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Igazán bíznia kell az embernek a termékében ahhoz, hogy a piacon 
meglévő termékekkel összehasonlítva független intézettel teszteltesse 
és erre az eseményre vevőket is meghívjon, hogy saját szemükkel 
győződjenek meg teljesítményéről. Pont ezt a kihívást vállalta 2011-
ben sokadszorra a PBI, amikor Manchesterbe hívta a tűzoltóságok 
vezető képviselőit szerte Európából.

A gyártó annyira meg van győződve a terméke minőségéről, hogy 
hagyja, hogy az magáért beszéljen. A meggyőződésük Manchesterben 
ismét beigazolódott, amikor független tesztkörülmények között 
mutatkozott meg, hogy a PBI szövet magasabb szintű tűzállósággal 
rendelkezik anélkül, hogy zsugorodna vagy kirepedezne.

A teszteket a British Textile Technology Group (BTTG) manchesteri 
laboratóriumában végezték  
el, ahol a meghívottaknak 
lehetősége nyílt arra, hogy   
megtekintsenek 6 égetéses 
próbát. A tesztben használt 
különböző tűzoltó ruhák 
azonos fazonúak voltak, 
azonos belső membránnal 
és béléssel rendelkeztek és 
egyazon varroda készítette 
őket. A ruhák gyakorlatilag csak 
a külső szövetükben tértek el 
egymástól. Három darab ruhát 
PBI szövettel (PBI Gold 200 g/m², 
PBI Matrix 205 g/m², PBI Gold 
220 g/m²), további három ruhát 
egyéb, Európában használatos 
szövettel (MetaAramid-imid 
220 g/m², MetaAramid 200 g/m² 
és MetaAramid 220 g/m²) 
gyártottak le.

Az 1000°C-on végrehajtott 8 másodperces égetés után az összes PBI 
szövetű ruha zsugorodás és kirepedezés nélkül megőrizte alakját 
és rugalmasságát. Még a ruha intenzív hajtogatását követően is 
ép maradt a szövet. Ezzel ellentétben a meta-aramid szövetek a             
zsugorodás erős jeleit mutatták és enyhe mozgatásra is különböző 
mértékben töredeztek. 

A 8 másodperces égetés

A bevetések során a tűzoltó legfontosabb védőeszköze                                        
a bevetési ruha, melyet úgy kell megtervezni, hogy tűzben a 
legszélsőségesebb esetben is - mint a „flashover” - védelmet 
biztosítson, még akkor is, ha ez nem mindennapos esemény. 

A „Center for Research in Textile Protection and Comfort” által 
2004-ben az észak-karolinai állami egyetem által készített tűzoltó 
védőruházatra vonatkozó jelentésből kiderült, hogy a külső 
szövet feltöredezésének következtében megnő az égési sérülés 
bekövetkezésének kockázata. Az eredmények azt mutatták, 
hogy a külső szövet eltávolítását követően (függetlenül attól, 
hogy az kitöredezett 
vagy eltávolították) 
a másodfokú égési 
sérülés keletkezéséig 
eltelt idő, vagy a ruha 
hővédő képessége 
körülbelül 35%-kal 
csökken. Egy heves 
tűz, vagy „fl ashover” 
során a tűzoltó nem 
egyhelyben áll, tehát a 
ruhája ellen kell hogy 
álljon  a természetes 
mozgásokból eredő 
(pl. térdelés, kúszás) 
igénybevételek nek . 
A külső PBI szövet a 
ruházat belső rétegeit 
is védi, ezáltal csökkenti 
a belső hősugárzás 
intenzitását, több időt 
hagyva a tűzoltónak 
arra, hogy biztonságos 
helyre menekülhessen 
az olyan szélsőséges 
szituációból is, mint egy 
„fl ashover”.

Helmut Zepf, a PBI Performance Products Inc nemzetközi értékesítési  és 
marketing részlegéért felelős alelnöke a következőket nyilatkozta:  
A „PBI-nál meg vagyunk győződve róla, hogy termékeink 
magukért beszélnek, ezért fontos számunkra, hogy vevőinknek 
lehetősége legyen a külső szövetünk független laboratóriumban 
végrehajtott tesztelésénél jelen lenni. Ez az egyetlen út a valódi                                          
összehasonlíthatósághoz.”

A „Ralph” bábu a PBI Gold-dal          

végzett égetési próba után

Összehasonlítás: PBI nélkül (baloldali kép) és PBI-al (jobboldali kép)

„Az összes PBI szövet következetesen megőrzi integritását azzal, 
hogy nem zsugorodik, szakad fel, vagy válik rideggé, többnyire 
megtartják színüket és kopásállóságukat is.”

A 8 másodperces égetési tesztet, a 2006-os változatú RALPH-ként 
ismert hőérzékelő bábun hajtották végre, melyet a BTTG fejlesztett 
ki, és megfelel az EN 13506 szabványnak. A hőmérsékletet a bábu 
testén, karjain és lábain elhelyezett összesen 123 darab érzékelő 
mérte. A teszt során a kezeket és a fejet nem vizsgálták. A bábut 
lángelárasztó gépbe helyezték, amely két sorban soronként                                          
6-6 égőfejből 84 kW/m² hőáram-sűrűségű energiával „támadta” azt. 
A folyamat 8 másodpercig tartott, az érzékelőknél a hőmérsékletet 
2 percen keresztül rögzítették. 

Az összes PBI szövet - legyen az a cég Gold vagy Matrix változata   -   
könnyebb és jelentősen puhább, mint más, a piacon elérhető 
szövet, és mégis magasabb láng- és hőállóságot biztosít. Ezek az 
anyagok tartósabbak, és a tűzoltó védőruha teljes élettartama alatt 
állandó, magas szintű védelmet biztosítanak.

További részletekért lásd:

www.pbiproducts.com

www.facebook.com/pbi.performance.products

A független égetéses teszten a PBI szerepel a legjobban.


