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Sistem Açıklaması

Yapılacak iş, metal kasalı (3) plastik üretimli bir konteyner (2) içinde çıkacak yangının 
önlenmesi. Doldurma ağzı (1) üzerinden materyal konteynere (2) boşaltılır. Kasa (3) 
pnömatik bir itici sürgü (4) tarafından kilitlenir.

Konteynerin farklı materyallerle dolumunda kendiliğinden bir yanma meydana 
gelebilir ve bu da bir yangına neden olabilir. Kıvılcım söndürme sistemi kurulumuyla 
böyle yangın oluşumu engellenmiş olur.

Konteyner (3) içinde yangın oluşumuna karşı bir adet alev sensörü (9) ve bir adet 
duman sensörü (10) monte edilmiştir.

Bir yangın fark edildiğinde söndürme sistemi (5) hızlı bir şekilde dimes açma ünitesi 
üzerinden (6) devreye girer. Aynı anda pnömatik itici de kapanır (4) ve böylece doldurma 
ağzı (1) üzerinden materyal girişi de durmuş olur.

Alarm, lambalı siren (13) sayesinde sinyalize edilir.

Alarm durumu için her konteynerde bir adet kırmızı ikaz lambası (12) bulunur.

Manuel alarm aktivasyonuyla (11) söndürme sistemi de manuel olarak devreye 
girer.

Konteyner kapısındaki güvenlik şalteri (8)yardımıyla konteyner bakım çalışmalarında 
veya konteynerin açılmasında söndürme sisteminin devreye girmesi engellenmiş olur.

Pnömatik itici (4) için gerekli olan basınçlı havanın da basıncı da (15) sürekli kontrol 
altındadır. Gerekli olan P>5 basıncı sağlanmadan sistem çalışmaz.

Söndürma materyali olarak kullanılan Argon (5) kenar montajlı fıskiye (14) 

yardımıyla iç alana püskürtülür.  

Oksijen oranının düşmesiyle yangın söndürülmüş olacaktır. Söndürme materyali 
muhafazası (5) elektronik olarak kayıp kontrolüne (7) tabi tutulur ve söndürme 
materyalinin %10 kaybında operatör paneline (16) bir uyarı sinyali gönderir.

Söndürme tüpü P=200 bar basınçla ve 24 kg miktarla Argon ile doldurulmuştur. 

Obje Koruma Konsepti Olarak Konteyner Kontrolü 
(Kimya Endüstrisi)




