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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ ВОДИ 

З ПОЖЕЖНИХ КРАН-КОМПЛЕКТІВ 
(представлено д-ром техн. наук Андроновим В.А.) 

 
Для забезпечення успішного гасіння пожеж в висотних житлових будів-
лях за допомогою пожежних кран-комплектів та конкретизації області їх 
використання проведено дослідження їх характеристик. Отримано та 
проаналізовано моделі визначення фактичних витрат води, що можна 
одержати з пожежних кран-комплектів. 
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Постановка проблеми. Використання пожежних кран-

комплектів (ПКК) в будівлях регламентується вимогами [1, 2]. В доку-
менті сказано, що прилад встановлюється після лічильника та повинен 
забезпечити подачу води в будь-яку точку квартири, довжина струменя 
при цьому повинна складати 3 м. Вибір характеристик ПКК впливає на 
ефективність використання даного пристрою для гасіння пожежі в поча-
тковій її стадії, але чітких вимог для здійснення цього вибору немає. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботах [3, 4] проаналі-
зовано різні причини, що впливають на ефективність систем внутрішнього 
протипожежного водопостачання висотних будівель. Авторами робіт за-
пропоновані заходи, направлені на підвищення їхньої надійності шляхом 
своєчасного та якісного обслуговування. Але питання визначення фактич-
них характеристик елементів цих систем залишаються невирішеними. 

За вимогами [5] до складу ПКК входить напівжорсткий рукав та ро-
зпорошувач визначеного діаметру випускного отвору, але виробники най-
частіше комплектують ПКК плоскозгорнутими рукавами довжиною бли-
зько 15 м з розпорошувачем, який оснащений пристроєм плавної зміни ді-
аметра випускного отвору, які мають інші значення опору та відповідно 
впливають на втрати напору в складових ПКК та фактичну кількість води, 
що з нього можливо одержати. Дослідження для рукавів діаметром 19 мм, 
довжиною 15 м показали, що втрати напору в рукаві можуть змінюватись 
від 1,1 м до 2,4 м, а витрати води від 0,15 л/с до 0,4 л/с [6].  

Постановка завдання та його вирішення. Для визначення характе-
ристик складових ПКК, що забезпечать успішне гасіння пожеж в умовах ви-
сотних житлових будівель, та конкретизації області їх використання необ-
хідно провести ряд дослідів ПКК зі всіма їх можливими характеристиками. 

ПКК з плоскозгорнутими рукавами діаметром 25 мм призначені 
для встановлення в шафах ПКК та в квартирах. В залежності від точки їх 
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приєднання гарантований тиск перед ПКК може знаходитися в межах від 
0,02 МПа до 0,9 МПа, що значно впливає на фактичні витрати води, які 
реально одержати для гасіння пожежі. 

Для визначення витрат води з ПКК, укомплектованого плоскосгор-
нутим рукавом діаметром 25 мм, довжиною 15 м та розпорошувачем з 
можливістю зміни діаметра випускного отвору від 2 мм до 7 мм, прове-
дений трифакторний дворівневий експеримент. Використаний централь-
ний, композиційний, рототабельний уніформ-план [7]. 

В табл. 1 наведені відомості про рівні варіювання факторів, при цьому 
межі змін факторів приймалися виходячи з вимог нормативних документів, 
пропозицій виробників відповідного обладнання, умов реального викорис-
тання ПКК в квартирах висотних житлових будівель та умов лабораторії. 

 
Табл. 1. Рівні варіювання факторів 

Інтервал варіювання та 
рівень факторів 

Тиск в ме-
режі, м 

Відстань від точ-
ки приєднання 

ПКК до ствола, м 

Діаметр випускного 
отвору розпорошу-

вача, мм 

Нульовий рівень xі = 0 12 5,76 4,5 

Інтервал варіювання 6 2,31 1,48 

Нижній рівень xі = -1 6 3,45 3,02 

Верхній рівень xі = +1 18 8,07 5,98 

Зоряні точки:  xі = -1,682 2 1,87 2 

xі = +1,682 22 9,65 7 

Кодове позначення x1 x2 x3 

 

Обробка результатів експерименту виконувалась за допомогою 
програмного продукту «Планирование экспериментов» (рис. 1), розроб-
леного кафедрою інформатики ХНУБА. В основу цього програмного 
продукту покладені стандартні залежності [7], за якими в якості резуль-
татів розрахунку визначаються коефіцієнти рівняння регресії, довірчий 
інтервал істинного значення коефіцієнтів; оцінка дисперсії коефіцієнтів; 
оцінка дисперсії помилок дослідів; остаточна сума квадратів; кількість 
ступенів свободи. 

Обробка результатів вимірювань дозволила визначити коефіцієнти 
рівняння регресії та записати модель витрат води з ПКК y: 
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Аналіз (1) показав, що на витрати води  з ПКК, укомплектованого 
плоскозгорнутим рукавом діаметром 25 мм, довжиною 15 м, найзначні-
ше впливає напір в мережі х1 , та при його зміні від 2 м до 22 м (при умо-
ві приєднання ПКК до господарчо-питного водопроводу, тобто встанов-
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лення ПКК в квартирі), витрати можуть складати (рис. 2-4): 
– від 0,08 л/с до 0,26 л/с при середній відстані від точки приєднан-

ня ПКК до точки розміщення розпорошувача,  
– від 0,1 л/с до 0,24 л/с при мінімальному значенні ступеня розгор-

тання рукава,  
– від 0,06 л/с до 0,3 л/с при максимальному значенні ступеня роз-

гортання рукава.  
 

 
 

Рис. 1. Вікно програми «Планирование экспериментов» 
 

 

 

y 

при х2=-1,682 

 

х1 

при х2=1,682 

 

при х2=0 

 

 
Рис. 2. Залежність витрат води з ПКК y від напору в мережі x1 при ступені 

розгортання рукава x2 на мінімальному, середньому та максимальному рівнях 
(для мінімального значення діаметра випускного отвору розпорошувача) 
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y 

при х2=-1,682 

 

х1 

при х2=1,682 

 

при х2=0 

 

  
Рис. 3. Залежність витрат води з ПКК y від напору в мережі x1 при ступені 

розгортання рукава x2 на мінімальному, середньому та максимальному рівнях 
(для середнього значення діаметра випускного отвору розпорошувача) 

 

 

y 

при х2=-1,682 

 

х1 

при х2=1,682 

 

при х2=0 

 

 
Рис. 4. Залежність витрат води з ПКК y від напору в мережі x1 при ступені 

розгортання рукава x2 на мінімальному, середньому та максимальному рівнях 
(для максимального значення діаметра випускного отвору розпорошувача) 

 

Аналізуючи експериментальні дані витрат води з ПКК, укомплек-
тованого плоскозгорнутим рукавом діаметром 19 мм [6] та 25 мм можна 
зробити наступні висновки: 

– значний вплив на фактичні витрати води з ПКК має напір в ме-
режі (витрати змінюються від 0,06 л/с до 0,4 л/с); 

– фактичні витрати води, які одержуються з ПКК, залежать не ли-
ше від діаметра рукава та не завжди збільшуються при збільшенні його 
діаметру (витрати води для рукавів діаметром 19 мм дорівнюють (0,15 ÷ 
0,4) л/с, а для рукавів 25 мм (0,06 ÷ 0,3) л/с); 

– при підключенні ПКК до господарчо-питної мережі та комплек-
тації ПКК плоскозгорнутим рукавом значний вплив на можливість успі-
шного використання ПКК має розміщення пожежного навантаження в 



Сборник научных трудов. Выпуск 39, 2016 

О.А. Петухова, С.А. Горносталь, О.О. Шаповалова, С.М. Щербак 

 
194 

приміщенні (втрати напору найбільші при найменшій відстані від точки 
приєднання ПКК до осередку пожежі, відповідно витрати води склада-
ють (0,06 ÷ 0,4) л/с); 

– вибір характеристик обладнання ПКК необхідно здійснювати ро-
зрахунком фактичних витрат води для конкретних умов встановлення 
ПКК, а доцільність використання встановленого ПКК визначати порів-
нянням фактичних витрат води з необхідними витратами для успішного 
гасіння пожежі. 

Аналогічно вплив напору в мережі на витрати води з ПКК при се-
редньому ступені розгортання рукава показав, що витрати води склада-
тимуть (рис. 5): 

– від 0,07 л/с до 0,25 л/с при середньому значенні діаметра насадки 
розпорошувача,  

– від 0,1 л/с до 0,3 л/с при мінімальному значенні діаметра насадки 
розпорошувача,  

– від 0,14 л/с до 0,3 л/с при максимальному значенні діаметра наса-
дки розпорошувача.  

Для розробки рекомендацій по вибору характеристик ПКК в зале-
жності від умов їх експлуатації та для забезпечення успішного гасіння 
пожежі з ПКК необхідно провести ряд дослідів ПКК з іншими характе-
ристиками (тип та довжина рукава, тип та діаметр розпорошувача). 

 

 

y 
при х2=-1,682 

 

х1 

при х2=1,682 

 

при х2=0 

 

х3 
 

Рис. 5. Залежність витрат води з ПКК y від напору в мережі x1 та діаметра 
насадки розпорошувача x3 при ступені розгортання рукава x2 на мінімальному, 
середньому та максимальному рівнях 

 
Висновки. В результаті дослідження витрат води з ПКК для плос-

козгорнутих рукавів діаметром 19 мм та 25 мм довжиною 15 м було ви-
значено робочі характеристики ПКК, встановлення яких передбачено в 
квартирах житлових висотних будівель. 

Дослідження показали, що значний вплив на фактичні витрати во-
ди з ПКК має напір в мережі. Також витрати води залежать від діаметра 
рукава, але вони не завжди збільшуються при збільшенні його діаметру. 
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Значний вплив на можливість успішного використання ПКК має 
розміщення пожежного навантаження в приміщенні. Для забезпечення 
успішного гасіння пожежі з ПКК планується розробити рекомендацій по 
вибору характеристик ПКК в залежності від умов їх експлуатації. 
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Е.А. Петухова, С.А. Горносталь, Е.А. Шаповалова, С.Н. Щербак  
Исследование фактических расходов воды из пожарных кран-комплектов 
Для обеспечения успешного тушения пожаров в высотных жилых зданиях при 

помощи пожарных кран-комплектов и конкретизации области их использования прове-
дено исследование их характеристик. Получены и проанализированы модели определе-
ния фактических расходов воды, которые можно получить из пожарных кран-
комплектов. 

Ключевые слова: пожарный кран-комплект, расход воды, модель. 
 
E.A. Petuhovа, S.A. Gornostal, E.A. Shapovalova, S.N. Shcherbak 
Study actual water flow from fire hydrants kits 
To ensure the success of extinguishing fires in high-rise residential buildings with the 

help of a fire hydrant kits and specifying areas of their use studied their characteristics. Ob-
tained and analyzed patterns determine the actual water flow, which can be obtained from the 
fire crane kits. 

Keywords: fire hydrant kit, water flow, model. 
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