Scheepsbrandbestrijding
De Steamexfire is een product van de Steamexfire BV, welke een dochter is van Liberty
Gasturbine International BV. De Steamexfire BV is onafhankelijk waardoor overeenkomsten
aangegaan kunnen worden met iedere salvage partner.
Wat is een Steamexfire systeem?
De Steamexfire is een inert gas generator die een grote hoeveelheid inert gas produceert,
vermengd met waterdamp en stoom.
De opbrengst van de Steamexfire 1000 bedraagt gemiddeld 10 m3/sec. Het verbruik is ca.
10m3 water en ca. 1 m3 kerosine of petroleum per uur.
Wat is het principe van een Steamexfire systeem?
Wanneer het inerte product van waterdamp en stoom in
een ruimte wordt gepompt waarin een brand woedt, zal
het vuur smoren omdat zuurstofgebrek optreedt en de hitte
drastisch wordt gereduceerd. Uiteindelijk zal de brand
geheel uitgaan. In vaktaal; twee van de drie elementen uit
de branddriehoek worden geëlimineerd. De Steamexfire
kan een ruimte uiteindelijk tot 1% zuurstof reduceren en
inert houden.
Praktische inzet Steamexfire 1000 bij scheepsbrandbestrijding
Het systeem wordt ingevlogen of ingevaren met een snelle pilot/sleepboot. In geval van een
pilot/sleepboot kan een brandstoftank worden meegenomen met een ruime hoeveelheid
brandstof. Deze pilot/sleepboot moet zijn voorzien van brandstof- en waterpompslangen om
de Steamexfire 1000 te voeden. Deze worden (afhankelijk van weersomstandigheden en
hijsgerei) op het brandende schip opgesteld, zo dicht mogelijk bij het vuur. Naast het
Steamexfire systeem worden ook overige brandbestrijding- en salvage equipement
gemobiliseerd.

Indien ingevlogen, wordt de Steamexfire 1000 in zijn totaliteit geplaatst op het schip en dient
een brandstof- en watersysteem ingevlogen te worden als dat niet ter plaatse aanwezig is.
Het systeem wordt met behulp van een harmonicaslang aan de te inertiseren ruimte
verbonden en kan worden gestart. Door het analyseren van de rookgassen met een
gaschromatograaf kan de conditie van de brand worden vastgesteld. Ook kan met een
infrarood- temperatuurmeter de daling van de temperatuur gemeten worden bij een
effectieve blussing. Het systeem kan non-stop 250 uur produceren waarna er een korte
service check plaatsvindt.
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Steamexfire BV heeft ervaren operators 24/7 beschikbaar. Voor de hand ligt een inzet van
het systeem met Salvage experts zoals Svitzer Salvage, Smit Salvage of Mammoet, Salvage
mogelijk in combinatie met bedrijven zoals SFS, Falck Nutec of anderen.
Waarom een Steamexfire systeem bij scheepsbrand bestrijding?
Veelal zit een brand in besloten ruimten zoals het ruim met stukgoed, chemicaliën en/of
containers of de machinekamer en is moeilijk te bereiken voor brandbestrijding.
Problemen:
Er is doorgaans een beperkte CO2 capaciteit aanwezig, waarbij hopelijk de brand
uit is als de flessen leeg zijn.
De brand is doorgaans moeilijk te bereiken.
De brand is veelal hardnekkig.
Het schip is alleen te bereiken per helikopter of met een schip.
Forse rookontwikkeling.
Gebrek aan hulpmiddelen, uitval van power, lieren, etc.

Oplossingen:
Inzet Steamexfire 1000 systeem: handzame modules van elk 2 meter lang met een
gewicht van ieder ±200 kg, verplaatsbaar op basis van spierkracht.
Click, plug and play principe voor assemblage.
Aansluiting op de te inertiseren ruimte middels harmonicaslang op bijvoorbeeld een
ventilatieopening, mangat of op een manifold.
Ongelimiteerd gebruik mits voldoende water- en brandstoftoevoer.
Voordelen:
Snelle inzet door lichte, modulaire constructie.
Brandbestrijders hoeven niet de ruimte in waar het vuur woedt: veilig!
Snelle controle over de brand.
Ongelimiteerd gebruik.
Beproefd concept, systeem is beschikbaar.
Conclusies:
Vervanging van huidige zeer arbeidsintensieve brandbestrijdingsmethoden.
Uitermate geschikt voor het inertiseren van containerschip ruimen.
Minder schade, minder lange reparaties van het schip nodig, bedrijfseconomisch
zeer belangrijk.
Steamexfire BV staat open voor samenwerkingen, waakvlamovereenkomsten etc.
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Rookgas bestrijding bij grote open branden
De Steamexfire 1702 is een systeem die een zeer krachtige luchtstroom produceert (17%
zuurstof) met een opbrengst van ca. 20 m3/sec, vermengd met waterdamp en stoom. De
worplengte kan, afhankelijk van de windsnelheid, tot 300 meter dragen en effectief blijven.
Hierdoor is het koelend effect gemiddeld 80% groter dan een waterstraal. De lucht erom
heen kan men koelen en daardoor het overslaan van de brand naar aangrenzende delen
voorkomen. Bovendien zal het werken als men in gesloten ruimten blaast. Dit kan worden
vergeleken met hoge druk blussing van de brandweervoertuigen.
De druppelgrootte van het systeem is gemiddeld 50-60 micron. Het systeem is 3 meter lang
en weegt ca. 600 Kg. Brandstofverbruik is ca. 700 liter/uur, waterverbruik 10-100 m3/uur.
Deze eigenschappen maken de Steamexfire 1702 geschikt voor het:
Koelen van scheepsdekken en huiden.
Blussen van bovendekse, open branden: door het weghalen van de vlam bij de
brandende vloeistof, zoals toegepast bij de oliebron blussing in Koeweit.
Neerwassen van rookgassen, vooral bij calamiteiten in havengebieden.
Neerwassen van ontsnapte gaswolken (zie vorige punt).
Afschermen van tanks die nog niet branden, maar wel in de gevarenzone dreigen
te komen.

Het systeem kan op een blusboot of snelle pilot worden geplaatst op een
draaikrans/kantelsysteem. Door middel van een joystick kan de straal continu worden
bijgesteld en op een specifieke plaats worden gericht. Tevens kan dit systeem op een
eenvoudige haakarm container geplaatst worden zodat het ook vanaf vaste wal ingezet
kan worden.
Technische gegevens:
Maten lxbxh:
Brandstofverbruik:
Gewicht:

3,5x1x1 meter
± 800 liter per uur
± 650 kg
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