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Φορητοί Πυροσβεστήρες – Μέρος 8 
Επιπρόσθετες απαιτήσεις για την κατασκευή, αντοχή στην πίεση και μηχανικές δοκιμές για πυροσβεστήρες με μέγιστη 

επιτρεπόμενη πίεση μικρότερη ή ίση των 30 bar. 
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Σεπτέμβριος 2006 
 
Α.  ΥΛΙΚΑ 
 
Α1.  Υλικά για κελύφη 
Τα υλικά κατασκευής των κελυφών απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικό επιθεώρησης σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 10204 
 
Α2.  Υλικά για εξαρτήματα και κλείστρα 
Το υλικό κατασκευής του σώματος (μεταλλικό ή πλαστικό) κάθε εξαρτήματος και κλείστρου θα πρέπει να είναι συμβατό 
με τα άλλα προϊόντα και θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο πιστοποιητικό, όπως έκθεση δοκιμής σύμφωνα με 
την παραγρ. 2.2 του ΕΝ 10204 
 
 

B. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

Το ελάχιστο επιτρεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος που ισχύει για το κέλυφος 
TSmin έως Tsmax θα είναι –30oC έως +60oC. 
 
Β.1 Κελύφη – Ελάχιστο πάχος τοιχώματος 

 Μεταλλικά κελύφη από υλικό εκτός ωστενιτικών (ανοξείδωτων) χαλύβων 

  k
300
D  S +=              όπου k = 0,45  όταν D< 80mm 

                               k = 0,50  όταν 80<D<100mm 
                                    k = 0,70 όταν D> 100 mm 

 Κελύφη από ωστενιτικό χάλυβα 
 
 

 
Β.2 Κελύφη – Απαιτήσεις για τον πυθμένα 
        Τα κελύφη των πυροσβεστήρων πρέπει να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε η βάση του κελύφους να 
απέχει 5mm από το δάπεδο στήριξης, είτε το πάχος του τοιχώματος του πυθμένα που βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος 
να είναι τουλάχιστον 1,5 φορές μεγαλύτερο από το ελάχιστο πάχος τοιχώματος που προσδιορίζεται ως ανωτέρω.  
 
 
C.  ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ (Έγκριση Τύπου) 
 
Ο αριθμός των δειγμάτων που θα εξετάζονται θα είναι : 

 Για καταστρεπτική υδραυλική δοκιμή :  5 δείγματα 

0,3
600
D  S +=



 Για δοκιμή μηχανικής αντοχής (crushing test) :  5 δείγματα 
 Για υδραυλική δοκιμή :  5 δείγματα 

 
 
C.1  Καταστρεπτική υδραυλική δοκιμή 
Η πίεση καταστρεπτικής υδραυλικής δοκιμής για τα σώματα και τα εξαρτήματα του πυροσβεστήρα δεν θα πρέπει να 
είναι μικρότερη από 2,7 φορές την μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση   
 
C.2  Δοκιμή μηχανικής αντοχής (crushing test) 
Διενεργείται όπως περιγράφεται και στο ΕΝ 3-3.  Θα πρέπει να τοποθετείται κλείστρο στο κέλυφος πριν από τη 
διενέργεια της δοκιμής  
 
C.3  Υδραυλική Δοκιμή Πιέσεως (ΡΤ) κελύφη, προσαρτήματα & εξαρτήματα 
Η δοκιμή πραγματοποιείται σε πέντε δείγματα για τα κελύφη και τα προσαρτήματα και σε ένα δείγμα για τα εξαρτήματα.Η 
πίεση υδραυλικής δοκιμής δεν θα πρέπει να είναι κατώτερη του 1,43 φορές την μεγίστη επιτρεπόμενη πίεση PS, με ένα 
ελάχιστο 20 bar.   
 
C.4  Υδραυλική Δοκιμή Πιέσεως – Μανόμετρο & Ενδεικτικά Πιέσεως 
Πέντε δείγματα υποβάλλονται σε υδραυλική πίεση.  Τα δείγματα δεν πρέπει να παρουσιάσουν διαρροή σε πίεση 
μικρότερη από 2,5 φορές την πίεση που αναπτύσσεται στην μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία Ρ (Τmax).  Αστοχία θα 
πρέπει να συμβαίνει σε πίεση μεγαλύτερη από 2, 5 φορές την Ρ (Tmax).  Κατά την αστοχία δεν θα πρέπει να 
εκτινάσσονται εξαρτήματα των μανομέτρων.  
 
C.5  Μακροσκοπική εξέταση του κελύφους 
Η δοκιμή θα πραγματοποιείται σε πέντε δείγματα.  Η μακροσκοπική εξέταση μιας εγκάρσιας τομής της συγκόλλησης, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1320, θα πρέπει να δείχνει πλήρη διείσδυση σε όλη την έκταση της επιφάνειας που 
προσβάλλεται με ένα οξύ, ώστε να αποκαλύπτονται όλα τα σφάλματα. 
 
 C.6  Αντοχή στην κρούση με πτώση βάρους 
Η δοκιμή πραγματοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται και στο ΕΝ 3.  
 
 
D.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 
D.1  Διαδικασία συγκόλλησης 
Η διαδικασία συγκόλλησης πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο πρότυπο 
ΕΝ ISO 15614-1 ή στο πρότυπο ΕΝ ISO 15614-12 και θα πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 
15614-1 ή ΕΝ ISO 15614-12 ή EN ISO 15614-2   
 
D.2  Το προσωπικό που διενεργεί συγκολλήσεις 
Οι συγκολλητές πρέπει να είναι αξιολογημένοι σύμφωνα με το ΕΝ 287-1 ή το ΕΝ ISO 9606-2 και οι χειριστές σύμφωνα 
με το ΕΝ 1418  
 
 
Ε.  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 
Ε.1  Τελική Δοκιμή – Δοκιμή Στεγανότητας 

a) 100% για τα κελύφη και τα προσαρτήματα αυτών 
b) Σύμφωνα με ένα επαρκές σχέδιο δειγματοληψίας για τον έλεγχο της συνάρμοσης κελύφους - εξαρτημάτων  

 
Ε.2  Καταστρεπτική Υδραυλική Δοκιμή 

a) Κελύφη : Ο αριθμός των δειγμάτων προσδιορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 1 και 2 
b) Εξαρτήματα : Λαμβάνεται ένα δείγμα από κάθε παρτίδα  παραγωγής το μέγεθος της οποίας δεν ξεπερνάει το 

500 τεμάχια, ή ένα δείγμα για κάθε 500 τεμάχια για μεγαλύτερες παρτίδες 



Table 1   Αριθμός Δειγμάτων 
 

Αριθμός Πυροσβεστήρων 
/ παρτίδα 

Σύνολο Crushing Test Καταστρεπτική 
Υδραυλική Δοκιμή 

Ν< 500 3 (2) 1 2 
500<Ν<1.500 5 (3) 2 3 

1.500<Ν<3.000 7 (4) 3 4 
Για κάθε επιπλέον χιλιάδα 

ή μέρος χιλιάδας 
2 (1) 1 1 

 
Table 2   Σχέδιο Δειγματοληψίας μετά από αστοχία 
 

Μέγεθος Παρτίδας 
Ν 

Αρ. Δειγμάτων 

Ν< 500 13 
500<Ν<1.500 20 

1.500<Ν<3.000 30 
Για κάθε επιπλέον χιλιάδα 

ή μέρος χιλιάδας 
10 

 
 
C.  ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Ε.1  Σήμανση κελύφους 

  Σήμα ή όνομα του κατασκευαστή 
  Σειριακός αριθμός ή αριθμός παρτίδας 
  Ετος κατασκευής, το οποίο σημειώνεται με τέσσερα ψηφία.  Π.χ. 2002 
  Πίεση υδραυλικής δοκιμής, με τα γράμματα ΡΤ πριν και   

    ακολουθούμενης από τη λέξη “BAR” ή “bar” 
Η ανωτέρω σήμανση θα πρέπει να τίθεται στο μέταλλο με κτύπημα ή με χάραξη  
 
Ε.2  Σήμανση Πυροσβεστήρα 

 Σήμα ή όνομα του κατασκευαστή 
 Σειριακός αριθμός ή αριθμός παρτίδας 
 Ετος κατασκευής με χρήση τεσσάρων ψηφίων, π.χ. 2003 
 Πίεση λειτουργίας στους 20οC (μόνο για τους πυροσβεστήρες εγκλωβισμένης  

   πίεσης 
 Μέγεθος / χωρητικότητα του φιαλιδίου.  Π.χ. 50 gr (για τους πυροσβεστήρες με  

   φιαλίδια μόνον) 
 Προσδιορισμός του προωθητικού αερίου 
 Θερμοκρασιακά όρια του συγκροτήματος πυροσβεστήρα (Tmin/Tmax) 
 Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση του συγκροτήματος πυροσβεστήρα με τα γράμματα 

   PS πριν και ακολουθούμενη από τη λέξη “BAR” ή “bar” 
 
 

Annex B 
(normative) 

  
 Pressures / Πιέσεις 

   
The scheme given in Figure B.1 illustrate the definitions of pressure given in Clause 3. 



Το παρακάτω διάγραμμα δίνει τους ορισμούς των πιέσεων που εμφανίζονται στο πρότυπο 
Name / Ονομασία  Increasing 

Pressure  
Symbol / 
Σύμβολο  

Requirement / Aπαίτηση  

Bursting pressure  
Πίεση ρήξης  

  Pr Pr > 2,7 PS minimum 55 bar  

Test pressure 
Πίεση δοκιμής  

  PT PT > 1,43 PS minimum 20 bar  

Maximum allowable 
pressure 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 
πίεση  

↑  PS PS > P(Tmax) & PS < 30 bar  

Pressure at maximum 
operating temperature 
Πίεση στην μέγιστη 

επιτρεπόμενη 
θερμοκρασία  

  P (Tmax)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


