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ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЖИТЛОВИХ ВИСОТНИХ 
БУДІВЕЛЬ 

(представлено д-ром техн. наук А.С. Бєліковим) 
 
Проведений аналіз можливості пожежних кран - комплектів 
(ПКК), встановлених в квартирах висотних житлових будівель, 
забезпечити умови успішного гасіння пожежі в межах квартири її 
мешканцями. 
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Постановка проблеми. Одним з елементів системи протипо-

жежного захисту будівель є система протипожежного водопостачан-
ня. Для висотних житлових будівель до цих систем пред’являються 
особливі вимоги, що обумовлено характером розвитку пожеж та ве-
личиною збитків від них. Одним з напрямків підвищення ефективно-
сті роботи системи протипожежного захисту є влаштування пожеж-
них кран – комплектів (ПКК). Згідно вимог п. 9.108 ДБН В.2.2-
24:2009 «Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і 
громадських будинків» (введений в дію з 1.09.2009 року) у кожній 
квартирі повинен передбачатись пожежний кран-комплект, приєдна-
ний до мережі господарчо-питного водопроводу будівлі та обладна-
ний котушкою з пожежним рукавом завдовжки не менше 15 м, діаме-
тром 19 мм (або 25 мм, 33 мм) із розпилювачем, що забезпечує мож-
ливість подання води у будь-яку точку квартири з урахуванням стру-
меня води 3 м. До того ж згідно п. 9.106 в шафі пожежного крана ді-
аметром 50 мм або 65 мм, укомплектованого пожежним рукавом від-
повідного діаметра та перекривним пожежним стволом, виконаного 
відповідно до ДСТУ 4401-2, необхідно встановлювати пожежний 
кран-комплект, виконаний відповідно до ДСТУ 4401-1, обладнаний 
котушкою з напівжорстким рукавом діаметром не менше 25 мм, що 
приєднується до пожежного стояка через вхідний запірний вентиль. 
Дослідження умов влаштування цих елементів в комплексі не прово-
дились. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Визначення хара-
ктеристик ПКК для житлових будівель можливо за допомогою алго-
ритму [1]. Реалізація запропонованого алгоритму на прикладі 25-ти 
поверхової житлової будівлі у м. Харкові показала, що за умовою 
працездатності водопровідної мережі, пожежа в квартирі буде лікві-
дована за допомогою ПКК в початковій стадії її розвитку, тобто з мі-
німальними збитками від неї [2]. Але згідно вимог ДБН В.2.2-24:2009  
ПКК необхідно встановлювати разом з пожежними кранами, а також 
окремо в межах квартири. Приєднання ПКК здійснюється до  
госпордарчо–питного та окремого протипожежного водопроводу. 
Місця встановлення ПКК не регламентуються.  

Постановка задачі та її розв’язання. Виходячи з вимог ДБН 
В.2.2-24:2009 доцільно виконати дослідження фактичних витрат во-
ди, що можливо одержати з ПКК із запропонованими характеристи-
ками, а також визначити час гасіння пожежі за допомогою цих при-
строїв. 

Вихідними даними для дослідження приймаються: 
- довжина рукава – 15 м; 
- діаметр рукава – 19 мм (25 мм, 33 мм); 
- довжина струменя – 3 м. 
Вимоги до діаметра насадка розпорошувача не пред’являються, 

але за вимогами ДСТУ 4401-1 ПКК можуть мати діаметр насадка 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 мм. Зв'язок між витратами з розпорошувача та тис-
ком пропонується ДСТУ 4401-1 наступний: 

 
H10KQ ⋅= , л/хв, 

 
де Q – витрати води з розпорошувача, л/хв; 
К – коефіцієнт, який залежить від діаметра насадка, визначається за 
таблицею 4 ДСТУ 4401-1, знаходиться в межах (9÷64); 
Н – тиск  перед розпорошувачем, МПа. 

Визначаємо фактичні витрати води з розпорошувача, який 
встановлений на ПКК з рукавом діаметром 19 мм, за допомогою фо-
рмули (9) [2]. В залежності від діаметра насадка розпорошувача, який 
приймається в межах (4÷12) мм, та тиску в мережі – (5,5÷48) м фак-
тичні витрати дорівнюють (1÷3,6) л/с (рис.1). 

Визначаємо значення параметра Х за формулою  (2) [1]: 
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де Qн = 25000 – нижча теплота згоряння, кДж/кг; 
vм = 0,0185 – приведена масова швидкість вигоряння, кг/(с·м2); 
vл≈0,01 – лінійна швидкість розповсюдження полум’я, м/с; 
Qвод = 2000 – кількість теплоти, що відводиться водою, кДж/кг. 

Тоді за допомогою формули (1) [1] можливо визначити для 
фактичних витрат води з ПКК необхідний час гасіння. При розроб-
ці алгоритму вибору обладнання для ПКК припускалося, що час 
вільного розвитку пожежі залежить від інерційності елементів ви-
явлення та сповіщення про пожежу, тому за характеристиками су-
часних приладів приймався τв = 300 с. Але до вимог ДБН В.2.2-
24:2009 не включено те, що разом з ПКК встановлюються оптико – 
електронні сповіщувачі, тому при розрахунку необхідно врахову-
вати можливе збільшення часу вільного розвитку пожежі в межах 
(300 ÷ 900) с. 
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Рис. 1 – Фактичні витрати води з КПП в залежності від тиску  

Н  = (5,5 ÷ 48) м та діаметра насадка розпорошувача d  = (4 ÷ 12) мм 
 
Аналіз рис. 2 показує, що при використанні системи вияв-

лення пожежі та сповіщення про неї на основі теплових сповіщу-
вачів, з урахуванням часу для приведення в дію ПКК, необхідний 
час гасіння пожежі складатиме (500 ÷ 9000) с, що практично немо-
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жливо, тому що за статистикою квартира повністю вигорає за зна-
чно менший час. 
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Рис. 2 – Необхідний час гасіння за допомогою ПКК в залежності від  

витрат води Q = (1 ÷ 3,6) л/с та часу вільного розвитку пожежі  
τв = (300 ÷ 900) с 

 
Аналогічні розрахунки були проведені для ПКК з діаметром 

рукавів 25 мм та 33 мм. Результати розрахунків зведені до таблиці 1. 
 

Таблиця 1 – Результати розрахунків фактичних витрат води з ПКК 
та необхідного часу гасіння пожежі для рукавів діаметром 25 мм та 33 мм. 

 
Діа-
метр 
рукава, 
мм 

Час віль-
ного роз-
витку 

пожежі, с 

Діаметр 
насадка 

розпорошу-
вача, мм 

Тиск в 
мережі, м

Витра-
ти води 
з ПКК, 
л/с 

Необхід-
ний час га-
сіння по-
жежі, с 

25 300÷900 4 5,5 1,46 217÷5869 
48 4,4 72÷1952 

12 5,5 1,3 233÷6298 
48 4,17 76÷2065 

33 300÷900 4 5,5 1,79 178÷4802 
48 5,2 60÷1627 

12 5,5 1,6 198÷5368 
48 4,9 65÷1755 

 
Виконані розрахунки підтверджують, що використання ПКК 

доцільно лише за умовою введення їх в дію лише на початковій стадії 
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розвитку пожежі та при тиску в мережі не менш (25÷30) м, що мож-
ливо лише на поверхах, які розташовані безпосередньо біля підвищу-
вальних насосних станцій.  

Висновки. Таким чином, підвищити ефективність роботи сис-
теми протипожежного захисту житлових висотних будівель за раху-
нок використання ПКК не можливо за умовою встановлення в квар-
тирах теплових сповіщувачів. ДБН В.2.2-24:2009 вимагає встанов-
лення таких самих приладів в межах сходової клітини в одній шафі зі 
звичайним пожежним краном, що безумовно забезпечить відповід-
ний рівень протипожежного захисту, але значно збільшить вартість 
системи протипожежного захисту в частині протипожежного водопо-
стачання.  
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