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Konu: FM200 & NOVEC 1230 Mukayesesi

Sayın ilgili,
FM200(HFC-227ea) ve NOVEC, Temiz galı Söndürme Sitemlerinde, Chemical Agent (Synthetic
Systems) sınıfına dahil söndürme sistemleridir. FM200 (HFC-227ea) sistemleri Halon alternatifi
olarak türevlenmiştir. NOVEC 1230 ise Keton sınıfına dahil bir söndürücü ajandır. NOVEC 1230
FM200 den sonra üretilmiş, şuan çevrenin kabul ettiği en temiz söndürücü gazdır.
Aşağıdaki bilgilerden de görüleceği üzere, Halocarbon sınıfına dahil tüm söndürücülerde kısıtlamalara
gidilecektir. Bu zamanla yapılacaktır. Bu gazları sadece Söndürücü gazlar olarak düşünmek yanlıştır.
Soğutma sektöründe soğutucu gaz olarak ta kullanılan bu türevde birçok gaz vardır. Bir çok marka ArGe çalışmalarını tamamlayıp daha çevreci gazlar kullanmaya başlamışlardır.
NOVEC 1230 Bu kapsamın dışında tutulmuştur çünkü Halocarbon sınıfına dahil bir söndürücü sıvı
değildir. Kimyasal formulü gereği Keton sınıfına dahil bir söndürücüdür.

Aşağıda görüldüğü üzere, Ozon Tabakasına zarar ve küresel ısınmaya etki tablosunda Halon ve
türevlerinin yerleri belirtilmiştir. Görüldüğü üzere NOVEC 1230 bu tablonun „Sıfır“ noktasında yer
almaktadır.

Aşağıda özetlemek gerekirse,
Halon 1301 (GWP = 6900), bu rakam FM200 geliştirilerek, Typical HFC (GWP = 3500) 49% bir
avantajla düşürülmüştür.
Bu rakamlar Novec™1230 üretilerek (GWP=1) 99% oranında azaltılmıştır.

Kullanılan Temiz gazlı Söndürme Sistemlerinin bir Safety margin değerleri vardır. Standardların kabul
ettiği değerlerin aşaılmaması, bu değerler, cetveller çerçevesinde sistem çözümlerinin yapılması
gerekmektedir. Sistem çözümlemeleri yapılırken buna azami ölçüde dikkat edilmeli ve insan sağlığını
olumsuz etkileyebilecek hertülü faktörün önüne geçilmesi gerekmektedir.

İki Sistemi Safety Marginler olarak değerlendirdiğimizde,
NOVEC 1230 a baktığımızda tasarım konsantrasyonumuz 5.3%, insan sağlığının etkilenmeye
başladığı en düşük Konsantrasyon değeri ise 10% çözümleme yapılırken Bu değerin mutlak suretle
aşılmaması gerekmektedir. Konsantrasyon ve Sınır değerlere bakıldığında 89% civarında bir safety
Margin yakalamış oluyorum. Yani yaklaşık, iki kadar bile gazı aynı hacme bastığımda insna sağlığıı
tehlikeye atmamış oluyorum.
FM200 de ise durum biraz farklıdır. FM200 sistelerde konsantrasyon değer 7.9% olarak alınır ve insna
sağılığının etkilenmeye başladığı değer yine 10% dir. Bu rudumda Safety margin 13% oluyor. Buda
bir çok uygulamada NOVEC 1230 daki kadar esneklik sağlayamıyor.

Son olarak bir tablo üzerinden kullanıla gazların atmosferde kalma ömürleri, küresel ısınma
katsayılarını göstermek istiyorum,
aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, FM200 atmosferde 34.2 yıl kalıyor. NOVEC 1230 ise sadece
5 gün. FM200 ün küresel ısınma katsayısı 3220, Bu rakam NOVEC 1230 da 1 dir.

Sistem tasarımı açısından baktığımızda, kullanıan Silindir Ebatları, tetikleme mekanizmaları gibi ana
sistem ekipmanları her iki sistem içinde aynıdır. Aynı standart ve aynı yangın sınıfına göre alınması
gereken konsantrasyon değerleri farklı olduğu için aynı hacim için ihtiyaç duyulan gaz miktarları
faklıdır. Örnek vermek gerekirse, 100 m3 lük bir hacim için 63 Kg FM200 ihtiyacı doğar, NOVEC 1230
ihtiyacı ise 78 Kg dır.
EN15504 e göre Class A yangın sınıfına dahil bir mahal için kons antrasyon değer NOVEC 1230 da
5.3% dir, FM200 için 7.9% dir.
Oda sıcaklığında NOVEC 1230 sıvı şekilde durabilir. Sıvı halde bile elektriksel iletkenliği sıfırdır.
FM200 ise oda sıcaklığında sıfı halde duramaz. Belli bir basınç altında tutulması gerekmektedir. Gaz
boşaldığında FM200 ün de elektriksel iletkenliği sıfırdır.

