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Проведено дослідження діаметра насадка розпорошувача пожежного 
кран-комплекту при фіксованих значеннях довжини рукава і ступеню 
його розгортання. Розрахунки виконано для різних значень гарантова-
ного тиску в мережі та витрат води, що необхідні для успішного гасіння 
пожежі. Обґрунтовано межи доцільності використання обладнання з рі-
зними характеристиками. 
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Постановка проблеми. Поширеною проблемою на шляху швидко-

го ліквідування загорянь є недосконалість системи протипожежного за-
хисту будівель. Зокрема потребують удосконалення методи вибору тех-
нічних характеристик додаткових пожежних кран-комплекті (ПКК), 
встановлення яких передбачено в квартирах висотних житлових будівель 
та в шафах пожежних кран-комплектів діаметром 50 або 65 мм будівель 
будь-якого призначення. Вони повинні забезпечити подачу води на га-
сіння пожежі в її початковій стадії. Необхідно чітко визначити межі за-
стосування ПКК с різним обладнанням, здатним пропустити необхідну 
кількість води для відведення теплоти, що виділяється при пожежі, та за 
рахунок цього підвищити рівень протипожежного захисту будівель. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Ефективність викорис-
тання ВПВ залежить від того, наскільки обґрунтовано обрано обладнання, 
призначене для подачі води в осередок пожежі. Вчені різних країн велику 
увагу приділяють питанням покращення протипожежного захисту буді-
вель. В [1] проведено аналіз існуючих методів пожежогасіння, який показав 
необхідність подальшого розвитку існуючих та пошуку нових систем про-
типожежного захисту. В [2] розглядаються умови, при яких система водо-
постачання здатна забезпечити необхідний натиск і витрату води для пот-
реб пожежогасіння. В [3] приділено увагу питанням адекватності розрахун-
ку водопровідної системи. Автором пропонується при проектуванні систе-
ми водопостачання будівлі спиратися на фактичні витрати води, що були 
використані пожежними при гасінні пожежі в подібних будівлях. 

Дослідження, результати яких представлені в [4-7] показали, що 
витрати, які необхідні для відведення теплоти, що виділяється при по-
жежі в середині заданої будівлі, знаходяться в широкому діапазоні зна-
чень. Можливість забезпечити подачу необхідної кількості води за допо-
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могою ПКК залежить від суми факторів: характеристики будівлі та водо-
провідної мережі, умови встановлення та підключення ПКК, характерис-
тики їх складових. Аналіз отриманих результатів показав, що для бага-
тьох випадків межі необхідних та фактичних витрат води значно відріз-
няються одні від одних. Це означає в деяких випадках недоцільність або 
неможливість використання ПКК для гасіння пожежі. 

Крім цього, нерозв’язаним залишається питання: як обрати складові 
ПКК, враховуючи пожежне навантаження будівлі, призначення мережі, до 
якої приєднуються ПКК, та інші умови експлуатації обладнання. Постійно 
зростаюча кількість пожеж свідчить, що протипожежний захист будівель 
потребує подальшого удосконалення. Тому дослідження характеристик 
складових ПКК для вирішення задачі можливості подачі необхідної кіль-
кості води для гасіння пожежі є актуальною науковою задачею. 

Постановка завдання та його вирішення. Для забезпечення про-
типожежного захисту будівлі за рахунок подачі води на потреби поже-
жогасіння від внутрішнього водопроводу необхідно створити умови, при 
яких його елементи будуть мати характеристики, здатні виконувати від-
повідні функції. Задачею цього дослідження є визначення характеристик 
складових ПКК діаметром 19, 25 або 33 мм. 

За вимогами сучасних нормативних документів ПКК [8-11] повин-
ні забезпечити подачу води витратою 0,5 л/с. Аналіз пожежного наван-
таження сучасних будівель, статистичних даних часу розвитку та гасіння 
пожеж та розрахунки показали, що необхідні витрати води переважно 
обмежуються значеннями (0,015–2,5) л/с [4]. Фактичні витрати води з 
ПКК в залежності від початкових умов можуть змінюватися в межах 
(0,04–3,56) л/с [5]. Однак, при цьому значний вплив на результат оказує 
тиск в мережі, до якої приєднується ПКК. 

Використовуючи отримані в [7] моделі витрат води з ПКК, прове-
дено дослідження діаметра насадка розпорошувача ПКК при фіксованих 
значеннях довжини рукава (15 м), та середньому значенні ступеню роз-
гортання рукава (50%), для значень витрат води 0,015; 0,5 та 2,5 л/с, при 
гарантованому тиску в мережі 2; 20 та 40 м (для ПКК, що приєднуються 
до господарсько-питної мережі) та 20; 40 та 60 м (для ПКК, приєднаних 
до внутрішнього протипожежного водопроводу (ВПВ)). Дослідження 
проводились для двох типів рукавів – плоскозгорнутих та напівжорст-
ких. Вибір значень тиску обумовлений фактичними обмеженнями, за-
кладеними в нормативному документі та його змінами по висоті будівлі 
в залежності від віддаленості від насосів-підвищувачів. Результати дос-
лідження зведені до табл. 1. 

Аналізуючи результати, наведені в табл. 1, можна зробити наступні 
висновки: 

– Комплектування ПКК рукавами 19 мм практично недоцільно. 
Лише при тиску в мережі 20 м (а це фактично гарантований напір в ме-
жах перших чотирьох поверхів будівлі), ПКК з таким обладнанням змо-
же забезпечити подачу нормативних витрат води. Але, враховуючи хара-
ктеристики пожежного навантаження сучасних будівель, можна сказати, 
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що після декількох хвилин розвитку пожежі, значення необхідних витрат 
води перебільшують 0,5 л/с. 

– Плоскозгорнуті рукава діаметром 25 або 33 мм можливо викори-
стовувати для комплектування ПКК в будівлях з невеликим пожежним 
навантаженням або високоінерційною системою виявлення пожежі та 
оповіщення про неї. 

– Напівжорсткі рукава зможуть забезпечити нормативну та необхідну 
подачу води практично при всіх початкових даних на всіх поверхах будівлі. 
При цьому діаметр насадка розпорошувача повинний бути (2–9) мм 
(рис. 1), що відповідає межам стандартного комплектування (4–12) мм. 

 
Табл. 1. Визначення діаметра насадка розпорошувача ПКК, приєднаного 

до господарсько-питної мережі будівлі 

№ 
Діаметр 
рукава, 
мм 

Тип 
рукава* 

Діаметр насадка розпорошувача, мм, 
при витратах води, л/с та напорах, м 

0,015 л/с 0,5 л/с 2,5 л/с
2 м 20 м 40 м 2 м 20 м 40 м 2 м 20 м 40 м

1 19 п – – – – 12 – – – –
2 19 н 5 3 2 – 7 6 – – –
3 25 п 6 4 4 – 6 5 – – 12
4 25 н 6 5 5 9 6 6 – – –
5 33 п 5 4 4 7 4 4 – 9 8
6 33 н 6 4 4 7 5 5 – 8 8

Примітка: тип рукава: п – плоскозгорнутий, н – напівжорсткий. 
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Рис. 1. Залежність діаметра насадка розпорошувача dн для ПКК, приєдна-

ного до господарсько-питної мережі, від гарантованого напору в мережі Нгар, 
укомплектованого напівжорстким рукавом діаметром: а) 25 мм; б) 33мм 

 
Найчастіше ПКК встановлюють в шафах звичайних пожежних 

кран-комплектів діаметром 50 або 65 мм та приєднують до системи вну-
трішнього протипожежного водопроводу. Тому за запропонованою ме-
тодикою проведено дослідження характеристик складових ПКК, який 
комплектується рукавами 25 або 33 мм та забезпечується тиском до 90 м. 

Гідравлічні розрахунки системи ВПВ показали, що в залежності від 
віддаленості ПКК від насосів-підвищувачів та поверху їх встановлення, тиск в 
мережі становить 20, 40 або 60 м. Результати дослідження зведені до табл. 2. 
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Табл. 2. Визначення діаметра насадка розпорошувача ПКК, приєднаного 
до внутрішнього протипожежного водопроводу будівлі 

№ Діаметр 
рукава, мм 

Тип рука-
ва* 

Діаметр насадка розпорошувача, мм,  
при витратах води, л/с 

та напорах, м 
0,015 л/с 0,5 л/с 2,5 л/с 

20 
м 

40 
м 

60 
м 

20 
м 

40 
м 

60 
м 

20 
м 

40 
м 

60 
м 

1 25 п 3 3 3 4 4 4 – – 12 
2 25 н 4 4 3 6 5 5 – – 14 
3 33 п 3 2 1 4 2 2 – 7 5 
4 33 н 3 2 2 4 3 2 – 7 5 

Примітка: тип рукава: п – плоскозгорнутий, н – напівжорсткий 
 
Аналізуючи значення з табл. 2, можна зробити наступні висновки: 
– ПКК, приєднані до ВПВ забезпечують подачу нормативних ви-

трат води (0,5 л/с) в будь-якій комплектації, але використання розпоро-
шувачів мінімального діаметра насадка недоцільно; 

– при встановленні ПКК в будівлях з невеликим пожежним наван-
таженням (необхідні витрати води близько 0,015 л/с) можливо викорис-
товувати плоскозгорнуті та напівжорстки рукава діаметром 25 або 33 мм 
та розпорошувачі мінімального типорозміру (рис.2) незалежно від гаран-
тованого тиску в мережі та інерційності системи виявлення пожежі та 
оповіщення про неї; 

– для будівель підвищеної пожежної безпеки при визначенні хара-
ктеристик складових ПКК необхідно враховувати фактичний час вияв-
лення пожежі, використовувати обладнання ПКК з мінімальним опором 
його складових та особливу увагу приділяти забезпеченню надійності 
роботи насосного обладнання. 
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Рис. 2. Залежність діаметра насадка розпорошувача dн для ПКК, приєд-

наного до внутрішнього протипожежного водопроводу, від гарантованого напо-
ру в мережі Нгар, укомплектованого напівжорстким рукавом діаметром: 
а) 25 мм; б) 33мм 
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Висновки. Проведено дослідження діаметра насадка розпорошувача 
ПКК при фіксованих значеннях довжини рукава та середньому значенні 
ступеню розгортання рукава для різних значень витрат води, при гаранто-
ваному тиску в мережі. Отримані результати надали можливість визначити 
характеристики складових ПКК, якими обладнуються сучасні будівлі та які 
являються елементами системи їх протипожежного захисту. Встановлено, 
що найбільш доцільним є приєднання ПКК до системи внутрішнього про-
типожежного водопостачання, яка здатна забезпечити подачу води до ПКК 
у кількості та з тиском, які створюють умови успішного гасіння пожежі в 
будівлі на будь-якому поверсі в початковій стадії її розвитку. 

Для підвищення ефективності використання ПКК доцільно встано-
влювати їх разом з високоінерційною системою виявлення пожежі та 
оповіщення про неї, або в будівлях з невеликим пожежним навантажен-
ням. Використання ПКК малого діаметра рукава та діаметра розпорошу-
вача, приєднаного до господарсько-питної мережі можливо лише в перші 
секунди розвитку пожежі. Виконання відповідних правил проектування 
та використання ПКК забезпечить їх ефективну роботу в складі системи 
протипожежного захисту будівлі.  
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Е.А. Петухова, С.А. Горносталь, С.Н. Щербак 
Обоснование выбора характеристик составляющих пожарного кран-

комплекта 
Проведено исследование диаметра насадка распылителя пожарного кран-

комплекта при фиксированных значениях длины рукава и степени его развертыва-
ния. Расчеты выполнены для различных значений гарантированного напора в сети и 
расходов воды, которые необходимы для успешного тушения пожара. Обоснована 
целесообразность использования оборудования с различными характеристиками. 

Ключевые слова: пожарный кран-комплект, рукав, распылитель, расход, на-
пор, внутренний противопожарный водопровод. 

 
O. Petuhovа, S. Gornostal, S. Shcherbak 
Justification of the selection of the characteristics of the components of the fire 

faucets 
The diameter of the nebulizer of the fire faucet is determined for fixed values of the 

sleeve length and the degree of its deployment. Calculations are performed for various val-
ues of guaranteed pressure in the network and water flow, which are necessary for success-
ful fire extinguishing. The expediency of using equipment with various characteristics is 
substantiated. 

Keywords: fire faucet, sleeve, nebulizer, flow, pressure, internal fire water supply. 


