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Perpildytų miltelinių gesintuvų gesinimo efektyvumo tyrimai  
 
Tomaš Veliseičik  
 

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija  

 
2010 metais pasikeitus teisės aktų nuostatoms, kurios reglamentavo priešgaisrinės saugos įrangos gamybos bei techninės prieţiūros licencijavimą, 

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija nusprendė atlikti gesintuvų tyrimus.  Tyrimo metu buvo atlikti perpildytų gesintuvų gesinimo bandymai bei 

įvertintas gesintuvų gesinimo efektyvumas nuo liekamo uţpildo vertės ir santykinės uţpildymo tolerancijos, taip pat buvo siekta įvertinti ar pasikeitęs 
teisinis reguliavimas nepadarė poveikio gaisrinės saugos uţtikrinimui. Iš įvairių Vilniaus m. ir Vilniaus r. įmonių buvo surinkta 19 gesintuvų, kurie buvo 

bandomi vadovaujantis LST EN 3-7+A1:2007 Nešiojami gesintuvai. 7 dalis. Charakteristikos, veikimo reikalavimai ir bandymo metodai nustatytomis 

procedūromis. Šie bandymai buvo atlikti Gaisrų tyrimo centre. Bandymų rezultatai parodė, kad iš 19 bandytų gesintuvų, 13 uţgesino deklaruojamą gaisro 
ţidinį, tačiau kiti 6 neuţgesimo. Naudojantis bandymo metu gautais rezultatais, buvo bandyta nustatyti gaisro gesinimo efektyvumo priklausomybę nuo 

liekamo uţpildo vertės ir santykinės tolerancijos.  

Gesintuvas, A klasės gaisrai, B klasės gaisrai, liekamo užpildo vertė, santykinė tolerancija, gesinimo efektyvumas  

 
Įvadas  

 

Gesintuvų gesinimo efektyvumas priklauso nuo 

daugelio veiksnių, kuriuos galima suskirstyti į tiesioginius 

ir netiesioginius. Tiesioginis gesintuvų gesinimo 

efektyvumas priklauso nuo gesintuvų techninių savybių, 

gesinimo medţiagos (dispersiškumas) ir jos fiziko-

cheminių savybių. Tuo tarpu netiesioginis gesintuvų 

gesinimo efektyvumas priklauso nuo ţmogiškųjų veiksnių 

(instruktavimas, praktika, patirtis, amţius, lytis  ir kt.).  

Iki šiol pasaulyje buvo atlikta daug įvairių tyrimų, 

kuriuose buvo nagrinėjamas gesintuvuose naudojamų 

įvairių gesinimo medţiagų gesinimo efektyvumas 

(Finnerty et al., 1997; Liu et al., 2007; Ni et al., 2009). 

Tačiau pačių gesintuvo gesinimo efektyvumo tyrimų 

atlikta nedaug (Кожевин, 2011). Verta paminėti, kad tokie 

tyrimai Lietuvoje buvo atlikti pirmą kartą.  

Tyrimus atlikti paskatino 2010 metų rugsėjo 21 d. 

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 11 ir 

14 straipsnių pakeitimo įstatymas(Valstybės ţinios,  

2010a), kuris nurodė panaikinti priešgaisrinės saugos 

įrangos gamybos bei jos techninės prieţiūros 

licencijavimą. Naujai įsigaliojęs pakeitimas palengvino 

fizinių ir juridinių asmenų, norinčių uţsiimti šia veikla, 

padėtį. Asmenys, norintys uţsiimti gaisrinės saugos 

įrangos gamyba ar jos technine prieţiūra, neprivalėjo gauti 

veiklai reikalingos licencijos. 

Tyrimų tikslas ir objektas – atlikti perpildytų 

gesintuvų gesinimo tyrimus ir įvertinti gesintuvų gesinimo 

efektyvumą nuo liekamo uţpildo vertės ir santykinės 

uţpildymo tolerancijos. Išsiaiškinti ar teisinio reguliavimo 

pakeitimas padarė įtaką gaisrinės saugos uţtikrinimui.  

 

Tyrimų metodika  
 

Tyrimai buvo atliekami Gaisrų tyrimo centre 

naudojantis Lietuvos Respublikoje ir Europoje galiojančiu 

standartu (LST EN 3-7+A1:2007, 2007), kuriuo 

vadovaujantis atliekami akredituoti nešiojamų gesintuvų 

bandymai. Bandymams atlikti iš Vilniaus miesto ir 

Vilniaus rajono įvairių įmonių buvo surinkta 19 perpildytų 

6 kg miltelinių gesintuvų. Nuspręsta, kad bus atlikta 10 

bandymų gesinant A klasės gaisrus ir 9 bandymai gesinant 

B klasės gaisrus. 

 

A klasės gaisrų gesinimo bandymai 

 

A klasės gaisrai – kietų medţiagų gaisrai (LST EN 

2:1996/A1:2004, 2004). Šiems bandymams atlikti buvo 

modeliuojamas ekvivalentus deklaruotam gaisro ţidinys. 6 

gesintuvuose buvo deklaruojama, kad maksimalus ţidinys, 

kurį jie gali uţgesinti yra 27 A (1 ir 2 pav.). Šį gaisro ţidinį 

sudarė atitinkamai sudėti 39 mm x 39 mm skersmens ir 

2700 mm  bei 500 mm ilgio pušies medienos (10-15 % 

drėgnumo) pagaliai. 4 gesintuvų deklaruojamas ţidinio 

parametras buvo 21 A. Jam sumodeliuoti buvo naudojami 

tie patys medienos pagaliai, tik atitinkamai 2100 mm ir 

500 mm ilgių.  

 

 
1 pav. A klasės gaisras (27 A). Vaizdas iš priekio (vienodas visiems 

gaisrams). 
Fig. 1. Example of class A fire (27 A). Front view (identical for all fires). 
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2 pav. A klasės gaisras (27 A). Vaizdas iš šono (priklauso nuo gaisrų 

dydţio). 

Fig. 2. Example of class A fire (27 A). Side view (variable according to 
size of  fire). 

 

Bandymai buvo atliekami 2011 metų spalio 25 ir 26 d. 

atviroje teritorijoje. Oro temperatūra buvo lygi + 8 C
o
 

laipsnių, vėjo greitis ne daugiau kaip 2 m/s, be kritulių. 

Prieš bandymus visi gesintuvai buvo pasverti. 

Sumodeliavus atitinkamus gaisro ţidinius buvo pradėti 

gesintuvų bandymai (3 pav.). Metalinis indas, kuris buvo 

pripildytas degiojo skysčio (benzino ir vandens mišinys) 

kišamas po mediniais pagaliais ir padegamas. Nors 

standarte (LST EN 3-7+A1:2007, 2007) nurodyta, kad 

bandymams turi būti naudojamas heptanas, dėl riboto 

finansavimo ir didelės jo kainos buvo pasirinktas pigesnis 

skystis - benzinas, kurio degimo savybės panašios į 

heptano. Po 2 min 30 sek. metalinis indas buvo ištrauktas 

iš po medienos pagalių ir leidţiama degti dar 4 min 30 sek. 

Po 8 min medienos degimo buvo pradėtas gaisro ţidinio 

gesinimas. Bandymo metu uţfiksuotas gesinimo laikas, 

gesintuvų svoris po bandymo, bei padarytas visos 

bandymo eigos vaizdo įrašas. 

 

 
 

3 pav. Gesintuvo (27A) bandymai.  

Fig. 3. Extinguisher (27A) fire test.  

 

B klasės gaisrų gesinimo bandymai 

 

B klasės gaisrai – skysčių gaisrai (LST EN 

2:1996/A1:2004, 2004). Šiems bandymams atlikti, taip pat 

kaip ir kietųjų medţiagų gaisrų atveju, buvo 

modeliuojamas ekvivalentus deklaruotam gaisro ţidinys. 

Šiuo atveju visų 9 gesintuvų deklaruojamas gaisro ţidinys 

buvo 183 B. Ţidinys buvo sumodeliuotas vadovaujantis 

standarto (LST EN 3-7+A1:2007, 2007) nuostatomis ir 

sudarytas iš 1/3 dalies vandens ir 2/3 dalių degiojo skysčio 

(4 ir 5 pav.). Adekvačiai bandymams su medienos 

pagaliais buvo naudojamas heptano pigesnis atitikmuo - 

benzinas. Degiojo skysčio mišinys buvo supiltas į 2,7 m 

skersmens apvalios formos indą. 

 
 

4 pav. B klasės gaisras (183 B). 

Fig. 4. Example of class B fire.  

 

 

 Bandymai buvo atliekami 2011 metų spalio 10 ir 11 

dienomis  atviroje  teritorijoje.  Oro  temperatūra buvo lygi  

+ 10 C
o
 laipsnių, vėjo greitis ne daugiau kaip 2 m/s, be 

kritulių. Prieš bandymus visi gesintuvai buvo pasverti. Į 

metalinį indą buvo įpilta 61 l vandens, 122 l benzino ir 

padegama, po 60 sekundţių pradedamas gesinimas. 

Bandymo metu uţfiksuotas gesinimo laikas, gesintuvų 

svoris po bandymo, bei padarytas visos bandymo eigos 

vaizdo įrašas. 

 

 
 

5 pav. Gesintuvo (183 B) bandymai. 

Fig. 5. Extinguisher (183 B) fire test. 

 

Be gaisrinių bandymų buvo atliktas visų gesintuvų 

atitikties gesintuvų techninės prieţiūros taisyklių 

reikalavimams (Valstybės ţinios......., 2010) vizualinis 

įvertinimas.  

   

Rezultatai ir aptarimas  

 

Atlikus bandymus nustatyta, kad iš 19 bandytų 

gesintuvų 13 uţgesino deklaruojamą gaisro ţidinį. 

Sunkiausiai sekėsi gesinti B klasės gaisrų ţidinius, kuriuos 

sugebėjo uţgesinti tik 4 (44,44%) gesintuvai iš 9. Geriau 

sekėsi A klasės gaisrų ţidinių gesinimas, čia tik vienas 

(10%) gesintuvas nesugebėjo uţgesinti deklaruojamo 

gaisro ţidinio. Bandymų metu nustatyti duomenys 

pateikiami 1 lentelėje. 
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1 lentelė. Gesintuvų gesinimo bandymų rezultatai  

Table 1. Extinguishers fire tests results  

 

Bandymo 

Nr. 

Test Nr. 

 

Uţgesino 

(Taip/Ne) 

Extinguished 

(Yes/ No) 

Gesinimo trukmė, 

(veikimo trukmė), s 

Extinguish time (operate 

time), s 

 

 

Gesimui panaudotų 

miltelių 

kiekis, kg 

Quantity of powder, kg  

Pasikartojančių 

uţsiliepsnojimų kiekis, vnt. 

Reiterate reburn, unit 

1 Ne No 30 (30) 5,532 - 

2 Ne No 17 (17) 6,093 - 

3 Ne No 24 (24) 6,051 - 

4 Ne No 20 (20) 5,645 - 

5 Ne No 45 (45) 5,995 - 

6 Taip Yes 14 (18) 6,103 - 

7 Taip Yes 8 (?) 5,915 - 

8 Taip Yes 12 (?) 6,102 - 

9 Taip Yes 9 (22) 5,827 - 

10 Taip Yes 4 min 45 s 5,648 1 

11 Taip Yes 2 min 45 s 6,015 0 

12 Ne No 45 s 6,112 - 

13 Taip Yes 1 min 13 s 6,113 0 

14 Taip Yes 55 s 5,913 0 

15 Taip Yes 2 min 55 s 5,897 0 

16 Taip Yes 3 min 15 s 5,796 1 

17 Taip Yes 1 min 55 s 5,526 0 

18 Taip Yes 2 min 55 s 5,526 0 

19 Taip Yes 55 s 3,656 0 

     

 

Pasinaudojus gautais rezultatais apskaičiuojama 

kiekvieno gesintuvo liekamo uţpildo vertė, kuri neturi 

viršyti 10 % (Gesintuvų techninės prieţiūros taisyklės, 

2010): 

Ψsk.= (Qpan.·100)/Qnom.                             (1) 

 

čia Ψsk – skaičiuojamojo liekamo uţpildo vertė, %; 

Qpan. – gesinimui nepanaudotų miltelių kiekis, kg; 

Qnom. – nominalus gesinimo medţiagos kiekis, kg. 

 

Nustatyta, kad tik vieno gesintuvo bandinio Nr. 19 

liekamo uţpildo vertė ţymiai viršijo leistiną normą ir 

sudarė 41 %. Šio gesintuvo gesinimo trukmė buvo 

trumpiausia. Tyrimo metu bandyta nustatyti gesinimo 

efektyvumo priklausomybę nuo liekamo uţpildo kiekio, 

tačiau jokių tendencijų ir priklausomybių nenustatyta, todėl 

daroma išvada, kad liekamo uţpildo vertė neįtakoja 

gesintuvo gesinimo efektyvumo.  

Kita reikšmė, su kuria buvo bandoma sieti gesintuvų 

gesinimo efektyvumą – santykinė uţpildymo tolerancija. 

Gesintuvų techninės prieţiūros taisyklėse (2010) nustatyta, 

kad ji neturi viršyti 2 % ribos ir yra apskaičiuojama pagal 

tokią formulę: 

 

ζtoler. .= (mskirt.·100)/Qnom.                           (2) 

čia ζtoler. – gesintuvo santykinė uţpildo tolerancija, %; 

mskirt.. – masės skirtumas tarp gesintuvo nominalaus 

gesinimo medţiagos kiekio ir bendrojo gesintuvo 

svorio, kg; 

Qnom. – nominalus gesinimo medţiagos kiekis, kg. 

 

Apskaičiuota, kad net 10 gesintuvų santykinė uţpildo 

tolerancija viršijo 2%, iš jų 5 gesintuvai uţgesino gaisro 

ţidinį, tačiau kiti 5 gesintuvai gaisro ţidinio neuţgesino. 

Turint tokius rezultatus nustatyti gesintuvų gesinimo 

efektyvumo priklausomybę nuo santykinės uţpildo 

tolerancijos neįmanoma, todėl galima teigti, kad santykinė  

uţpildo tolerancija nedaro jokio poveikio gesintuvų 

gesinimo efektyvumui. 

Atlikus kitų bandymo rezultatų analizę (gesinimui 

panaudotų miltelių kiekis, gesinimo trukmė, gesinimo 

intensyvumas (ПОВЗИК, Я.С. 2004),  tiekimo greitis 

(Tuomisaari et al., 1997) nepavyko nustatyti aiškių 

priklausomybių gesintuvų gesinimo efektyvumui,  todėl 

keliama hipotezė, kad gesinimo medţiaga (milteliai) 

labiausiai įtakoja gesintuvo gesinimo efektyvumą. 

Po bandymų buvo atliktas vizualinis bandytų 

gesintuvų patikrinimas, kurio metu vidutiniškai buvo 

nustatyti 3,33 paţeidimai vienam gesintuvui. Nors 

dauguma šių trūkumų nedaro poveikio gesinimo 

efektyvumui, tačiau tai parodo techninės prieţiūros 

darbuotojų nustatytos tvarkos ignoravimą.  

Priešgaisrinės saugos įstatymo (Valstybės ţinios......, 

2002) 10 straipsnio 2 dalies 4 punktas nurodo, kad 

kiekvienas Lietuvos Respublikos gyventojas privalo 

mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, 

taip pat ir gesintuvais. Todėl gyventojas, naudodamasis 

gesintuvu, kuriam buvo atlikta techninė prieţiūra, yra 

įsitikinęs, kad jam pavyks uţgesinti gaisro ţidinį, kuriam 

gesintuvas yra deklaruotas. Tačiau bandymai parodė, kad 6 

iš 19 gesintuvams nepavyko uţgesinti deklaruojamo gaisro 
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ţidinio. Realioje situacijoje tokios sąlygos galėjo lemti 

gesinančio asmens įvairius sveikatos sutrikimus dėl 

pavojingų gaisro veiksnių ar net sukelti jo mirtį. Atlikti 

kompleksinį teisinio reguliavimo pasikeitimo vertinimą, 

turint tik turimus bandymus ir rezultatus neįmanoma. 

Vertindami atmetame netiesioginius gesinimo efektyvumą 

lemiančius veiksnius bei gesintuvo eksploatavimo sąlygas 

(aplinkos poveikis), tačiau įvertiname tai, kad techniniai 

priţiūrėtojai ignoravo tam tikrus gesintuvų techninės 

prieţiūros taisyklių reikalavimus. Atlikus tokį primityvų 

vertinimą galima teigti, kad naujas teisinis gesintuvų 

techninės prieţiūros reguliavimas laukiamų rezultatų kol 

kas neatnešė.  

 

Išvados  

 

1. Atlikus gesintuvų gesinimo tyrimus nustatyta, kad 

Gesintuvų techninės prieţiūros taisyklėse nustatyti 

kontroliuojami gesintuvų rodikliai (liekamo uţpildo vertė 

ir santykinė uţpildo tolerancija) nedaro įtakos gesinimo 

efektyvumui.  

2. Išanalizavus bandymo rezultatus nustatyta, kad 

gesinimo miltelių kokybė ir jų fiziko-cheminės savybės 

labiausiai daro įtaką gesinimo efektyvumui. 

3. Vertinant gautus rezultatus galima teigti, kad naujas 

teisinis gesintuvų techninės prieţiūros reguliavimas 

laukiamų rezultatų kol kas neatnešė.  
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Congested powder extinguisher extinguishing research 
 

Summary 
 

In 2010 changed legistation that regulated the manufacture of fire-fighting equipment and its maintenance, Lithuanian Association of Fire Safety 
has decided to carry out an investigation, which aimed to elucidate whether the change in the legal regulation did not any impact on fire safety. From a 

variety of Vilnius and Vilnius district companies have been collected 19 congested powder fire extinguishers that have been tested. The tests were carried 

out with the Fire Research Center staff in accordance with the Lithuanian Standard (LST EN 3-7 + A1: 2007, 2007). The tests showed that 13 of the 19 
fire extinguishers extinguish the declared fire size, the other six did not. Also, using the test data, an attempt to set fire extinguisher extinguishing 

efficiency dependence on residual change, the relative tolerance and other values, however, a clear dependence was not found. 

Fire extinguisher for Class A fires, Class B fire, Staying fills the value of relative tolerance, fighting efficiency 
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