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Запропоновано спосіб визначення фактичних витрат води з пожежного 
кран-комплекту, встановленого в квартирі або на сходовій клітині ви-
сотної житлової будівлі. Спосіб дозволяє визначити витрату для рукавів 
довільної довжини, плоскоскладаних і напівжорстких, с різним ступе-
нем розгортання та при довільних значеннях тиску в мережі. Застосу-
вання способу забезпечує виконання умови успішного гасіння пожежі. 
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Постановка проблеми. Основною тенденцію розвитку сучасних 
міст є будівництво висотних будівель різного призначення. Причин для 
цього декілька. По-перше, земля в межах міста дуже дорого коштує, по-
друге, її просто не вистачає. Це ставить перед фахівцями, які займаються 
системами життєзабезпечення будівель, складні задачі [1]. Їм треба пе-
редбачити низку заходів, націлених на захист людей, що знаходяться в 
будівлях, від негативних факторів пожежі [2]. 

Протипожежний захист – комплекс заходів, направлених на попере-
дження пожежі та зменшення ущербу від нього. Для цього застосовують 
різні засоби, прилади, обладнання, які допомагають своєчасно виявити, ло-
калізувати та припинити горіння. Одним з елементів протипожежного за-
хисту об’єктів є внутрішній протипожежний водопровід (ВПВ). Існує про-
блема з визначенням характеристик складових додаткових пожежних кран-
комплектів (ПКК), встановлення яких є обов’язковим в квартирах висотних 
житлових будівель та в шафах пожежних кран-комплектів діаметром 50 або 
65 мм будівель будь-якого призначення. Вони призначені для подачі води 
на гасіння пожежі в початковій стадії. Для того щоб забезпечити їх ефекти-
вне застосування, необхідно запропоновати обґрунтований алгоритм вибо-
ру обладнання ПКК, здатного забезпечити подачу води для відведення теп-
лоти, що виділяється при пожежі, та за рахунок цього підвищити рівень 
протипожежного захисту будівель. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна увага науковців 
направлена на підвищення ефективності гасіння пожежі за допомогою 
ПКК. Так, в [3] розглядаються питання адекватності розрахунку водоп-
ровідної системи та пропонується при проектуванні системи водопоста-
чання будівлі спиратися на фактичні витрати води, що були використані 
пожежними при гасінні пожежі в подібних будівлях. Але при цьому ви-
никає необхідність оперувати значною кількістю статистичних даних та 
постає питання з визначенням їх достовірності. В [4] розглядаються умо-
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ви, при яких система водопостачання здатна забезпечити необхідний 
тиск і витрату води для потреб пожежогасіння. При цьому автор також 
звертає увагу на необхідності проведення великої кількості досліджень, 
які допоможуть визначити параметри водопровідної мережі. 

В [5] проведено аналіз методів пожежогасіння, який показав необхід-
ність подальшого розвитку існуючих та пошуку нових систем протипоже-
жного захисту. Нормативними документами пропонується витрати води з 
ПКК, що встановлюються в квартирах висотних житлових будівель, прий-
мати рівними 0,5 л/с. Недоліком цього є те, що не враховуються жодні ха-
рактеристики ПКК, а для варіанту встановлення ПКК на сходових клітинах 
витрати води взагалі не регламентуються. Таким чином, дослідження спо-
собу зменшення витрат води на гасіння пожежі та зниження матеріальних 
прямих та побічних втрат від пожеж є актуальною науковою задачею. 

Постановка завдання та його вирішення. В основу роботи постав-
лено завдання по визначенню умов застосування ПКК у висотних будівлях 
житлового призначення. Водопровідна мережа повинна забезпечити подачу 
води на потреби пожежогасіння в необхідному обсязі і з необхідним напо-
ром. Поставлена мета досягається за рахунок визначення фактичних витрат з 
ПКК, встановленого в квартирі та на сходовій клітині висотної житлової бу-
дівлі, для плоскоскладаних і напівжорстких рукавів довільної довжини при 
різних значеннях ступеню їх розгортання та довільних значеннях тиску в 
мережі, що забезпечує виконання умови успішного гасіння пожежі. Дослі-
дження проводились з використанням теорії планування експерименту та 
імітаційного моделювання. 

Умовою успішного гасіння пожежі в будівлі за допомогою ПКК є зда-
тність ПКК забезпечити подачу необхідних витрат води на пожежогасіння 
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де qн – необхідні витрати води [6, 7], які залежать від характеристик по-
жежного навантаження будівлі (нижча теплота згоряння, приведена ма-
сова швидкість вигоряння, лінійна швидкість розповсюдження полум’я), 
характеристик вогнегасної речовини (кількість теплоти, що відводиться 
водою), часу вільного розвитку пожежі, часу подачі вогнегасної речови-
ни, конструктивних характеристик будівлі; qф – фактичні витрати води з 
ПКК [8], які визначаються шляхом регресійного аналізу та залежать від 
тиску в водопровідній мережі, діаметра ПКК, довжини та типу рукава, 
ступеня його розгортання, діаметра розпорошувача 
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де Н – величина фактичного тиску в водопровідній мережі (залежить від 
місця встановлення ПКК, змінюється від 0,02 до 0,9 МПа), кодове позна-
чення х1; S – ступінь розгортання рукава (залежить від місця встановлен-
ня ПКК та його віддаленості від можливого місця виникнення пожежі), 
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кодове позначення х2; d – діаметр випускного отвору розпорошувача, ко-
дове позначення х3; l – довжина рукава, кодове позначення х4. 

Для визначення витрат води за залежностями [8, 9] натуральні ве-
личини факторів перераховуються у кодові: 

а) х1 – кодова величина фактичного напору в водопровідній мережі 
(Нг-п, НВПВ, м): 

– для підключення ПКК до господарсько-питної мережі 
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– для підключення ПКК до внутрішнього протипожежного водоп-
роводу 
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б) х2 – кодова величина ступеня розгортання рукава stup (виходячи з 
місця встановлення ПКК в квартирі або в шафі, та його віддаленості від 
можливого місця виникнення пожежі, або найвіддаленішій точки захисту) 
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в) х3 – кодова величина діаметру випускного отвору розпорошува-
ча dн 
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г) х4 – кодова величина довжини рукава lр 
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Порівняння необхідних та фактичних витрат води з ПКК з різними 
характеристиками дає можливість прийняти рішення щодо складових ПКК. 
Можливі значення приймаються за умовою, що фактичні витрати води, що 
одержуються з ПКК, укомплектованого складовими з визначеними харак-
теристиками, не менші ніж необхідні витрати води для заданої будівлі. 

За умовою, що всі розраховані варіанти комплектування ПКК не за-
безпечують можливість подачі необхідної кількості води на пожежогасіння 
(або мінімальні нормативні витрати), приймається рішення щодо комплек-
тування ПКК обладнанням, що забезпечує мінімальні втрати тиску (найбі-
льші діаметри випускного отвору розпорошувача та рукава, найменша до-
вжина рукава). Крім того, надаються пропозиції щодо умов використання 
ПКК. Наприклад: при спрацьовуванні ПКК включати насоси-підвищувачі 
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та забезпечувати тиск в мережі не менш ніж визначений; якщо час початку 
використання ПКК перебільшує зазначений час, використовувати ПКК, що 
приєднані до внутрішнього протипожежного водопроводу, та інші. 

Для визначення характеристик ПКК для конкретної житлової висотної 
будівлі пропонується алгоритм, який складається з трьох блоків (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема способу визначення характеристик пожежних кран-

комплектів висотних житлових будівель 

 
Запропонований спосіб визначення характеристик пожежних кран-

комплектів висотних житлових будівель працює таким чином. В першому 
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блоці визначають необхідні витрати води для успішного гасіння пожежі. 
Для цього передбачається введення характеристик пожежного наванта-
ження (поз. 1.1), що складаються з нижчої теплоти згорання (поз. 1.1.1) та 
приведеної масової швидкості вигорання (поз. 1.1.2). Ці показники дають 
можливість розрахувати додатковий параметр Х (поз. 1.1.3). 

Крім того задають час вільного розвитку пожежі (поз. 1.2) та час 
гасіння пожежі (поз. 1.3). Після цього розраховують необхідні витрати 
води (поз. 1.4) для гасіння пожежі.  

В другому блоці визначають фактичні витрати води з пожежного 
кран-комплекту. Для цього потрібно ввести характеристики водопровід-
ної мережі (поз. 2.1), а саме її тип – господарсько-питна (поз. 2.1.1) або 
внутрішній протипожежний водопровід (поз. 2.1.2), що визначає напір в 
мережі (поз. 2.1.3). Також вводять характеристики пожежного кран-
комплекту (поз. 2.2), а саме характеристики рукава (поз. 2.2.1) та харак-
теристики розпорошувача (поз. 2.2.2). До характеристик рукава нале-
жать: тип рукава (поз. 2.2.1.1), діаметр рукава (поз. 2.2.1.2), довжина ру-
кава (поз. 2.2.1.3) та ступінь розгортання рукава (поз. 2.2.1.4); до харак-
теристик розпорошувача належать: діаметр розпорошувача (поз. 2.2.2.1). 
Після того розраховують фактичні витрати води (поз. 2.3).  

В третьому блоці (поз. 3) порівнюють необхідні та фактичні витрати 
води. Спираючись на отриманий результат, формулюють висновок про 
обладнання пожежного кран-комплекту (поз. 3.1) та (або) надають реко-
мендації щодо умов використання пожежного кран-комплекту (поз. 3.2). 

Висновки. Запропонований спосіб визначення витрат води з ПКК 
дозволяє обґрунтовано обрати обладнання, яке здатне забезпечити успі-
шне гасіння пожежі шляхом забезпечення подачі необхідних витрат. При 
цьому враховується довільна довжина плоскоскладаних і напівжорстких 
рукавів, ступень їх розгортання та довільні значення тиску в мережі. 
Практична цінність запропонованого способу полягає в обґрунтованому 
виборі обладнання для гасіння пожежі в висотних житлових будівлях. 
При цьому зменшуються витрати води на гасіння пожежі та знижуються 
матеріальні прями та побічні втрати. 
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Способ определения расходов воды из пожарных кран-комплектов висо-

тных жилых зданий 
Предложен способ определения фактического расхода воды из пожарного 

кран-комплекта, установленного в квартире или на лестничной клетке высотной жи-
лого здания. Способ позволяет определить расход для рукавов произвольной длины, 
плоскоскатанных и полужестких, с разной степенью развертывания и при произволь-
ных значениях давления в сети. Применение способа обеспечивает выполнение усло-
вия успешного тушения пожара. 

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

 

O. Petuhovа, S. Gornostal, S. Shcherbak  

A method for determining the flow of water from fire faucet of high-rise resi-

dential buildings 
A method is proposed for determining the actual flow of water from a fire cock-kit 

installed in an apartment or on a stairwell of a high-rise residential building. The method 
allows you to determine the flow rate for hoses of arbitrary length, flat and semi-rigid, with 
varying degrees of deployment and for arbitrary pressure values in the network. The appli-
cation of the method ensures that the condition of successful fire extinguishing is met. 

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


