕΛΟΤ  ΕΝ 1866  - 2η  Έκδοση 
 

                                                                                                                          Δρ. Αργύρης Τζαμτζής 
 

Σεπτέμβριος 2006 
 
Α.  ΥΛΙΚΑ 
 
Α1.  Υλικά για το σώμα 
Το υλικό κατασκευής του σώματος του πυροσβεστήρα απαιτείται να συνοδεύεται από πιστοποιητικό επιθεώρησης 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10204. 
 
Α2.  Υλικά για μηχανισμούς λειτουργίας και κλείστρα 
Το υλικό κατασκευής των μηχανισμών λειτουργίας και των εξαρτημάτων θα πρέπει να είναι συμβατό με τα άλλα 
προϊόντα και θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλη έκθεση εργαστηριακής δοκιμής όπως κατά την παραγρ. 2.2 του 
ΕΝ 10204. 
 
B.  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
 
Β.1 Μέθοδος υπολογιστικού σχεδιασμού 
Το πρότυπο ΕΝ 13445 μέρη 1 έως 5 παρέχει μια αναγνωρισμένη μέθοδο υπολογισμού.  Εάν το σώμα του τροχήλατου 
πυροσβεστήρα σχεδιαστεί με την μέθοδο αυτή του υπολογισμού δεν απαιτείται η διενέργεια της καταστρεπτικής 
υδραυλικής δοκιμής. 
 
Β.2 Μέθοδος πειραματικού σχεδιασμού 
        Εάν το σώμα του τροχήλατου πυροσβεστήρα σχεδιαστεί με μια πειραματική μέθοδο απαιτείται η διενέργεια της 
καταστρεπτικής υδραυλικής δοκιμής.  Το πάχος τοιχώματος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από :   
 
     
         
 όπου D = εξωτ. Διάμετρος, ΡΤ = πίεση υδραυλικής δοκιμής (1,43ΧPS) 
   R = 80% του ελάχιστου Re του υλικού 
 
Β.3  Δοκιμές πρωτοτύπου  
 

 Υδραυλική δοκιμή 
Δύο κελύφη που περιλαμβάνουν και τα εξαρτήματα υποβάλλονται σε υδραυλική δοκιμή.  Η πίεση υδραυλικής δοκιμής 
(ΡΤ) δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1,43 φορές της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης (PS), με ένα ελάχιστο 20 
bar.Μετά τη δοκιμή το κέλυφος δεν θα πρέπει να παρουσιάζει διόγκωση μεγαλύτερη του 1%.   
 

 Καταστρεπτική υδραυλική δοκιμή σώματος 
Εφόσον το κέλυφος δεν σχεδιάζεται σύμφωνα με το ΕΝ 13445 ένα δείγμα υποβάλλεται σε καταστρεπτική υδραυλική 
δοκιμή.Η πίεση θραύσεως (Pr) δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 2,7 φορές την μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (PS), 
με ένα ελάχιστο 55 bar.  
 

 Καταστρεπτική υδραυλική δοκιμή εξαρτημάτων 

Rx 20
PT x D  S=



Η καταστρεπτική υδραυλική δοκιμή θα διενεργείται σε τρία δείγματα από όλα τα εξαρτήματα, εκτός από τους ελαστικούς 
σωλήνες.Η πίεση θραύσεως δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 2,7 φορές τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση PS.  
 

 Μακροσκοπική εξέταση 
Σε δύο σώματα διενεργείται μακροσκοπική εξέταση σε τομή της συγκόλλησης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1320.  Η 
τομή πρέπει να δείχνει πλήρη διείσδυση του υλικού συγκόλλησης.  
 

 Δοκιμή πιέσεως υπερπληρώσεως 
Διενεργείται μόνον σε πυροσβεστήρες βάσης νερού οι οποίοι λειτουργούν με φιαλίδιο.  Ο πυροσβεστήρας πληρούται στο 
95% της χωρητικότητάς του και παραμένει στην Tmax για 24 ώρες.  Ο πυροσβεστήρας εν συνεχεία ενεργοποιείται και δεν 
πρέπει να παρατηρηθεί καμία εκτόξευση εξαρτήματός του.  
 

 Απαιτήσεις για εξαρτήματα που υπόκεινται σε πίεση 
Δύο δείγματα κάθε τύπου εξαρτήματος υποβάλλονται σε υδραυλική δοκιμή.  Η πίεση υδραυλικής δοκιμής (ΡΤ) δεν θα 
πρέπει να είναι μικρότερη από 1,43 φορές την μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (PS), με ένα ελάχιστο 20 bar.  
 
C.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 
C.1  Διαδικασία συγκόλλησης 
 
Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της συγκόλλησης θα πρέπει να περιγράφονται σε μια προδιαγραφή διαδικασίας 
συγκόλλησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 15609-1 και θα πρέπει να πιστοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 
ISO 15614-1 ή ΕΝ 288-4.   
 
C.2  Προσωπικό συγκολλήσεων 
 
Οι συγκολλητές πρέπει να πιστοποιούνται σύμφωνα με το ΕΝ 287-1 ή το ΕΝ 287-2 και οι χειριστές σύμφωνα με το ΕΝ 
1418.  
 
C.3  Σήμανση επί του κελύφους 
       
 Η σήμανση επί του κελύφους του πυροσβεστήρα θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον : 

 Σήμα του κατασκευαστή του κελύφους 
 Σειριακό αριθμό ή αριθμό παρτίδας 
 Ετος κατασκευής που δηλώνεται με τα δύο τελευταία ψηφία 
 Πίεση υδραυλικής δοκιμής με την ένδειξη ΡΤ εμπρός και ακολουθούμενη από τη λέξη bar 
 Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση σε bar, με την ένδειξη PS εμπρός και ακολουθούμενη από τη λέξη bar 

 
 Η ανωτέρω σήμανση θα πρέπει να εφαρμόζεται στο μέταλλο του κελύφους με κτύπημα ή με χάραξη ή επί μιας 
πινακίδας η οποία επισυνάπτεται σταθερά επί του σώματος. 
 
 
 


