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3   Національний стандарт відповідає EN 12845:2004+А2:2009 Fixed firefighting systems - Automatic
sprinkler systems - Design, installation and maintenance (Стаціонарні системи пожежогасіння -
Автоматичні спринклерні системи - Проектування, монтування та технічне обслуговування). Ступінь
відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 12845:2004+А2:2009 Fixed firefighting systems - Automatic
sprinkler systems - Design, installation and maintenance (Стаціонарні системи пожежогасіння -
Автоматичні спринклерні системи - Проектування, монтування та технічне обслуговування).

"EN 12845:2004+А2:2009 Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and
maintenance" підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 191 "Стаціонарні системи пожежогасіння",
секретаріат якого утримується Британським інститутом стандартів.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 12845:2012
Стаціонарні системи пожежогасіння-Автоматичні спринклерні системи - Проектування, монтування та
технічне обслуговування, викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей
стандарт відноситься до комплексу В.1.1

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Науково-технічна організація, відповідальна за цей стандарт, - Технічний комітет - ТК 25 "Пожежна
безпека та протипожежна техніка".

Крім цього стандарту, необхідно також користуватися національними нормами для визначення
об'єктів, які підлягають захисту спринклерними системами.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

-   замінено "цей Європейський стандарт", "цей документ" на "цей стандарт", "публікація" - на "стандарт";

-   структурні елементи національного стандарту "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ",
"Зміст", а також національний стандарт оформлено відповідно до вимог національної стандартизації
України;

-   змінено назви окремих структурних елементів з метою надання більш чіткої уяви про їх зміст;

-   крапку як вказівник десяткових знаків замінено на кому;

-         додано знаки пунктуації в окремих місцях, де подано переліки, за їх відсутності в EN
12845:2004+А2:2009;

-   додано нумерацію розрахункових формул;

-   знак "•" у математичних рівняннях і розмірностях фізичних величин замінено знаком "х";

-     знак "" - словом "понад", знак "≤" - виразом "не більше ніж", знак "≥" - виразом "не менше ніж",
сукупність знаків "
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-         вилучено виділення напівжирним шрифтом елементів, які цього не потребують відповідно до
національних нормативних документів зі стандартизації;

-   окремі таблиці для зручності розміщено на альбомних аркушах;

-   змінено масштаб окремих рисунків;

-   змінено місця розташування окремих таблиць і рисунків, де це можливо, з метою їх приведення у
відповідність з вимогами чинної системи національної стандартизації, у решті випадків місця їх
розташування залишено без змін;

-   в окремих випадках форму подання діапазонів числових значень фізичних величин змінено з метою її
приведення у відповідність з вимогами чинної системи національної стандартизації;

-     вилучено вказівні знаки, які подають інформацію про текст, який було введено додатково або
вилучено внесенням змін;

-     порядок рядків у таблиці С.1 (додаток С) змінено з метою подання інформації про складовану
продукцію у порядку, який відповідає українській абетці;

-   до структури стандарту додано "Бібліографічні дані";

-           долучено додаток НА, який містить перелік посилань на національні стандарти України та
міждержавні стандарти;

-  долучено додаток НБ, який містить текст вилучених з EN 12845:2004+А2:2009 елементів;

-     в окремих місцях познаки фізичних величин, позначені у тексті словами, замінено умовними
познаками цих фізичних величин;

-     для приведення у відповідність з вимогами національної стандартизації України змінено познаки
одиниць фізичних величин:

Познаки в EN

12845:2004+А2:2009

bar Pa m h min s kg

Познаки в цьому стандарті бар Пa м год хв с кг

 

Познаки в EN

12845:2004+А2:2009

1 % by volume % by weight liters per minute

(1/min)

Познаки в цьому стандарті Л % (об) % (мас) л/хв

 

Примітка 1. Інші похідні величини фізичних величин не наведено.

Примітка 2. Бар - позасистемна одиниця вимірювання тиску, яка дорівнює 1х105 Па.

Примітка 3. Літр (л) - позасистемна одиниця вимірювання об'єму, яка дорівнює 0,001 м3.

До цього стандарту долучено пояснення та примітки, які викладено безпосередньо після пунктів, яких
вони стосуються, та позначено іншим шрифтом, рамкою і заголовком "Національне пояснення" або
"Національна примітка".

У цьому стандарті є посилання на європейські стандарти (ЄС) і міжнародні стандарти (МС), які в Україні
прийнято як національні стандарти (НС):

Позначення ЄС (МС) Позначення НС, який відповідає ЄС
або МС

EN 54-1 Fire detection and fire alarm systems - Introduction
(Системи пожежної сигналізації та оповіщування - Вступ)

ДСТУ EN 54-1:2003 Системи пожежної
сигналізації. Частина 1. Вступ (EN 54-
1:1996, IDT)

EN 54-2 Fire detection and fire alarm systems - Control and
indicating equipment

(Системи пожежної сигналізації та оповіщування - Прилади
приймально-контрольні пожежні)

ДСТУ EN 54-2:2003 Системи пожежної
сигналізації. Частина 2. Прилади
приймально-контрольні пожежні (EN
54-2:1997, IDT)

EN 54-3 Fire detection and fire alarm systems - Fire alarm
devices - Sounders

ДСТУ EN 54-3:2003 Системи пожежної
сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі
пожежні звукові (EN 54-3:2001, IDT)
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(Системи пожежної сигналізації та оповіщування - Пристрої
сигналізації - Оповіщувачі пожежні звукові)

EN 54-4 Fire detection and fire alarm systems - Power supply
equipment

(Системи пожежної сигналізації та оповіщування -
Устатковання електроживлення)

ДСТУ EN 54-4:2003 Системи пожежної
сигналізації. Частина 4. Устатковання
електроживлення (EN 54-4:1997, IDT)

EN 54-5 Fire detection and fire alarm systems - Heat detectors -
Point detectors

(Системи пожежної сигналізації та оповіщування -
Сповіщувачі пожежні теплові - Сповіщувачі пожежні
точкові)

ДСТУ EN 54-5:2003 Системи пожежної
сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі
пожежні теплові точкові (EN 54-
5:2000, IDT)

EN 54-10 Fire detection and fire alarm systems - Fire detectors -
Point detectors

(Системи пожежної сигналізації та оповіщування -
Сповіщувачі пожежні полум'я - Сповіщувачі пожежні
точкові)

ДСТУ EN 54-10:2004 Системи
пожежної сигналізації. Частина 10.
Сповіщувачі пожежні полум'я точкові
(EN 54-10:2002, IDT)

EN 54-11 Fire detection and fire alarm systems - Manual call
points

(Системи пожежної сигналізації та оповіщування -
Сповіщувачі пожежні ручні)

ДСТУ EN 54-11:2004 Системи пожежної
сигналізації. Частина 11. Сповіщувачі
пожежні ручні (EN 54-11:2001, IDT)

 

Примітка 1. Інші похідні величини фізичних величин не наведено.

Примітка 2. Бар - позасистемна одиниця вимірювання тиску, яка дорівнює 1х105 Па.

Примітка 3. Літр (л) - позасистемна одиниця вимірювання об'єму, яка дорівнює 0,001 м3.

До цього стандарту долучено пояснення та примітки, які викладено безпосередньо після пунктів, яких
вони стосуються, та позначено іншим шрифтом, рамкою і заголовком "Національне пояснення" або
"Національна примітка".

У цьому стандарті є посилання на європейські стандарти (ЄС) і міжнародні стандарти (МС), які в Україні
прийнято як національні стандарти (НС):

Позначення ЄС (МС) Позначення НС, який відповідає ЄС
або МС

EN 54-1 Fire detection and fire alarm systems - Introduction
(Системи пожежної сигналізації та оповіщування -
Вступ)

ДСТУ EN 54-1:2003 Системи
пожежної сигналізації. Частина 1.
Вступ (EN 54-1:1996, IDT)

EN 54-2 Fire detection and fire alarm systems - Control and
indicating equipment

(Системи пожежної сигналізації та оповіщування -
Прилади приймально-контрольні пожежні)

ДСТУ EN 54-2:2003 Системи
пожежної сигналізації. Частина 2.
Прилади приймально-контрольні
пожежні (EN 54-2:1997, IDT)

EN 54-3 Fire detection and fire alarm systems - Fire alarm
devices - Sounders

(Системи пожежної сигналізації та оповіщування -
Пристрої сигналізації - Оповіщувачі пожежні звукові)

ДСТУ EN 54-3:2003 Системи
пожежної сигналізації. Частина 3.
Оповіщувачі пожежні звукові (EN
54-3:2001, IDT)

EN 54-4 Fire detection and fire alarm systems - Power
supply equipment

(Системи пожежної сигналізації та оповіщування -
Устатковання електроживлення)

ДСТУ EN 54-4:2003 Системи
пожежної сигналізації. Частина 4.
Устатковання електроживлення (EN
54-4:1997, IDT)

EN 54-5 Fire detection and fire alarm systems - Heat
detectors - Point detectors

(Системи пожежної сигналізації та оповіщування -
Сповіщувачі пожежні теплові - Сповіщувачі пожежні
точкові)

ДСТУ EN 54-5:2003 Системи
пожежної сигналізації. Частина 5.
Сповіщувачі пожежні теплові
точкові (EN 54-5:2000, IDT)

EN 54-10 Fire detection and fire alarm systems - Fire
detectors - Point detectors

(Системи пожежної сигналізації та оповіщування -
Сповіщувачі пожежні полум'я - Сповіщувачі пожежні
точкові)

ДСТУ EN 54-10:2004 Системи
пожежної сигналізації. Частина 10.
Сповіщувачі пожежні полум'я
точкові (EN 54-10:2002, IDT)
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EN 54-11 Fire detection and fire alarm systems - Manual call
points

(Системи пожежної сигналізації та оповіщування -
Сповіщувачі пожежні ручні)

ДСТУ EN 54-11:2004 Системи
пожежної сигналізації. Частина 11.
Сповіщувачі пожежні ручні (EN 54-
11:2001, IDT)

 

Позначення ЄС (МС) Позначення НС, який відповідає ЄС
або МС

EN 287-1, Approval testing of welders - Fusion welding - Part
1: Steels

(Кваліфікація зварювальників - Зварювання плавленням
- Частина 1: Сталі)

ГОСТ EN 287-1-2002 Квалификация
сварщиков. Сварка плавлением
сталей (Кваліфікація
зварювальників. Зварювання
плавленням сталі)

EN 671-1:2001, Fixed firefighting systems - Hose systems -
Part 1: Hose reels with semi-rigid hose (Стаціонарні системи
пожежогасіння - Кран-комплекти - Частина 1: Кран-
комплекти з напівжорсткими рукавами)

ДСТУ 4401-1:2005 Пожежна техніка.
Кран-комплекти пожежні. Частина
1. Кран-комплекти пожежні з
напівжорсткими рукавами.
Загальні вимоги (EN 671-1:2001,
MOD)

EN 671-2:2001, Fixed firefighting systems - Hose systems -
Part 2: Hose systems with lay-flat hose (Стаціонарні системи
пожежогасіння - Кран-комплекти - Частина 2: Кран-
комплекти з плоскоскладаними рукавами)

ДСТУ 4401-2:2005 Пожежна техніка.
Кран-комплекти пожежні. Частина
2. Кран-комплекти пожежні з
плоскоскладаними рукавами.
Загальні вимоги (EN 671-2:2001,
MOD)

EN 671-3:2000, Fixed firefighting systems - Hose systems -
Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and
hose systems with lay-flat hose

(Стаціонарні системи пожежогасіння - Кран-комплекти -
Частина 3: Технічне обслуговування кран-комплектів з
напівжорсткими рукавами і кран-комплектів з
плоскоскладаними рукавами)

ДСТУ 4401-3:2005 Пожежна техніка.
Кран-комплекти пожежні. Частина
3. Технічне обслуговування
пожежних кран-комплектів із
напівжорсткими і
плоскоскладаними рукавами.
Загальні вимоги (EN 671-3:2000,
MOD)

EN 12259-1, Fixed firefighting systems - Components for
sprinkler and water spray systems - Part 1: Sprinklers
(Стаціонарні системи пожежогасіння - Компоненти
спринклерних і дренчерних систем - Частина 1:
Спринклери)

ДСТУ EN 12259-1:2008 Стаціонарні
системи пожежогасіння. Елементи
спринклерних і
водорозпилювальних систем.
Частина 1. Спринклери (EN 12259-
1:1999, IDT)

EN 12259-5, Fixed firefighting systems - Components for
sprinkler and water spray systems - Part 5: Water flow
detectors

(Стаціонарні системи пожежогасіння - Компоненти
спринклерних і дренчерних систем - Частина 5:
Сигналізатори протоку води)

прДСТУ EN 12259-5:201Х Стаціонарні
системи пожежогасіння. Елементи
спринклерних і
водорозпилювальних систем.
Частина 5. Сигналізатори протоку
води (EN 12259-5:2002, IDT)1

ISO 65, Carbon steel tubes suitable for screwing in
accordance with ISO 7-1

(Труби з вуглецевої сталі, придатні для нарізування
нарізі відповідно до ISO 7-1)

ДСТУ ISO 65:2006 Труби з
вуглецевої сталі, придатні для
нарізування нарізі відповідно до
ISO 7-1 (ISO 65:1981, IDT)

ISO 4200:1991, Plain end steel tubes, welded and seamless -
General tables of dimensions and masses per unit length

(Труби сталеві з гладкими кінцями зварні та безшовні.
Загальні таблиці розмірів і мас на одиницю довжини)

ДСТУ ISO 4200:2006 Труби сталеві з
гладкими кінцями зварні та
безшовні. Загальні таблиці
розмірів і мас на одиницю
довжини (ISO 4200:2006, IDT)

EN ISO 9001:2008, Quality management systems -
Requirements (ISO 9001:2005) (Системи управління якістю
- Вимоги)

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи
управління якістю. Вимоги (ISO
9001:2008, IDT)

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті і які не прийнято в Україні як
національні, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

 

________________

[1] На стадії розроблення
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ПЕРЕДМОВА

Додатки А - І обов'язкові. Додатки J - M
довідкові.

 

 

FOREWORD

Annexes A to I are normative. The
Annexes J to M are informative.

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА. До цього стандарту долучено також довідкові додатки НА та НБ.

Цей стандарт містить бібліографію. Цей
стандарт є одним із стандартів, якими
передбачається охопити:

-   автоматичні спринклерні системи (EN
12259 та EN 12845);

-   системи газового пожежогасіння (EN
12094);

-   системи порошкового пожежогасіння
(EN 12416);

-  системи захисту від вибухів (EN 26184);

-   системи пінного пожежогасіння (EN
13565);

-   системи з гідрантами і кран-
комплектами (EN 671);

-  системи протидимного захисту (EN 12101).

  This document includes a

Bibliography.

It is included in a series of European
standards planned to cover:

-           automatic sprinkler systems (EN
12259 and EN 12845);

-           Gas extinguishing systems (EN
12094);

-      powder systems (EN 12416);

-      explosion protection systems (EN
26184);

-     foam systems (EN 13565);

-      hydrant and hose reel systems (EN
671);

-         smoke and heat control systems

(EN 12101).

 

 

ВСТУП

Автоматичну
спринклерну
систему призначено
для виявлення
пожежі та її гасіння
водою на ранніх
стадіях або
стримування
розвитку пожежі для
забезпечення
можливості її гасіння
за допомогою інших
засобів.

  INTRODUCTION

An automatic sprinkler
system is designed to
detect a fire and
extinguish it with water
in its early stages or hold
the fire in check so that
extinguishment can be
completed by other
means.

Спринклерна
система складається
з водожи- вильника
(або декількох
водоживильників) та
однієї або більше
спринклерних
секцій; кожна секція
складається з вузла
керування та мережі
розподільних
трубопроводів зі
спринклерними
зрошувачами.
Спринклерні
зрошувачі
встановлюються у
певних місцях на
покрівлі або
перекритті, а за
необхідності також
між стелажами, під

  A sprinkler system
consists of a water supply
(or supplies) and one or
more sprinkler
installations; each
installation consists of a
set of installation main
control valves and a pipe
array fitted with sprinkler
heads. The sprinkler
heads are fitted at
specified locations at the
roof or ceiling, and where
necessary between racks,
below shelves, and in
ovens or stoves. The main
elements of a typical
installation are shown in
Figure 1.
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полицями, у печах
або сушильних
камерах. Основні
компоненти типової
секції зображено на
рисунку 1.

 

 

1 - спринклерний зрошувач; 2 - підйом; 3 - розрахункова точка; 4 - відгалуження живильного
трубопроводу; 5 - відвід; 6 - основний живильний трубопровід; 7 - вузол керування; 8 - стояк; 9 -
розподільні трубопроводи; 10 - опуск

1 sprinkler head; 2 riser; 3 design point; 4 distribution pipe spur; 5 arm pipe; 6 main distribution pipe; 7 control
valve set;8 riser; 9 range pipes; 10 drop

Рисунок 1 - Основні компоненти спринклерної секції

Figure 1 - Main elements of a sprinkler installation

 

 

Спринклери спрацьовують за заданих
температур і подають воду на охоплену
пожежею частину площі донизу. Потік
води, проходячи крізь сигнальний клапан,
ініціює сигнал пожежної тривоги.
Температуру спрацьовування, як правило,
обирають відповідно до температурних
умов навколишнього середовища.

  The sprinklers operate at predetermined
temperatures to discharge water over the
affected part of the area below. The flow of
water through the alarm valve initiates a
fire alarm. The operating temperature is
generally selected to suit ambient
temperature conditions.

Спрацьовують лише ті спринклери, які
знаходяться поблизу вогнища пожежі,
тобто ті, які нагріваються достатньою
мірою.

  Only sprinklers in the vicinity of the fire, i.e.
those which become sufficiently heated,
operate.

Спринклерну систему призначено для
захисту всіх приміщень за деякими
винятками.

  The sprinkler system is intended to extend
throughout the premises with only limited
exceptions.

У деяких випадках для захисту життя
людей, орган, який має повноваження,
може вказати на необхідність захисту
спринклерними системами
пожежогасіння лише певних приміщень і
виключно для безпечних умов евакуації
людей з приміщень, захищених
спринклерними системами.

  In some life safety applications an
authority might specify sprinkler
protection only in certain designated
areas and solely to maintain safe
conditions for the evacuation of persons
from the sprinkler protected areas.

Не потрібно вважати, що захист однією
лише спринклерною системою повністю
виключає необхідність передбачати інші
засоби пожежогасіння, важливо
розглядати заходи пожежної безпеки у
будівлі в цілому.

  It should not be assumed that the
provision of a sprinkler system entirely
obviates the need for other means of
fighting fires and it is important to
consider the fire precautions in the
premises as a whole.

Необхідно брати до уваги таке:
вогнестійкість будівельних конструкцій,
шляхи евакуації, системи оповіщування
про пожежу, особливо по-
жежонебезпечні приміщення, де
потрібно застосовувати додаткові способи
протипожежного захисту, забезпеченість
кран-комплектами, пожежними
гідрантами, переносними
вогнегасниками тощо, безпечні методи
роботи та поводження з виробами,
організацію управління та належне
утримання приміщень.

  Structural fire resistance, escape routes,
fire alarm systems, particular hazards
needing other fire protection methods,
provision of hose reels and fire hydrants
and portable fire extinguishers, etc., safe
working and goods handling methods,
management supervision and good
housekeeping all need consideration.

Необхідно, щоб спринклерна система
належним чином обслуговувалась для
забезпечення її спрацювання за
необхідності. Цим технічним
обслуговуванням інколи нехтують або
відповідальні особи не приділяють йому
достатньої уваги. Однак нехтування цим

  It is essential that sprinkler systems should
be properly maintained to ensure
operation when required. This routine is
liable to be overlooked or given
insufficient attention by supervisors. It is,
however, neglected at peril to the lives of
occupants of the premises and at the risk
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видом діяльності піддає ризику життя
людей, що перебувають у будівлі, а також
створює ризик значних матеріальних
збитків. Важливість належного технічного
обслуговування не можна недооцінювати.

of crippling financial loss. The importance
of proper maintenance cannot be too
highly emphasized.

Коли спринклерні системи перебувають у
неробочому стані, потрібно приділяти
додаткову увагу заходам щодо
забезпечення пожежної безпеки та
повідомити про це відповідні компетентні
організації.

  When sprinkler systems are out of service
extra attention should be paid to fire
precautions and the appropriate
authorities informed.

Цей стандарт призначено для тих, хто
займається придбанням, проектуванням,
монтуванням, випробуванням,
перевірянням, прийманням,
експлуатуванням і технічним
обслуговуванням автоматичних
спринклерних систем, аби забезпечити
належне функціонування цього
устаткування протягом усього строку його
служби.

  This standard is intended for use by those
concerned with purchasing, designing,
installing testing, inspecting, approving,
operating and maintaining automatic
sprinkler systems, in order that such
equipment will function as intended
throughout its life.

Цей стандарт поширюється тільки на
стаціонарні спринклерні системи у
будівлях та інших наземних спорудах.
Хоча загальні принципи цього стандарту
можуть бути застосовані до інших видів
використання (наприклад, для морських
суден), у таких випадках, зазвичай, мають
враховуватися додаткові вимоги.

  This standard is intended only for fixed fire
sprinkler systems in buildings and other
premises on land. Although the general
principles may well apply to other uses
(e.g. maritime use), for these other uses
additional considerations will almost
certainly have to be taken into account.

Основною передумовою є те, що цей
стандарт призначено для використання
організаціями, які мають персонал,
компетентний у сфері його застосування.
Проектування, монтування і технічне
обслуговування спринклерних систем
повинен виконувати лише навчений та
кваліфікований персонал. Аналогічно
монтування і випробування устаткування
повинно виконуватись кваліфікованими
спеціалістами (додаток М).

  It is a basic assumption that this standard
is for the use of companies employing
personnel competent in the field of
application with which it deals. Only
trained and experienced personnel
should undertake the design, installation
and maintenance of sprinkler systems.
Similarly, competent technicians should
be used in the installation and testing of
the equipment (see Annex M).

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.

В Україні діяльність, пов'язана з проектуванням,

монтуванням і технічним обслуговуванням технічних

засобів пожежогасіння, підлягає ліцензуванню

відповідно до НАПБ Б.07.016.

 

Цей стандарт
поширюється лише на
ті типи спринклерів,
про які йдеться в EN
12259-1 (додаток L).

  This standard covers
only the types of
sprinkler specified
in EN 12259-1 (see
annex L).
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НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.

В Україні чинний ДСТУ EN 12259-1 (EN 12259-1, IDT)

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЦІОНАРНІ СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ АВТОМАТИЧНІ СПРИНКЛЕРНІ СИСТЕМИ Проектування,
монтування та технічне обслуговування

СТАЦИОНАРНЫЕ СИCTЕMЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВTОMАTИЧЕСKИЕ СПРИНКЛЕРНЫЕ СИСTЕMЫ
Проектирование, монтаж и техническое обслуживание

FIXED FIREFIGHTING SYSTEMS AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEMS Design, installation and maintenance

Чинний від 2012-06-01

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ   1 SCOPE

Цей стандарт встановлює вимоги
та містить рекомендації щодо
проектування, монтування та
технічного обслуговування
стаціонарних спринклерних
систем у будинках та на
промислових підприємствах, а
також особливі вимоги до
спринклерних систем, які є
частиною комплексу заходів щодо
захисту життя. Цей стандарт
поширюється лише на ті типи
спринклерів, про які йдеться в EN
12259-1 (додаток L).

  This standard specifies requirements and
gives recommendations for the design,
installation and maintenance of fixed fire
sprinkler systems in buildings and industrial
plant, and particular requirements for
sprinkler systems, which are integral to
measures for the protection of life.

This standard covers only the types of sprinkler
specified in EN 12259-1 (see annex L).

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.

В Україні чинний ДСТУ EN 12259-1 (EN 12259-1, IDT)

 

 

 

Рекомендації цього стандарту також
поширюються на будь-яке збільшення,
розширення, ремонт або іншу
реконструкцію, що проводяться у
спринклерній системі. Вони не
поширюються на дренчерні та делюж-
дренчерні системи пожежогасіння.

  The requirements and recommendations
of this standard are also applicable to any
addition, extension, repair or other
modification to a sprinkler system. They
are not applicable to water spray or
deluge systems.

Цей стандарт містить класифікацію
пожежоне- безпечних приміщень,
вимоги до водопостачання, компонентів,
які мають використовуватися, вимоги до
монтування, випробування і технічного
обслуговування системи, а також
розширення існуючих систем, та
визначає конструктивні особливості
будівель, які є мінімально необхідними
для забезпечення належного
функціонування спринклерних систем,

  It covers the classification of hazards,
provision of water supplies, components
to be used, installation and testing of the
system, maintenance, and the extension
of existing systems, and identifies
construction details of buildings which
are the minimum necessary for
satisfactory performance of sprinkler
systems complying with this standard.
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що відповідають вимогам цього
стандарту.

Рекомендації цього стандарту також
поширюються на будь-яке збільшення,
розширення, ремонт або іншу
реконструкцію, що проводяться у
спринклерній системі. Вони не
поширюються на дренчерні та делюж-
дренчерні системи пожежогасіння.

  The requirements and recommendations
of this standard are also applicable to any
addition, extension, repair or other
modification to a sprinkler system. They
are not applicable to water spray or
deluge systems.

Цей стандарт містить класифікацію
пожежоне-безпечних приміщень,
вимоги до водопостачання, компонентів,
які мають використовуватися, вимоги до
монтування, випробування і технічного
обслуговування системи, а також
розширення існуючих систем, та
визначає конструктивні особливості
будівель, які є мінімально необхідними
для забезпечення належного
функціонування спринклерних систем,
що відповідають вимогам цього
стандарту.

  It covers the classification of hazards,
provision of water supplies, components
to be used, installation and testing of the
system, maintenance, and the extension
of existing systems, and identifies
construction details of buildings which
are the minimum necessary for
satisfactory performance of sprinkler
systems complying with this standard.

 

 

 

Цей стандарт не встановлює вимог щодо
водопостачання до інших систем, окрім
спринклерних. Його вимоги можна
використовувати як настанови для інших
видів стаціонарних систем
пожежогасіння за умови врахування всіх
специфічних вимог до водопостачання
інших систем.

  This standard does not cover water
supplies to systems other than sprinklers.
Its requirements can be used as guidance
for other fixed fire fighting extinguishing
systems, however, provided that any
specific requirements for other fire
fighting extinguishing supplies are taken
into account.

Вимоги цього стандарту не поширюються
на автоматичні спринклерні системи для
морських, повітряних суден,
транспортних засобів і пересувної
протипожежної техніки, а також на
підземні системи, які використовуються у
гірничовидобувній промисловості.

  The requirements are not valid for
automatic sprinkler systems on ships, in
aircraft, on vehicles and mobile fire
appliances or for below ground systems in
the mining industry.

Відхилення від вимог цього стандарту в
проектах спринклерних систем
дозволяються, якщо було доведено, що
вони забезпечують щонайменше такий
самий рівень захисту, як передбачено
цим стандартом, наприклад, за потреби,
під час натурних вогневих випробувань, і
якщо вихідні данні проектування було
повністю задокументовано.

  Sprinkler system design deviations may
be allowed when such deviations have
been shown to provide a level of
protection at least equivalent to this
European Standard, for example by
means of full scale fire testing where
appropriate, and where the design criteria
have been fully documented.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ   2 NORMATIVE REFERENCES

Під час застосування цього стандарту
обов'язковим є виконання вимог
названих нижче документів. Для
датованих посилань потрібно
користуватися тільки вказаною версією.
Для недатованих посилань застосовується
остання редакція стандарту, на яку
дається посилання (з урахуванням змін і
доповнень).

  The following referenced documents are
indispensable for the application of this
document. For dated references, only the
edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the
referenced document (including any
amendments) applies.

EN 54-1, Fire detection and fire alarm systems - Introduction EN 54-2, Fire detection and fire alarm systems -
Control and indicating equipment EN 54-3, Fire detection and fire alarm systems - Fire alarm devices -
Sounders EN 54-4, Fire detection and fire alarm systems - Power supply equipment EN 54-5, Fire detection
and fire alarm systems - Heat detectors - Point detectors EN 54-10, Fire detection and fire alarm systems -
Flame detectors - Point detectors EN 54-11, Fire detection and fire alarm systems - Manual call points EN 287-1,
Approval testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels

EN 1057, Copper and copper alloys-Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating
applications
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EN 1254 (all parts), Copper and copper alloys - Plumbing fittings

EN 12259-1, Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 1: Sprinklers

EN 12259-2, Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 2: Wet alarm
valve assemblies

EN 12259-3, Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 3: Dry alarm
valve assemblies

EN 12259-4, Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 4: Water
motor alarms

EN 12259-5, Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 5: Water flow
detectors

prEN 12259-12, Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 12:
Sprinkler pumps

EN 12723, Liquid pumps - General terms for pumps and installations - Definitions, quantities, letter symbols
and units

EN 50342-1, Lead-acid starter batteries - Part 1: General requirements and methods of test EN 50342-2, Lead-
acid starter batteries - Part 2: Dimensions of batteries and marking of terminals EN 60529, Degrees of
protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989) EN 60623, Secondary cells and batteries
containing alkaline or other non-acid electrolytes - Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single
cells (IEC 60623:2001)

EN 60947-1, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules (IEC 60947-1:2007) EN 60947-4,
Low-voltage switchgear and controlgear - Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and
motor-starters (IEC 60947-4-1:2000)

EN ISO 3677, Filler metal for soft soldering, brazing and braze welding - Designation (ISO 3677:1992)

ISO 65, Carbon steel tubes suitable for screwing in accordance with ISO 7-1 ISO 3046 (all parts), Reciprocating
internal combustion engines - Performance

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ.

EN 54-1 Системи пожежної сигналізації та оповіщування -

Вступ

EN 54-2 Системи пожежної сигналізації та оповіщування -

Прилади приймально-контрольні пожежні

EN 54-3 Системи пожежної сигналізації та оповіщування -

Оповіщувачі пожежні звукові

EN 54-4 Системи пожежної сигналізації та оповіщування -

Устатковання електроживлення

EN 54-5 Системи пожежної сигналізації та оповіщування -
Сповіщувачі пожежні теплові - Сповіщувачі пожежні
точкові

EN 54-10 Системи пожежної сигналізації та оповіщування
- Сповіщувачі пожежні полум'я - Сповіщувачі пожежні
точкові

EN 54-11 Системи пожежної сигналізації та оповіщування

- Сповіщувачі пожежні ручні

EN 287-1 Атестаційне випробування зварювальників -

Зварювання плавленням - Частина 1: Сталь

EN 1057 Мідь і сплави міді - Безшовні круглі мідні труби
для води та газу, які використовуються у санітарно-
технічних системах і системах опалення

EN 1254 (усі частини) Мідь і сплави міді - Водопровідні

фасонні частини
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EN 12259-1 Стаціонарні системи пожежогасіння -
Елементи спринклерних і дренчерних систем-Частина 1:
Спринклери

EN 12259-2 Стаціонарні системи пожежогасіння -
Елементи спринклерних і дренчерних систем-Частина 2:
Водозаповнені вузли керування

EN 12259-3 Стаціонарні системи пожежогасіння -
Елементи спринклерних і дренчерних систем-Частина 3:
Повітрозаповнені вузли керування

EN 12259-4 Стаціонарні системи пожежогасіння -
Елементи спринклерних і дренчерних систем-Частина 4:
Оповіщувачі з водяним приводом

EN 12259-5 Стаціонарні системи пожежогасіння -
Елементи спринклерних і дренчерних систем-Частина 5:
Сигналізатори протоку води

prEN 12259-12 Стаціонарні системи пожежогасіння -
Елементи спринклерних і дренчерних систем - Частина
12: Насоси спринклерних систем

EN 12723 Насоси для рідин - Загальні терміни для насосів і
насосних установок - Визначення, кількість, літерні
познаки та одиниці

EN 50342-1 Свинцево-кислотні стартерні акумулятори -

Частина 1: Загальні вимоги та методи випробувань

EN 50342-2 Свинцево-кислотні акумулятори - Частина 2:

Розміри акумуляторів і маркування полюсів

EN 60529 Ступені захисту, які забезпечуються

оболонками (ІР код) (ІЕС 60529:1989)

EN 60623 Вторинні хімічні джерела струму та батареї, які
містять лужні або інші некислотні електроліти -
Призматичні перезаряджувальні нікель-кадмієві
елементи відкритого типу (ІЕС 60623:2001)

EN 60947-1 Низьковольтні розподільні прилади та
прилади керування - Частина 1: Загальні правила (ІЕС
60947:2007)

EN 60947-4 Низьковольтні розподільні прилади та
прилади керування - Перемикачі та пускові прилади -
Електромеханічні перемикачі та пускові прилади (ІЕС
60947:2000)

EN ISO 3677 Присадний метал для паяння з м'яким
припоєм, паяння з твердим припоєм та паяння-
зварювання - Призначення

ISO 65 Труби з вуглецевої сталі, придатні для різьбового

з'єднання відповідно до вимог ISO 7-1 ISO 3046 (усі

частини) Поршневі двигуни внутрішнього згорання -

Робочі характеристики

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

Перелік європейських стандартів, які в Україні прийнято
як національні, подано у розділі "Національний вступ"
цього стандарту, а перелік національних та
міждержавних стандартів, які поширюються на окремі
вироби або процеси, а також встановлюють терміни та
визначення понять, - у додатку НА цього стандарту.

В Україні вимоги до круглих мідних труб регламентовано
ДСТУ ГОСТ 617, терміни та визначення у галузі насосного
обладнання - ГОСТ 17398, вимоги до свинцевих
акумуляторів, які можуть використовуватись у
спринклерних системах пожежогасіння, - ГОСТ 26881,
ДСТУ ГОСТ МЭК 61056-1:2004 і ДСТУ ГОСТ МЭК 61056-
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2:2004, вимоги до низьковольтних розподільних приладів
та приладів керування - ДСТУ ІЕС 60947-1, вимоги до
окремих вимикачів та пускових приладів - ДСТУ ІЕС
60947-4-2, вимоги до окремих показників двигунів
внутрішнього згорання - ГОСТ ИСО 3046-1, ГОСТ ИСО
3046-6 і ГОСТ ИСО 3046-7.

 

 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Для цього стандарту застосовуються
такі терміни та визначення.

  3 TERMS AND DEFINITIONS

For the purposes of this document, the
following terms and definitions apply.

3.1 манометр А

Манометр, підключений до міського
водопроводу та встановлений між
запірною засувкою підвідного
трубопроводу та зворотним клапаном

  3.1 'A' gauge

pressure gauge connected to a town main
connection, between the supply pipe stop
valve and the nonreturn valve

3.2 акселератор

Пристрій, який зменшує затримку
спрацьовування повітряного або
водоповітряного сигнального
клапана, який знаходиться у
незаповненому стані, шляхом
раннього виявлення падіння тиску
повітря або інертного газу під час
спрацьовування спринклера

  3.2 accelerator

device that reduces the delay in operation
of a dry alarm valve, or composite alarm
valve in dry mode, by early detection of the
drop in air or inert gas pressure on sprinkler
operation

3.3 перевірочний сигнальний кран

Кран, через який може подаватися
вода з метою перевірки
функціонального стану оповіщувача
пожежної тривоги з водяним
приводом та (або) будь-якого іншого
пов'язаного з ним електричного
пристрою оповіщування про пожежу

 

  3.3 alarm test valve

valve through which water may be drawn
to test the operation of the water motor fire
alarm and/or of any associated electric fire
alarm

3.4 сигнальний клапан

Зворотний водозаповнений,
повітряний або комбінований
клапан, який також приводить у дію
оповіщувачі з водяним приводом у
разі спрацьовування спринклерної
секції

  3.4 alarm valve

non-return valve, of the wet, dry or
composite type that also initiates the water
motor fire alarm when the sprinkler
installation operates

3.5 сигнальний клапан

водоповітряний

Сигнальний клапан, який може
застосовуватись у водозаповненій,
повітряній або водоповітряній
спринклерній секції

  3.5 alarm valve, alternate

alarm valve suitable for a wet, dry or
alternate installation

3.6 сигнальний клапан повітряний

Сигнальний клапан, який може
застосовуватись у повітряній
спринклерній секції та (або) у
поєднанні з водяним сигнальним
клапаном - у водоповітряній
спринклерній секції

  3.6 alarm valve, dry

alarm valve suitable for a dry installation;
and/or in association with a wet alarm valve
for an alternate installation

3.7 сигнальний клапан системи
попередньої дії

  3.7 alarm valve, pre-action
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Сигнальний клапан, який може
застосовуватись у спринклерній
секції з системою попередньої дії

alarm valve suitable for a pre-action

installation

3.8 сигнальний клапан водяний

Сигнальний клапан, який може
застосовуватись у водозаповненій
спринклерній секції

  3.8 alarm valve, wet

alarm valve suitable for a wet installation

3.9 розрахункова площа

Максимальна площа, на якій у цілях

проектування передбачається

спрацьовування спринклерів у разі

пожежі

  3.9 area of operation

the maximum area, over which it is

assumed, for design purposes, that

sprinklers will operate in a fire

3.10 розрахункова площа з

найсприятливішими гідравлічними

показниками

Зона у межах розподільного

трубопроводу розрахункової площі

певної конфігурації, де витрата води є

максимальною за певного тиску,

виміряного на вузлі керування

  3.10 area of operation, hydraulically most

favourable

the location in a sprinkler array of an area

of operation of specified shape at which

the water flow is the maximum for a

specific pressure measured at the control

valve set

3.11 розрахункова площа з

найнесприятливішими гідравлічними

показниками

  3.11 area of operation, hydraulically most

unfavourable

Зона у межах розподільного

трубопроводу розрахункової площі

певної конфігурації, де тиск, під яким

подається вода, виміряний на вузлі

керування, є максимальним для

забезпечення заданої розрахункової

інтенсивності

  the location in a sprinkler array of an area

of operation of specified shape at which

the water supply pressure measured at the

control valve set is the maximum needed

to give the specified design density

3.12 відгалудженя трубопроводу

Трубопровід завдовжки менше ніж 0,3

м, який живить одиночний спринклер

і не є кінцевою частиною

розподільного трубопроводу

  3.12 arm pipe

pipe less than 0,3 m long, other than the

last section of a range pipe, feeding a

single sprinkler

3.13 органи, які мають повноваження

Організації, відповідальні за

приймання в експлуатацію

спринклерних систем, устатко- вання

та заходів, наприклад, органи

пожежного та будівельного нагляду,

страхові компанії, які страхують від

пожежних ризиків, місцеві

підприємства водопостачання або

інші відповідні громадські органи

  3.13 authorities

organizations responsible for approving

sprinkler systems, equipment and

procedures, e.g. the fire and building

control authorities, the fire insurers, the

local water authority or other appropriate

public authorities

3.14 манометр В   3.14 'B' gauge

https://antifire.ua

https://antifire.ua
https://antifire.ua
https://antifire.ua


Манометр, підключений до

сигнального клапана та

розташований з ним на одному рівні,

який показує тиск на вході клапана

pressure gauge connected to and on the

same level as an alarm valve, indicating

the pressure on the upstream side of the

valve

3.15 насос-підвищувач

Насос із автоматичним пуском, який

подає воду в спринклерну систему з

напірного резервуара або міської

трубопровідної мережі

  3.15 booster pump

automatic pump supplying water to a

sprinkler system from a gravity tank or

town main

3.16 манометр С

Манометр, підключений до

сигнального клапана та

розташований із ним на одному рівні,

який показує тиск на виході клапана

  3.16 'C' gauge

pressure gauge connected to and on the

same level as an alarm valve, indicating

the pressure on the downstream side of the

valve

 

3.17 вузол керування

Вузол, який складається з
сигнального клапана, запірної
засувки та всіх пов'язаних з ним
вентилів і арматури, та
призначений для керування
однією спринклерною секцією

  3.17 control valve set

assembly comprising an alarm valve, a stop valve
and all the associated valves and accessories for
the control of one sprinkler installation

3.18 відсікаючий спринклер

Спринклер, який захищає
дверний або віконний проріз
між двома зонами, одна з яких
захищається спринклерами

  3.18 cut-off sprinkler

sprinkler protecting a door or window between
two areas only one of which is protected by
sprinklers

3.19 розрахункова інтенсивність

Мінімальна інтенсивність
зрошування, виражена у
міліметрах води на хвилину, за
яку розрахована спринклерна
секція і яку розраховують
шляхом ділення величини
витрати води, що забезпечується
певною групою спринклерів,
вираженої у літрах за хвилину,
на площу, яка захищається,
виражену у квадратних метрах

  3.19 design density

the minimum density of discharge, in
millimetres per minute of water, for which a
sprinkler installation is designed, determined
from the discharge of a specified group of
sprinklers, in litres per minute, divided by the
area covered, in square metres

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ.

Мається на увазі висота шару води у міліметрах, який

утворюється внаслідок подавання води спринклерною

системою протягом однієї хвилини.

 

 

3.20 розрахункова точка

Точка на живильному трубопроводі
попередньо розрахованої секції,
розміри трубопроводів нижче якої

  3.20 design point

point on a distribution pipe of a
precalculated installation, downstream
of which pipework is sized from tables
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визначаються згідно з таблицями, а
вище - шляхом гідравлічних розрахунків

and upstream of which pipework is sized
by hydraulic calculation

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.

Таблиці для визначення розмірів трубопроводів подано у

цьому стандарті.

 

 

 

 

3.21 живильний трубопровід

Трубопровід, який живить, або
безпосередньо розподільний
трубопровід, або одиничний спринклер,
установлений на розподільному
трубопроводі, який не є тупиковим,
завдовжки більше ніж 300 мм

  3.21 distribution pipe

pipe feeding either a range pipe directly or
a single sprinkler on a non-terminal range
pipe more than 300 mm long

3.22 відгалуження живильного
трубопроводу

Ділянка живильного трубопроводу від
основного живильного трубопроводу до
тупикових розподільних трубопроводів

  3.22 distribution pipe spur

distribution pipe from a main distribution
pipe, to a terminal branched pipe array

3.23 дренчерний зрошувач

Зрошувач, який застосовується для
подавання води на поверхню для
забезпечення захисту від впливу пожежі

  3.23 drencher

sprayer used to distribute water over a

surface to provide protection against fire

exposure

3.24 опуск

Вертикальний живильний трубопровід,
який живить розташований нижче
живильний або розподільний
трубопроводи

  3.24 drop

vertical distribution pipe feeding a

distribution or range pipe below

3.25 двостороння мережа

Мережа трубопроводів, у якій
розподільні трубопроводи розташовані з
обох боків від живильного трубопроводу

  3.25 end-centre array

pipe array with range pipes on both sides of

a distribution pipe

3.26 одностороння мережа

Мережа трубопроводів, у якій
розподільні трубопроводи розташовані
лише з одного боку від живильного
трубопроводу

  3.26 end-side array

pipe array with range pipes on one side

only of a distribution pipe

3.27 ексгаустер (витяжний вентилятор)

Пристрій, який видаляє в атмосферу
повітря або інертний газ із повітряної
або водоповітряної спринклерної секції
після спрацьовування спринклера,
забезпечуючи більш швидке
спрацьовування сигнального клапана

  3.27 exhauster

device to exhaust the air or inert gas from a

dry or alternate installation to atmosphere

on sprinkler operation to give more rapid

operation of the alarm valve

3.28 протипожежний відсік

Виділена частина об'єму будівлі, здатна
зберігати цілісність в умовах впливу

  3.28 fire resistant compartment
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пожежі протягом мінімального
встановленого часу

enclosed volume capable of maintaining

its fire integrity for a minimum specified

time

3.29 повністю розраховувана

Строк щодо секції, у якій розміри усіх
трубопроводів визначаються шляхом
гідравлічних розрахунків

  3.29 fully calculated

term applied to an installation in which all

the pipework is sized by hydraulic

calculation

3.30 сіткоподібна конфігурація

Трубопровідна мережа, у якій вода до
кожного спринклера подається більше
ніж одним шляхом

  3.30 gridded configuration

pipe array in which water flows to each

sprinkler by more than one route

3.31 підвісний хомут

Вузол для кріплення трубопроводу до
елементів будівельних конструкцій

  3.31 hanger

assembly for suspending pipework from

elements of building structure

3.32 система для захисту висотних
будівель

Спринклерна система, у якій спринклер,
розміщений на найбільшій висоті,
знаходиться на відстані понад 45 м від
спринклера, розміщеного на найменшій
висоті, або від насосів спринклерної
системи залежно від того, що
знаходиться нижче

  3.32 high rise system

sprinkler system in which the highest

sprinkler is more than 45 m above the

lowest sprinkler or above the sprinkler

pumps, whichever is the lower

 

3.33 невичерпні джерела

Природні або штучні джерела води,
наприклад, річки, канали або озера, які є
практично невичерпними з точки зору їх
місткості, кліматичних або інших
міркувань

  3.33 inexhaustible sources

natural and artificial water sources such as
rivers, canals and lakes which are virtually
inexhaustible for reasons of capacity and
climate etc.

3.34 секція (спринклерна секція)

Частина спринклерної системи, яка
складається з вузла керування і
сполучених із ним встановлених нижче
трубопроводів і спринклерів

  3.34 installation (sprinkler installation)

part of sprinkler system comprising a
control valve set, the associated
downstream pipes and sprinklers

3.35 секція водоповітряна

Секція, у якій трубопроводи
заповнюються або водою, або повітрям
(інертним газом) залежно від
температурних умов навколишнього
середовища

  3.35 installation, alternate

installation in which the pipework is
selectively charged with either water or
air/inert gas according to ambient
temperature conditions

3.36 секція повітряна

Секція, у якій трубопроводи заповнені
повітрям або інертним газом під тиском

  3.36 installation, dry (pipe)

installation in which the pipework is
charged with air or inert gas under
pressure

3.37 секція з системою попередньої дії

Один або два типи повітряної або
водоповітряної у повітряному режимі
секції, де сигнальний клапан може
відкриватися незалежною системою
пожежної сигналізації, розташованою у
межах площі, яка захищається

  3.37 installation, pre-action

one of two types of dry, or alternate in dry
mode, installation in which the alarm valve
can be opened by an independent fire
detection system in the protected area
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3.38 секція водозаповнена

Секція, у якій трубопроводи завжди
заповнені водою

  3.38 installation, wet (pipe)

installation in which the pipework is always
charged with water

3.39 система захисту життя

Строк по відношенню до спринклерних
систем, який є невід'ємною частиною
заходів, необхідних для захисту життя
людей, особливо якщо евакуація з
приміщення залежить від функціонування
спринклерної системи, і спринклери
необхідні безпосередньо для цілей
захисту життя

  3.39 life safety system

term applied to sprinkler systems forming
an integral part of measures required for
the protection of life, especially where
evacuating the building depends on the
performance of the sprinkler system and
sprinklers are required expressly for life
safety purposes

3.40 кільцева конфігурація

Трубопровідна мережа, до складу якої
входить більше ніж один живильний
трубопровід, яким вода може подаватися
до розподільного трубопроводу

  3.40 looped configuration

pipe array in which there is more than one
distribution pipe route along which water
may flow to a range pipe

3.41 основний живильний трубопровід

Трубопровід, яким вода подається до
живильного трубопроводу

  3.41 main distribution pipe

pipe feeding a distribution pipe

3.42 максимальні необхідні витрати води

Qmах

Витрата води, яка визначається у точці

перетину графіка залежності необхідної

витрати від тиску для площі для

розрахунку з найсприятливішими

гідравлічними показниками та графіка

залежності витрат від тиску для точки

всмоктування води з нормального рівня

  3.42 Maximum Flow Demand Qmax

flow at the point of intersection of the

pressure- flow demand characteristic of the

most favourable area of operation and the

water supply pressure- flow characteristic

with the suction source at its normal level

3.43 механічне трубне з'єднання

Трубний фасонний елемент, який

застосовується для з'єднання

трубопроводів і компонентів системи,

окрім різьбових трубчастих з'єднань,

фасонних частин із різьбою, втулкових

з'єднань, а також з'єднань за допомогою

патрубків і фланців

  3.43 mechanical pipe joint

pipe fitting other than threaded tubulars,

screwed fittings, spigots and socket and

flanged joint, used to connect pipes and

components

3.44 багатоповерховий будинок

Будинок, який складається з двох або

більше наземних або підземних поверхів

  3.44 multi-storey building

building comprising two or more storeys,

above or below ground

3.45 вузлова точка

Точка на трубопроводі, у якій тиск і

витрата (витрати) води розраховуються;

кожна вузлова точка є вихідною для

проведення гідравлічних розрахунків у

секції

  3.45 node

point in pipework at which pressure and

flow(s) are calculated; each node is a datum

point for the purpose of hydraulic

calculations in the installation

3.46 нормальний рівень води   3.46 normal water level
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Рівень води у водоживильнику,

необхідний для забезпечення потрібної

місткості, відраховуючи від відмітки

низького рівня води з необхідним

запасом, наприклад, на випадок

замерзання води у водоживильнику

the water level at the water supply needed

to give the required effect capacity in

relation to the low water level, including

any necessary margins e.g. for ice

3.47 трубопровідна мережа

Трубопроводи, які живлять групу

спринклерів. Трубопровідна мережа

може мати кільцеву, сіткоподібну чи

розгалужену конфігурацію

  3.47 pipe array

the pipes feeding a group of sprinklers.

Pipe arrays can be looped, gridded or

branched

3.48 попередньо розраховувана

Термін, який застосовується до секції, у

якій геометричні параметри

трубопроводів нижче розрахункової

точки (точок) були попередньо визначені

шляхом гідравлічних розрахунків. Таблиці

діаметрів наведено у цьому стандарті

  3.48 pre-calculated

term applied to an installation in which the

pipes downstream of the design point(s)

have been previously sized by hydraulic

calculation. Tables of diameters are given

3.49 насос для підтримання тиску (насос-

жокей)

Насосна установка малої потужності, яка

використовується для поповнення

незначних втрат води та підтримання

тиску у системі

  3.49 pressure maintenance pump (jockey

pump)

small automatic pumpset used to

replenish minor water loss and maintain

system pressure

3.50 пневмобак

Резервуар, який містить воду під тиском,

створеним за допомогою повітря,

достатнім для забезпечення випуску

всього об'єму води під необхідним тиском

  3.50 pressure tank

A tank containing water under air pressure

sufficient to ensure that all the water can

be discharged at the necessary pressure

3.51 розподільний трубопровід (рядок)

Трубопровід, яким вода подається до

спринклерів безпосередньо або через

відгалуження трубопроводу

  3.51 range pipe

pipe feeding sprinklers either directly or via

arm pipes

3.52 стояк

Вертикальний жильний трубопровід,

яким вода подається до живильного або

розподільного трубопроводу, що

знаходиться на вищій позначці

  3.52 riser

vertical distribution pipe feeding a

distribution or range pipe above

3.53 розпилювач

Насадка для розбризкування води, яка

забезпечує діаграму зрошування у вигляді

конуса, спрямованого донизу

  3.53 sprayer

water spray nozzle that gives a downward

conical pattern discharge
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3.54 спринклер (автоматичний)

Насадка із термочутливим

ущільнювальним пристроєм, яка

відкривається для подавання води з

метою гасіння пожежі

  3.54 sprinkler (automatic)

nozzle with a thermally sensitive sealing

device which opens to discharge water for

fire fighting

3.55 спринклер стельовий або

заглиблений

Спринклер, встановлений головкою

донизу, який монтується частково над

нижньою площиною стелі, але так, щоб

термочутливий елемент знаходився

нижче цієї площини

  3.55 sprinkler, ceiling or flush

pendent sprinkler for fitting partly above,

but with the temperature sensitive

element below, the lower plane of the

ceiling

3.56 спринклер схований

Заглиблений спринклер, споряджений

накладкою, яка відокремлюється у разі

надходження тепла

  3.56 sprinkler, concealed

recessed sprinkler with a cover plate that

disengages when heat is applied

3.57 спринклер стандартний

Спринклер, який забезпечує сферичну

форму зрошування водою

  3.57 sprinkler, conventional pattern

sprinkler that gives a spherical pattern of

water discharge

3.58 спринклер сухий, підвісний

Вузол, що складається зі спринклера та

опуску сухотруба, обладнаного у верхній

частині труби клапаном, який утримується

у закритому стані за допомогою пристрою,

що утримується на місці клапаном

спринклерного зрошувача

  3.58 sprinkler, dry pendent pattern

unit comprising a sprinkler and a dry drop

pipe unit with a valve, at the head of the

pipe, held closed by a device maintained in

position by the sprinkler head valve

3.59 спринклер сухий, вертикальний

Вузол, що складається зі спринклера та

підйому сухотруба, обладнаного у нижній

частині труби клапаном у закритому стані

за допомогою пристрою, що утримується

на місці клапаном спринклерного

зрошувача

  3.59 sprinkler, dry upright pattern

unit comprising a sprinkler and dry rise

pipe unit with a valve, at the base of the

pipe, held closed by a device maintained in

position by the sprinkler head valve

3.60 спринклер плоскоструменевий

Спринклер, що забезпечує таке

розпилювання води, за якого частина її

об'єму потрапляє вище рівня відбивача

  3.60 sprinkler, spray flat

sprinkler that gives a pattern of water

discharge with a proportion of the

discharge directed above the level of the

deflector

3.61 спринклер із легкоплавким замком

Спринклер, який відкривається у разі

плавлення спеціального компонента

  3.61 sprinkler, fusible link

sprinkler which opens when a component

provided for the purpose melts

3.62 спринклер зі скляною колбою   3.62 sprinkler, glass bulb
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Спринклер, який відкривається у разі

руйнування скляної колби, заповненої

рідиною

sprinkler which opens when a liquid-filled

glass bulb bursts

3.63 спринклер горизонтальний

Спринклер, у якому насадка подає воду у

горизонтальній площині

  3.63 sprinkler, horizontal

sprinkler in which the nozzle directs water

horizontally

3.64 спринклер відкритий

Спринклер без запірного елемента, який

утримується термочутливим елементом

  3.64 sprinkler, open

sprinkler not sealed by a temperature

sensitive element

3.65 спринклер підвісний

Спринклер, у якому насадка спрямовує

воду донизу

  3.65 sprinkler, pendent

sprinkler in which the nozzle directs water

downwards

3.66 спринклер заглиблений

Спринклер, у якому весь термочутливий

елемент або його частина знаходиться

вище за нижню позначку стелі

  3.66 sprinkler, recessed

sprinkler in which all or part of the heat

sensing element is above the lower plane

of the ceiling

3.67 спринклерна розетка

Пластина, яка покриває проміжок між

хвостовиком або корпусом спринклера,

що виступає крізь підвісну стелю, та самою

стелею

  3.67 sprinkler rosette

plate covering the gap between the shank

or body of a sprinkler projecting through a

suspended ceiling, and the ceiling

3.68 спринклер з бічним

розбризкуванням

Спринклер, який забезпечує факел

розбризкування у формі

напівпараболоїда, спрямованого убік

  3.68 sprinkler, sidewall pattern

sprinkler that gives an outward half-

paraboloid pattern discharge

3.69 спринклер розпилювальний

Спринклер, який забезпечує факел

розбризкування у формі параболоїда,

спрямованого вниз

  3.69 sprinkler, spray pattern

sprinkler that gives a downward paraboloid

pattern discharge

 

3.70 спринклер вертикальний

Спринклер, у якому насадка спрямовує
потік води догори

  3.70 sprinkler, upright

sprinkler in which the nozzle directs water
upwards

3.71 спринклерна система

Цілісна система забезпечення
протипожежного захисту приміщення за
допомогою спринклерів, що складається з
однієї або декількох спринклерних секцій,
трубопроводів, якими вода подається у ці
секції, та водоживильника
(водоживильників)

  3.71 sprinkler system

the entire means of providing sprinkler
protection in the premises comprising one
or more sprinkler installations, the
pipework to the installations and the water
supply/supplies

3.72 вилка (вилки) утримувача спринклера  3.72 sprinkler yoke (arms)
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Частина спринклера, яка утримує
термочутливий елемент під
навантаженням, забезпечуючи контакт із
клапаном спринклерного зрошувача

the part of a sprinkler that retains the heat
sensitive element in load bearing contact
with the sprinkler head valve

3.73 шахова схема розміщення
(спринклерів)

Зміщене розташування спринклерів на
півкроку вздовж розподільного
трубопроводу відносно наступного рядка
або рядків

  3.73 staggered (sprinkler) layout

off-set layout with the sprinklers displaced
one- half pitch along the range pipe
relative to the next range or ranges

3.74 стандартна схема розміщення
(спринклерів)

Прямолінійне розташування спринклерів
на одній лінії перпендикулярно до
напрямку рядків

  3.74 standard (sprinkler) layout

rectilinear layout with the sprinklers
aligned perpendicular to the run of the
ranges

3.75 додатковий водоповітряний
(заповнений водою або повітрям
(інертним газом)) вузол секції

Частина секції, яка може заповнюватись
водою або повітрям (інертним газом)
залежно від температурних умов
навколишнього середовища, керування
якою відбувається за допомогою
додаткового повітряного або
водоповітряного сигнального клапана

  3.75 subsidiary alternate (wet and dry pipe)
extension

part of a wet installation which is selectively
charged with water or air/inert gas
according to ambient temperature
conditions and which is controlled by a
subsidiary dry or alternate alarm valve

3.76 додатковий повітряний вузол секції

Частина секції, постійно заповнена
повітрям або інертним газом під тиском

  3.76 subsidiary dry extension

part of a wet or alternate installation that is
charged permanently with air or inert gas
under pressure

3.77 дозволений для використання у
спринклерній системі

Термін, який застосовується по
відношенню до обладнання або
компонентів, які повноважні органи
визнали придатними для конкретного
застосування у спринклерній системі, і які
відповідають або стандартам EN на
продукцію, якщо вони застосовуються,
або, в іншому разі, встановленим
критеріям

  3.77 suitable for sprinkler use

term applied to equipment or components
accepted by the authorities as suitable for a
particular application in a sprinkler system,
either by conforming to EN product
standards where available or if not by
compliance with specified criteria

 

3.78 підвідний трубопровід

Трубопровід, який з'єднує водоживильник
із магістральним трубопроводом або
вузлом (вузлами) керування установкою,
або трубопровід, яким вода подається в
окремий резервуар або ємкість

  3.78 supply pipe

pipe connecting a water supply to a
trunk main or the installation control
valve set(s); or a pipe supplying water to a
private reservoir or storage tank

3.79 підвісна стеля з відкритими

комірками

Стеля, конструкція якої містить рівномірно
розташовані комірки, крізь які вода може
безперешкодно подаватися зі
спринклерів

  3.79 suspended open cell ceiling

ceiling of regular open cell construction
through which water from sprinklers can
be discharged freely

3.80 тупикова конфігурація живильного
трубопроводу

Трубопровідна мережа, у якій
передбачено лише один шлях подавання
води до кожного розподільного
трубопроводу

  3.80 terminal main configuration

pipe array with only one water supply
route to each range pipe

3.81 тупикова конфігурація розподільного
трубопроводу

  3.81 terminal range configuration
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Розподільна мережа, у якій передбачено
лише один шлях подавання води від
живильного трубопроводу

pipe array with only one water supply
route from a distribution pipe

3.82 магістральний трубопровід

Трубопровід, який з'єднує два або більше
підвідних трубопроводи із вузлом
(вузлами) керування секцією

  3.82 trunk main

pipe connecting two or more water
supply pipes to the installation control
valve set(s)

3.83 розрахункова точка водопостачання

Точка на трубопроводі секції, у якій
нормуються та визначаються показники
тиску та витрати води

  3.83 water supply datum point

point on the installation pipework at
which the water supply pressure and flow
characteristics are specified and
measured

3.84 зона

Частина секції, обладнана окремим
сигналізатором протоку та додатковою
запірною засувкою з контролем
положення

  3.84 zone

sub-division of an installation with a
specific flow alarm and fitted with a
monitored subsidiary stop

 

 

4 ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТА I
ДОКУМЕНТАЦІЯ

  4 CONTRACT PLANNING AND
DOCUMENTATION

4.1 Загальні положення

Інформація, яку подано у 4.3 і 4.4,
повинна надаватись користувачу або
замовнику залежно від обставин. Усі
креслення та інформаційні документи
повинні містити такі дані:

а) назву користувача та власника, якщо
вони відомі;

b)                       адресу та місцезнаходження

об'єкта;

c)             розрахункову кількість людей у

будівлі; d) назву проектувальника;

d) ім'я особи, відповідальної за перевірку
проекту, яка не повинна бути
проектувальником;

f) дату і номер документа.

  4.1 General

The information specified in 4.3 and 4.4
shall be provided to the user or owner as
appropriate. All drawings and information
documents shall carry the following
information:

a)         the name of the user and the owner,
where known;

b)    the address and location of premises;

c)    the occupancy of each building;

d)    the name of the designer;

e)         the name of the person responsible for
checking the design, who shall not be the
designer;

f)    date and number of issue.

4.2 Інформація, яку потрібно брати до
уваги на початковій стадії

На етапі напрацювання проектних
рішень необхідно враховувати такі
аспекти, як архітектурно-планувальні
особливості будівлі, системи
інженерного обладнання будівлі і
технологічні процеси, які можуть
впливати на роботу спринклерної
системи.

  4.2 Initial considerations

When preparing the outline design,
consideration shall be given to aspects of
building design, building systems and work
procedures that might affect the
performance of the sprinkler system.

Незважаючи на те, що автоматична
спринклерна система, як правило,
захищає всю будівлю або підприємство,
не потрібно вважати, що її застосування
повністю виключає необхідність
передбачати інші засоби
протипожежного захисту. Важливо, щоб
заходи щодо забезпечення пожежної
безпеки передбачалися у будівлі в
цілому. Необхідно брати до уваги
можливу взаємодію спринклерних

  Although an automatic sprinkler system
usually extends throughout a building or
plant, it should not be assumed that this
entirely obviates the need for other means
of fire protection and it is important to
consider the fire precautions of the
premises as a whole. Account shall be taken
of possible interaction between sprinkler
systems and other fire protection measures.
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систем та інших засобів
протипожежного захисту.

У разі проектування спринклерної
системи, а також розширення чи зміну
конструкції спринклерної системи у
нових або існуючих будинках або
промислових підприємствах вже на
ранній стадії необхідно
проконсультуватися з відповідними
органами, які мають повноваження.

  Where a sprinkler system or an extension or
alteration to a sprinkler system is being
considered for new or existing buildings
and industrial plant the relevant authorities
shall be consulted at an early stage.

Примітка. До органів, які мають
повноваження, необхідно звертатися
для визначення класу приміщень за
ступенем пожежної небезпеки.

  Note The authorities should be consulted
when the hazard classification is being
determined.

 

4.3 Стадія проектування "Проект"

На цьому етапі необхідно надати таку
інформацію:

a)               загальні технічні характеристики

системи;

b)               структурну схему об'єкта, на якій

зазначено:

1)        тип (типи) секції (секцій), клас (класи)

пожежної небезпеки приміщень, а

також категорії матеріалів складованої

продукції у різних будинках;

2)               приміщення, захищені системою, з

докладним описом усіх незахищених

приміщень;

3)               архітектурно-планувальні

особливості і наявність людей у

приміщеннях в основній будівлі та всіх

сполучених з нею і/або прилеглих

будівлях;

4)               поперечний переріз по всій висоті

будівлі (будівель) із зазначенням відстані

за вертикаллю між спринклером,

розміщеним на максимальній висоті, і

заданим розрахунковим рівнем;

c)               загальні дані про водоживильники,

які у разі використання міського

водопроводу повинні містити дані про

тиск і витрату із зазначенням дати та

часу проведення випробування, а також

плану місця проведення випробування;

  4.3 Preliminary or estimating stage

At least the following information shall be
provided:

a)   a general specification of the system; and

b)   a block plan of the premises showing:

1)     the type(s) of installation(s) and the hazard
class(es) and storage categories in the various
buildings;

2)     the extent of the system with details of any
unprotected areas;

3)       the construction and occupancy of the
main building and any communicating
and/or neighbouring buildings;

4)           a cross-section of the full height of the
building(s) showing the height of the highest
sprinkler above a stated datum level;

c)       general details of the water supplies,
which if town main shall include pressure
flow data, with the date and time of test, and
a plan of the test site; and

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.

Як дані, викладені у с), можуть використовуватися

технічні умови підприємств, які здійснюють
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водопостачання об'єкта.

 

 

d) заяву про те, що оцінка ґрунтується на
відповідності спринклерної системи
вимогам цього стандарту, яку засновано
на наявній інформації.

  d) a statement that the estimate is based on
the provision of a sprinkler system to this
European Standard, based on available
information.

4.4 Стадія "Робоча документація"

4.4.1 Загальні положення

Інформація повинна містити таблицю
загальних даних (див. 4.4.2), повний
комплект креслень для монтажу
спринклерної секції (секцій) (див. 4.4.3), а
також дані про водоживильники (див.
4.4.4).

  4.4 Design stage

4.4.1 General

The information provided shall include a
summary schedule (see 4.4.2), complete
working drawings of the sprinkler
installation(s) (see 4.4.3) and details of the
water supplies (see 4.4.4).

4.4.2 Таблиця загальних даних

Таблиця загальних даних повинна
містити таку інформацію:

a)       найменування проекта;

b)           номери всіх креслень або
документів, на які подано посилання;

c)       порядкові номери всіх креслень або
документів;

  4.4.2 Summary schedule

The summary schedule shall give the
following information:

a)   the name of project;

b)   all drawings or document reference

numbers;

c)  all drawings or document issue numbers;

d) дати випуску всіх креслень або

документів;

  d) all dates of issue of drawing or

documents;

е) назви всіх креслень або документів;   e) all drawing or document titles;

f) тип (типи) секції (секцій) і номінальний

діаметр (діаметри) кожного вузла

керування;

  f) the type(s) of installation(s) and the

nominal diameter(s) of each control valve

set;

g) номер або посилання стосовно

кожного вузла керування у системі;

h) кількість спринклерів на кожному

вузлі керування;

  g)   the number or references of each control
valve set in the system;

h)    the number of sprinklers on each control
valve set;

і) об'єм трубопроводів за наявності

повітряних або водоповітряних секцій;

  i) the piping volume in the case of dry or

alternate installations;

j) відстань за вертикаллю до спринклера,

розміщеного на максимальній висоті на

кожному вузлі керування;

  j) the height of the highest sprinkler on each

control valve set;

к) заяву про те, що секцію спроектовано

та буде змонтовано з дотриманням

вимог цього стандарту, або зазначення

будь-яких відхилів від його вимог з

поясненням причин таких відхилів на

основі наявної інформації;

  k) a statement that the installation has been

designed and will be installed in

accordance with this European Standard or

giving details of any deviations from its

requirements and the reasons why, based

on available information;

l) специфікацію компонентів, дозволених

для використання у спринклерних

  l) a list of the components suitable for

sprinkler use included in the system, each
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системах, які включено у цю систему, із

зазначенням назви постачальника та

номера моделі/артикулу кожного з цих

компонентів.

 

identified by supplier's name and

model/reference number.

 

 

           

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.

Під терміном "компоненти" тут і надалі слід розуміти

обладнання, вироби і матеріали

 

4.4.3 Монтажні креслення для монтажу
системи

  4.4.3 Installation layout drawings

4.4.3.1 Загальні положення   4.4.3.1 General

Монтажні креслення повинні містити
таку інформацію:

а) позначення напрямку на північ;

  Layout drawings shall include the following
information:

a) north point indication;

b) клас або класи секції відповідно до
класу пожежної небезпеки, включаючи
категорії матеріалів складованої
продукції та їх проектної висоти;

  b) the class or classes of installation
according to hazard class, including storage
category and design storage height;

с) конструкційні особливості підлог,
перекриттів, дахів, зовнішніх стін та стін,
які відокремлюють зони, захищені
спринклерною системою, від зон, не
захищених нею;

  c) construction details of floors, ceilings,
roofs, exterior walls and walls separating
sprinklered and nonsprinklered areas;

d) розрізи кожного поверху кожної
будівлі із зазначенням відстані від
спринклерів до перекриття,
конструкційних особливостей та інших
чинників, які впливають на
розташування спринклерів або розподіл
води, яка подається ними;

  d) sectional elevations of each floor of each
building showing the distance of sprinklers
from ceilings, structural features, etc. which
affect the sprinkler layout or the water
distribution from the sprinklers;

е) місця розташування та розмір
закритих порожнин під дахом або
перекриттям, офісних та інших закритих
приміщень, розташованих нижче рівня
даху або перекриття;

  e) the location and size of concealed roof or
ceiling voids, offices and other enclosures
sealed at a level lower than the roof or
ceiling proper;

f) зазначення розташування
вентиляційних каналів, підмостків,
помостів, обладнання, освітлювальної
арматури, нагрівальних приладів,
підвісних стель із відкритими комірками
тощо, які можуть погіршувати розподіл
води спринклерами;

  f) indication of trunking, stagings, platforms,
machinery, light fittings, heaters,
suspended open cell ceilings etc. which
may adversely affect the sprinkler
distribution;

g) тип (типи) спринклерів і температуру їх
спрацювання;

  g) the sprinkler type(s) and temperature
rating(s);

h) тип і приблизне розміщення кріплень
трубопроводів;

  h) the type and approximate location of
pipe supports;

і) розташування і тип вузлів керування та
розташування оповіщувачів з воняним
приводом;

  i) the location and type of control valve sets
and location of water motor alarms;

j) розташування та інформація про всі  j) the location and details of any water flow,
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сигналізатори протоку рідини і тиску
повітря або води;

and air or water pressure alarm switches;

к) розташування та розмір усіх
допоміжних клапанів, допоміжних
запірних засувок і зливних вентилів;

  k) the location and size of any subsidiary
valves, subsidiary stop valves and drain
valves;

l) ухил трубопроводу для зливання води;
m) таблицю, яка містить кількість
спринклерів, розпилювачів тощо, із
зазначенням площ, які вони захищають;

  l) the drainage slope of the pipework;

m) a schedule listing the numbers of
sprinklers,

sprayers etc., and the area of protection;

n) розташування всіх перевірочних
кранів;

  n) the location of all test valves;

о) розташування та інформацію про всі
прилади сигналізації;

  o) the location and details of any alarm
panel;

р) розташування та інформацію про всі
патрубки для приєднання рукавів
пожежних автомобілів;

  p) the location and details of any fire
department inlet connections;

q) використані умовні познаки.   q) a key to the symbols used.

4.4.3.2 Попередньо розраховуваний
трубопровід

Для попередньо розраховуваних
трубопроводів на кресленнях або разом
з ними повинні бути такі дані:

  4.4.3.2 Pre-calculated pipework

For pre-calculated pipework the following
details shall be given on, or with, the
drawings:

а) розташування розрахункової точки для
кожної трубопровідної мережі на
робочому кресленні (рисунок 18);

  a) identification of the design point of each
array on the layout drawing (for example, as
in Figure 18);

b) сумарна втрата напору між вузлом
керування та розрахунковими точками
за таких проектних витрат води:

  b) a summary of the pressure losses
between the control valve set and the
design points at the following design rates
of flow:

1) для секцій, які захищають приміщення
класу LH, - 225 л/хв;

  1) in an LH installation -225 l/min;

     

2) для секцій, які захищають приміщення
класу ОН, - 1000 л/хв;

  2) in an OH installation - 1000 l/min;

3) для секцій, які захищають приміщення
класу НН, - витрат, які відповідають
необхідній розрахунковій інтенсивності
згідно з таблицею 7 або 7.3.2.2;

  3) in an HH installation - the flow
corresponding to the appropriate design
density given in Table 7 or in 7.3.2.2;

с) розрахунок згідно з 13.3, який показує,

що:

  c) The calculation as specified in 13.3,
showing that:

1) у секціях, які захищають приміщення
класів LH і ОН, для кожної ділянки
трубопроводу, значення

  1) in LH and OH installations, for each run of
distribution pipework,

        

 

 

 

не перевищує відповідного значення,
вказаного у 13.3.3 або 13.3.4; та/або

  is no more than the appropriate value
specified in 13.3.3 or 13.3.4; and/or

2) у секціях, які захищають приміщення
класів HHP і HHS та спроектовані з

  2) in HHP and HHS installations designed
using Tables 32 to 35, pf + pd + ps
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використанням даних, наведених у
таблицях 32 - 35, значення

 

 

не перевищує значення залишкового
тиску на вузлі керування з боку
водоживильника під час його
випробування за відповідного
значення витрати води.

  is no more than the residual pressure
available at the control valve set from
the water supply when it is tested at the
appropriate flow rate,

 

Тут:

тиск у розрахунковій точці, вказаний у
таблиці 7, або інше прийняте значення,
бар;

втрати напору на тертя у живильному
трубопроводі між розрахунковою
точкою та манометром С вузла
керування, бар; різниця статичного
тиску між рівнем найвищої
розрахункової точки на даному поверсі
та рівнем найвищої розрахункової
точки на найвищому поверсі, бар;

  Where:

is the pressure at the design point
specified in Table 7 or as appropriate, in
bar; is the frictional pressure loss in the
distribution pipework between the
design point and the control valve 'C'
gauge, in bar; is the static pressure
between the level of the highest design
point on the floor concerned and the
level of the highest design point in the
top storey, in bar;

 

статична втрата напору через різницю
висоти між спринклером, розміщеним
на максимальній висоті у даній
трубопровідній мережі, та манометром
С вузла керування, бар.

  is the static head loss owing to the
height of the highest sprinkler in the
array concerned above the control valve
'C' gauge, in bar.

 

4.4.3.3 Повністю розраховувані
трубопроводи Для повністю
розраховуваних трубопроводів повинні
бути додані такі дані з детальними
розрахунками у вигляді
спеціалізованих робочих таблиць або
комп'ютерних роздруківок:

  4.4.3.3 Fully calculated pipework

For fully calculated pipework, the
following shall

be given, with detailed calculations,
either on

purpose designed work sheets or as a
computer

printout:

 

а) назва програми та номер версії;   a) the program name and version

number;
 

b) дата складення робочої таблиці або
роз- друківки;

  b) the date of the worksheet or print-out;  

с) фактичні внутрішні діаметри всіх
трубопроводів, використані у
розрахунках;

  c) the actual internal diameters of all
pipes used in the calculation;  

d) для кожної розрахункової площі :   d) for each design area of operation:

1) розташування площі, яка захищається;   1) the area identification;

2) клас пожежної небезпеки;   2) the hazard class;

3) задана розрахункова інтенсивність,

мм/хв;

  3) the specified design density in
millimetres per minute;

4) передбачувана максимальна площа
для розрахунку витрати води (площа для
розрахунку), м2;

  4) the assumed maximum area of
operation (area of operation) in square
metres;

5)               кількість спринклерів на
розрахунковій площі;

6)                   номінальний діаметр випускного
отвору спринклера, мм;

  5)    the number of sprinklers in the area of
operation;
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6)     the sprinkler nominal orifice size in

millimetres;

7)                 максимальна площа, яку захищає

один спринклер, м2;

8)               докладні робочі креслення з
розмірами та зазначенням таких даних:

  7)         the maximum area covered per
sprinkler in square metres;

8)         detailed and dimensioned working
drawings showing the following:

і) схема з відповідною вузловою точкою
або відповідною схемою трубопроводів,
яка використовується для визначення
розташування труб, з'єднань,
спринклерних зрошувачів і фасонних
частин, що потребують проведення
гідравлічного розрахунку;

  i) the node or pipe reference scheme
used to identify pipes, junctions,
sprinkler heads and fittings which need
hydraulic consideration;

іі) місцезнаходження площі для
розрахунку з найнесприятливішими
гідравлічними показниками;

  ii) the position of the hydraulically most
unfavourable area of operation;

ііі) місцезнаходження площі для
розрахунку з найсприятливішими
гідравлічними показниками;

  iii) the position of the hydraulically most
favourable area of operation;

іv) чотири спринклери, за якими
визначається розрахункова
інтенсивність;

  iv) the four sprinklers upon which the
design density is based;

v) висота над розрахунковим рівнем
кожної точки з визначеним тиском.

  v) the height above datum of each point
of identified pressure value.

е) для кожного задіяного спринклера:   e) for each operating sprinkler:

1) вузлова точка для спринклера або
номер для посилання;

  1) the sprinkler node or reference

number;

2) номінальне значення К-фактора (див.
EN 12259-1);

  2) the nominal K factor (see EN 12259-1);

           

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.

В Україні чинний ДСТУ EN 12259-1 (EN 12259-1, IDT).

 

3) витрата води, яка забезпечується
спринклером, л/хв;

  3) the flow through the sprinkler in litres
per minute;

4) тиск на вході до спринклера або
спринклерного вузла, бар.

  4) the inlet pressure to the sprinkler or
sprinkler assembly in bar.

f) для кожного трубопроводу, від якого
істотно залежать гідравлічні
характеристики:

  f) for each hydraulically significant pipe:

 

 

 

 

1)                   вузлова точка для спринклера або номер
для посилання;

2)          номінальний внутрішній діаметр, мм;

  1)     pipe node or other reference number;

2)     nominal bore in millimetres;
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3)          константа Хейзена-Вільямса;

4)          витрати води, л/хв;

5)          швидкість руху потоку води, м/с;

6)          довжина, м;

7)                   номери, типи та еквівалентна довжина
фасонних частин та компонентів, м;

8)          зміна статичного тиску з висотою, м;

9)          тиск на вході та виході, бар;

10)       втрата    на тертя, бар;

11)       позначення напрямку руху потоку.

3)     the Hazen-Williams constant;

4)     flow in litres per minute;

5)     velocity in metres per second;

6)     length in metres;

7)     numbers, types and equivalent length in metres
of fittings and components;

8)     static head change in metres;

9)     pressures at inlet and outlet in bar;

10)     friction loss in bar;

11)     indication of flow direction.

4.4.4 Водопостачання   4.4.4 Water supply  

4.4.4.1 Креслення водоживильників   4.4.4.1 Water supply drawings  

На кресленнях повинні бути зображені
водоживильники та трубопроводи на
ділянці від водоживильника до вузла
керування. Необхідно додавати пояснення
умовних познак. Також потрібно зазначати
місцезнаходження та тип запірних засувок
і зворотних клапанів, будь- яких клапанів,
що знижують тиск, витратомірів,
запобіжників зворотного потоку і будь-
яких з'єднань із трубопроводами, які
подають воду для інших потреб.

  The drawings shall show water supplies and
pipework therefrom up to the control valve
set. A key to the symbols shall be included.
The position and type of stop and non-return
valves and any pressure reducing valves,
water meters, back flow preventers and any
connections supplying water for other
services, shall be indicated.

 

4.4.4.2 Гідравлічний розрахунок   4.4.4.2 Hydraulic calculation  

Гідравлічний розрахунок повинен
підтверджувати, що за найменш
сприятливих умов водопостачання будуть
забезпечені необхідний тиск і витрата
води на вузлі керування.

  A hydraulic calculation shall show that the
minimum water supply characteristics are
capable of providing the required pressure
and flow at the control valve set.

 

4.4.4.3 Міська водопровідна мережа   4.4.4.3 Town main  

Якщо міська водопровідна мережа
забезпечує один чи два підводи води до
системи або якщо вона забезпечує
поповнення резервуара зменшеної
місткості, необхідно вказувати: а)
номінальний діаметр водопроводу;

  Where a town main forms one or both of the
supplies or provides infill to a reduced
capacity storage tank, the following details
shall be given:

a) the nominal diameter of the main;

 

b) чи подається вода у міський трубопровід
з двох боків або він є тупиковим. В
останньому випадку необхідно вказати
місцезнаходження найближчого
підключеного до нього водопроводу, в який
вода подається з обох боків;

  b) whether the main is double-end fed or
deadend; if dead-end, the location of the
nearest double-end fed main connected to it; 

с) графік залежності між тиском і витратами
води для міської водопровідної мережі,
отриманий в ході випробувань під час
максимального рівня водоспоживання. Графік
повинен бути побудований щонайменше на
трьох точках.

  c) the pressure/flow characteristic graph
of the town main determined by a test
at a period of peak demand. At least
three pressure/flow points shall be
obtained. The graph shall be corrected
for friction losses and static head
difference

 

           

 

Графік повинен враховувати втрати тиску на
тертя та зміну статичного тиску внаслідок

  between the test location and either
the control valve 'C' gauge or the
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різниці висоти на місці проведення
випробування і манометра С або впускного
клапана витратного резервуара залежно від
конкретних умов;

suction tank infill valve, as appropriate;

d) дату та час проведення випробування
міської водопровідної мережі;

  d) the date and time of the town main

test;

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.

Як дані, викладені у b), с), d), можуть використовуватися

технічні умови підприємств, які здійснюють

водопостачання об'єкта.

 

е) розміщення точки проведення
випробування міської водопровідної мережі
відносно вузла керування.

  e) the location of the town main test
point relative to the control valve set.

Якщо трубопровід є повністю
розраховуваним, необхідно зазначати такі
додаткові дані:

  Where the pipework is fully calculated
the following additional details shall be
given:

f) графік залежності між тиском і витратою
води, за яким можна визначити наявний
тиск за будь-якого значення витрат аж до
максимального рівня водоспоживання; д)
графік залежності між необхідним тиском і
витратами води на манометрі С вузла
керування для кожної секції при розрахунку
з найнесприятливішими гідравлічними
показниками (а за необхідності і з
найсприятливішими гідравлічними
показниками).

  5           a pressure/flow characteristic graph
indicating the available pressure at any
flow up to the maximum flow demand;

6             the demand pressure/flow
characteristic graph for each
installation for the hydraulically most
unfavourable (and if required the most
favourable) area of operation with
pressure taken as at the control valve 'C'
pressure gauge.

4.4.4.4 Насосна станція автоматичного
пожежогасіння

  4.4.4.4 Automatic pump set

Для кожної насосної станції автоматичного
по- жежогасіня необхідно зазначати такі
дані:

  The following details of each automatic
pump set shall be provided:

а) криву характеристик насоса для
найнижчого рівня води Х (рисунки 4 і 5), на
якій зазначено очікувані характеристики
насоса або насосів за умов роботи секції,
виміряних на манометрі С вузла керування;

  a) a pump characteristic curve for low
water level 'X' (see Figures 4 and 5),
showing the estimated performance of
the pump or pumps under installed
conditions at the control valve 'C'
gauge.

b) специфікацію насоса, надану
постачальником, із зазначенням таких
даних:

  b) the pump supplier's data sheet
showing the following:

1) графік напору, який створює насос;   1) the generated head graph;

2) графік споживання потужності;   2) the power absorption graph;

3) графік нормальної геометричної висоти
всмоктування (НГВВ);

  3) the net positive suction head (NPSH)

graph;

4) номінальну вихідну потужність кожного
первинного двигуна.

  4) a statement of the power output of
each prime mover.

 

 

 

с) специфікацію, надану монтувальником, із
зазначенням залежності між тиском і
витратами води на манометрі С вузла
керування для встановленої насосної

  c) the installer's data sheet showing the
pumpset installed performance
pressure/flow characteristics, at the
control valve 'C' gauge for normal water
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станції за нормального рівня води та
найнижчого рівня води Х (рисунки 4 і 5) та
на манометрі, встановленому на виході
насоса, за нормального рівня води;

level and for low water level 'X' (see
Figures 4 and 5), and at the pump outlet
pressure gauge for normal water level;

d) різницю висот між манометром С вузла
керування та манометром, встановленим
на виході насоса;

  d) the height difference between the
control valve 'C' gauge and the pump
delivery pressure gauge;

е) кількість секцій та клас (класи)
приміщень за класом пожежної небезпеки;

  e) the installation number and the
hazard classification(s);

f) фактичне та номінальне значення НГВВ
за максимального необхідного значення
витрати води;

  f) the available and the specified NPSH at
maximum required flow;

д) мінімальну глибину водяного покриття
заглибного насоса.

Якщо трубопровід є повністю
розраховуваним, необхідно зазначати такі
додаткові дані:

  g) the minimum depth of water cover of
submersible pumps.

Where the pipework is fully calculated
the following additional details shall be
provided:

h) графік залежності між необхідним тиском
і витратою води для розрахункової площі з
най- несприятливішими гідравлічними
показниками і розрахункової площі з
найсприятливішими гідравлічними
показниками за значення тиску,
виміряного манометром С вузла керування.

  h) the demand pressure/flow
characteristic for the hydraulically most
unfavourable and most favourable area of
operation calculated at the control valve
'C' gauge.

4.4.4.5 Резервуар системи пожежогасіння
Необхідно зазначати такі дані: а)
місцезнаходження;

  4.4.4.5 Storage tank

The following details shall be provided:

a) the location;

b) загальний об'єм резервуара;   b) the total volume of the tank;

с) корисний об'єм резервуара і тривалість
роботи;

  c) the effective capacity of the tank and

duration;

d) витрату води під час заповнення
резервуарів зменшеної місткості;

  d) the inflow for reduced capacity tanks;

е) відстань за вертикаллю між центральною
віссю насоса та мінімальним рівнем води "Х"
у резервуарі;

  e) the vertical distance between the
pump centre line and the tank low water
level 'X';

f) конструкційні особливості резервуара та
його покрівлі;

  f) structural details of the tank and roof;

д) рекомендовану періодичність
проведення планових ремонтних робіт, які
передбачають спорожнення резервуара;

  g) the recommended frequency of
scheduled repairs requiring emptying of
the tank;

h) захист від замерзання;   h) protection against freezing;

і) мінімальний і нормальний рівні води "Х" і
"N" (рисунок 4);

  i) low and normal water levels X and N
(see Figure 4);

j) відстань за висотою від напірного
резервуара до спринклера, розміщеного на
максимальній висоті.

  j) height of gravity tank above the highest
sprinkler.

 

4.4.4.6 Пневмобак   4.4.4.6 Pressure tank

Необхідно зазначати такі дані:   The following details shall be provided:

а) місцезнаходження;   a) the location;

b) загальний об'єм бака;   b) the total volume of the tank;
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с) об'єм запасу води;   c) the volume of stored water;

d) тиск повітря;   d) the air pressure;

е) відстань за вертикаллю від розміщеного
на максимальній висоті та (або)
гідравлічно най- віддаленішого
спринклера до дна резервуара;

  e) the height of the highest and/or
hydraulically most remote sprinkler above
the bottom of the tank;

f) відстань за вертикаллю від дна бака до
спринклерів, розміщених на мінімальній
висоті нижче дна резервуара;

g) особливості засобів заповнення.

  f)         the vertical distance of the lowest
sprinklers below the bottom of the tank;

g)    details of the means of refilling.

5 ПОВНОТА ЗАХИСТУ, ЯКИЙ
ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ СПРИНКЛЕРНОЮ
СИСТЕМОЮ

  5 EXTENT OF SPRINKLER PROTECTION

5.1 Будівлі та зони, які підлягають захисту

Якщо будівля підлягає захисту
спринклерною системою, то всі частини
цієї будівлі або сполученої з нею будівлі
повинні бути захищені спринклерною
системою, за винятком випадків, вказаних
у 5.1.1, 5.1.2 і 5.3.

Необхідно враховувати захист несучих
металоконструкцій

5.1.1 Допустимі винятки усередині будівлі

У наведених нижче випадках повинен
бути передбачений захист спринклерною
системою, але його можна не передбачати
після проведення належного аналізу
характеристик пожежної навантаги у
кожному з таких випадків:

  5.1 Buildings and areas to be protected

Where a building is to be sprinkler
protected, all areas of that building or of a
communicating building shall be sprinkler
protected, except in the cases indicated in
5.1.1 and 5.1.2 and 5.3.

Consideration should be given to the
protection of load bearing steel.

5.1.1 Permitted exceptions within a building

Sprinkler protection shall be considered in
the following cases, but may be omitted
after due consideration of the fire load in
each case:

а) для захисту санвузлів і туалетів (але не
гардеробних), які збудовано без
використання горючих матеріалів і які не
використовуються для їх зберігання;

  a) washrooms and toilets (but not
cloakrooms) of non-combustible materials
and which are not used to store
combustible materials;

b) для захисту огороджених сходів і
вертикальних шахт (наприклад, ліфтових
або технічних шахт), які збудовано без
використання горючих матеріалів і які є
протипожежними відсіками (див. 5.3);

  b) enclosed staircases and enclosed
vertical shafts (e.g. lifts or service shafts)
containing no combustible material and
constructed as a fire resistant separation
(see 5.3).

с) для захисту приміщень, захищених
іншими автоматичними системами
пожежогасіння (наприклад, системами
газового, порошкового пожежогасіння,
дренчерними системами);

  c) rooms protected by other automatic
extinguishing systems, (e.g. gas, powder
and water spray);

d) для захисту приміщень, у яких
проводяться вологі технологічні процеси,
наприклад, у яких знаходяться мокрі
частини папероробних машин.

  d) wet processes such as the wet end of
paper making machines.

 

 

 

 

5.1.2 Обов'язкові винятки

Не підлягають захисту спринклерною
системою такі приміщення будівель і
промислових підприємств:

  5.1.2 Necessary exceptions

Sprinkler protection shall not be provided in
the following areas of a building or plant:

а) силосні башти і бункери, що містять
речовини, які розширюються під час

  a) silos or bins containing substances which
expand on contact with water;
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контакту з водою;

b) простори поблизу промислових печей
або сушильних установок, соляних ванн,
плавильних установок та іншого
подібного обладнання, якщо ступінь
пожежної небезпеки може зростати у разі
використання води для пожежогасіння;

  b) in the vicinity of industrial furnaces or
kilns, salt baths, smelting ladles or similar
equipment if the hazard would be increased
by the use of water in extinguishing a fire;

с) простори, приміщення та місця, де
подавання води може бути небезпечним.

  c) areas, rooms or places where water
discharge might present a hazard.

Примітка. У цих випадках потрібно
розглядати можливість застосування
інших систем пожежогасіння (наприклад,
систем газового або порошкового
пожежогасіння).

  Note In these cases, other automatic
extinguishing systems should be
considered, (e.g. gas or powder).

5.2 Площі для складування зовні будівлі

Відстань між горючими матеріалами, які
зберігаються зовні, та будівлею,
захищеною спринклерною системою,
повинна відповідати нормативним
вимогам.

Якщо ці відстані не нормуються, то
відстань між горючими матеріалами, які
зберігаються зовні, та будівлею,
захищеною спринклерною системою,
повинна становити не менше ніж 10 м або
щонайменше у 1,5 раза перевищувати
висоту складування матеріалів, які
зберігаються.

  5.2 Storage in the open air

The distance between combustible
materials stored in the open air and the
sprinklered building shall correspond to
regulatory provisions in the place of use.

Where it is not regulated, the distance
between combustible materials stored in
the open air and the sprinklered building
shall be no less than 10 m or 1,5 times the
height of the stored material.

Примітка. Подібної протипожежної
перешкоди можна досягти
використанням протипожежної стіни або
відповідної загороджувальної системи
захисту.

  Note Such a fire resistant separation can be
achieved by a firewall or by a suitable
exposure protection system.

5.3 Протипожежна перешкода

Перешкода між частиною, захищеною
спринклерною системою, і частиною, не
захищеною нею, повинна мати межу
вогнестійкості, встановлену органом, який
має повноваження, але у жодному
випадку не менше ніж 60 хв. Двері
повинні самозачинятися або зачинятися
автоматично у разі виникнення пожежі.

  5.3 Fire resistant separation

The separation between a sprinkler
protected area and a non-protected area
shall have a fire resistance specified by the
authority but in no case less than 60 min.
Doors shall be self-closing or be closed
automatically in the event of fire.

Примітка. Під будівлею або її секцією,
захищеною спринклерною системою, не
повинні розташовуватися частини будівлі
або її секції, не захищені спринклерною
системою, за винятком випадків, вказаних
у 5.1.1 і 5.1.2.

  Note No part of an unsprinklered building or
section should be located vertically below a
sprinklered building or section except as
indicated in 5.1.1 and 5.1.2

 

5.4 Захист закритих просторів

Захисту спринклерною системою
підлягають закриті простори, висота між
верхнім і нижнім перекриттями яких,
тобто відстань за вертикаллю між
нижньою поверхнею підлоги та верхньою
поверхнею підвісної стелі або між
підлогою та нижньою частиною
фальшпідлоги перевищує 0,8 м.

  5.4 Protection of concealed spaces

If the height of the concealed space at roof
and floor exceeds 0,8 m, measured
between the underside of the roof and the
top of the suspended ceiling or between
the floor and the underside of the raised
floor, these spaces shall be sprinkler
protected.

Якщо висота закритого простору між
верхнім і нижнім перекриттями не
перевищує 0,8 м, то такі закриті простори
підлягають захисту спринклерною
системою лише у тому разі, коли вони
містять горючі матеріали або їх
конструкції виконані з горючих
матеріалів. Дозволяється прокладання в
одному лотоку не більше п'ятнадцяти

  If the height of the concealed space at roof
and floor is no greater than 0,8 m, the
spaces shall be sprinkler protected only if
they contain combustible materials or are
constructed with combustible materials.
Electrical cables with voltage less than
250V, single phase, with a maximum of 15
cables per tray, are allowed.
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однофазних електричних кабелів із
напругою не більше ніж 250 В.

Захист закритих просторів повинен
відповідати класу пожежної небезпеки
LH, якщо основне приміщення належить
до класу LH, та ОН1 в усіх інших випадках.
Вимоги щодо прокладання трубопроводів
викладено у 17.3.

  The protection in the concealed space
shall be to LH when the main hazard class
is LH, and OH1 in all other cases. See 17.3
for the pipework arrangement.

5.5 Відстань за вертикаллю між
спринклерами, розміщеними на
максимальній і мінімальній висоті

Якщо відстань за вертикаллю між
спринклерами, розміщеними на
максимальній і мінімальній висоті в одній
системі або будівлі, перевищує 45 м, то
необхідно виконувати вимоги, викладені у
додатку Е.

Відстань за вертикаллю між
спринклерами, розміщеними на
максимальній і мінімальній висоті в одній
секції (тобто підключеними до одного
вузла керування), не повинна
перевищувати 45 м.

  5.5 Height difference between the highest
and lowest sprinklers

Where the height difference between the
highest and lowest sprinklers in a system
or building exceeds 45 m the
requirements of annex E shall be applied.

The height difference between the highest
and lowest sprinkler on an installation (i.e.
connected to a single control valve set)
shall not exceed 45 m.

6 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ I
ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА

  6 CLASSIFICATION OF OCCUPANCIES AND
FIRE HAZARDS

6.1 Загальні положення

Клас приміщення за пожежною
небезпекою, на який треба розраховувати
спринклерну систему, необхідно
визначати перед початком проектних
робіт.

Будівлі та приміщення, що підлягають
захисту автоматичною спринклерною
системою, повинні бути віднесені до класу
низької, середньої або високої пожежної
небезпеки.

Клас приміщення залежить від його типу і
характеристик пожежної навантаги.
Приклади приміщень наведено у додатку
А.

Якщо частини, які мають різні класи за
пожежною небезпекою, сполучаються між
собою відкритими прорізами, то вимоги
до приміщень із більш високим класом
пожежної небезпеки повинні бути
застосовані щонайменше для двох
наступних рядів спринклерів у частині
приміщення, яке має нижчу пожежну
небезпеку.

  6.1 General

The hazard class to which the sprinkler
system is to be designed shall be
determined before the design work is
begun.

The buildings and areas to be protected by
the automatic sprinkler system shall be
classified as Light Hazard, Ordinary
Hazard or High Hazard.

This classification depends on the
occupancy and the fire load. Examples of
occupancies are given in annex A.

Where there are areas in open
communication having different hazard
classification, the higher design criteria
shall be extended at least two rows of
sprinklers into the area with the lower
classification.

6.2 Класи пожежної небезпеки

Будівлі та їх частини, які підлягають
захисту та у яких наявне одне або більше
приміщень і джерел пожежної небезпеки,
повинні бути віднесені до відповідного
класу пожежної небезпеки згідно з
положеннями, викладеними нижче.

  6.2 Hazard classes

Buildings or areas to be protected which
contain one or more of the following
occupancies and fire hazards shall be
classified as belonging to the appropriate
hazard class, as follows:

6.2.1 Приміщення з низькою пожежною
небезпекою LH

Це приміщення з низькою
характеристикою пожежної навантаги, у
яких наявні матеріали з низькою
горючістю і жоден відсік яких не має площі
понад 126 м2 із межею вогнестійкості
щонайменше 30 хв. Приклади подано у
додатку А.

  6.2.1 Light Hazard - LH

Occupancies with low fire loads and low
combustibility and with no single
compartment greater than 126 m2 with a
fire resistance of at least 30 min. See annex
A for examples.

6.2.2 Приміщення з середньою пожежною 6.2.2 Ordinary Hazard - OH
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небезпекою ОН

Це приміщення, де переробляються або
виробляються горючі матеріали, які мають
середню горючість, з середньою
характеристикою пожежної навантаги.
Приклади подано у додатку А.

Приміщення з середньою пожежною
небезпекою ОН поділяються на чотири
групи: - ОH1 - приміщення з середньою
пожежною небезпекою групи 1;

  Occupancies where combustible
materials with a medium fire load and
medium combustibility are processed or
manufactured. See annex A for examples.

Ordinary Hazard - OH, is sub-divided into
4 groups:

- OH1, Ordinary Hazard Group 1;

 

-  ОH2 - приміщення з середньою
пожежною небезпекою групи 2;

-  ОH3 - приміщення з середньою
пожежною небезпекою групи 3;

-  ОH4 - приміщення з середньою
пожежною небезпекою групи 4.

  -       OH2, Ordinary Hazard Group 2;

-       OH3, Ordinary Hazard Group 3;

-       OH4, Ordinary Hazard Group 4.

Складування матеріалів
допускається у приміщеннях,
віднесених до груп ОH1, ОH2 і ОH3,
за умови дотримання таких умов:

a)                 рівень захисту усього
приміщення повинен відповідати
щонайменше групі ОH3;

b)         не допускається перевищення
максимальної висоти складування
згідно з таблицею 1;

  Materials may be stored in occupancies
classified as OH1, 2 and 3 provided the
following conditions are met:

a)         the protection throughout the room shall
be designed to at least OH3;

b)     the maximum storage heights shown in
Table 1 shall not be exceeded;

с) максимальна площа складування
повинна становити 50 м2 для будь-
якого одиничного блока матеріалів,
які зберігаються, а відстань
навкруги блоків повинна становити
не менше ніж 2,4 м.

  c) the maximum storage areas shall be 50 m2

for any single block, with no less than 2,4 m
clearance around the block.

Якщо виробниче приміщення
належить до групи ОH4, то площі
складування необхідно відносити
до класу HHS.

  When the process occupancy is classified as
OH4, storage areas shall be treated as HHS.

 

 

 

Таблиця 1 - Максимальна висота складування для приміщень групи OH3

Table 1 - Maximum storage heights for OH3 protection

Категорія матеріалів
складованої продукції

Storage Category

Максимальна висота складування (примітка 1), м Maximum storage height
(see Note 1), m

Безстелажне або штабельне
складування (ST-1 - див. 6.3.2) Free
standing or block storage (ST1 - see

6.3.2)

Решта випадків (ST-2 - ST-6 - див. 6.3.2)
All other cases (ST2 - ST6 - see 6.3.2)

Категорія I Category I 4,0 3,5

Категорія II Category II 3,0 2,6

Категорія III Category III 2,1 1,7

Категорія IV Category IV 1,2 1,2
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Примітка. Якщо висота складування перевищує ці значення, див. 6.2.3.1 і 7.2

Note For storage heights exceeding these values, see 6.2.3.1. and 7.2.

 

 

6.2.3 Приміщення з високою пожежною
небезпекою HH

  6.2.3 High Hazard - HH

6.2.3.1 Виробничі приміщення з високою
пожежною небезпекою HHP

  6.2.3.1 High Hazard, Process - HHP

До виробничих приміщень із високою
пожежною небезпекою належать
приміщення, у яких обертаються
матеріали з високою горючістю, здатні
спричиняти і швидко поширювати
інтенсивне горіння.

  High Hazard, Process, covers
occupancies where the materials
concerned have a high fire load and
high combustibility and are capable of
developing a quickly spreading or
intense fire.

Приміщення класу HHP поділяється на
чотири

групи:

-               HHP1 - виробничі приміщення з
високою пожежною небезпекою групи 1;

-               HHP2 - виробничі приміщення з
високою пожежною небезпекою групи 2;

-               HHP3 - виробничі приміщення з
високою пожежною небезпекою групи 3;

-               HHP4 - виробничі приміщення з
високою пожежною небезпекою групи 4.

  HHP is sub-divided into four groups:

-        HHP1, High Hazard Process Group 1;

-        HHP2, High Hazard Process Group

2;

-        HHP3, High Hazard Process Group

3;

-        HHP4, High Hazard Process Group

4.

Примітка. Приміщення групи HHP4, як
правило, захищають дренчерними
системами, на які цей стандарт не
поширюється.

  Note HHP4 hazards are usually
protected by deluge systems, which
are not within the scope of this
standard.

6.2.3.2 Складські приміщення з високою
пожежною небезпекою HHS До
складських приміщень з високою
пожежною небезпекою належать
приміщення для складування виробів,
де висота зберігання перевищує
граничні значення, наведені у 6.2.2.
Приміщення класу HHS поділяється на
чотири категорії:

  6.2.3.2 High Hazard, Storage - HHS

High Hazard, Storage, covers the
storage of goods where the height of
storage exceeds the limits given in
6.2.2.

High Hazard, Storage - HHS, is sub-
divided into four categories:

9)   HHS1 - складські приміщення з
високою пожежною небезпекою
категорії I;

10) HHS2 - складські приміщення з
високою пожежною небезпекою
категорії II;

11) HHS3 - складські приміщення з
високою пожежною небезпекою
категорії III;

12) HHS4 - складські приміщення з
високою пожежною небезпекою
категорії IV.

  9)           HHS1, High Hazard Storage

Category I;

10)     HHS2, High Hazard Storage

Category II;

11)     HHS3, High Hazard Storage

Category III;

12)     HHS4, High Hazard Storage

Category IV.

Примітка. Приклади наведено у  Note Examples are given in annex B
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додатках В і С. and annex C.

6.3 Складування

6.3.1 Загальні положення

  6.3 Storage 6.3.1 General

Сумарна пожежна небезпека виробів,
які зберігаються, залежить від горючості
матеріалів, у тому числі їх упаковки, а
також конфігурації складування.

  The overall fire hazard of stored goods
is a function of the combustibility of
the materials being stored, including
their packaging, and of the storage
configuration.

Щоб визначити необхідні розрахункові
критерії з урахуванням типу виробів, які
зберігаються, необхідно дотримуватись
схеми, зображеної на рисунку 2.

  To determine the required design
criteria when stored goods are
involved, the procedure shown in
Figure 2 shall be followed.

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Блок-схема для визначення класу складського приміщення за рівнем пожежної небезпеки

Figure 2 - Flow chart for determining the class required for storage

Примітка. Якщо жоден з цих додатків не
можна повністю застосувати, але наявні
дані повномасштабних вогневих
випробувань, то такі дані можуть бути
використані для встановлення вихідних
даних для розрахунку.

  Note Where none of these annexes is fully
applicable, and large scale fire test data
are available, it can be appropriate to use
such data to establish design criteria.

6.3.2 Конфігурації складування

Конфігурації складування класифікуються

так:

- ST1: безстелажне або штабельне
складування;

- SТ2: складування на стелажах в один ряд
з проходами завширшки не менше ніж 2,4
м;

- SТ3: складування на стелажах у декілька
рядів (включаючи використання спарених
рядів);

- SТ4: складування на стояках зі стелажами
(на ярусних стелажах із полицями);

- SТ5: складування на суцільних або
несуцільних полицях завширшки не
більше ніж 1 м;

- SТ6: складування на суцільних або
несуцільних полицях завширшки більше
ніж 1 м і менше ніж 6 м.

  6.3.2 Storage Configuration

The storage configuration shall be
classified as

follows:

-      ST1: free standing or block stacking;

-      ST2: post pallets in single rows, with
aisles not less than 2,4 m wide;

-      ST3: post pallets in multiple (including
double) rows;

-           ST4: palletized rack (beam pallet

racking);

-      ST5: solid or slatted shelves 1 m or less

wide;

-      ST6: solid or slatted shelves over 1 m
and no more than 6 m wide;

Типові приклади конфігурацій
складування наведено на рисунку 3.

  Typical examples of storage
configurations are given in Figure 3.

Примітка. Для кожного способу
складування існують специфічні
обмеження щодо висоти зберігання
залежно від типу та конструкції
спринклерних систем (див. 7.2).

  Note For each storage method, there are
specific limitations to storage heights
depending on the type and design of
sprinkler systems (see 7.2).

Для ефективного захисту спринклерною
системою необхідно дотримуватись
обмежень і вимог, викладених у таблиці 2.

  In order for sprinkler protection to be
effective, the limitations and protection
requirements of Table 2 shall be met.
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Таблиця 2 - Обмеження та вимоги щодо захисту різних конфігурацій складування

Table 2 - Limitations and protection requirements for different storage configurations

 

Конфігурація
складування

Storage
Configuration

Планувальні обмеження

Layout limitations

Додатковий захист до
захисту

спринклерами,
розміщеними під
стелею або дахом

Protection in addition
to sprinklers at ceiling

or roof

Примітки до таблиці,
які використовуються
Applicable table Notes

ST1 Складування повинне обмежуватись
блоками, площа поперечного
перерізу яких не перевищує 150 м2

для категорій III та IV Storage shall be
confined to blocks not exceeding 150
m2 in plan area for C III and IV

Не потрібен None 2, 3

ST2 Ширина проходів між рядами
повинна бути не меншою ніж 2,4 м
Aisles between rows shall be not less
than 2,4 m wide

Не потрібен None 2

ST3 Складування повинне обмежуватись
блоками, площа поперечного
перерізу яких не перевищує 150 м2

Storage shall be confined to blocks not
exceeding 150 m2 in plan area

Не потрібен None 2

ST4 Ширина проходів між рядами не
менше ніж 1,2 м

Aisles separating rows are equal or
greater than 1,2 m wide

Рекомендується
передбачати
спринклери,
розміщені на
проміжному рівні

Intermediate
sprinklers are
recommended.

1, 2

Ширина проходів між рядами менше
ніж 1,2 м

Aisles separating rows are less than 1,2
m wide.

Необхідно
передбачати
спринклери,
розміщені на
проміжному рівні

Intermediate
sprinklers are
required.

1, 2

ST5 Проходи між рядами завширшки не
менше ніж 1,2 м або блоки
складованої продукції, площа
поперечного перерізу яких не
перевищує 150 м2

Either the aisles separating rows shall
be no less than 1,2 m wide, or storage
blocks shall be no more than 150 m2 in
plan area.

Рекомендується
передбачати
спринклери,
розміщені на
проміжному рівні

Intermediate
sprinklers are
recommended.

1, 2

 

 

Кінець табл. 2

Конфігурація
складування

Storage Configuration

Планувальні обмеження Layout limitations
р

ST6 Проходи між рядами завширшки не менше 1,2 м або блоки складованої Н
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продукції, площа поперечного перерізу яких не перевищує 150 м2 Either the
aisles separating rows shall be no less than 1,2 m wide, or storage blocks shall be no
more than 150 m2 in plan area.

п
в
в
в
ї
к

I
c
A
s
s

Примітка 1. Якщо відстань за вертикаллю від перекриття до найвищого рівня складованих виробів пере
спринклери.

Note 1 When the ceiling is more than 4 m above the highest level of stored goods, intermediate levels of in-rac

Примітка 2. Блоки складованої продукції повинні бути відділені проходами завширшки не менше ніж 2,4

Note 2 Storage blocks should be separated by aisles no less than 2,4 m wide.

Примітка 3. Складування повинне обмежуватись блоками, площа поперечного перерізу яких не переви

Note 3 Storage should be confined to blocks not exceeding 150 m2 in plan area for C I and C II.

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.

Тут і надалі ЕuгосІаss А1 та А2 треба розуміти як такі, що відповідно належать до класу горючості НГ або
Г1 згідно ДБН В 1.1-7.

 

 

 

 

1 - безстоякове складування ST1 (free-standing storage (ST1)); 2 - складування на стояках зі стелажами ST4
(palletized rack (ST4)); 3 - складування на стелажах в один ряд ST2 (post-pallet storage (ST2)); 4 -
складування на стелажах у декілька рядів ST3 (post-pallet storage (ST3)); 5 - складування на суцільних або
несуцільних полицях ST 5/6 (solid or slatted shelves (ST 5/6))

Рисунок 3 - Конфігурації складування

Figure 3 - Storage configuration

 

 

 

7 ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ГІДРАВЛІЧНОГО
РОЗРАХУНКУ

  7 HYDRAULIC DESIGN CRITERIA

7.1 Приміщення класів LН, ОН і ННР   7.1 LH, OH and HHP

Значення розрахункової інтенсивності
зрошування повинно бути не меншим
ніж відповідне значення, вказане у
цьому розділі, з урахуванням усіх
стельових або дахових спринклерів,

  The design density shall be no less than
the appropriate value given in this clause
when all the ceiling or roof sprinklers in
the room concerned, or in the area of
operation, whichever is the fewer, plus any
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розташованих у приміщенні, яке
захищається, або на розрахунковій
площі, залежно від того, що є меншим, а
також будь-яких внутрішньостелажних і
додаткових спринклерів. Мінімальні
вимоги щодо розрахункової
інтенсивності зрошування і площі для
розрахунку для приміщень класів LH,
ОН і ННР наведено у таблиці 3. Для
систем, які захищають приміщення
класу ННS, необхідно застосовувати
вимоги 7.2.

in-rack sprinklers and supplementary
sprinklers, are in operation. The minimum
requirements for design density and area
of operation for LH, OH and HHP classes
are given in Table 3. For HHS systems, 7.2
shall be applied.

Примітка. Для попередньо
розраховуваних систем вихідні дані для
розрахунку встановлюють шляхом
застосування вимог до водоживильників
і трубопроводу, встановлених в інших
частинах цього стандарту (див. 7.3, 9.3.2.2 і
10.7).

  Note For pre-calculated systems, the
design criteria are achieved by the
application of water supply and piping
requirements stated elsewhere in this
standard (see 7.3, 9.3.2.2 and 10.7).

Таблиця 3 - Вихідні дані для розрахунку систем захисту приміщень класів LH, OH і HHP

Table 3 - Design criteria for LH, OH and HHP

Клас

пожежної

небезпеки
Hazard Class

Розрахункова
інтенсивність

зрошування, мм/хв
Design Density,

mm/min

Площа для розрахунку, м2 Area of Operation, m2

Водозаповнена система або
система попередньої дії Wet or

pre-action

Повітряна або водоповітряна
система Dry or alternate

LH 2,25 84 Не допускається. Застосовувати
як для приміщень класу OH1 Not

allowed Use OH1

OH1 5,0 72 90

OH2 5,0 144 180

OH3 5,0 216 270

OH4 5,0 360 Не допускається. Застосовувати
як для приміщень класу HHP1

Not allowed Use HHP1

HHP1 7,5 260 325

HHP2 10,0 260 325

HHP3 12,5 260 325

HHP4 Дренчерна система (див. примітку) deluge (see Note)

Примітка. Потрібне спеціальне обґрунтування. Цей стандарт не поширюється на дренчерні
системи.

Note Needs special consideration. Deluge systems are not covered by this standard.

 

 

 

7.2 Складські приміщення з високою
пожежною небезпекою ННS

  7.2 High Hazard Storage - HHS

7.2.1 Загальні положення   7.2.1 General

Спосіб захисту, визначення The type of protection and determination
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розрахункової інтенсивності
зрошування та розрахункової площі
залежать від горючості виробу (або
декількох виробів) та його упаковки
(у тому числі піддонів), а також
способу та висоти складування. Для
різних способів складування
необхідно застосовувати специфічні
обмеження, описані у розділі 6.

  of the design density and area of operation
are dependent on the combustibility of
the product (or mix of products) and its
packaging (including the pallet) and the
method and height of storage. Specific
limitations apply to the various types of
storage methods as detailed in clause 6.

7.2.2 Захист із використанням
спринклерів, розміщених тільки на
стелі або даху

  7.2.2 Ceiling or roof protection only

У таблиці 4 наведено значення
розрахункової інтенсивності та
площі для розрахунку відповідно до
категорії та максимальної
допустимої висоти складування для
різних типів складування у разі
використання спринклерів,
розміщених тільки поблизу від
поверхні стелі або даху. Зокрема,
значення висоти складування,
наведені у таблиці, вважаються
максимальними, за яких
забезпечується ефективність захисту
спринклерною системою, коли
спринклери розміщено лише
поблизу від поверхні стелі або даху.

  Table 4 specifies the appropriate design
density and area of operation according to
the category and maximum permitted
storage height for the various types of
storage with roof or ceiling protection only.
More specifically, the storage heights
indicated in the table are considered the
maximum for efficient sprinkler protection
where sprinklers are only provided at the
roof or ceiling.

Примітка 1. Відстань між точкою, яка
відповідає максимально допустимій
висоті складування, та стельовими
або даховими спринклерами не
повинна перевищувати 4 м.

  Note 1 The distance between the
maximum permitted storage height and
the roof or ceiling sprinklers should not
exceed 4 m.

Якщо висота складування
перевищує наведені граничні
значення або якщо відстань між
верхньою поверхнею складованих
виробів та перекриттям або дахом
перевищує 4 м, необхідно
встановлювати проміжні
внутрішньостелажні спринклери
згідно з 7.2.3.

  Where storage heights exceed these limits
or where the distance between the top of
the storage and the roof or ceiling exceeds
4 m, intermediate levels of in-rack
sprinklers shall be provided as per 7.2.3
below.

Примітка 2. Зміна висоти
складування, висоти будівлі та
стельового проміжку (відстані за
вертикаллю між стельовими або
даховими спринклерами та
верхньою поверхнею складованих
виробів) суттєво впливає на
ефективність захисту спринклерною
системою та необхідну розрахункову
інтенсивність зрошування.

  Note 2 Storage height, building height
and ceiling clearance (the vertical distance
between the roof or ceiling sprinklers and
the top of the storage) are all significant
variables contributing to the effectiveness
and required design density of sprinkler
protection.

7.2.3 Внутрішньостелажні
спринклери, які розміщуються на
проміжних рівнях

  7.2.3 Intermediate level in-rack sprinklers

7.2.3.1 Якщо у внутрішньостелажному
просторі на проміжних рівнях
розміщено більше ніж 50
спринклерів, то вони не повинні
живитися від того самого вузла
керування, що й дахові або стельові
спринклери. Діаметр проходу вузла
керування повинен бути не меншим
за 100 мм.

  7.2.3.1 Where more than 50 intermediate
level sprinklers are installed in the racks,
they shall not be fed from the same control
valve set as the roof or ceiling sprinklers.
The control valve set shall be not less than
100 mm diameter.
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7.2.3.2 Мінімальне значення
розрахункової інтенсивності
зрошування для дахових або
стельових спринклерів повинно
становити 7,5 мм/хв для розрахункової
площі 260 м2. У разі складування
виробів вище рівня, на якому
встановлено проміжні спринклери,
розрахункові критерії для дахових
або стельових спринклерів повинні
відповідати значенням, наведеним у
таблиці 5.

  7.2.3.2 The design density for the roof or
ceiling sprinklers shall be a minimum of
7,5 mm/min over an area of operation of
260 m2. If goods are stored above the
highest level of intermediate protection,
the design criteria for the roof or ceiling
sprinklers shall be taken from Table 5.

7.2.3.3 Для гідравлічного розрахунку
необхідно приймати випадок
одночасної роботи трьох спринклерів,
які знаходяться у гідравлічно най-
віддаленішому місці на кожному рівні
розміщення внутрішньостелажних
спринклерів; у цьому разі для
розрахунку береться до трьох рівнів.
Якщо ширина проходів між
стелажами становить 2,4 м або більше,
то для розрахунку необхідно брати
лише один стелаж. Якщо ширина
проходів між стелажами менша ніж
2,4м, але не менша ніж 1,2 м, то для
розрахунку необхідно брати два
стелажі. Якщо ширина проходів між
стелажами менша ніж 1,2 м, то для
розрахунку необхідно брати три
стелажі.

  7.2.3.3 For the purposes of hydraulic
calculation it shall be assumed that 3
sprinklers are operating simultaneously
at the most hydraulically remote position
on each level of in-rack sprinklers, up to a
maximum of three levels. Where rack
aisles are 2,4 m or more in width only one
rack need be assumed to be involved.
Where rack aisles are less than 2,4 m but
greater than or equal to 1,2 m in width,
two racks shall be assumed to be
involved. Where rack aisles are less than
1,2 m in width, three racks shall be
assumed to be involved.

Примітка. Не обов'язково розглядати
випадок одночасного
спрацьовування більше ніж трьох
рядів спринклерів у вертикальній
площині, а також більше ніж трьох
рядів спринклерів у горизонтальній
площині.

  Note It is not necessary to assume
simultaneous operation of more than
three rows of sprinklers in the vertical
plane nor more than three rows of
sprinklers in the horizontal plane.

7.2.3.4 Внутрішньостелажні
спринклери та пов'язані з ними
стельові спринклери повинні бути
завжди повністю розраховуваними
(див. 13.1.1).

  7.2.3.4 In-rack sprinklers and the
associated ceiling sprinklers shall always
be fully calculated (see 13.1.1).

Примітка. Мінімальний тиск на будь-
якому спринклерному зрошувачі,
який працює, становить 2,0 бар (див.
13.4.4).

  Note The minimum pressure at any
operating sprinkler is 2,0 bar (see 13.4.4).

 

Таблиця 4 - Вихідні дані для розрахунку систем для захисту приміщень класу HHS з використанням

спринклерів, розміщених тільки поблизу від поверхні стелі або даху

Table 4 - Design criteria for HHS with roof or ceiling protection only

  Максимальна допустима висота   Розрахункова

площа

  складування (примітка 1), м Розрахункова (для

водозаповненої

Конфігурація Maximum permitted storage height інтенсивність системи або

системи

складування   (see Note 1), m   зрошування, попередньої дії)
(примітка 2), м2

        мм/хв

Storage Категорія Категорія Категорія Категорія Design density Area of operation
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configuration

  Category Category Category Category mm/min (wet or preaction

system

  I II III IV   (see Note 2)), m2

  5,3 4,1 2,9 1,6 7,5  

  6,5 5,0 3,5 2,0 10,0  

  7,6 5,9 4,1 2,3 12,5 260

ST1

Безстелажне

або

  6,7 4,7 2,7 15,0  

штабельне

складу

  7,5 5,2 3,0 17,5  

вання            

Free standing or

block

    5,7 3,3 20,0  

stacking     6,3 3,6 22,5  

      6,7 3,8 25,0 300

      7,2 4,1 4,4 27,5 30,0  

  4,7 3,4 2,2 1,6 7,5  

ST2

Складування

на

5,7 4,3 2,6 2,0 10,0  

стоякових

піддонах

6,8 5,0 3,2 2,3 12,5 260

на стелажах в

один

  5,6 3,7 2,7 15,0  

ряд;   6,0 4,1 3,0 17,5  

Post pallets in

single

           

rows     4,4 3,3 20,0  

ST4

Складування

на

    4,8 3,6 22,5  

піддонах на

стелажах

    5,3 3,8 25,0 300

Palletized racks     5,6 6,0 4,1 4,4 27,5 30,0  

ST3 4,7 3,4 2,2 1,6 7,5  
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Складування

на

стоякових

піддонах

5,7 4,2 2,6 2,0 10,0  

на стелажах у

декіль-

  5,0 3,2 2,3 12,5  

ка рядів;       2,7 15,0  

Post pallets in

multiple

      3,0 17,5  

rows       260

ST5 і/ and ST6

Скла

         

дування на

суцільних

           

або

несуцільних

поли-

           

цях            

Solid or slatted            

shelves            

 

 

Кінець табл. 4

Примітка 1. Відстань за вертикаллю від підлоги до відбивачів спринклерів зменшена на 1 м

або найвище

значення, наведене у таблиці, залежно від того, яке із значень менше.

Note 1 The vertical distance from the floor to the sprinkler deflectors, minus 1 m, or the highest

value shown in the

table, whichever is the lower.

Примітка 2. Не рекомендується застосовувати повітряні та водоповітряні системи для захисту

складських

приміщень класу HHS особливо у разі складування матеріалів з високою горючістю (вищих

категорій) та

більшої висоти складування. Якщо існує необхідність встановлення повітряної або

водоповітряної системи,

розрахункову площу необхідно збільшити на 25 %.

Note 2 Dry and alternate systems should be avoided on High Hazard storage especially with the

more combustible
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products (the higher categories) and the higher storage. Should it nonetheless be necessary to

install a dry or

alternate system, the area of operation should be increased by 25 %.

 

Таблиця 5 - Вихідні дані для розрахунку стельових або дахових спринклерів у разі застосування з
внутрішньостелажними спринклерами

Table 5 - Design criteria for roof or ceiling sprinklers with in-rack sprinklers

 

Конфігурація
складування Storage

configuration

Максимальна допустима висота
складування над верхнім рівнем

розміщення внутрішньостелажних
спринклерів (примітка 1), м Maximum
permitted storage height above the top
level of in-rack protection (see Note 1), m

Розрахункова
інтенсивність
зрошування,

мм/хв Design
density

Розрахункова
площа (для

водозаповненої
системи або

системи
попередньої дії)
(примітка 2), м2

Area of operation

  Категорія
Category I

Категорія
Category II

Категорія
Category

III

Категорія
Category

IV

mm/min (wet or preaction
system (see Note

2)), m2

ST4 Складування на
піддонах на стелажах
Palletized racks

3,5 3,4 2,2

2,6

3,2

3,5

1,6

2,0

2,3

2,7

7,5

10,0

12,5

15,0

260

ST5 і/and ST6 Скла     2,2 1,6 7,5  

дування на суцільних
або несуцільних
полицях

Solid or slatted shelves

3,5 3,4 2,6

3,2

2,0

2,3

2,7

10,0

12,5

15,0

260

Примітка 1. Відстань за вертикаллю від найвищого рівня розміщення внутрішньостелажних
спринклерів до верхнього рівня складованих виробів.

Note 1 The vertical distance from the highest level of in-rack sprinklers to the top of the storage.

Примітка 2. Не рекомендується застосовувати повітряні та водоповітряні системи для захисту
складських приміщень класу HHS особливо у разі складування матеріалів з високою горючістю
(вищих категорій) та більшої висоти складування. Якщо існує необхідність встановлення
повітряної або водоповітряної системи, розрахункову площу необхідно збільшити на 25 %.

Note 2 Dry and alternate systems should be avoided on High Hazard storage especially with the more
combustible products (the higher categories) and the higher storage. If it is, nonetheless, necessary to
install a dry or alternate system, the area of operation should be increased by 25%.

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Вимоги до тиску та витрат
води для попередньо
розраховуваних систем

  7.3 Pressure and flow requirements for pre-calculated
systems
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7.3.1 Системи, які захищають
приміщення класів LH і ОН

  7.3.1 LH and OH systems

Водоживильник повинен
забезпечувати на кожному
вузлі керування відповідний
тиск і витрати води, не нижчі за
значення, вказані у таблиці 6.
Місцеві втрати тиску через
тертя і перепад геометричної
висоти між водоживильником і
кожним вузлом керування
необхідно розраховувати
окремо.

  The water supply shall be capable of providing not less
than the appropriate flows and pressures specified in
Table 6 at each control valve set. The pressure loss due
to friction and static head between the water supply
and each control valve set shall be calculated
separately.

 

 

Таблиця 6 - Вимоги до тиску та витрат води для попереднього розраховуваних систем, які захищають
приміщення класів LH і OH

Table 6 - Pressure and flow requirements for pre-calculated LH and OH systems

Клас пожежної небезпеки Hazard Class Витрата,

л/хв Flow
l/min

Тиск на вузлі
керування,

бар Pressure
at the control
valve set bar

Максимальна
необхідна

витрата, л/хв

Maximum
demand flow

l/min

Тиск на вузлі
керування,

бар Pressure
at the control
valve set bar

LH (захист водозаповненою системою або
системою попередньої дії) LH (Wet and pre-
action)

225 2,2+ ps - -

OH1 Захист водозаповненою системою або
системою попередньої дії OH1 Wet and pre-
action

375 1,0+ ps 540 0,7 + ps

OH1 Захист повітряною або
водоповітряною системами; Dry and
alternate

OH2 Захист водозаповненою системою або
системою попередньої дії Wet and pre-
action

725 1,4+ ps 1000 1,0 + ps

OH2 Захист повітряною або
водоповітряною системами; Dry and
alternate

OH3 Захист водозаповненою системою або
системою попередньої дії Wet and pre-
action

1100 1,7+ ps 1350 1,4 + ps

OH3 Захист повітряною або
водоповітряною системами; Dry and
alternate

OH4 Захист водозаповненою системою або
системою попередньої дії Wet and pre-
action

1800 2,0+ ps 2100 1,5 + ps

Примітка. ps - втрата статичного напору через різницю висоти між спринклером, розміщеним на
максимальній висоті у певній трубопровідній мережі, і манометром "С" вузла керування, бар.

Note ps is the static head loss due to the height of the highest sprinkler in the array concerned above
the control valve set 'C' gauge, in bar.

 

 

 

7.3.2 Системи захисту приміщень
класів HHP і HHS, що не
передбачають використання

  7.3.2 HHP and HHS systems without in-
rack sprinklers
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внутрішньостелажних
спринклерів

7.3.2.1 Водоживильник повинен
забезпечувати у розрахунковій
точці, розташованій на
найбільшій висоті, значення тиску
та витрати води, не нижчі за
значення, вказані у таблиці 7, або
відповідні значення, вказані у
7.3.2.2 - 7.3.2.5. Потрібне значення
робочого тиску на вузлі
керування під час роботи системи
повинне визначатися як сума
тиску у розрахунковій точці,
величини, еквівалентної тиску
для різниці висот між вузлом
керування та спринклером,
розміщеним на максимальній
висоті після розрахункової точки, і
втрати тиску під час протікання
води у трубопроводі від вузла
керування до розрахункової
точки.

  7.3.2.1 The water supply shall be capable
of delivering at the highest design
point not less than the appropriate flow
and pressure specified in Table 7, or as
modified in 7.3.2.2 to 7.3.2.5. The total
requirement for the running pressure at
the control valve set shall be the sum of
the pressure at the design point, the
pressure equivalent of the difference in
height between the control valve set
and the highest sprinkler downstream
of the design point and the pressure
loss for the flow in the piping from the
control valve set to the design point.

 

Таблиця 7 - Вимоги до тиску та витрати води для попередньо розраховуваних секцій, які проектуються
відповідно до таблиць 32-35

Table 7 - Pressure and flow requirements for pre-calculated installations designed using Tables 32 to 35

Розрахункова
інтенсивність
зрошування,

мм/хв Design
Density mm/min

Максимальна потрібна витрата, л/хв
Maximum demand flow, l/min

Тиск у розрахунковій точці,
розміщеній на максимальній висоті pd,
бар Pressure at the highest design point

(pd), bar

Площа для розрахунку одного
спринклера, м2 Area of operation per

sprinkler, m2

Для водозаповнених

секцій і секцій із
системою

попередньої дії Wet
or pre-action

Для повітряних і
водоповітряних

секцій Dry or
alternate

6 7 8 9

(1) Із діаметром трубопроводу згідно з таблицями 32 і 33 та спринклерами, К-фактор яких дорівнює
80

With pipe diameters in accordance with Tables 32 & 33 and sprinklers having a K factor of 80

7,5 10,0 2300

3050

2900 3800 1,80 2,40 1,80 3,15 2,25 3,90

(2) Із діаметром трубопроводу згідно з таблицями 32 і 34 та спринклерами, К-фактор яких дорівнює
80

With pipe diameters in accordance with Tables 32 & 34 and sprinklers having a K factor of 80

7,5 10,0 2300

3050

2900 3800 1,30 1,80 1,35 2,35 1,75 3,00

(3) Із діаметром трубопроводу згідно з таблицями 35 і 34 та спринклерами, К-фактор яких дорівнює
80

With pipe diameters in accordance with Tables 35 & 34 and sprinklers having a K factor of 80

7,5

10,0

2300

3050

2900 3800 0,70 0,95 0,70 1,25 0,90 1,60

 

Кінець табл. 7
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  Максимальна потрібна Тиску розрахунковій точці, розміщеній
на максимальній висоті pd, бар

Розрахункова
інтенсивність

витрата, л/хв Pressure at the highest design point (pd),

bar

Maximum demand flow, l/min Площа для розрахунку одного

спринклера, м2

зрошування,     Area of operation per sprinkler, m2

мм/хв Design
Density mm/min

Для
водозаповнених

секцій і секцій із
системою

попередньої дії Wet
or pre-action

Для повітряних і
водоповітряних

секцій

6 7 8 9

  Dry or alternate        

(4) Із діаметром трубопроводу згідно з таблицями 35 і 34 та спринклерами, К-фактор яких

дорівнює 115            

With pipe diameters in accordance with Tables 35 & 34 and sprinklers having a K factor of 115

10,0 3050 3800 - - - 0,95

12,5 3800 4800 - 0,90 1,15 1,45

15,0 4550 5700 0,95 1,25 1,65 2,10

17,5 4850 6000 1,25 1,70 2,25 2,80

20,0 6400 8000 1,65 2,25 2,95 3,70

22,5 7200 9000 2,05 2,85 3,70 4,70

25,0 8000 10000 2,55 3,50 4,55 5,75

27,5 8800 11000 3,05 4,20 5,50 6,90

30,0 9650 12000 3,60 4,95 6,50 -

Примітка. Якщо у мережі наявні спринклери, розміщені вище розрахункової точки, то до

значення рd необхідно додавати значення перепаду статичного тиску між розрахунковою точкою

та спринклерами, розміщеними на максимальній висоті.

Note If there are sprinklers in the array which are higher than the design point, the static head from the
design point to the highest sprinklers should be added to pd.

 

7.3.2.2 Якщо площа частини
приміщення класу HHP або HHS
менша за площу для розрахунку, то
значення витрати, вказане у
таблиці 7, допускається
пропорційно зменшувати (див.
7.3.2.6), але значення тиску у
найвищій розрахунковій точці
площі, яка захищається, повинне
дорівнювати значенню,
наведеному у таблиці, або
визначатися шляхом гідравлічного
розрахунку.

  7.3.2.2 Where the area of the HHP or HHS
portion of an occupancy is less than the
area of operation, the flow rate in Table 7
may be proportionately reduced, (see
7.3.2.6), but the pressure at the highest
design point for the area shall be equal
to that shown in the table, or be
determined by hydraulic calculation.

7.3.2.3 Якщо частина приміщення
класу HHP або HHS захищається
менше ніж 48 спринклерами, то

  7.3.2.3 When the HHP or HHS portion of
an occupancy involves less than 48
sprinklers, the flow rate and appropriate
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значення витрати і тиску, вказане у
таблиці 7, повинне досягатися на
рівні спринклерів, розміщених на
максимальній висоті, у точці входу
до системи спринклерів, які
захищають зону класу HHP або
HHS.

pressure shown in Table 7 shall be
available at the level of the highest
sprinklers at the point of entry to the
HHP or HHS area of sprinklers.

 

 

 

7.3.2.4 Якщо площа для розрахунку
більша за зону, захищену відповідно до
вимог для приміщень класу ННР або
ННS, і ця зона межує із зоною,
захищеною відповідно до вимог для
приміщень класу ОН, то загальне
значення витрати необхідно
розраховувати як суму витрат води на
захист частини приміщення, яке
відповідає класу ННР або ННS,
пропорційно зменшеної згідно з 7.3.2.2,
та витрат на захист частини
приміщення, яке відповідає класу ОН,
розрахованої на основі розрахункової
інтенсивності зрошування, що дорівнює
5 мм/хв. Значення тиску у розрахунковій
точці для спринклерів, розміщених на
максимальній висоті у частині
приміщення класу ННР або ННS,
повинне дорівнювати значенню,
вказаному у таблиці 7, або визначатися
шляхом гідравлічного розрахунку.

  7.3.2.4 Where the area of operation
is greater than the area of HHP or
HHS protection and this area is
adjacent to the OH protection, the
total flow rate shall be calculated as
the sum of the HHP or HHS portion
when reduced proportionately as in
7.3.2.2 plus the flow rate for the OH
section calculated on the basis of a
design density of 5 mm/min. The
pressure at the design point of the
highest sprinklers in the HHP or
HHS portion of the risk shall be
either that shown in Table 7, or be
determined by hydraulic
calculation.

Примітка. Якщо частина приміщення
класу ОН знаходиться вище зони класу
НН, то наявність градієнта гідравлічного
тиску означатиме, що у частині
приміщення класу ОН витрати води
будуть більшими ніж для систем,
призначених тільки для захисту
приміщень класу ОН. Таким чином, у
разі виникнення пожежі в усій
розрахунковій площі у частині
приміщення, яке відповідає класу НН,
витрата води буде заниженою.

  Note If the OH portion is upstream
of the HH area, the hydraulic
gradient will mean that the greater
flow to the OH portion will be taken
than for purely OH systems.
Therefore, in a fire involving the
complete design area the HH
portion will have a reduced flow
rate.

7.3.2.5 Якщо вода у зону захисту
подається більше ніж одним живильним
трубопроводом, то значення тиску на
рівні спринклерів, розміщених на
максимальній висоті розрахункових
точок, повинне або дорівнювати
значенню, вказаному у таблиці 7 для
відповідної розрахункової інтенсивності
зрошування, або визначатися шляхом
гідравлічного розрахунку. Витрати для
кожного живильного трубопроводу
повинні визначатися пропорційно (див.
7.3.2.6).

  7.3.2.5 When the area of operation is
fed by more than one distribution
pipe, the pressure at the level of the
highest sprinklers of the design
points shall either be as shown in
Table 7 for the appropriate design
density, or be determined by
hydraulic calculation. The flow rate
for each distribution pipe shall be
determined proportionately (see
7.3.2.6).

7.3.2.6 Якщо базову площу зони, яка
захищається, за даної розрахункової
інтенсивності зрошування збільшено
або зменшено відповідно до 7.3.2.2-7.3.2.7,
то необхідно пропорційно збільшувати
або зменшувати значення витрати (див.
7.3.2.7), але значення тиску у
розрахунковій точці повинно
залишатись незмінним.

  7.3.2.6 Where the basic area of
operation for a given design density
is increased or decreased as
described in 7.3.2.2 to 7.3.2.7, the flow
rate shall be proportionately
increased or decreased, (see 7.3.2.7),
but the pressure at the design point
shall remain unchanged.

7.3.2.7 Збільшене або зменшене
значення витрати необхідно визначати
пропорційно за формулою

  7.3.2.7 The increased or decreased
flow rates shall be determined
proportionately as follows:
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де Q2 - це необхідні витрати у кожному
живильному трубопроводі за обставин,
які описано у 7.3.2.2-7.3.2.5, л/хв:

  where Q2 - is the flow rate required or in the
case of the circumstances described in
7.3.2.2 to 7.3.2.5 the flow rate in each
distribution pipe, in litres per minute;

Q1 - витрата, необхідна відповідно до
таблиці 7, л/хв;

a1 - площа для розрахунку за

розрахункової інтенсивності, м2 (таблиця
4);

a2 - необхідна площа для розрахунку, або
за обставин, які описано у 7.3.2.2-7.3.2.5,
частини приміщення, вода для захисту
яких подається з кожного живильного
трубопроводу, м2.

  Q1 - is the flow rate required as given in
Table 7, in litres per minute;

a1 - is the area of operation for design
density, in square metres (see Table 4);

a2 - is the area of operation required, or in
the case of the circumstances described in
7.3.2.2 to 7.3.2.5 the area served by each
distribution pipe, in square metres.

8 ВОДОЖИВИЛЬНИКИ   8 WATER SUPPLIES

8.1 Загальні положення   8.1 General

8.1.1 Тривалість водопостачання

Водоживильники повинні забезпечувати
автоматичне підтримання принаймні
тиску та витрати води у системі не
нижчими за необхідні значення. Якщо
водоживильник використовується також
для подавання води в інші системи
пожежогасіння, то необхідно
дотримуватись вимог, викладених у 9.6.4,
за винятком використання пневмобаків, і
кожен водоживильник повинен мати
місткість, достатню для забезпечення
такої мінімальної тривалості
водопостачання:

13             для захисту приміщень класу LH - 30
хв;

14       для захисту приміщень класу OH - 60
хв;

15       для захисту приміщень класу HHP - 90
хв;

16       для захисту приміщень класу HHS - 90
хв.

  8.1.1 Duration

Water supplies shall be capable of
automatically furnishing at least the
required pressure/flow conditions of the
system. If the water supply is used for other
fire fighting systems, see 9.6.4, except as
specified in the case of pressure tanks, each
water supply shall have sufficient capacity
for the following minimum durations:

-       LH 30 min

-       OH 60 min

-       HHP 90 min

-       HHS 90 min

Примітка. У разі використання міських
водопроводів, невичерпних джерел, а
також для всіх попередньо
розраховуваних систем тривалість
водопостачання повинна відповідати
вимогам, встановленим цим стандартом.

  Note In the case of town mains,
inexhaustible sources and all pre-calculated
systems, the duration is implicit in the
requirements given in this standard.

8.1.2 Безперебійність

Водоживильник не повинен зазнавати
впливу таких чинників як замерзання,
посуха, повінь та інших, що здатні
знижувати витрату води, корисну місткість
водоживильника або спричиняти його
непрацездатність.

Необхідно вживати усіх можливих заходів
для забезпечення безперебійної та
надійної роботи водоживильників.

  8.1.2 Continuity

A water supply shall not be liable to be
affected by possible frost conditions or
drought or flooding or any other conditions
that could reduce the flow or effective
capacity or render the supply inoperative.

All practical steps shall be taken to ensure
the continuity and reliability of water
supplies.
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Примітка. Рекомендується, щоб
водоживильники знаходились під
контролем користувача, в іншому разі
надійність роботи та право користування
повинні бути гарантовані організацією,
яка займається водопостачанням.

  Note Water supplies should preferably be
under the control of the user, or else the
reliability and right of use should be
guaranteed by the organization having
control.

Вода не повинна містити волокнистих або
інших завислих речовин, здатних
накопичуватись у трубопроводі системи. У
трубопроводах спринклерних секцій не
допускається утримувати солону і морську
воду.

У разі відсутності придатного джерела
прісної води для водопостачання
допускається використання джерела
солоної або морської води за умови, що у
звичайному стані секція заповнюється
прісною водою.

  The water shall be free from fibrous or other
matter in suspension liable to cause
accumulations in the system piping. Salt or
brackish water shall not be retained in
sprinkler installation pipework.

Where there is no suitable fresh water source
available, a salt or brackish water supply may
be used provided the installation is normally
charged with fresh water.

8.1.3 Захист від замерзання

Температура у приміщенні, де
розташовані розподільний трубопровід і
вузол керування, повинна бути не
нижчою ніж 4 °С.

  8.1.3 Frost protection

The feed pipe and the control valve set shall
be maintained at a minimum temperature of
4 °C.

8.2 Максимальний тиск води   8.2 Maximum water pressure

8.2.1 За винятком періодів випробувань,
тиск води у місцях приєднання
обладнання та у місцях, вказаних у 8.2.1.1 і
8.2.1.2, не повинен перевищувати 12 бар.
Під час визначення тиску у системах з
пожежними насосами необхідно
враховувати будь-яке можливе
збільшення частоти обертання ротора та
підвищення тиску у разі закриття клапана.

  8.2.1 Except during testing, water pressure
shall not exceed 12 bar at equipment
connections or locations identified in 8.2.1.1
and 8.2.1.2. The pressure in pumped systems
shall take into account any increase in driver
speed and pressure due to closed valve
condition.

8.2.1.1 В усіх типах спринклерних систем до
такого обладнання належать:

a)             спринклери;

b)         багатоструминні регулятори;

c)         сигналізатори протоку води;

d) сигнальні клапани повітряних секцій і
секцій із системою попередньої дії; е)
акселератори та ексгаустери;

f) сповіщувачі пожежної тривоги з
водяним приводом;

д) вузли керування частинами системи, які
захищають окремі зони.

  8.2.1.1 All types of sprinklers system

-       sprinklers;

-        multiple jet controls;

-       water flow detectors;

-        dry pipe and pre-action alarm valves;

-        accelerators and exhausters;

-      water motor alarms;

-        zone control valves.

8.2.1.2 У спринклерних системах, де
відстань за вертикаллю між
спринклерними зрошувачами,
розміщеними на максимальній та
мінімальній висоті, не перевищує 45 м, до
такого обладнання належать:

  8.2.1.2 Sprinkler systems where the height
difference between the highest and lowest
sprinkler heads does not exceed 45 m:

а) випускні отвори насосів з урахуванням
можливого збільшення частоти обертання
ротора двигуна у разі закриття клапана;

  a) pump outlets, taking into account any
increases in driver speed under closed valve
conditions;

 

 

 

b) водяні сигнальні клапани;

c)             запірні засувки;

  -       wet alarm valves;

-       stop valves;
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d) механічні з'єднання труб. -       mechanical pipe joints

8.2.2 У спринклерних системах,
призначених для захисту висотних
будівель, де відстань за вертикаллю між
спринклерами, розміщеними на
максимальній та мінімальній висоті,
перевищує 45 м, значення тиску води
може перевищувати 12 бар у таких місцях
(за умови, що обладнання, яке зазнає
впливу тиску понад 12 бар, придатне для
роботи за таких умов):

13)           випускні отвори насосів;

14)           стояки та живильні трубопроводи.

  8.2.2 In high rise sprinkler systems, where
the height difference between the highest
and lowest sprinkler exceeds 45 m, water
pressures may exceed 12 bar at the following
locations (providing all equipment subject
to pressures greater than 12 bar is fit for the
purpose):

13)   pump outlets;

14)  riser and distribution pipes.

8.3 Приєднання для водопостачання
інших служб

Відбирання води зі спринклерної системи
для інших служб допускається
здійснювати тільки у разі виконання таких
умов:

a)                           приєднання повинні відповідати
вимогам, викладеним у таблиці 8;

b)              приєднання повинні проводитись
через запірну засувку, розміщену вище
вузла (вузлів) керування якомога ближче
до місця приєднання підвідного
трубопроводу спринклерної системи;

c)                         спринклерна система не повинна
захищати висотні будівлі;

d) спринклерна система не повинна
захищати багатоповерхову будівлю.

Насоси спринклерної системи повинні
бути відокремлені від насосів системи
пожежних гідрантів, за винятком випадків
реалізації комбінованого водопостачання
згідно з 9.6.4.

  8.3 Connections for other services

Water for other services may be taken from a
sprinkler system only when all the following
conditions are met:

a)       the connections shall be as specified in

Table 8;

b)     the connections shall be made through
a stop valve fitted upstream of the control
valve set(s), as close as is practical to the
point of connection to the sprinkler system
supply pipe;

c)     the sprinkler system shall not be a high
rise system;

d)         the sprinkler system shall not be
protecting a multi-storey building.

The sprinkler system pumps shall be
separate from any hydrant system pumps
unless a combined water supply in
accordance with 9.6.4 is used.

 

 

 

 

 

Таблиця 8 - Приєднання для водопостачання інших служб у системах, які захищають звичайні будівлі

Table 8 - Connections for water for other services in low rise systems

 

Тип водоживильника

Water supply type

Допустима кількість, розмір і призначення
приєднання (приєднань)

Acceptable number, size and purpose of
connection(s)

Міський водопровід. Магістральний і
підвідний трубопроводи діаметром не
менше ніж 100 мм

Town main. Main and supply pipe greater
than or equal to 100 mm

Один патрубок діаметром менше ніж 25 мм
для невиробничого користування

one, no more than 25 mm diameter, for non-
industrial use

Міський водопровід. Магістральний і
підвідний трубопроводи діаметром не
менше ніж 150 мм

Один патрубок діаметром менше ніж 40 мм
для невиробничого користування або один
патрубок діаметром менше ніж 50 мм для
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Town main. Main and supply greater than
or equal to 150 mm

приєднання пожежного кран-комплекту, для
якого може бути передбачене додаткове
приєднання (розташоване поблизу від місця
першого приєднання та обладнане запірною
засувкою, розташованою поблизу від кінця
живильного трубопроводу) діаметром менше
ніж 40 мм для невиробничого користування
one, no more than 40 mm diameter, for non-
industrial use or:

one, no more than 50 mm diameter, for fire hose
reels, to which may be made a further
connection (close to the first connection, and
fitted with a stop valve close to the feed end), no
more than 40 mm, for non-industrial use.

Надземний резервуар окремого
користування, напірний резервуар або
автоматичний насос

Elevated private reservoir, gravity tank or
automatic pump

Один патрубок діаметром менше ніж 50 мм

для

приєднання пожежних кран-комплектів.

one, no more than 50 mm diameter, for fire hose

reels.

 

Примітка. Для приєднання рукавів
пожежних автомобілів можуть бути
передбачені додаткові патрубки,
обладнані зворотними клапанами.

  Note An additional feed arrangement with check
valve can be provided for the fire brigade.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

Насосні станції автоматичних спринклерних систем
повинні мати патрубки зі з'єднувальними головками
діаметром 80 мм, зворотними клапанами та засувками
для під'єднання рукавів пожежних машин.

Кількість патрубків повинна бути не менше двохта
приймається з урахуванням забезпечення подачі в
подавальний трубопровід розрахункової кількості
вогнегасної речовини

Підключення кран-комплектів до системи
спринклерного пожежогасіння можливе за умови
забезпечення необхідних значень витрати води (з
урахуванням витрат води у спринклерній системі)

 

 

 

8.4 Розміщення обладнання для
водопостачання

  8.4 Housing of equipment for water

supplies

Обладнання для
водопостачання, таке як насоси,
пневмобаки і резервуари, не
повинне розміщуватися у
будівлях або частинах
приміщень, де проводяться
небезпечні процеси або наявні
вибухонебезпечні зони.
Водоживильники, запірні
засувки та вузли керування
повинні встановлюватись так,
щоб забезпечувався безпечний
доступ до них навіть в умовах
пожежі. Усі складові
водоживильників і вузлів

  Water supply equipment, such as
pumps, pressure tanks and gravity
tanks, shall not be housed in
buildings or sections of premises in
which there are hazardous processes
or explosion hazards. The water
supplies, stop valves and control
valve sets shall be installed such that
they are safely accessible even in a
fire situation. All components of the
water supplies and control valve sets
shall be installed such that they are
secured against tampering and are
adequately protected against
freezing.
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керування повинні
встановлюватись таким чином,
щоб вони були захищені від
несанкціонованого доступу і
достатньою мірою захищені від
замерзання.

8.5 Обладнання для

випробувань

  8.5 Test facility devices

Спринклерні секції повинні
бути забезпечені стаціонарно
встановленими приладами для
вимірювання тиску і витрати
води з метою перевірки їх
відповідності вимогам,
викладеним у 7.3 і 10.

8.5.1 Обладнання для
випробування вузлів керування

  Sprinkler installations shall be
permanently provided with devices
for measuring pressure and flow for
checking compliance with clauses
7.3 and 10.

8.5.1 At control valve sets

Кожен вузол керування
повинен бути обладнаний
витратоміром, за винятком
таких випадків:

  A flow measuring facility shall be
installed at each control valve set
except in the following cases:

а) якщо два або більше вузлів
керування встановлено поряд,
то витратомір необхідно
встановлювати лише на
гідравлічно найвіддаленішому
вузлі керування, або, якщо
секції захищають приміщення
різних класів пожежної
небезпеки, - на вузлі керування,
який потребує більшої витрати
води;

  a) where two or more control valve
sets are installed together, the
device need be installed only at the
hydraulically most remote set, or,
when the installations belong to
different hazard classes, at the
control valve set which requires the
highest water flow;

b) якщо водоживильником є
автоматичний насос або насоси,
то витратомір допускається
встановлювати у приміщенні
насосної станції.

Якщо витратомір не
встановлений стаціонарно, то
він повинен бути завжди у
наявності на об'єкті.

  b) where the water supply is by an
automatic pump or pumps, the flow
measuring device may be installed
at the pumphouse. If the flow
measuring device is not
permanently fitted, it shall be
available on site at all times.

У будь-якому разі необхідно
робити відповідну поправку на
втрати тиску на ділянці від
водоживильника до вузла
(вузлів) керування,
користуючись методами
розрахунку, викладеними у 13.2.

  In all cases, the appropriate
allowance shall be made for the
pressure losses between the water
source and the control valve set(s)
using the calculation methods
specified in 13.2.

Необхідно передбачити
пристрої для зберігання води,
яка використовується під час
проведення випробувань.

  Facilities shall be provided for the
disposal of test water.

 

 

 

 

 

Вузли керування (головні та
допоміжні) повітряними та
водоповітряними секціями можуть
обладнуватися додатковим
перевірочним вентилем для
проведення випробувань із
визначення витрати води,

  Dry or alternate control valve sets
(main or subsidiary) may have an
additional flow test valve
arrangement of unspecified flow
loss characteristic fitted below the
control valve set, downstream of
the main stop valve, to facilitate
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значення втрату якому не
регламентуються. Вентиль
встановлюється під вузлом
керування нижче від головної
запірної засувки з метою
полегшення нерегламентованих
випробувань з визначення тиску
води. Такі перевірочні вентилі і
трубопроводи повинні мати
номінальний діаметр 40 мм у
секціях, які захищають приміщення
класу LH, і 50 мм у секціях, які
захищають приміщення інших
класів.

informal supply pressure testing.
Such flow test valves and
pipework shall have a nominal
diameter of 40 mm for LH
installations and of 50 mm for
other installations.

8.5.2 Обладнання для
випробування водоживильників

  8.5.2 At water supplies

Необхідно стаціонарно
встановлювати щонайменше один
пристрій для вимірювання витрат і
тиску, придатний для перевірки
кожного водоживильника.

Обладнання для проведення
випробувань повинне мати
відповідний діапазон вимірювань і
має бути встановлене відповідно до
інструкцій виробника. Таке
обладнання повинне
встановлюватись у приміщенні,
захищеному від замерзання.

Якщо обладнання для проведення
випробувань не встановлено
стаціонарно, то воно повинне бути
завжди у наявності на об'єкті.

  At least one suitable flow and
pressure measuring facility shall
be permanently installed and
shall be capable of checking each
water supply.

The testing apparatus shall be of
adequate capacity and shall be
installed in accordance with the
supplier's instructions. The
apparatus shall be installed in a
frost-proof area.

If the testing apparatus is not
permanently fitted, it shall be
available on site at all times.

8.6 Випробування

водоживильників

  8.6 Water Supply test

8.6.1 Загальні положення   8.6.1 General

Необхідно використовувати
випробувальне обладнання,
вказане у 8.5.2. Кожен
водоживильник для секції повинен
випробовуватись окремо від інших
водоживильників.

Як для попередньо
розраховуваних, так і для повністю
розраховуваних секцій
випробування водоживильників
повинні проводитись із
забезпеченням максимальної для
секції витрати води.

  The test facility specified in 8.5.2
shall be used. Each supply to the
installation shall be tested
independently with all other
supplies isolated.

For both pre-calculated and fully
calculated installations, the water
supply shall be tested at least at
the installation maximum
demand flow.

8.6.2 Випробування резервуарів
для зберігання води і напірних
баків, які використовуються як
водоживильники

  8.6.2 Storage tank and pressure

tank supplies

Запірні засувки, які
використовуються для подавання
води від водоживильника до секції,
повинні знаходитись у повністю
відкритому положенні. Запуск
автоматичного насоса необхідно
перевіряти шляхом повного
відкриття зливного та
перевірочного вентилів секції.

  The stop valves controlling the
flow from the water supply to the
installation shall be fully opened.
Automatic pump starting shall be
checked by fully opening the
installation drain and test valve.
The flow shall be verified in
accordance with Clause 7. The
supply pressure measured on the
'C' gauge
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Витрату необхідно перевіряти
відповідно до вимог розділу 7.
Необхідно переконатися, що тиск,
під яким подається вода, виміряний
манометром С, не нижчий за
відповідне значення, вказане у
розділі 7.

  shall be verified as being at least
the appropriate value specified in
Clause 7.

8.6.3 Випробування міського
водопроводу, насосів-підвищувачів,
надземних резервуарів окремого
користування і напірних
резервуарів, які використовуються
як водоживильники

  8.6.3 Town main, booster pump,
elevated private reservoir and
gravity tank supplies

Запірні засувки, які
використовуються для подавання
води від водоживильника до секції,
повинні знаходитись у повністю
відкритому положенні. Запуск
автоматичного насоса необхідно
перевіряти шляхом повного
відкриття зливного та перевірочного
вентилів секції. Зливний та
перевірочний вентилі необхідно
відрегулювати так, щоб вони
забезпечували значення витрати,
вказане у розділі 7. Необхідно
переконатися, що за сталого
значення витрати тиск, під яким
подається вода, виміряний
манометром С, не нижчий за
відповідне значення, вказане у
розділі 7.

  The stop valves controlling the flow
from the supply to the installation
shall be fully opened. Automatic
pump starting shall be checked by
fully opening the installation drain
and test valve. The drain and test
valve shall be adjusted to give the
flow specified in clause 7. When
the flow is steady the supply
pressure measured on the 'C'
gauge shall be verified as being at
least the appropriate value
specified in clause 7.

9 ТИПИ ВОДОЖИВИЛЬНИКІВ   9 TYPE OF WATER SUPPLY

9.1 Загальні положення   9.1 General

Як водоживильники необхідно
використовувати один або декілька з
таких:

a)          міський водопровід відповідно

до 9.2;

b)         резервуари відповідно до 9.3;

c)          невичерпні джерела відповідно

до 9.4;

d)          d) пневмобаки відповідно до

9.5.

  Water supplies shall be one or
more of the following:

a)   Town mains in accordance with

9.2;

b)   Storage tanks in accordance

with 9.3;

c)     Inexhaustible sources in

accordance with 9.4;

d)     Pressure tanks in accordance

with 9.5.

9.2 Міський водопровід   9.2 Town mains

9.2.1 Загальні положення   9.2.1 General

Потрібно встановити сигналізатор
тиску, який повинен сигналізувати
про падіння тиску нижче заданого
значення. Такий сигналізатор
необхідно розміщувати вище
кожного незворотного клапана та
обладнувати перевірочним
вентилем (додаток I).

  A pressure switch shall be installed
and shall operate an alarm when
the pressure in the supply drops to
a predetermined value. The switch
shall be positioned upstream of
any non-return valve and shall be
equipped with a test valve (see
annex I).

Примітка 1. У деяких випадках якість
води зумовлює необхідність
встановлення фільтрів в усіх місцях
з'єднання із міським водопроводом.

  Note 1 In some cases the water
quality makes it necessary to fit
strainers on all connections from
town mains.

Примітка 2. За необхідності потрібно
враховувати додаткові витрати води
для забезпечення роботи
пожежного підрозділу.

  Note 2 It can be necessary to take
into account extra flow required for
fire brigade purposes.

Примітка 3. Як правило, для Note 3 The agreement of the water
https://antifire.ua

https://antifire.ua
https://antifire.ua
https://antifire.ua


підключення до міського
водопроводу необхідно отримати
дозвіл підприємства, яке здійснює
водопостачання.

  authority will usually be needed
for town main connections.

 

 

 

 

9.2.2 Підключення до міського
водопроводу з використанням
насосів-підвищувачів

  9.2.2 Boosted mains

У разі використання насосів-
підвищувачів їх необхідно
встановлювати відповідно до вимог
розділу 10.

  If booster pumps are used, they shall
be installed in accordance with the
requirements of clause 10.

Примітка. Як правило, для
підключення до міського
водопроводу необхідно отримати
дозвіл підприємства, яке здійснює
водопостачання.

  Note The agreement of the water
authority will normally be needed for
a booster pump to be connected to a
town main.

У разі встановлення одного насоса
необхідно передбачити байпасне
з'єднання, діаметр якого повинен
дорівнювати щонайменше діаметру
з'єднання водоживильника з
насосом. Це з'єднання повинно бути
обладнане незворотним клапаном і
двома запірними засувками. Насос
або насоси повинні бути призначені
виключно для цілей
протипожежного захисту.

  Where a single pump is installed, a
by-pass connection shall be provided
with at least the same dimension as
the water supply connection to the
pump and be fitted with a non-return
valve and two stop valves. The pump
or pumps shall be reserved solely for
fire protection.

9.3 Резервуари для зберігання води   9.3 Storage tanks

9.3.1 Загальні положення   9.3.1 General

Як резервуари для зберігання води
необхідно використовувати один
або декілька з нижченаведених:

-резервуар із подаванням води
насосами;

-напірний резервуар;

- ємкість.

  Storage tanks shall be one or more of
the following:

-        pump suction tank;

-        gravity tank;

-        reservoir.

9.3.2 Запас води   9.3.2 Water volume

9.3.2.1 Загальні положення   9.3.2.1 General

Для кожної системи повинен бути
визначений мінімальний запас води
із використанням одного з таких
засобів:

  For each system a minimum water
volume is specified. This shall be
supplied from one of the following:

- резервуар повної місткості,
корисний об'єм якого дорівнює
щонайменше визначеному запасу
води;

  - a full capacity tank, with an effective
capacity at least equal to the
specified water capacity;

- резервуар зменшеної місткості
(див. 9.3.4), в якому необхідний запас
води забезпечується за рахунок
корисного об'єму самого
резервуара та його автоматичного
поповнення.

  - a reduced capacity tank (see 9.3.4),
where the required water volume is
supplied jointly by the effective
capacity of the tank plus the
automatic infill.

Корисна місткість резервуара
повинна розраховуватись як
різниця між нормальним та

  The effective capacity of a tank shall
be calculated by taking the difference
between the normal water level and
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найменшим рівнем води, який
забезпечує працездатність системи.
Якщо резервуар не захищено від
замерзання, то в районах, де воно
можливе, необхідно збільшувати
нормальний рівень води
щонайменше на 1,0 м і
забезпечувати видалення льоду. У
разі огороджених резервуарів
необхідно передбачити можливість
легкого доступу до них.

the lowest effective water level. If the
tank is not frost proof the normal
water level shall be increased by at
least 1,0 m and ice venting shall be
provided. In the case of enclosed
tanks, easy access shall be provided.

 

 

 

Усі резервуари, за винятком
відкритих, повинні бути
обладнані покажчиком рівня
води із зовнішньою індикацією.

  Except for open reservoirs, tanks shall be
provided with an externally readable water
level indicator.

9.3.2.2 Попередньо

розраховувані системи

  9.3.2.2 Pre-calculated systems

Для визначення мінімального
корисного запасу води,
необхідного для забезпечення
роботи попередньо
розраховуваних систем, які
захищають приміщення класів
LH і ОН, необхідно
користуватися таблицею 9.
Зазначені запаси води повинні
зберігатися виключно з метою
використання для живлення
спринклерних систем.

  Table 9 shall be used to determine the
minimum effective volume of water required
for LH and OH precalculated systems. The
volumes of water indicated shall be reserved
solely for the use of the sprinkler system.

 

Таблиця 9 - Мінімальний запас води для попередньо розраховуваних систем, які захищають
приміщення класів LH і OH

Table 9 - Minimum water volume for pre-calculated LH and OH systems

 

 

 

Група

Group
He

LH (захист водозаповненою системою або системою попередньої дії)

LH - (Wet or preaction)

Не б
до 4

OH1 Захист водозаповненою системою або системою попередньої дії OH1 -

Wet or pre-action

Не б
до 4

OH1 Захист повітряною або водоповітряною системами; OH1 - Dry or alternate OH2 Захист
водозаповненою системою або системою попередньої дії OH2 - Wet or pre-action

Не б
до 4
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OH2 Захист повітряною або водоповітряною системами; OH2 - Dry or alternate OH3 Захист
водозаповненою системою або системою попередньої дії OH3 - Wet or pre-action

Не б
до 4

OH3 Захист повітряною або водоповітряною системами; OH3 - Dry or alternate OH4

Захист водозаповненою системою або системою попередньої дії OH4 - Wet or pre-action

Не б

Пон

OH4 Захист повітряною або водоповітряною системами OH4 - Dry or alternate Н

Примітка. За винятком спринклерів, розміщених у приміщенні вузлів керування спринклерною системо

 Note Excluding sprinklers in the sprinkler valve room.

 

 

У таблиці 10 вказано мінімальні значення
запасу води, який потрібен для
попередньо розраховуваних систем, що
захищають приміщення класів HHP і
HHS. Зазначений запас води повинен
бути призначений виключно для
використання у спринклерних системах.

  Table 10 specifies the minimum volume of water
required for pre-calculated HHP or HHS systems. The
water volume indicated shall be reserved solely for the
use of the sprinkler system.

9.3.2.3 Розраховувані системи

Мінімальний запас води, який
забезпечує працездатність системи,
повинен розраховуватись як добуток
максимальних потрібних витрат на
тривалість водопостачання, вказану у
8.1.1.

  9.3.2.3 Calculated systems

The minimum effective water volume shall be
calculated by multiplying the maximum demand flow
by the duration specified in 8.1.1.

9.3.3 Тривалість наповнення резервуарів
повної місткості

  9.3.3 Refill rates for full capacity tanks

Водоживильник повинен забезпечувати
можливість наповнення резервуара
протягом не більше ніж 36 год.

  The water source shall be capable of refilling the tank
in no more than 36 h.

Вихідний отвір будь-якого підвідного
трубопроводу повинен знаходитись на
відстані не менше ніж 2,0 м за
горизонталлю від вхідного отвору
всмоктувального трубопроводу.

  The outlet of any feed pipe shall be not less than 2,0 m
horizontally from the suction pipe inlet.

Вихідний отвір будь-якого підвідного

трубопроводу повинен знаходитись на

відстані не менше ніж 2,0 м за

горизонталлю від вхідного отвору

всмоктувального трубопроводу.

  The outlet of any feed pipe shall be not less than 2,0 m

horizontally from the suction pipe inlet.

         

Таблиця 10 - Мінімальний запас води, необхідний для попередньо розраховуваних систем,які

захищають приміщення класів HHP and HHS

Table 10 - Minimum water volume for pre-calculated HHP and HHS systems

Розрахункова
інтенсивність

зрошування, мм/хв, не
більше Design density not

exceeding mm/min

Мінімальний запас води, м3 Minimum water volume, m3

Водозаповнені системи

Wet systems

Повітряні системи

Dry systems

https://antifire.ua

https://antifire.ua
https://antifire.ua
https://antifire.ua


7,5 225 280

10,0 275 345

12,5 350 440

15,0 425 530

17,5 450 560

20,0 575 720

22,5 650 815

25,0 725 905

27,5 800 1000

30,0 875 1090

 

9.3.4 Резервуари зменшеної місткості   9.3.4 Reduced capacity tanks

Резервуари зменшеної місткості повинні
відповідати таким вимогам:

а) вода для поповнення резервуара
повинна надходити від міського
водопроводу автоматично через
щонайменше два механічних
поплавкових клапани. Процес
поповнення резервуара не повинен
негативно впливати на роботу насоса.
Відмова одного з поплавкових клапанів
не повинна унеможливлювати
досягнення необхідної швидкості
поповнення резервуара;

  The following conditions shall be met for
reduced capacity tanks:

a) the inflow shall be from a town main
and shall be automatic, via at least two
mechanical float valves. The inflow shall
not adversely influence the pump
suction. The failure of a single float valve
shall not impair the required infill rate;

 

 

 

b) корисна місткість резервуара не
повинна бути меншою за значення,
вказане у таблиці 11;

  b) the effective capacity of the tank shall be
no less than that shown in Table 11;

с) місткість резервуара та об'єм води,
яка подається для його поповнення,
повинні разом бути достатніми для
живлення системи за умови роботи всіх
її компонентів, як вказано у 9.3.2;

  c) the tank capacity plus the inflow shall be
sufficient to supply the system at full
capacity as specified in 9.3.2;

d) повинна бути забезпечена
можливість перевірки витрати води,
яка подається для поповнення;

  d) it shall be possible to check the capacity of
the inflow;

е) повинен бути забезпечений доступ
до арматури, призначеної для
поповнення, та проведення її огляду.

  e) the inflow arrangement shall be
accessible for inspection.

Таблиця 11 - Мінімальна корисна місткість резервуарів зменшеної місткості

Table 11 - Minimum effective capacity of reduced capacity tanks

 

 

Клас пожежної небезпеки

Hazard Class

Мінімальна місткість, за якої  забезпечується

працездатність системи, м
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Minimum effective capacity, m3

LH (захист водозаповненою системою або
системою

попередньої дії)

LH - (Wet or pre-action)

5

OH1 Захист водозаповненою системою або
системою

попередньої дії

OH1 - Wet or pre-action

10

OH1 Захист повітряною або водоповітряною
системами; OH2 Захист водозаповненою
системою або системою попередньої дії OH1 -
Dry or alternate OH2 - Wet or pre-action

20

OH2 Захист повітряною або водоповітряною
системами; OH3 Захист водозаповненою
системою або системою попередньої дії OH2 -
Dry or alternate OH3 - Wet or pre-action

30

OH3 Захист повітряною або водоповітряною
системами; OH4 Захист водозаповненою
системою або системою попередньої дії OH3 -
Dry or alternate OH4 - Wet or pre-action

50

HHP і HHS HHP and HHS 70

Але не менше ніж 10 % від повної місткості

but in no case less than 10% of the full capacity

 

 

9.3.5 Корисна місткість резервуарів і
розміри всмоктувальних камер

Корисну місткість резервуарів для
зберігання запасу води необхідно
розраховувати відповідно до рисунка 4,
де:

  9.3.5 Effective capacity of tanks and
dimensions of suction chambers

The effective capacity of storage tanks
shall be calculated as shown in Figure
4, where

N - нормальний рівень води;

X- мінімальний рівень води;

d- номінальний діаметр
всмоктувального трубопроводу.

  N is the normal water level;

X is the low water level;

d is the nominal diameter of the
suction pipe.

 

                   

 

1 - без відстійника (without sump); 2-з відстійником (with sump); 3-корисна місткість (effective capacity) А -
мінімальна відстань від всмоктувального трубопроводу до мінімального допустимого рівня води

(minimum dimension from the suction pipe to the low minimum dimensions water level); В - мінімальна
відстань від всмоктувального трубопроводу до дна відстійника (minimum dimension from the suction

pipe to the bottom of the sump)

Рисунок 4 - Корисна місткість резервуарів і розміри всмоктувальних камер

Figure 4 - Effective capacity of suction tanks and dimensions of suction chambers
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У таблиці 12 вказано такі мінімальні розміри:

А - відстань від всмоктувального трубопроводу до
мінімального допустимого рівня води (рисунок 4);

В - відстань від всмоктувального трубопроводу до дна
відстійника (рисунок 4).

Якщо встановлено гасильник завихрення потоку,
мінімальні розміри якого наведено у таблиці 12, то
розмір А дозволяється зменшити до 0,10 м.

Резервуар може обладнуватись відстійником із
метою збільшення його корисної місткості (рисунок
4).

  Table 12 specifies minimum dimensions
for the following:

A from the suction pipe to the low water
level, (see Figure 4);

B from the suction pipe to the bottom of
the sump, (see Figure 4).

If a vortex inhibitor is installed with the
minimum dimensions specified in Table
12, dimension A may be reduced to 0,10
m. A tank may be provided with a sump
in order to maximize the effective
capacity (See figure 4).

 

 

У таблиці 12 вказано такі мінімальні

розміри:

А - відстань від всмоктувального
трубопроводу до мінімального
допустимого рівня води (рисунок
4);

В - відстань від всмоктувального
трубопроводу до дна відстійника
(рисунок 4).

Якщо встановлено гасильник
завихрення потоку, мінімальні
розміри якого наведено у таблиці
12, то розмір А дозволяється
зменшити до 0,10 м.

Резервуар може обладнуватись
відстійником із метою збільшення
його корисної місткості (рисунок 4).

  Table 12 specifies minimum
dimensions for the following:

A from the suction pipe to the low
water level, (see Figure 4);

B from the suction pipe to the
bottom of the sump, (see Figure 4).

If a vortex inhibitor is installed with
the minimum dimensions specified
in Table 12, dimension A may be
reduced to 0,10 m. A tank may be
provided with a sump in order to
maximize the effective capacity
(See figure 4).

Таблиця 12 - Відстані від вхідних отворів всмоктувального трубопроводу

Table 12 - Suction pipe inlet clearances

Номінальний діаметр
всмоктувального

трубопроводу d, мм
Nominal diameter of
suction pipe d, mm

Мінімальне
значення А,

м A

Minimum, m

Мінімальне
значення В, м B

Minimum, m

Мінімальний розмір
гасильника
завихрення потоку,
м Minimum
dimension of vortex
inhibitor, m

65 0,25 0,08 0,20

80 0,31 0,08 0,20

100 0,37 0,10 0,40

150 0,50 0,10 0,60

200 0,62 0,15 0,80

250 0,75 0,20 1,00

300 0,90 0,20 1,20

400 1,05 0,30 1,20

500 1,20 0,35 1,20

9.3.6 Фільтри

Якщо насоси працюють у режимі
всмоктування з підйомом води

  9.3.6 Strainers

In the case of pumps under suction
lift conditions, a strainer shall be
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у
нагору, то вище всмоктувального
клапана на забірному кінці
всмоктувального трубопроводу
насоса необхідно встановлювати
фільтр так, щоб його чищення
можна було проводити без
спорожнення резервуара.

fitted upstream of the foot valve on
the pump suction pipe. It shall be
fitted so that it can be cleaned
without the tank having to be
emptied.

Якщо насоси живляться від
відкритих резервуарів у режимі
позитивного напору, то фільтр
необхідно встановлювати на
всмоктувальному трубопроводі
поза межами резервуара. Між
резервуаром і фільтром необхідно
встановлювати запірну засувку.

  In the case of open tanks feeding
pumps under positive head
conditions, a strainer shall be fitted to
the suction pipe outside the tank. A
stop valve shall be installed between
the tank and the strainer.

Площа поперечного перерізу
фільтрів повинна перевищувати
номінальну площу поперечного
перерізу трубопроводу принаймні
у 1,5 раза, а фільтри не повинні
пропускати предмети діаметром
понад 5 мм.

  Strainers shall have a cross-sectional
area of at least 1,5 times the nominal
area of the pipe and shall not allow
objects greater than 5 mm diameter
to pass.

           

 

 

 

9.4 Невичерпні джерела - відстійні
та всмоктувальні камери

  9.4 Inexhaustible sources - Settling
and suction chambers

9.4.1 Якщо вода у всмоктувальний
або інший трубопровід надходить
від відстійної або всмоктувальної
камер, які живляться від
невичерпного джерела, то
необхідно застосовувати
конструкцію та розміри, вказані на
рисунку 5, де D - діаметр
всмоктувального трубопроводу, d -
діаметр впускної труби, а d1 -
товщина шару води на переливі.
Трубопроводи, водоводи та дно
відкритих водотоків повинні мати
рівномірний ухил у напрямку
відстійної або всмоктувальної
камер не менше ніж 1:125. Діаметр
підвідних трубопроводів та
водоводу не повинен бути меншим
за значення, вказане у таблиці 13.
Розміри всмоктувальної камери
повинні відповідати значенням,
вказаним у 9.3.5.

  9.4.1 Where a suction or other pipe
draws from a settling or suction
chamber fed from an inexhaustible
source, the design and dimensions
in Figure 5 shall apply, where D is the
diameter of the suction pipe, d is the
diameter of the inlet pipe and d1 is
the water depth at the weir. Pipes,
conduits and the bed of open-
topped channels shall have a
continuous slope towards the
settling or suction chamber of at
least 1:125. The diameter of feed pipes
or conduit shall not be less than as
given in Table 13. The suction
chamber dimensions shall be as
specified in 9.3.5.

У разі проточної води кут між
напрямом потоку та віссю
водозабірного пристрою (у
напрямку потоку) не повинен
перевищувати 60°.

  In the case of flowing water the angle
between the flow direction and the
intake axis (seen in the direction of
flow) shall be less than 60°.

 

 

Таблиця 13 - Номінальні діаметри підвідних трубопроводів або водоводів до відстійних і всмоктувальних
камер

Table 13 - Nominal diameter of feed pipes or conduits for settling and suction chambers

 

Номінальний діаметр підвідних
трубопроводів або водоводів d1, мм

Максимальна продуктивність насоса Q, л/хв

Maximum flow of pump (Q), l/min
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Nominal diameter of feed pipes, or
minimum dimension of conduits (d1), mm

p p ( )

200 500

250 940

300 1570

350 2410

400 3510

500 6550

600 10900

Примітка. Якщо діаметр не наведено у цій таблиці, то необхідно користуватися таким
рівнянням: Note For dimensions not included in the table, the following equation should be used:

d1 ≥ 21,68 x Q0,357 (4).

9.4.2 Вхідний отвір трубопроводу або
водоводу повинен бути занурений не
менше ніж на один номінальний
діаметр трубопроводу нижче
мінімального відомого рівня води.
Загальна товщина шару води у
відкритих каналах і водозливах
повинна відповідати максимальному
відомому рівню води у вододжерелі.

  9.4.2 The inlet to pipes or conduit shall be
submerged at least one nominal pipe
diameter below the lowest known water
level. The total depth of open channels and
weirs shall accommodate the highest
known water level of the water source.

       

 

 

1 - фільтри; 2 - мінімальний відомий рівень води х; 3 - відстійна камера; 4 - всмоктувальні камери; 5 -
водопостачання з переливом; 6 - водопостачання з відкритого каналу; 7 - водопостачання з водоводів
або трубопроводів 1 - strainers; 2 - lowest known water level x; 3 - settling chamber; 4 - suction chambers; 5 -
weir feed; 6 - open channel feed; 7 - conduit or pipe feed

Рисунок 5 - Відстійні та всмоктувальні камери

Figure 5 - Settling and suction chambers

 

Розміри всмоктувальної камери та
розміщення всмоктувальних трубопроводів
відносно стін камери, глибина занурення
відносно мінімального відомого рівня води
(з урахуванням необхідних допусків на
глибину промерзання) та відстань від дна
повинні відповідати значенням, вказаним у
9.3.5 і на рисунках 4 і 5.

  The dimension of the suction chamber
and the location of suction pipes from the
walls of the chamber, the submergence
below the lowest known water level
(making any necessary allowances for ice)
and clearance from the bottom shall
conform to 9.3.5 and Figures 4 and 5.

Ширина та глибина відстійної камери
повинні відповідати аналогічним розмірам
всмоктувальної камери, а довжина
відстійної камери повинна становити не
менше ніж 10xd, де d - мінімальний
внутрішній діаметр трубопроводу або
водоводу, і бути не меншою за 1,5 м.

  The settling chamber shall have the same
width and depth as the suction chamber
and a length of at least 10d where d is the
minimum bore of the pipe or conduit,
and no less than 1,5 m.

Систему необхідно проектувати так, щоб
середня швидкість руху води не
перевищувала 0,2 м/с у будь-якій точці між
впускним отвором відстійної камери та
всмоктувальним патрубком насоса.

9.4.3 Конструкція відстійної камери,
включаючи усі екрани, повинна бути такою,
яка перешкоджає потраплянню сміття, що

  The system shall be designed such that
the mean water velocity does not exceed
0,2 m/s at any point between the inlet to
the settling chamber and the pump
suction pipe inlet.

9.4.3 The settling chamber, including any
screening arrangement, shall be
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переноситься вітром, а також сонячного
світла.

arranged to prevent ingress of wind borne
debris and of sunlight.

9.4.4 Перед надходженням до відстійної
камери вода повинна спочатку проходити
крізь знімний екран у вигляді дротової
сітки або перфорованої металевої
пластини, загальна площа пропускного
перерізу якого під водою повинна
становити 150 мм2 на кожен літр на хвилину
номінальної продуктивності насоса (для
приміщень класів небезпеки LH і OH) або
максимальної розрахункової
продуктивності насоса (для приміщень
класів небезпеки HHP і HHS).

  9.4.4 Before entering the settling
chamber the water shall first pass
through a removable screen of wire mesh
or perforated metal plate having an
aggregate clear area below the water
level of 150 mm. for each l/min of pump
nominal flow in the case of LH or OH or
maximum design flow for HHP or HHS.

Екран повинен мати достатній запас
міцності, щоб витримувати вагу води у разі
його закупорювання, а розмір чарунки не
повинен перевищувати 12,5 мм. Необхідно
передбачувати два екрани, щоб під час
використання одного з них інший
знаходився у піднятому положенні у стані
готовності до заміни першого екрана, коли
виникне необхідність його очищення.

  The screen shall be strong enough to
withstand the weight of water should it
become obstructed and shall have a
mesh not greater than 12,5 mm. Two
screens shall be provided, with one in use
and the other in a raised position ready
for interchange when cleaning is
necessary.

9.4.5 Вхідний отвір трубопроводу або
каналу, який живить відстійну камеру або
приймальний резервуар, необхідно
обладнувати фільтром, загальна площа
пропускного перерізу якого повинна
щонайменше у п'ять разів перевищувати
площу поперечного перерізу трубопроводу
або водоводу. Окремі отвори у фільтрі
повинні бути такого розміру, щоб
перешкоджати проходженню сферичних
предметів діаметром 25 мм.

  9.4.5 The inlet to the pipe or conduit
feeding the settling chamber or suction
pit shall be provided with a strainer
having an aggregate clear area of at least
five times the cross sectional area of the
pipe or conduit. The individual openings
shall be of such a size as to prevent the
passage of a 25 mm diameter sphere.

 

 

9.4.6 Якщо вода до вхідного отвору
всмоктувального трубопроводу надходить
від відгородженої стінкою ділянки русла
річки, каналу, озера тощо, то саму стінку
над поверхнею води необхідно
продовжити обладнаним отворами
екраном. Замість цього допускається
встановлювати екран між верхом стінки
та поверхнею води. Екрани повинні
відповідати вимогам, вказаним у 9.4.4.

  9.4.6 Where the suction inlet draws from a
walled off area of the bed of a river, canal,
lake etc., the wall itself shall be extended
above the water surface with an aperture
screening arrangement. Alternatively, the
space between the top of the wall and the
water surface shall be enclosed with a
screen. Screens shall be as specified in
9.4.4.

9.4.7 Не рекомендовано проводити
роботи з виймання ґрунту з дна озер та
інших водойм з метою створення
необхідної глибини занурення
всмоктувального трубопроводу насоса.
Якщо без проведення таких робіт
неможливо обійтись, то простір, який
оточує вхідний отвір трубопроводу,
необхідно огородити екраном
максимально можливої площі, але у будь-
якому разі з достатньою площею
пропускного перерізу згідно з вимогами
9.4.4.

  9.4.7 Excavation of the bed of the lake etc.,
to create the necessary depth for a pump
suction inlet is not recommended, but if
unavoidable the area shall be enclosed
with the largest screen practicable, but in
any case having sufficient clear area as
specified in 9.4.4.

9.4.8 Взаєморезервовані
водоживильники необхідно обладнувати
окремими всмоктувальними та
відстійними камерами.

  9.4.8 Duplicate supplies shall be provided
with separate suction and settling
chambers.

9.5 Пневмобаки   9.5 Pressure tanks

9.5.1 Загальні положення

Пневмобак повинен використовуватися з
метою живлення спринклерної та/або

  9.5.1 General

The pressure tank shall be reserved for the
sprinkler system and/or the water spray
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дренчерної систем. system.

Пневмобак повинен бути доступним для
проведення зовнішнього та внутрішнього
огляду. Антикорозійний захист повинен
бути передбачений як всередині, так і
ззовні пневмобака.

Випускний трубопровід повинен бути
розміщений на відстані щонайменше 0,05
м за вертикаллю від дна бака.

9.5.2 Розміщення

Пневмобак необхідно розміщувати в
одному з таких легкодоступних місць:

  The pressure tank shall be accessible for
external and internal inspection. It shall
be protected against corrosion both
internally and externally.

The discharge pipe shall be situated at
least 0,05 m above the bottom of the tank.

9.5.2 Housing

The pressure tank shall be housed in a
readily accessible position in either:

а) у будівлі, захищеній спринклерною
системою;

  a) a sprinkler protected building;

b) в окремій захищеній спринклерною
системою будівлі, конструкція якої
відповідає класу "ЕurосІаss А1" або
"ЕuгосІаss А2", або еквівалентному класу
згідно з національною системою
класифікації, що використовується для
розміщення водоживильників системи
пожежогасіння і обладнання;

  b) a separate sprinkler protected building
of Euro- class A1 or A2 or an equivalent in
existing national classification systems
construction used solely for the housing of
fire protection water supplies and
equipment;

 

с) у незахищеній будівлі у протипожежному   c) an unprotected building situated in a 60

min fire

відсіку з межею вогнестійкості 60 хв, яка не

міс-

  resistant compartment with no combustible

mate

тить горючих матеріалів.   rials.

У разі розміщення пневмобака у будівлі,

захи

  When the pressure tank is housed in a

sprinkler

щеній спринклерною системою, відсік, у

якому

  protected building the area shall be

enclosed by

він знаходиться, повинен мати межу вогне   fire resistant construction of no less than 30

min.

стійкості не менше ніж 30 хв.    

Температура усередині пневмобака та у

при

  The pressure tank and housing shall be

main-

міщенні, де він знаходиться, не повинна

бути

  tained at a temperature of at least 4 °C.

нижчою за 4 °С.    

9.5.3 Мінімальна місткість (вода)   9.5.3 Minimum capacity (water)

Мінімальний запас води у пневмобаку для

во

  The minimum volume of water in a pressure

tank

допостачання одному споживачу повинен

ста

  for a single supply shall be 15 m3 for LH and

23 m3

новити 15 м3 для секцій, які захищають

примі

  for OH1.
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щення класу LH, і 23 м3 для секцій, які

захища

   

ють приміщення класу ОИ1.    

Мінімальний запас води у пневмобаку

взаємо-

  The minimum volume of water in a pressure

tank

резервованих водоживильників повинен

ста

  for duplicate supplies shall be 15 m3 in LH

and OH

новити 15 м3 для секцій, які захищають

примі

  (all groups).

щення класів LH і ОH (усіх груп).    

9.5.4 Тиск повітря та вміст води   9.5.4 Air pressure and contents

9.5.4.1 Загальні положення   9.5.4.1 General

Об'єм, який займає повітря, повинен

становити

  The air space shall not be less than one third

of

щонайменше одну третину об'єму

пневмобака.

  the pressure tank volume.

Тиск у баку не повинен перевищувати 12

бар.

  Pressure in the tank shall not exceed 12 bar.

Тиск повітря та витрати води з баку повинні  The air pressures and water flow rates from

the

бути достатніми для забезпечення потреб   tank shall be sufficient to satisfy the

sprinkler

спринклерної секції аж до моменту повного

ви

  installation demand requirements, up to

the point

черпання запасу води.   of exhaustion.

9.5.4.2 Розрахунки   9.5.4.2 Calculation

Тиск повітря у барах, який необхідно

підтримува

  The air pressure to be maintained in the

tank shall

ти у баку, потрібно розраховувати за

формулою:

  be determined from the following formula:

 

 

 

де:

р - значення тиску на манометрі, бар; р1 -

атмосферний тиск, бар (приймають =1); р2 -

мінімальне значення тиску, яке повинне
бути забезпечене на вході спринклера,
розміщеного на максимальній висоті, у

  where:

p - is the gauge pressure, in bar; p1 - is

atmospheric pressure, in bar (assume p1 =

1); p2 - is the minimum pressure required

at the highest sprinkler at pressure tank
exhaustion, in bar;
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момент повного вичерпання запасу води,
бар;

h - висота розташування спринклера,
розміщеного на максимальній висоті, або
спринклера, розташованого у гідравлічно
найбільш віддаленому місці, над дном
пневмобака (він має від'ємне значення,
якщо спринклер, розміщений на
максимальній висоті, знаходиться нижче
рівня бака), м;

h - is the height of the highest sprinkler, or
of the hydraulically most remote sprinkler,
above the bottom of the pressure tank (i.e.
negative if the highest sprinkler is below
the tank), in metres;

vt -загальний об'єм бака, м3; va- об'єм

повітря у баку, м3. Для попередньо

розраховуваних систем значення

необхідно брати з таблиці 6, збільшуючи

його на величину втрати тиску на тертя

між вузлом керування та пневмобаком

або між розрахунковою точкою та

пневмобаком.

  Vt - is the total volume of the tank, m3; Va -

is the volume of air in the tank, m3. For

pre-calculated systems p2 shall be taken

from Table 6, plus any friction losses

between the control valve set and

pressure tank or between the design point

and pressure tank.

9.5.5Заправлення повітрям і водою

Пневмобаки, які використовується як

одиничний водоживильник, повинні

обладнуватися засобами автоматичного

підтримання тиску повітря та рівня води.

Засоби заправлення повітрям та водою

повинні забезпечувати заповнення бака

водою та доведення тиску повітря у ньому

до необхідного значення протягом не

більше ніж 8 год.

Водоживильник повинен забезпечувати

поповнення пневмобака водою з

витратою не менше ніж 6 м3/год за

заданого манометричного тиску

(значення у 9.5.4).

9.5.6                 Контрольно-вимірювальне
обладнання і обладнання для
забезпечення безпеки

  9.5.5 Charging with air and water

Pressure tanks used as a single supply

shall be provided with means for

automatically maintaining the air

pressure and water level. The air and water

supplies shall be capable of filling and

pressurizing the tank completely in no

more than 8 h.

The water supply shall be capable of

topping up with water at the gauge

pressure (p in 9.5.4) of the pressure tank

with a flow of at least 6 m3/h.

9.5.6  Control and safety equipment

9.5.6.1 Бак повинен бути обладнаний

манометром, на якому має бути нанесена

позначка нормального тиску р.

Бак повинен бути обладнаний

необхідними засобами безпеки з метою

недопущення перевищення

максимального допустимого значення

тиску.

  9.5.6.1 The tank shall be fitted with a

pressure gauge and the correct gauge

pressure p shall be marked on the gauge.

The tank shall be fitted with suitable

safety devices to ensure that the highest

permitted pressure is not exceeded.

9.5.6.2 Для індикації рівня води необхідно

встановити водомірне скло. На кожному

кінці водомірного скла необхідно

встановити запірні вентилі, які повинні

бути нормально закриті; необхідно також

передбачити зливний вентиль.

  9.5.6.2 A gauge glass shall be fitted to

indicate the water level. Stop valves shall

be fitted at each end of the gauge glass

and they shall normally be kept closed

and a drain valve shall also be provided.

https://antifire.ua

https://antifire.ua
https://antifire.ua
https://antifire.ua


Водомірне скло повинно бути захищене

від механічних пошкоджень, на ньому

повинна бути нанесена позначка

нормального рівня води.

The gauge glass shall be protected

against mechanical damage and shall be

marked with the correct water level.

9.5.6.3 Для індикації несправності

приладів необхідно передбачити систему

автоматичної сигналізації, яка повинна

відновлювати нормальні значення тиску

або рівня води. Світлові та звукові сигнали

системи повинні подаватися у місце

встановлення контрольного клапана або у

приміщення, де постійно перебувають

люди.

  9.5.6.3 An automatic warning system shall

be provided to indicate failure of devices

to restore either the correct air pressure or

water level. Alarms shall be given visually

and audibly at the installation control

valve or a permanently manned location.

 

9.6 Вибір водоживильника   9.6 Choice of water supply

9.6.1 Одиночні водоживильники   9.6.1 Single water supplies

Як одиночні водоживильники допускається
вибирати:

a)             міський водопровід;

b)            міський водопровід, оснащений одним
або декількома насосами-підвищувачами;

c)          пневмобак (тільки для приміщень класів
LH і ОH1);

d) напірний резервуар;

е) резервуар для зберігання води,
оснащений одним або декількома насосами;

f) невичерпне джерело водопостачання,
вода з якого подається одним або декількома
насосами.

  The following constitute acceptable
single water supplies:

a)   a town main;

b)  a town main with one or more booster

pumps;

c)  a pressure tank (LH and OH1 only);

d)  a gravity tank;

e)     a storage tank with one or more

pumps;

f)       an inexhaustible source with one or
more pumps.

9.6.2 Високонадійні одиничні

водоживильники

  9.6.2 Superior single water supplies

Високонадійними водоживильниками є
одиночні водоживильники, які забезпечують
більш високий рівень надійності. До них
належать:

  Superiorsingle water supplies are single
water supplies which provide a higher
degree of reliability. They include the
following:

а) міський водопровід, вода у який подається
з

обох боків, що відповідає таким вимогам:

-        подавання води з кожного боку повинне
забезпечувати потреби системи щодо витрат
води;

-               вода у водопровід повинна надходити з
двох або більше джерел;

-               водопровід повинен бути незалежним у
будь-якій точці єдиної загальної магістралі;

-                       якщо необхідний тиск забезпечується
лише з одного боку, то необхідно встановити
одиничний насос-підвищувач. Якщо

  a) a town main fed from both ends,
fulfilling the

following conditions:

-               each end shall be capable of
satisfying the flow demands of the
system;

-        it shall be fed from two or more water

sources;

-               it shall be independent at any point
on a single, common trunk main;

-               if only one end gives the required
pressure, a single booster pump shall be
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необхідний тиск не забезпечується з обох
боків, необхідно встановити два або більше
насосів-підвищувачів;

installed. If both ends cannot give the
required pressure, two or more booster
pumps shall be installed.

b) напірний резервуар без насоса-
підвищува- ча або резервуар для зберігання
води, оснащений двома або більше
насосами, якщо резервуар відповідає таким
вимогам:

- резервуар повинен мати повну місткість;

- резервуар повинен бути захищений від
потрапляння світла і сторонніх предметів;

- повинна використовуватись придатна
чиста (див. 8.1.2) вода;

- резервуар повинен бути пофарбований
або забезпечений іншими засобами
антикорозійного захисту, наявність яких
дозволяє знизити необхідну частоту
спорожнення резервуара з метою технічного
обслуговування до одного разу на 10 років;

  b) a gravity tank with no booster pump,
or storage tank with two or more pumps,
where the tank fulfils the following
conditions:

- the tank shall be full capacity;

- there shall be no entry for light or
foreign matter;

- suitable clean (see 8.1.2) water shall be
used;

-the tank shall be painted or given other
corrosion protection which reduces the
need for emptying the tank for
maintenance to periods of no less than 10
years.

 

 

с) невичерпне джерело
водопостачання, вода з якого подається
двома або більше насосами.

  c) an inexhaustible source with two or more
pumps.

9.6.3 Взаєморезервовані

водоживильники

Взаєморезервовані водоживильники
повинні складатися з двох одиночних
незалежних один від одного
водоживильників. Тиск і витрати, що
забезпечуються кожним із вододжерел,
які утворюють взаморезервований
водоживильник, повинні відповідати
значенням, вказаним у розділі 7.

  9.6.3 Duplicate water supplies

Duplicate water supplies shall consist of two
single water supplies where each supply is
independent of the other. Each of the supplies
forming part of a duplicate supply shall
conform to the pressure and flow
characteristics given in clause 7.

Допускається використовувати будь-
яке поєднання одиночних
водоживильників (включаючи
високонадійні водоживильники) з
такими обмеженнями:

  Any combination of single supplies (including
superior single supplies) may be used, with the
following limitations:

- у системах, які захищають приміщення
класу ОH, необхідно використовувати
не більше одного пневмобака;

- допускається використання одного
резервуара для зберігання води
зменшеної місткості (див. 9.3.4).

  -           no more than one pressure tank shall be
used for OH-systems;

-         one storage tank of the reduced capacity
type may be used (see 9.3.4).

9.6.4 Комбіновані водоживильники

Комбінованими водоживильниками є
високо- надійні одиночні або
взаєморезервовані водоживильники,
призначені для забезпечення водою
більше ніж однієї стаціонарної системи
пожежогасіння, наприклад, у разі
комбінованих систем, до складу яких
входять пожежні гідранти, пожежні
кран-комплекти та спринклерні секції.

  9.6.4 Combined water supplies

Combined water supplies shall be superior
single or duplicate water supplies designed to
supply more than one fixed fire fighting
system, as for example in the case of combined
hydrant, hose and sprinkler installations.

Примітка. У деяких державах
забезпечення спринклерних систем
водою з комбінованих
водоживильників може бути
забороненим.

Комбіновані водоживильники повинні
відповідати таким вимогам:

  Note Some countries may not allow sprinkler
systems to be fed from a combined supply.

Combined supplies shall fulfil the following
conditions:

а) системи повинні бути повністю  a) the systems shall be fully calculated;
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розраховуваними;

b) водоживильник повинен
забезпечувати можливість одночасного
подавання максимальної
розрахункової кількості води у кожну
систему. Витрати води необхідно
розраховувати за значення тиску,
необхідного для системи, яка споживає
найбільшу кількість води;

  b) the supply shall be capable of supplying the
sum of the simultaneous maximum calculated
flows from each system. The flows shall be
corrected up to the pressure required by the
most demanding system;

с) тривалість подавання води повинна
бути не меншою ніж це потрібно для
живлення системи, яка потребує
найбільшої витрати води;

  c) the duration of the supply shall be no less
than that required for the most demanding
system;

d) між водоживильниками та
системами повинні бути встановлені
резервні трубні з'єднання.

  d) duplicate pipe connections shall be installed
between the water supplies and the systems.

 

 

9.7 Незалежність водоживильників   9.7 Isolation of water supply

З'єднання між водоживильниками та
вузлами керування спринклерних секцій
повинні бути влаштовані так, щоб:

  The connections between the water sources
and sprinkler control valve sets shall be
arranged so as to ensure the following:

а) існувала можливість доступу до таких
основних компонентів, як фільтри, насосні
установки, незворотні клапани та
витратоміри з метою їх технічного
обслуговування;

  a) that servicing of main components such
as strainers, pumpsets, non-return valves
and water meters is facilitated;

b) виникнення будь-яких несправностей в
одному водоживильнику не впливало на
роботу будь-якого іншого джерела
водопостачання або водоживильника;

  b) that any problem occurring to one supply
shall not impair the operation of any other
source or supply;

с) технічне обслуговування одного
водоживильника могло здійснюватися без
втручання в роботу будь-якого іншого
джерела водопостачання або
водоживильника.

  c) that maintenance can be carried out on
one supply without impairing the operation
of any other source or supply.

10 НАСОСИ   10 PUMPS

10.1 Загальні положення   10.1 General

Насос повинен мати стабільну криву
залежності H(Q), в якій значення
максимального напору та напору, за якого
відбувається відключення насоса,
збігаються, а повний напір рівномірно
знижується зі зростанням витрати (див. EN
12723).

  The pump shall have a stable H(Q) curve, i.e.
one in which the maximum head and shut-
off head are coincidental, and the total head
declines continuously with increasing rate
of flow (see EN 12723).

Насоси повинні приводитись у дію
електродвигунами або дизельними
двигунами, здатними забезпечувати
потужність, достатню щонайменше для
задоволення таких вимог:

  Pumps shall be driven either by electric
motors or diesel engines, capable of
providing at least the power required to
comply with the following:

а) для насосів із кривими гранично-
допустимої потужності - максимальна
потужність, яка потрібна на піку кривої
потужності;

  a) for pumps with non-overloading power
characteristic curves, the maximum power
required at the peak of the power curve;

b) для насосів із висхідними кривими
потужності - максимальна потужність для
будь-якого режиму навантаження насоса
від нульових витрат до витрат, які
відповідають потрібному значенню NРSU
насоса, яке дорівнює 16 м, або
максимальному значенню статичного
напору, збільшеному на 11 м, залежно від
того, яке значення є більшим.

  b) for pumps with rising power characteristic
curves, the maximum power for any
conditions of pump load, from zero flow to a
flow corresponding to a pump NPSH
required equal to 16 m or maximum suction
static head plus 11 m, whichever is greater.

З'єднувальна муфта між приводом і насосом
у горизонтальних насосних установках
повинна бути такого типу, щоб

  The coupling between the driver and the
pump of horizontal pumpsets shall be of a
type which ensures that either can be
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забезпечувати можливість незалежного її
демонтажу, а також можливість огляду або
заміни внутрішніх компонентів насоса без
втручання у цьому разі у всмоктувальний
або нагнітальний трубопровід. Усі
всмоктувальні насоси повинні мати
конструкцію, яка передбачає всмоктування
у зворотному напрямку. Трубопроводи
повинні кріпитися незалежно від насоса.

removed independently and in such a way
that pump internals can be inspected or
replaced without affecting suction or
discharge piping. End suction pumps shall
be of the "back pull-out" type. Pipes shall be
supported independently of the pump.

 

 

10.2 Використання декількох насосів   10.2 Multiple pump arrangements

Насоси повинні мати сумісні
характеристичні криві і бути здатними
працювати паралельно за усіх можливих
значень витрати.

Якщо встановлено два насоси, то кожен з
них повинен незалежно від іншого
забезпечувати потрібні витрати і тиск.
Якщо встановлено три насоси, то кожен з
них повинен забезпечувати не менше ніж
50 % від необхідної витрати за заданого
тиску.

  Pumps shall have compatible characteristic
curves and be capable of operating in
parallel at all possible flow rates.

Where two pumps are installed, each one
shall be capable independently of
providing the specified flows and pressures.
Where three pumps are installed, each
pump shall be capable of providing at least
50% of the specified flow at the specified
pressure.

Якщо встановлено більше одного насоса у
високонадійному або
взаєморезервованому водоживильнику,
то не більше ніж один із таких насосів
повинен приводитись у дію
електродвигуном.

  Where more than one pump is installed in a
superior or duplicate water supply, no more
than one shall be driven by an electric
motor.

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.

В Україні допускається використання більш ніж одного

насоса з приводом від електродвигуна, якщо їх

електроживлення забезпечено за І категорією відповідно

до ПУЕ

 

 

 

10.3 Приміщення для пожежних
насосних станцій

  10.3 Compartments for pumpsets

10.3.1 Загальні положення   10.3.1 General

Пожежні насосні станції необхідно
розміщувати у приміщенні з межею
вогнестійкості не менше 60 хв, яке
повинно використовуватись лише у
цілях протипожежного захисту.
Такими приміщеннями можуть
бути (зазначено у порядку
переваги):

  Pumpsets shall be housed in a compartment
having a fire resistance of no less than 60 min, used
for no other purpose than fire protection. It shall be
one of the following (in order of preference):

a)     окрема будівля;

b)       будівля, суміжна з будівлею,
захищеною спринклерною
системою, з прямим входом ззовні;

c)           приміщення, розташоване в
будівлі, захищений спринклерною
системою, з прямим входом ззовні.

  a)   a separate building;

b)       a building adjacent to a sprinkler protected
building with direct access from outside;

c)       a compartment within a sprinkler protected
building with direct access from outside.

https://antifire.ua

https://antifire.ua
https://antifire.ua
https://antifire.ua


10.3.2 Захист спринклерною

системою

Приміщення насосних станцій
повинні бути захищені
спринклерною системою. Якщо
насосну станцію розміщено в
окремому приміщенні, то
забезпечення захисту
спринклерною системою від вузла
керування, розміщеного в
приміщенні, може виявитися
недоцільним. Захист
спринклерною системою може
забезпечуватися від найближчої
доступної точки на боці випуску
випускного незворотного клапана
насоса через допоміжну запірну
засувку, закріплену у відкритому
положенні і оснащену
сигналізатором протоку води згідно
з вимогами

  10.3.2 Sprinkler protection

Compartments for pumpsets shall be sprinkler
protected. Where the pump compartment is
separate, it may be impractical to provide sprinkler
protection from the control valve sets in the
premises. Sprinkler protection may be provided
from the nearest accessible point on the
downstream side of the outlet nonreturn valve of
the pump via a subsidiary stop valve secured in the
open position, together with a water flow detector
in accordance with EN 12259-5, to provide visible
and audible indication of the operation of the
sprinklers. The alarm equipment

 

 

EN 12259-5 для забезпечення візуального
та звукового оповіщення про
спрацьовування спринклерів.
Обладнання системи сигналізації
необхідно встановлювати на
контрольному клапані або у приміщенні
чергового персоналу (додаток I).

  shall be installed either at the control valves
or at a responsibly manned location such as
a gatehouse (see annex I).

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.

В Україні у теперішній час розроблюється прДСТУ EN

12259-5 (EN 12259-5:2002, IDT).

 

Для забезпечення можливості
проведення випробувань системи
сигналізації після сигналізатора протоку
необхідно встановити зливний клапан,
який використовується під час
проведення випробувань, номінальним
діаметром 15 мм.

  A 15 mm nominal diameter drain and test
valve shall be fitted downstream of the flow
alarm to permit a practical test of the alarm
system.

10.3.3 Температура

У приміщенні насосної станції
температура повинна бути не нижчою
ніж:

22  4 °С, якщо насоси приводяться у дію
електродвигунами;

23  10 °С, якщо насоси приводяться у дію
дизельними двигунами.

  10.3.3 Temperature

The pump compartment shall be
maintained at or above the following
temperature:

-        4 °C for electric motor driven pumps;

-        10 °C for diesel engine driven pumps.

10.3.4 Вентиляція

У приміщеннях насосних станцій, де
розміщено насоси, які приводяться у дію
дизельними двигунами, повинна бути
забезпечена вентиляція згідно з
рекомендаціями постачальника.

  10.3.4 Ventilation

Pump compartments for diesel engine
driven pumps shall be provided with
adequate ventilation in accordance with
the supplier's recommendations.

10.4 Максимальна температура води у
водоживильниках

Температура води у водоживильниках не
повинна перевищувати 40 °С. У разі

  10.4 Maximum temperature of water supply

The water supply temperature shall not
exceed 40 °C. Where submersible pumps
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використання заглибних насосів
температура води не повинна
перевищувати 25 °С, за винятком
випадків, коли придатність двигуна до
експлуатації за температур до 40 °С була
підтверджена відповідно до вимог ргEN
12259-12.

are utilized, the water temperature shall not
exceed 25 °C, unless the suitability of the
motor has been proven for temperatures up
to 40 °C, in accordance with prEN 12259-12.

10.5 Клапани та допоміжне обладнання

На всмоктувальному патрубку насоса
повинна бути встановлена запірна
засувка, за винятком випадків, коли
максимальний рівень води нижчий за
висоту насоса. На нагнітальному патрубку
кожного насоса повинні бути встановлені
зворотний клапан і запірна засувка.

  10.5 Valves and accessories

A stop valve shall be fitted in the pump
suction pipe unless the maximum water
level is lower than the pump. A non-return
valve and a stop valve shall be fitted in the
delivery pipe of each pump.

 

У разі використання насосів-
підвищувачів навколо насосів необхідно
встановлювати байпас із незворотним
клапаном і двома запірними засувками,
діаметр яких повинен дорівнювати
діаметру магістрального трубопроводу.

  In the case of booster pumps a by-pass shall
be installed around the pumps with a non-
return valve and two stop valves all of the
same diameter as the trunk main.

Будь-яка конічна перехідна труба,
приєднана до вихідного отвору насоса,
повинна розширюватись у напрямку
потоку води під кутом не більше ніж 20°.
З нагнітального боку насоса за кожною
конічною перехідною трубою повинен
бути встановлений клапан.

Якщо конструкція патрубків насоса не
забезпечує його самостійну вентиляцію
шляхом використання патрубків,
необхідно передбачати засоби для
вентиляції усіх порожнин у корпусі
насоса.

  Any taper pipe fitted to the pump outlet
shall expand in the direction of flow at an
angle not exceeding 20°. Valves on the
delivery side shall be fitted after any taper
pipe.

Means for venting all cavities of the pump
casing shall be provided unless the pump is
made self-venting by arrangement of its
branches.

Необхідно передбачати заходи для
забезпечення безперервного потоку
води крізь насос, достатнього для
уникнення його перегрівання під час
роботи із закритим клапаном. Ці
витрати необхідно враховувати у
гідравлічному розрахунку системи та під
час вибору насоса. Випускний отвір
повинен бути чітко видимим, а у
випадку використання більше ніж
одного насоса вихідні отвори повинні
бути відокремленими.

  Arrangements shall be made to ensure a
continuous flow of water through the pump
sufficient to prevent overheating when it is
operating against a closed valve. This flow
shall be taken into account in the system
hydraulic calculation and pump selection.
The outlet shall be clearly visible and where
there is more than one pump the outlets
shall be separate.

В охолоджувальних контурах дизельних
двигунів, як правило, використовується
та сама вода, що подається в систему.
Однак у разі використання додаткової
кількості води її також необхідно
враховувати.

Повинна існувати можливість легкого
доступу до з'єднувальних патрубків
насосів для приєднання манометрів на
вході та виході.

  Diesel engine cooling circuits usually use the
same water. However, if additional water is
used, it shall also be taken into account.

Tappings on the pumps for inlet and outlet
pressure gauges shall be easily accessible.

10.6 Режими всмоктування   10.6 Suction conditions

10.6.1 Загальні положення

За можливості необхідно
використовувати горизонтальні
відцентрові насоси, встановлені з
позитивним напором на всмоктуванні,
тобто які відповідають таким вимогам:

  10.6.1 General

Wherever possible, horizontal centrifugal
pumps shall be used, installed with a
positive suction head. i.e. in accordance with
the following:

- щонайменше дві третини корисної
місткості витратного резервуара

  - at least two thirds of the effective capacity of
the suction tank shall be above the level of
the pump centre line;
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знаходяться на рівні вище центральної
осі насоса;

- центральна вісь насоса повинна
знаходитись на рівні не вище ніж 2 м над
мінімальним рівнем води у витратному
резервуарі (рівень X у 9.3.5).

  - the pump centre line shall be no more than
2 m above the low water level of the suction
tank (level X in 9.3.5).

 

 

Якщо ці вимоги неможливо виконати,
допускається встановлення насоса у
режим всмоктування на підйом або
використання вертикальних турбонасосів.

  If this is not feasible, the pump may be
installed under suction lift conditions or
vertical turbine pumps may be used.

Примітка. Необхідно уникати
використання насосів у режимі
всмоктування на підйом та заглибних
насосів, їх допускається використовувати
тільки у разі практичної неможливості
використання у режимі позитивного
напору на всмоктуванні.

  Note Suction lift and submersible pump
arrangements should be avoided and only
used when it is not practicable to arrange
positive suction head.

10.6.2 Всмоктувальний трубопровід   10.6.2 Suction pipe

10.6.2.1 Загальні положення   10.6.2.1 General

Всмоктувальний патрубок насоса
повинен бути приєднаний до
циліндричної або конічної перехідної
труби, довжина якої повинна становити
не менше двох її діаметрів. Конічна
перехідна труба повинна мати
горизонтальну верхню поверхню, а
максимальний кут конуса не повинен
перевищувати 20°.

  The pump suction shall be connected to a
straight or taper pipe at least two
diameters long. The taper pipe shall have a
horizontal top side and a maximum
included angle not exceeding 20°.

Всмоктувальний трубопровід разом з
усією запірною арматурою і фасонними
елементами повинен бути спроектований
так, щоб наявна NРSH (розрахована за
максимальної допустимої температури
води) на вхідному отворі насоса
перевищувала потрібну NРSH
щонайменше на 1 м за максимальної
витрати, забезпечуваної насосом, як
вказано у таблиці 14.

  The suction piping, including all valves and
fittings, shall be designed in such a way as
to ensure that the available NPSH
(calculated at the maximum anticipated
water temperature) at the pump inlet
exceeds the required NPSH by at least 1 m
at the maximum pump flow as shown in
Table 14.

Таблиця 14 - Значення тиску та витрат води

Table 14 - Pump pressure and flow rating

 

Трубопровід

Pipework

Клас
приміщення, яке

захищається
Hazard Class

Витрати, які забезпечуються насосом
Rated pump flow

Параметри на вході

насоса

Pump inlet condition

Попередньо

розраховуваний

Pre-calculated

LH/OH Вимоги щодо тиску і витрати згідно з
таблицею 6

Pressure and flow requirements from
Table 6

Для резервуарів - за
мінімального рівня води у
водоживильнику
(значення X на рисунку 4)

For tanks, with water supply
at low water level (see X in
Figure 4) Для насосів-
підвищувачів - за
мінімального тиску у
міському водопроводі For
booster pumps, with
minimum town main
pressure

HH Вимоги щодо тиску і витрати,
збільшеної в 1,4 раза, згідно з
таблицею 7

Pressure and 1,4 flow required from
Table 7

Повністю
розраховуваний

Усі класи All Максимальні тиск і витрати,
необхідні для зони з
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Fully calculated найсприятливішими гідравлічними
показниками Maximum pressure and
flow required for the most favourable
area

 

Всмоктувальні трубопроводи повинні
прокладатися горизонтально або з
постійним незначним підйомом у бік
насоса з метою запобігання утворенню у
трубопроводі повітряних пробок.

  Suction piping shall be laid either
horizontal or with a continuous slight
rise towards the pump to avoid the
possibility of air locks forming in the
pipe.

Якщо осьова лінія насоса знаходиться
вище мінімального рівня води (див. 9.3.5),
необхідно встановлювати зворотний
клапан на забірному кінці
всмоктувального трубопроводу.

  A foot valve shall be fitted where the
centre line of the pump is above the
low water level (see 9.3.5).

10.6.2.2 Робота в умовах позитивного
напору В умовах позитивного напору
діаметр всмоктувального трубопроводу
повинен бути не меншим ніж 65 мм. Крім
того, його діаметр повинен бути таким,
щоб під час роботи насоса з
максимальною необхідною витратою води
швидкість її руху у всмоктувальному
трубопроводі не перевищувала 1,8 м/с.

  10.6.2.2 Positive head

In positive head conditions, the
diameter of the suction pipe shall be
no less than 65 mm. Furthermore,
the diameter shall be such that a
velocity of 1,8 m/s is not exceeded
when the pump is operating at
maximum demand flow.

Якщо використовується більше одного
насоса, то всмоктувальні трубопроводи
можуть з'єднуватись між собою лише за
умови, що вони обладнані запірними
засувками, які дозволяють кожному з
насосів продовжувати роботу в разі
відключення іншого насоса для
проведення технічного обслуговування.
Розміри з'єднань повинні відповідати
вимогам для необхідних витрат води.

  Where more than one pump is
provided, the suction pipes may only
be inter-connected if they are fitted
with stop valves to allow each pump
to continue operating when the
other is removed for maintenance.
The connections shall be
dimensioned as appropriate for the
flow rate required.

10.6.2.3 Робота в умовах всмоктування з
підйомом

  10.6.2.3 Suction lift

В умовах всмоктування на підйом діаметр
всмоктувального трубопроводу повинен
бути не менше ніж 80 мм. Крім того, його
діаметр повинен бути таким, щоб під час
роботи насоса з максимальною
необхідною витратою води швидкість її
руху у всмоктувальному трубопроводі не
перевищувала 1,5 м/с.

  In suction lift conditions, the
diameter of the suction pipe shall be
no less than 80 mm. Furthermore,
the diameter shall be such that a
velocity of 1,5 m/s is not exceeded
when the pump is operating at
maximum demand flow.

Якщо використовується більше однієї
насосної установки, то всмоктувальні
трубопроводи не повинні з'єднуватись
між собою.

  Where there is more than one
pumpset installed, the suction pipes
shall not be interconnected.

Відстань за вертикаллю від мінімального
рівня води (див. 9.3.5) до осьової лінії
насоса не повинна перевищувати 3,2 м.

  The height from the low water level
(see 9.3.5) to the centre line of the
pump shall not exceed 3,2 m.

Всмоктувальний трубопровід необхідно
розміщувати у резервуарі або ємкості
відповідно до рисунка 4 і таблиці 12 або
рисунка 5 і таблиці 13 відповідно. У нижній
точці всмоктувального трубопроводу
необхідно встановлювати зворотний
клапан. Кожен насос повинен бути
обладнаний автоматичними засобами для
його заливки згідно з вимогами 10.6.2.4.

  The suction pipe shall be positioned
in the tank or reservoir in accordance
with Figure 4 and Table 12 or Figure 5
and Table 13, as appropriate. A foot
valve shall be fitted at the lowest
point on the suction pipe. Each
pump shall have automatic priming
arrangements in accordance with
10.6.2.4.

 

 

10.6.2.4 Заливка насосів   10.6.2.4 Pump priming

Кожен насос повинен бути обладнаний  Each pump shall be fitted with a
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окремими автоматичними засобами для
його заливки.

Засоби повинні складатися з резервуара,
розміщеного вище рівня насоса, та
похилого з'єднувального трубопроводу,
який з'єднує резервуар із нагнітальною
стороною насоса. Цей з'єднувальний
трубопровід повинен бути оснащений
незворотним клапаном. Два приклади
з'єднання показано на рисунку 6.

separate automatic priming
arrangement.

The arrangement shall consist of a
tank situated at a higher level than
the pump and with a pipe
connection sloping from the tank to
the delivery side of the pump. A
non-return valve shall be fitted to
this connection. Figure 6 shows two
examples.

Резервуар, насос і всмоктувальний
трубопровід повинні бути постійно
заповнені водою навіть у разі неповної
герметичності зворотного клапана, про
який йдеться у 10.6.2.3. Насос повинен
вмикатися у разі падіння рівня води у
резервуарі до 2/3 її нормального рівня.

  The tank, the pump and the suction
pipework shall be kept constantly
full of water even where there
isleakage from the foot valve
referred to in 10.6.2.3. Should the
water level in the tank fall to 2/3 of
the normal level, the pump shall
start.

10.6.2.5 Насос для підтримання тиску   10.6.2.5 Pressure maintenance

pump

З метою уникнення необов'язкового
запуску одного з основних насосів або з
метою підтримання тиску у системі вище
вузлів керування у разі коливань тиску у
водоживильниках, наприклад, міських
водопроводів, необхідно встановлювати
насос для підтримання тиску.

  A pressure maintenance pump may
be installed to avoid starting one of
the main pumps unnecessarily or to
maintain the system pressure above
control valve sets in the case of
water supplies such as town mains
with fluctuating pressure.

Примітка. Деякі органи, які мають
повноваження у галузі водопостачання,
можуть не дати дозволу на встановлення
насосів для підтримання тиску у системах,
підключених до міського водопроводу.

  Note Some water authorities may
not allow pressure maintenance
pumps on systems with town main
connections.

Розмір і конструкція насоса для
підтримання тиску повинні бути такими,
щоб насос не міг забезпечувати достатній
рівень витрат і тиску у разі відкриття
навіть одного спринклера, а отже
перешкоджати запуску основних насосів.

У разі встановлення насосів для
підтримання тиску з від'ємним напором
всмоктувальні трубопроводи і фасонні
частини повинні бути незалежними від
трубопроводів і фасонних частин
основного насоса (насосів).

  The pressure maintenance pump
shall be sized and arranged in such
a way that it is not capable of
providing enough flow and pressure
for a single open sprinkler and thus
of preventing the main pump(s)
from starting.

In the case of pressure maintenance
pumps installed with negative
suction, the suction piping and
fittings shall be independent of
those of the main pump(s).

Розміри ємкості для заливки і
трубопроводу повинні відповідати
вимогам, вказаним у таблиці 15.

  The size of the priming tank and the
pipe shall be in accordance with
Table 15

 

 

 

 

 

1 - перевірочний і зливний вентиль; 2 - лінія видалення повітря з насоса, а також подавання води з
мінімальною витратою; 3 - ємкість для заливки насоса; 4 - впускний трубопровід; 5 - переливний
трубопровід; 6 - зливний вентиль; 7 - сигналізатор рівня води для запуску насоса; 8 - запірна засувка для
заливки насоса; 9 - зворотний клапан для заливки насоса; 10 - пристрій для запуску насоса; 11 -
резервуар, з якого проводиться всмоктування; 12 - магістральний трубопровід секції; 13 - клапан
низького рівня води для запуску насоса; 14 - сигналізатори тиску для запуску насоса; 15 - манометр

1 - test drain and valve; 2 - pump air bleed and min flow line; 3 - pump priming tank; 4 - inflow; 5 - over flow; 6 -
drain valve; 7 - low level switch for pump starting; 8 - priming supply stop valve; 9 - priming supply non-return
valve; 10 - pump start arrangement; 11 - suction tank; 12 - installation trunk main; 13 - low level valve for pump
starting; 14 - pressure switches for pump starting; 15 - pressure gauge
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Рисунок 6 - Обладнання для заливки насоса у режимі всмоктування з підйомом Figure 6 - Pump priming
arrangement for suction lift

 

Таблиця 15 - Об'єм резервуара для заливки насоса та розмір трубопроводу

Table 15 - Pump priming tank capacity and pipe size

Клас пожежної небезпеки Мінімальна місткість, л Мінімальний діаметр трубопроводу

для заливки, мм Minimum diameter
of priming pipe, mmHazard Class Minimum tank capacity, litres

LH 100 25

OH, HHP і HHS 500 50

10.7 Робочі характеристики                                       

10.7 Performance characteristics

10.7.1 Попередньо розраховувані системи

10.7.1 Pre-calculated systems - LH and OH для захисту приміщень класів LH і OH

Таблиця 16 - Мінімальні характеристики насоса для класів LH і OH (для попередньо розраховуваних
систем)

Table 16 - Minimum pump characteristics for LH and OH (pre-calculated systems)

Клас пожежної

небезпеки

Hazard Class

Відстань h за вертикаллю від
спринклера до вузла керування

Sprinkler height h above the control 
set(s), m

LH (захист водозаповненою системою або системою попередньої дії)

LH (Wet or pre-action)

Не більше ніж 15
Понад 15 до 30

включно Понад 30 до
45 включно

h ≤15 15 h ≤ 30 3
45

OH1 Захист водозаповненою системою або системою попередньої дії
OH1

Wet or pre-action

Не більше ніж 15
Понад 15 до 30

включно Понад 30 до
45 включно

h ≤ 15 15 h ≤30 3
45

OH1 Захист повітряною або водоповітряною системами;

OH1 Dry or alternate OH2 Захист водозаповненою системою або
системою попередньої дії OH2 Wet or pre-action

Не більше ніж 15
Понад 15 до 30

включно Понад 30 до
45 включно

h ≤ 15 15 h ≤ 30 
≤45

OH2 Захист повітряною або водоповітряною системами; OH2 Dry or
alternate OH3 Захист водозаповненою системою або системою
попередньої дії OH3 Wet or pre-action

Не більше ніж 15
Понад 15 до 30

включно Понад 30 до
45 включно

h ≤ 15 15 h ≤ 30 
≤ 45

 

Кінець табл. 16

Клас пожежної Відстань h за
вертикаллю від

Номінальні значення
Nominal data

Характеристики Characteristic
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небезпеки
Hazard Class

спринклера до
вузла керування,
м Sprinkler height
h above the control

valve set(s), m

Тиск, бар

Pressure, bar

Витрата,
л/хв
Flow,
l/min

Тиск,
бар

Pressure,
bar

Витрата,
л/хв
Flow,
l/min

Тиск,
бар

Pressure,
bar

Витрата,
л/хв

Flow,
l/min

OH3 Захист
повітряною або
водоповітряною
системами; OH3
Dry or alternate
OH4 Захист
водоза-
повненою
системою або
системою
попередньої дії
OH4 Wet or pre-
action

Не більше
ніж 15

Понад 15
до 30

включно
Понад 30

до 45
включно

h ≤ 15 15
h ≤ 30
30 h ≤
45

1,9 2,4 3,0 2650
3050
3350

3,0 4,5
6,0

2100
2100
2100

3,5 5,0
6,5

1800
1800
1800

Примітка 1. Наведено значення тиску, виміряні на вузлі (вузлах) керування.

Note 1 The pressures shown are as measured at the control valve set(s).

Примітка 2. Якщо висота будівель перевищує наведені значення, то необхідно пересвідчитись, що
характеристики насоса є достатніми для забезпечення витрат і тисків, вказаних у 7.3.1.

Note 2 In the case of buildings which exceed the heights shown, it should be proved that the pump
characteristics are adequate for supplying the flows and pressures specified in 7.3.1.

 

 

 

 

 

 

Якщо вода в насоси подається з
резервуара для зберігання води,
то характеристики попередньо
розраховуваних систем, які
захищають приміщення класів LH і
OH, повинні відповідати таблиці 16.

  Where the pumps take water from a storage tank,
the characteristic of pre-calculated LH and OH
systems shall conform to Table16.

10.7.2 Попередньо розраховувані
системи для захисту приміщень
класів HHP і HHS без
внутрішньостелажних
спринклерів

  10.7.2 Pre-calculated systems - HHP and HHS with
no in-rack sprinklers

Номінальні витрати і тиск, що
забезпечуються насосами
попередньо розраховуваних
систем, які захищають приміщення
класів HHP і HHS, повинні
відповідати значенням, вказаним у
7.3.2. Крім того, насос повинен
забезпечувати витрату, яка
дорівнює 140 % від такого
значення, забезпечуючи тиск не
менше ніж 70 % від тиску за
розрахункової витрати насоса
(рисунок 7).

  The nominal pump flow and pressure for HHP and
HHS pre-calculated systems shall conform to 7.3.2.
In addition the pump shall be capable of supplying
140 % of this flow at a pressure of no less than 70 %
of the pressure at the design pump flow (see Figure
7).

10.7.3 Розраховувані системи   10.7.3 Calculated systems

Необхідні характеристики насоса
повинні визначатися виходячи з
кривої, побудованої для площі з
найнесприятливішими
гідравлічними показниками. Під
час випробувань з використанням
обладнання постачальника насос
повинен забезпечувати тиск, який

  The rated duty of the pump shall be a function of
the most unfavourable area curve. When measured
by the supplier's test facility, the pump shall
provide a pressure at least 0,5 bar higher than that
required for the most unfavourable area. The pump
shall also be capable of providing the flow and
pressure of the most favourable area at all water
supply water levels.
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принаймні на 0,5 бар перевищує
тиск, потрібний для площі з
найнесприятливішими
гідравлічними показниками.
Також насос повинен
забезпечувати необхідні витрату і
тиск для площі з
найсприятливішими
гідравлічними показниками за
всіх рівнів води у водоживильнику.

                     

 

1 - площа з найнесприятливішими гідравлічними показниками; 2 - розрахункова витрата насоса; 3 -
максимальна необхідна витрата; 4 - площа з найсприятливішими гідравлічними показниками; x -
витрата; y - тиск 1 - most unfavourable area; 2 - design pump flow; 3 - maximum demand flow; 4 - most
favourable area; x - flow; у - Pressure

Рисунок 7 - Типова характеристична крива насоса

Figure 7 - Typical pump curve

 

 

10.7.4 Тиск і запас води міських водопроводів,
обладнаних насосами-підвищувачами

  10.7.4 Pressure and water capacity
of boosted town mains

Необхідно провести випробування та
пересвідчитись у тому, що під час роботи без
насоса-підвищувача водоживильник забезпечує
витрату, яка на 20 % перевищує значення
максимальної необхідної витрати за тиску не менше
ніж 0,5 бар, виміряної на вході насоса. Таке
випробування необхідно проводити під час
максимальної витрати води, яка відбирається з
водопроводу.

  A test shall be carried out to show
that the unboosted supply
provides a flow rate equal to the
maximum demand flow plus 20
%, at a pressure of at least 0,5 bar,
as measured at the pump inlet.
This test shall be carried out at a
time of maximum demand on
the main.

10.7.5 Сигналізатори тиску   10.7.5 Pressure switches

10.7.5.1 Кількість сигналізаторів тиску   10.7.5.1 Number of pressure

switches

Для запуску кожної насосної установки необхідно
передбачати два сигналізатори тиску. Діаметр
трубопроводу, підключеного до сигналізаторів
тиску, повинен бути не менше ніж 15 мм.
Сигналізатори тиску повинні підключатися так, щоб
будь-який сигналізатор міг запускати насос.

  Two pressure switches shall be
provided to start each pumpset.
The pipe to the pressure switches
shall be at least 15 mm. They shall
be connected in such a way that
either switch will start the pump.

 

10.7.5.2 Запуск насоса   10.7.5.2 Pump start

Основна насосна установка повинна
запускатися автоматично у разі падіння
тиску у магістральному трубопроводі до
значення не менше ніж 0,8хр, де р - тиск в
умовах закриття клапана. Якщо
встановлено дві насосні установки, то
резервна насосна установка повинна
запускатися до моменту падіння тиску до
значення 0,6хр,. Після запуску насоса він
повинен працювати до його вимкнення
вручну.

  The first pumpset shall start
automatically when the pressure in the
trunk main falls to a value of no less than
0,8xp, where p is the pressure at the
closed valve condition. Where two
pumpsets are installed, the second
pump shall start before the pressure falls
to a value of no less than 0,6xp,. Once
the pump has started, it shall continue
to run until stopped manually.

10.7.5.3 Випробування сигналізаторів
тиску Необхідно передбачати засоби для
проведення випробувань запуску насоса
кожним сигналізатором тиску. Якщо на
місці з'єднання між магістральним
трубопроводом і будь-яким
сигналізатором тиску, який запускає
насос, встановлено відокремлювальну

  10.7.5.3 Testing the pressure switches
Means shall be provided for testing
pump starting with each pressure
switch. If any isolating valve is installed
on the connection between the trunk
main and any pump starting pressure
switch, a non-return valve shall be
installed in parallel with the isolating
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засувку, то разом з нею необхідно
встановити зворотний клапан, щоб
падіння тиску у магістральному
трубопроводі призводило до
спрацьовування сигналізатора тиску
навіть під час перебування цієї засувки у
закритому положенні.

valve so that a fall in pressure on the
trunk main will be transmitted to the
pressure switch even when the isolating
valve is closed.

10.8 Насосні установки з електроприводом  10.8 Electrically driven pumpsets

10.8.1 Загальні положення   10.8.1 General

10.8.1.1 Система електропостачання
повинна працювати безперебійно.

  10.8.1.1 The electric supply system shall
be available at all times.

10.8.1.2 У приміщенні вузлів керування або
насосної станції повинна зберігатись така
актуалізована документація, як робочі
креслення, схеми підключення
первинного джерела електропостачання і
схеми розводки електропостачання від
трансформатора до щита керування
насосом, а також двигуна, ланцюгів
управління та сигналізації.

  10.8.1.2 Up to date documentation, such
as installation drawings, main supply
and transformer diagrams and
connections for supplying the pump
controller panel as well as motor, control
alarm circuits and signals shall be kept
available in the sprinkler valve or pump
compartment.

10.8.2 Електропостачання   10.8.2 Electricity supply

10.8.2.1 Електропостачання щита
керування насосом повинне
використовуватись виключно для потреб
насосної станції спринклерної системи та
бути відокремленим від інших кабелів. 3
дозволу служб, відповідальних за
електропостачання, живлення щита
керування насосом станції може
здійснюватись шляхом його підключення
до входу головного вимикача на
підвідному кабелі до приміщення. Якщо
таке підключення не дозволяється, то
електропостачання необхідно
здійснювати від головного вимикача.

  10.8.2.1 The supply to the pump
controller shall be solely for use of the
sprinkler pumpset and separate from all
other connections. Where permitted by
the electrical utility, the electrical supply
to the pump controller shall be taken
from the input side of the main switch
on the incoming supply to the premises
and where this is not permitted, by a
connection from the main switch.

 

 

 

Запобіжники щита керування насосом
повинні мати високу розривну потужність
та витримувати пусковий струм протягом
не менше ніж 20 с.

  The fuses in the pump controller shall be
of high rupturing capacity, capable of
carrying the start current for a period of no
less than 20 s.

10.8.2.2 Усі кабелі повинні бути захищені
від впливу полум'я та механічних
пошкоджень.

Щоб захистити кабелі від прямого впливу
полум'я, їх необхідно прокладати за
межами будівлі або через ділянки будівлі
з незначним ризиком виникнення
пожежі, які відокремлені від приміщень із
високим ризиком виникнення пожежі
стінами, перегородками або
перекриттями з межею вогнестійкості не
менше ніж 60 хв. Допускається
оснащення самих кабелів додатковим
захистом або їх прокладання під землею.
Кабелі повинні бути цільними та не
містити з'єднань.

  10.8.2.2 All cables shall be protected
against fire and mechanical damage.

To protect cables from direct exposure to
fire they shall be run outside the building
or through those parts of the building
where the fire risk is negligible and which
are separated from any significant fire risk
by walls, partitions or floors with a fire
resistance of no less than 60 min, or they
shall be given additional direct protection
or be buried. Cables shall be in single
lengths, with no joins.

10.8.3 Головний розподільний щит   10.8.3 Main switchboard

10.8.3.1 Головний розподільний щит об'єкта
повинен знаходитись у протипожежному
відсіку, який використовується тільки для
розміщення обладнання
електропостачання.

  10.8.3.1 The main switchboard for the
premises shall be situated in a fire
compartment used for no other purpose
than for electrical power supplies.
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Електричні з'єднання в головному
розподільному щиті повинні бути
виконані так, щоб електропостачання
щита керування насосом не відключалось
у разі відключення електропостачання
для інших служб.

The electrical connections in the main
switchboard shall be such that the supply
to the pump controller is not isolated
when isolating other services.

10.8.3.2 Усі вимикачі електроживлення
насоса спринклерної системи повинні
мати попереджувальний напис:

"ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА НАСОСА
СПРИНКЛЕРНОЇ СИСТЕМИ У РАЗІ
ПОЖЕЖІ НЕ ВИМИКАТИ"

  10.8.3.2 Each switch on the dedicated
power feed to the sprinkler pump shall be
labelled:

SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY - NOT
TO BE SWITCHED OFF IN THE EVENT OF
FIRE

Висота літер цього напису повинна бути
не менше ніж 10 мм, він повинен бути
виконаний білими літерами на
червоному тлі. Вимикач повинен бути
захищений від несанкціонованого
відключення.

  The letters on the notice shall be at least
10 mm high and shall be white on a red
background. The switch shall be locked to
protect it against tampering.

10.8.4 Обладнання, встановлюване між
головним розподільним щитом і щитом
керування насосом

  10.8.4 Installation between the main
switchboard and the pump controller

Значення струму для розрахунку
необхідного перерізу кабелю повинно
прийматися 150 % від максимального
можливого струму під час роботи на
повну потужність.

  The current for calculating the correct
dimension for the cable shall be
determined by taking 150 % of the largest
possible full load current.

10.8.5 Щит керування насосом   10.8.5 Pump controller

10.8.5.1 Щит керування насосом повинен
забезпечувати:

  10.8.5.1                     The pump controller shall be

able:

 

 

 

a)           автоматичний запуск двигуна у разі
отримання сигналу від сигналізатора
тиску;

b)           запуск двигуна після ручного

ввімкнення;

c)         зупинку двигуна тільки вручну.

Щит керування насосом повинен бути
обладнаний амперметром.

У разі використання заглибного насоса на
щиті керування необхідно розмістити
табличку з його характеристиками.

  a) to start the motor automatically
on receiving a signal from the
pressure switches;b) to start the
motor on manual actuation;

-   to stop the motor by manual

actuation only. The controller shall
be equipped with an ammeter.

In the case of submersible pumps a
plate with its characteristics shall be
affixed to the pump controller.

10.8.5.2 За винятком випадків
використання заглибних насосів, щит
керування насосом повинен знаходитись
в одному приміщенні з електродвигуном і
насосом.

  10.8.5.2 Except in the case of
submersible pumps, the pump
controller shall be situated in the
same compartment as the electric
motor and pump.

10.8.5.3 Контакти повинні відповідати
категорії навантаження АС-3 згідно з EN
60947-1 і EN 60947-4.

  10.8.5.3 Contacts shall comply with
utilization category AC-3 of EN
60947-1 and EN 60947-4.
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НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.

В Україні вимоги до низьковольтних розподільних
приладів та приладів керування регламентовано ДСТУ
ІЕС 60947-1, вимоги до окремих вимикачів та пускових
приладів - ДСТУ ІЕС 60947-4-2.

 

 

10.8.6 Контролювання роботи насоса   10.8.6 Monitoring of pump operation

10.8.6.1 Необхідно контролювати такі
параметри насоса (додаток І):

- напругу на двигуні у разі змінного струму
- на всіх трьох фазах;

- можливість запуску на вимогу;

- роботу насоса;

- невдалу спробу запуску.

  10.8.6.1 The following conditions shall
be monitored (see annex I):

-     power available to the motor and,
where AC, on all three phases;

-        pump on demand;

-        pump running;

-        start failure.

10.8.6.2 Усі параметри, які підлягають
контролюванню, повинні відображатися у
вигляді світлових сигналів у приміщенні
насосної станції. Звукові та світлові
сигнали про роботу насоса та
несправності також повинні подаватися у
приміщенні, де постійно перебуває
відповідальний персонал.

  10.8.6.2 All monitored conditions shall
be visually indicated individually in
the pump room. Pump running and a
fault alarm shall also be audibly and
visually indicated at location
permanently attended by responsible
personnel.

10.8.6.3 Світловий сигнал про несправність
повинен бути жовтого кольору. Звукові
сигнали повинні мати інтенсивність не
менше ніж 75 дБ, також повинна бути
передбачена можливість їх вимкнення.

  10.8.6.3 The visual fault indication shall
be yellow. The audible signals shall
have a signal strength of at least 75 dB
and shall be able to be silenced.

10.8.6.4 Необхідно передбачати
можливість перевірки справності
індикації світлової сигналізації.

  10.8.6.4 A lamp test for checking the
signal lamps shall be provided.

 

 

 

10.9 Насосні станції з дизельним
приводом

10.9.1 Загальні положення

Дизельний двигун повинен бути
розрахований на безперервну роботу з
повним навантаженням на місці його
встановлення з номінальною постійною
вихідною потужністю згідно з вимогами
ISO 3046.

  10.9 Diesel engine driven pumpsets

10.9.1 General

The diesel engine shall be capable of
operating continuously at full load at
site elevation with a rated continuous
power output in accordance with ISO
3046.

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.
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В Україні вимоги до окремих показників двигунів

внутрішнього згоряння регламентовано ГОСТ ИСО 3046-1,

ГОСТ ИСО 3046-6 і ГОСТ ИСО 3046-7.

 

Насос повинен виходити на повний
робочий режим протягом 15 с від початку
запуску.

Горизонтальні насоси повинні мати
прямий привод.

Автоматичний запуск і робота насосної
станції не повинні залежати від будь-яких
інших джерел живлення, окрім двигуна та
його акумуляторів.

  The pump shall be fully operational
within 15 s of the beginning of any
starting sequence. Horizontal pumps
shall have a direct drive.

The automatic start and operation of
the pumpset shall not depend on any
energy sources other than the engine
and its batteries.

10.9.2 Двигуни   10.9.2 Engines

Двигун повинен бути здатним вмикатися
за температури у приміщенні, де його
встановлено, 5 °С.

Двигун повинен оснащуватись
регулятором для підтримування частоти
обертання у межах ± 5 % від його
номінальної частоти обертання за
нормального навантаження, а
конструкція двигуна повинна
забезпечувати повернення у вихідне
положення будь-якого механічного
приладу, яким оснащено двигун, для
перешкоджання його автоматичному
запуску.

  The engine shall be capable of starting
at an engine room temperature of 5 °C.

It shall be provided with a governor to
control the engine speed to ± 5% of its
rated speed under normal load
conditions, and be constructed so that
any mechanical device fitted to the
engine which could prevent the
engine starting automatically, will
return to the starting position.

10.9.3 Система охолодження   10.9.3 Cooling system

Система охолодження повинна бути
одного з таких типів:

а) водяне охолодження, яке передбачає
подавання води від насоса спринклерної
системи безпосередньо в охолоджувальні
оболонки двигуна, за необхідності, через
редуктор тиску відповідно до інструкцій
постачальника. Вихідний патрубок
повинен бути у відкритому положенні,
щоб існувала можливість візуального
спостереження за водою, яка витікає;

  The cooling systems shall be one of the
following types:

a) Cooling by water from the sprinkler
pump directly into the engine-cylinder
jackets, via a pressure reducing device
if necessary, in accordance with the
supplier's specification. The outlet pipe
shall be open so that the discharge
water is visible;

 

 

b) використання теплообмінника, в який
вода подається від насоса спринклерної
системи, за необхідності, через редуктор
тиску відповідно до інструкцій
постачальника. Вихідний патрубок
повинен бути у відкритому положенні, щоб
існувала можливість візуального
спостереження за водою, яка витікає.
Додатковий насос, який приводиться у дію
двигуном, повинен забезпечувати
циркуляцію води у замкненому контурі.
Якщо додатковий насос обладнано
ремінним приводом, то ременів повинні
бути декілька, щоб навіть у разі розриву
половини з них решта ременів
забезпечували роботу насоса.
Навантажувальна здатність замкненого
контуру повинна відповідати значенню,
вказаному постачальником двигуна;

  b) A heat exchanger, where the water is
taken from the sprinkler pump, via a
pressure reducing device if necessary,
in accordance with the supplier's
specification. The outlet pipe shall be
open so that the discharge water is
visible. An auxiliary pump driven by the
engine shall circulate the water in the
closed circuit. If the auxiliary pump is
belt driven, there shall be multiple
belts such that even if up to half the
belts are broken, the remaining belt(s)
are able to drive the pump. The
capacity of the closed circuit shall
conform to the value specified by the
engine supplier;

с) використання радіатора повітряного
охолодження, оснащеного вентилятором із
багаторемінним приводом. Навіть у разі
розриву половини ременів решта ременів
повинні забезпечувати роботу

  c) An air cooled radiator with a fan
multiple belt driven from the engine. If
half the belts should break, the
remaining belts shall be capable of
driving the fan. An auxiliary pump
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вентилятора. Додатковий насос, який
приводиться у дію двигуном, повинен
забезпечувати циркуляцію води у
замкненому контурі. Якщо додатковий
насос обладнано ремінним приводом, то
ременів повинно бути декілька, щоб навіть
у разі розриву половини з них решта
ременів забезпечували роботу насоса.
Навантажувальна здатність замкненого
контуру повинна відповідати значенню,
вказаному постачальником двигуна;

driven by the engine shall circulate the
water in the closed circuit. If the
auxiliary pump is belt driven, there
shall be multiple belts such that even if
half the belts are broken, the
remaining belts are able to drive the
pump. The capacity of the closed circuit
shall conform to the value specified by
the engine supplier;

d) пряме повітряне охолодження двигуна
за допомогою вентилятора з
багаторемінним приводом. Навіть у разі
розриву половини ременів решта ременів
повинні забезпечувати роботу
вентилятора.

  d) Direct air cooling of the engine by
means of a multiple belt driven fan.
When half the belts are broken the
remaining belts shall be capable of
driving the fan.

10.9.4 Фільтрація повітря   10.9.4 Air filtration

Повітрозабірник двигуна повинен
оснащуватися відповідним фільтром.

  The engine air intake shall be fitted
with a suitable filter.

10.9.5 Система вихлопу   10.9.5 Exhaust system

Вихлопна труба повинна бути оснащена
відповідним глушником, а сумарний
зворотний тиск не повинен перевищувати
значення, рекомендованого
постачальником.

  The exhaust pipe shall be fitted with a
suitable silencer and the total back
pressure shall not exceed the supplier's
recommendation.

Якщо вихлопна труба розташована вище
двигуна, необхідно передбачати заходи для
перешкоджання потраплянню конденсату
у двигун. Вихлопну трубу необхідно
розміщувати так, щоб вихлопні гази не
потрапляли у приміщення насосної станції.
Вона повинна бути ізольована і
встановлена так, щоб не створювати
небезпеку займання.

  Where the exhaust pipe is higher than
the engine, means shall be provided to
prevent any condensate flowing back
to the engine. The exhaust pipe shall
be positioned in such a way as to
prevent exhaust gases from re-entering
the pump room. It shall be insulated
and installed so that it does not cause a
fire ignition risk.

 

 

 

 

10.9.6 Паливо, паливний бак і
трубопроводи для подавання палива

  10.9.6 Fuel, fuel tank and fuel feed pipes

Якість використовуваного дизельного
палива повинна відповідати
рекомендаціям постачальника. У
паливному баку повинна знаходитись
достатня кількість палива для
забезпечення роботи двигуна за повного
навантаження протягом:

-       3 год у разі захисту приміщень класу LH;

-       4 год у разі захисту приміщень класу OH;

-       6 год у разі захисту приміщень класів
HHP і HHS.

  The quality of the diesel fuel used shall
conform to the supplier's
recommendations. The fuel tank shall
contain sufficient fuel to enable the
engine to run on full load for:

-        3 h for LH;

-        4 h for OH;

-        6 h for HHP and HHS.

Паливний бак повинен бути сталевим і
мати зварну конструкцію. У разі
використання більше ніж одного двигуна
для кожного з них повинен бути
передбачений окремий паливний бак і
окремий трубопровід для подавання
палива.

  The fuel tank shall be of welded steel.
Where there is more than one engine,
there shall be a separate fuel tank and
fuel feed pipe for each one.

Паливний бак необхідно встановлювати
вище рівня паливного насоса двигуна, щоб
забезпечити позитивний напір, але не
безпосередньо над двигуном. Паливний

  The fuel tank shall be fixed at a higher
level than the motor's fuel pump to
ensure a positive head, but not directly
above the engine. The fuel tank shall
have a sturdy fuel level gauge.

https://antifire.ua

https://antifire.ua
https://antifire.ua
https://antifire.ua


бак повинен бути оснащений надійним
покажчиком рівня палива.

Усі крани у трубопроводі для подавання
палива між паливним баком і двигунами
необхідно розміщувати поряд із баком,
вони повинні мати індикатори та
блокуватися у відкритому положенні.
Трубні з'єднання не повинні бути паяними.
Для трубопроводів для подавання палива
необхідно використовувати металеві
труби.

  Any valves in the fuel feed pipe between
the fuel tank and the engines shall be
placed adjacent to the tank, have an
indicator and be locked in the open
position. Pipe joints shall not be
soldered. Metallic pipes shall be used for
fuel lines.

Трубопровід для подавання палива
повинен розміщуватись на висоті не
менше ніж 20 мм від дна паливного бака.
Дно бака повинно бути оснащене зливним
краном діаметром не менше ніж 20 мм.

Примітка. Випускний отвір паливного бака
повинен знаходитись за межами будівлі.

  The feed pipe shall be situated at least
20 mm above the bottom of the fuel
tank. A drain valve of at least 20 mm
diameter shall be fitted to the base of
the tank.

Note The fuel tank vent should be
terminated outside the building.

10.9.7 Механізм пуску   10.9.7 Starting mechanism

10.9.7.1 Загальні положення   10.9.7.1 General

Необхідно передбачати системи
автоматичного та ручного запуску, які
повинні бути незалежними, за винятком
стартера та акумуляторів, які можуть бути
спільними для двох систем.

Повинна існувати можливість запуску
дизельного двигуна як автоматично у разі
отримання сигналу від реле тиску, так і
вручну шляхом натискання кнопки на щиті
керування насосом. Виключатися
дизельний двигун повинен виключно
вручну; контрольно-вимірювальні прилади
не повинні спричиняти його зупинку.

  Automatic and manual starting systems
shall be provided and shall be
independent except that the starter
motor and batteries may be common to
the two systems.

It shall be possible to start the diesel
engine both automatically, upon receipt
of a signal from the pressure switches,
and manually by means of a push
button on the pump controller. It shall
be possible to shut down the diesel
engine only manually; engine
monitoring devices shall not cause the
engine to stop.

 

 

 

Номінальна напруга на акумуляторах і
стартері повинна бути не менше ніж 12 В.

  The rated voltage of the batteries and
starter motor shall be no less than 12 V.

10.9.7.2 Система автоматичного запуску   10.9.7.2 Automatic starting system

Система автоматичного запуску повинна
забезпечувати шість спроб запуску двигуна
тривалістю від 5 с до 10 с кожна, а
максимальний проміжок часу між
спробами не повинен перевищувати 10 с.
Пусковий пристрій повинен автоматично
повертатися у вихідне положення. Він
повинен функціонувати незалежно від
основного джерела електропостачання.

  The automatic starting sequence shall
make six attempts to start the engine,
each one of 5 s to 10 s duration, with a
maximum pause of 10 s between each
attempt. The starting device shall reset
itself automatically. It shall function
independently of the line power supply.

Система повинна автоматично
переключатися на живлення від іншого
акумулятора після кожної спроби запуску.
Напруга у систему керування повинна
подаватися обома акумуляторами
одночасно. Необхідно передбачити заходи
для перешкоджання негативному впливу
одного акумулятора на інший.

  The system shall switch over
automatically to the other battery after
each starting attempt. The control
voltage shall be drawn from both
batteries simultaneously. Facilities shall
be provided to prevent one battery
having an adverse effect on the other.

10.9.7.3 Система аварійного ручного запуску   10.9.7.3 Emergency manual starting

system

Повинні бути передбачені прилади
аварійного ручного запуску з ламкою
захисною кришкою, пускову потужність
яких повинні забезпечувати обидва

  Emergency manual start facilities, with
starting power available from both
batteries, shall be provided, with a
breakable cover. Facilities shall be
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акумулятори одночасно. Необхідно
передбачити заходи для перешкоджання
негативному впливу одного акумулятора на
інший.

provided to prevent one battery having
an adverse effect on the other.

10.9.7.4 Обладнання для випробування
системи ручного запуску

  10.9.7.4 Test facility for manual starting

system

Для забезпечення можливості
періодичного проведення випробувань
електричної системи ручного запуску без
розриву захисної кришки кнопки запуску
системи аварійного ручного запуску
повинна бути передбачена кнопка
випробування ручного запуску та світловий
індикатор. На панелі пускового пристрою
поряд із світловим індикатором повинен
бути розміщений такий напис:

  A manual start test button and indicator
lamp shall be provided to permit
periodic testing of the manual electric
start system without breaking the cover
over the emergency manual start
facilities button. The starter panel shall
be marked, adjacent to the lamp, with
the wording:

"ПРИ ВВІМКНЕНОМУ ІНДИКАТОРІ
НАТИСНІТЬ КНОПКУ ВИПРОБУВАНЬ
СИСТЕМИ РУЧНОГО ЗАПУСКУ"

  OPERATE MANUAL START TEST BUTTON
IF LAMP IS LIT

Кнопка випробувань ручного запуску
повинна переходити у робочий стан лише
після зупинки автоматичного запуску
двигуна або після шести невдалих спроб
автоматичного запуску двигуна. Кожна з
цих двох подій повинна приводити до
загоряння індикаторної лампочки та
переходу кнопки випробування системи
ручного запуску у робочий стан одночасно
з натисканням кнопки аварійного ручного
запуску.

  The manual start test button shall only
be brought on line after an automatic
engine start followed by a shut down or
after six repeated unsuccessful attempts
to start automatically. Either of the two
conditions shall cause the indicator lamp
to light and bring the manual start test
button on line in parallel with the
emergency manual start push button.

 

 

 

 

Після завершення випробувань системи
ручного запуску контур, який
використовується з цією метою, повинен
автоматично переходити у неробочий
стан, а індикаторна лампочка гаснути.
Можливість автоматичного запуску
повинна існувати навіть у тому разі, якщо
ввімкнено контур кнопки випробувань
ручного запуску.

  When a manual start test has been carried
out, the circuit used for this purpose shall
automatically become inoperable and the
indicator lamp shall be extinguished. The
automatic start facility shall be available,
even when the manual start test button
circuit is activated.

10.9.7.5 Стартер   10.9.7.5 Starter motor

До складу електричного стартера повинна
входити рухома шестерня, яка
автоматично входить у зчеплення з
ободом махового зубчастого колеса. Для
уникнення ударного навантаження
система не повинна подавати на стартер
повну потужність до моменту входження
шестерні в повне зчеплення. Шестерня не
повинна виходити зі зчеплення у разі
неритмічної роботі запалювання двигуна.
Повинен бути передбачений пристрій для
уникнення спроби зчеплення під час
обертання двигуна.

  The electric starter motor shall incorporate
a moveable pinion, which engages
automatically with the flywheel gear rim.
To avoid shock loading, the system shall
not apply full power to the starting motor
until the pinion is fully engaged. The
pinion shall not be ejected from
engagement by spasmodic engine firing.
There shall be a means to prevent
attempted engagement when the engine
is rotating.

Стартер повинен припиняти роботу та
повертатись у вихідне положення, якщо
шестерня не увійшла у зчеплення з
ободом махового зубчастого колеса. Після
першої невдалої спроби увійти у
зчеплення стартер повинен автоматично
здійснювати до п'яти наступних спроб,
доки не буде досягнуто зчеплення.

  The starter motor shall cease to operate
and shall return to the rest position if the
pinion fails to engage with the flywheel
gear ring. After the first failure to engage,
the starter motor shall automatically make
up to five further attempts to achieve
engagement.

Під час запуску двигуна шестерня  When the engine starts the starter motor
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стартера повинна автоматично
відводитись від махового зубчастого
колеса за сигналом датчика частоти
обертання. Сигналізатори тиску,
наприклад, такі, які встановлено у системі
змащення двигуна або на вихідному
патрубку водяного насоса, не
допускається використовувати як
пристрої для відключення стартера.

pinion shall withdraw from the flywheel
gear ring automatically by means of a
speed sensor. Pressure switches, for
example on the engine lubrication system
or water pump outlet, shall not be used as
a means of de-energizing the starter
motor.

Датчики частоти обертання двигуна
повинні бути з'єднані з двигуном
безпосередньо або за допомогою
зубчастої передачі. Не допускається
використання гнучких приводів.

  Speed sensors shall have a direct coupling
to, or be gear-driven by, the engine.
Flexible drives shall not be used.

10.9.8 Акумулятори електричного стартера   10.9.8 Electric starter motor batteries

Необхідно передбачити два окремих
акумуляторних джерела живлення, які не
повинні використовуватися в інших цілях.
Акумулятори повинні бути або нікель-
кадмієвими призматичними
перезаряджувальними елементами
відкритого типу, які відповідають вимогам
EN 60623, або надійними свинцево-
кислотними акумуляторами, які
відповідають вимогам EN 50342-1 і EN
50342-2.

  Two separate battery power supplies shall
be provided and shall be used for no other
purpose. Batteries shall be either open
nickel-cadmium prismatic rechargeable
cells complying with EN 60623 or lead-
acid positive batteries complying with EN
50342-1 and EN 50342-2.

 

 

 

Електроліт для свинцево-кислотних
акумуляторів повинен відповідати
вимогам EN 50342-1 і EN 50342-2.

  The electrolyte for lead acid batteries shall
comply with EN 50342-1 and EN 50342-2.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.

В Україні вимоги до свинцевих акумуляторів, викладені в
ГОСТ 26881, ДСТУ ГОСТ МЭК 61056-1:2004 і ДСТУ ГОСТ МЭК
61056-2:2004, вимоги до негерметичних (відкритого типу)
нікель-кадмієвих акумуляторів викладені в СТ СЭВ 245.

 

 

Акумулятори необхідно вибирати,
експлуатувати, заряджати та
обслуговувати відповідно до вимог цього
стандарту та інструкції постачальника.

Необхідно передбачити наявність
ареометра, придатного для перевірки
густини електроліту.

  Batteries shall be selected, used,
charged and maintained in
accordance with the requirements
of this standard and with the
supplier's instructions.

A hydrometer, suitable for checking
the density of the electrolyte, shall
be provided.

10.9.9 Зарядні пристрої для акумуляторів

Кожен акумулятор стартера повинен
оснащатися незалежним, повністю
автоматичним зарядним пристроєм, який
забезпечує стабільну напругу та постійно
підключений до акумулятора стартера
згідно з інструкціями постачальника.
Повинна бути передбачена можливість
демонтажу будь-якого зарядного
пристрою зі збереженням працездатності
іншого.

  10.9.9 Battery chargers

Each starter battery shall be
provided with an independent,
continuously connected, fully
automatic, constant potential
charger, as specified by the supplier.
It shall be possible to remove either
charger while leaving the other
operational.
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Примітка 1. Зарядні пристрої для
свинцево-кислотних акумуляторів
повинні забезпечувати напругу
розімкненого ланцюга (2,25 ± 0,05) В на
елемент. Номінальна напруга заряджання
повинна відповідати місцевим умовам
(клімат, регулярність технічного
обслуговування тощо). Необхідно
передбачити пристрій для заряджання
акумуляторів до вищого рівня напруги,
але не більше ніж до 2,7 В на елемент.
Струм, який забезпечується зарядним
пристроєм, повинен становити від 3,5 % до
7,5 % від місткості акумулятора, яка
забезпечується під час його розряджання
протягом 10 год.

  Note 1 Chargers for lead acid
batteries should provide a float
voltage of (2,25 ± 0,05) V per cell. The
nominal charging voltage should be
suitable for local conditions (climate,
regular maintenance, etc.). A boost
charge facility should be provided
for charging to a higher voltage not
exceeding 2,7 V per cell. The charger
output should be between 3,5% and
7,5% of the 10 h capacity of the
battery.

Примітка 2. Зарядні пристрої для
негерметичних призматичних нікель-
кадмієвих акумуляторів повинні
забезпечувати напругу розімкненого
ланцюга (1,445 ± 0,025) В на елемент.
Номінальна напруга заряджання повинна
відповідати місцевим умовам (клімат,
регулярність технічного обслуговування
тощо). Необхідно передбачити пристрій
для заряджання акумуляторів до вищого
рівня напруги, але не більше ніж до 1,75 В
на елемент. Струм, який забезпечується
зарядним пристроєм, повинен становити
від 25 % до 167 % від місткості акумулятора,
яка забезпечується під час його
розряджання протягом 5 год.

 

 

 

 

 

 

  Note 2 Chargers for open nickel-
cadmium prismatic batteries should
provide a float voltage of (1,445 ±
0,025) V per cell. The nominal
charging voltage should be suitable
for local conditions (climate, regular
maintenance, etc.). A boost charge
facility should be provided for
charging to a higher voltage not
exceeding 1,75 V per cell. The
charger output should be between
25% and 167% of the 5 h capacity of
the battery.

 

               

10.9.10 Розміщення акумуляторів і зарядних
пристроїв

  10.9.10 Siting of batteries and chargers

Акумулятори повинні встановлюватися на
підставках.

  Batteries shall be mounted on stands.

Зарядні пристрої допускається
встановлювати поряд із акумуляторами.
Акумулятори та зарядні пристрої
необхідно розміщувати у легкодоступних
місцях, де імовірність забруднення
нафтовим паливом, вологою, водою з
контуру охолодження насосної станції, а
також пошкодження у результаті вібрації
мінімальні. Щоб мінімізувати падіння
напруги на ділянці між акумулятором і
клемами стартера, акумулятори необхідно
встановлювати максимально близько до
стартера з урахуванням вищезазначених
обмежень.

  The chargers may be mounted with the
batteries. Batteries and chargers shall be
located in readily accessible positions
where the likelihood of contamination
by oil fuel, damp, pumpset cooling
water, or of damage by vibration is
minimal. The battery shall be as close as
possible to the engine starter motor,
subject to the above constraints, in order
to minimize voltage drop between the
battery and starter motor terminal.

10.9.11 Сигналізація про роботу стартера   10.9.11 Starter alarm indication

У місці знаходження стартера та у
приміщенні чергового персоналу повинна
бути передбачена сигналізація про такі
явища (додаток I):

a)        задіювання будь-якого вимикача, який
перешкоджає автоматичному запуску

  The following conditions shall each be
indicated both locally and at a
responsibly manned location (see annex
I):

a)   the use of any switch which prevents
the engine starting automatically;
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двигуна;

b)               невдача запуску двигуна після шести

спроб;

c)        робота насоса;

d) несправність приладу керування
дизельним насосом.

Світлова сигналізація повинна бути
відповідного кольору.

b)   the failure of the engine to start after
the six attempts;

c)   pump running;

d)   diesel controller fault;

The warning lights shall be

appropriately marked.

10.9.12 Інструменти та запасні частини

Разом зі стандартним набором
інструментів, рекомендованим
постачальниками двигуна та насоса,
необхідно забезпечити наявність таких
запасних частин:

a)                 два набори елементів паливних
фільтрів і прокладок;

b)               два набори елементів масляних
фільтрів і прокладок;

c)               два набори ременів (якщо вони
використовуються);

d) один повний набір муфт, хомутів і
патрубків двигуна;

е) дві інжекторні форсунки.

  10.9.12 Tools and spare parts

A standard kit of tools as recommended
by the engine and pump suppliers shall
be provided together with the following
spare parts:

a)     two sets of fuel filter elements and

seals;

b)     two sets of lubrication oil filter
elements and seals;

c)   two sets of belts (where used);

d)     one complete set of engine joints,
gaskets and hoses;

e)   two injector nozzles.

 

 

 

10.9.13 Випробування та перевірка двигуна   10.9.13 Engine tests and exercising

10.9.13.1 Випробування, які проводяться
постачальником, і протокол випробувань

  10.9.13.1 Supplier's test and certification
of results

Виробник повинен проводити
випробування кожного укомплектованого
двигуна і насосної станції протягом не
менше ніж 1,5 год за номінальних витрат. До
протоколу випробувань повинні заноситись
такі дані:

a)               частота обертання двигуна з насосом,
який працює на повну потужність;

b)               частота обертання двигуна під час
подавання насосом води з номінальною
витратою;

c)        тиск, який виробляє насос під час роботи
на повну потужність;

d) напір на вході насоса; е)тиск на виході
насоса за номінальної витрати нижче
витратомірної діафрагми; f) температура
навколишнього середовища; д) підвищення
температури охолоджувальної рідини після
роботи протягом 1,5 год; h) витрата
охолоджувальної води; і) підвищення
температури мастила наприкінці
випробування;

j) початкова температура та підвищення
температури води у замкненому

  Each complete engine and pumpset
shall be tested by the supplier for no
less than 1,5 h at the rated flow. The
following shall be recorded on the test
certificate:

a)               the engine speed with the pump

churning;

b)the engine speed with the pump
delivering water at the rated flow;

c)        the pump churning pressure;

d)       the suction head at the pump inlet;

e) the pump outlet pressure at the rated
flow downstream of any outlet orifice
plate;

f)        the ambient temperature;

g)       the cooling water temperature rise
at the end of the 1,5 h run;

h)        the cooling water flow rate;
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охолоджувальному контурі двигуна (якщо
двигун оснащено теплообмінником).

i)         the lubrication oil temperature rise
at the end of the test run;

j) where the engine is fitted with a heat
exchanger the initial temperature and
the temperature rise of the engine
closed circuit cooling water.

10.9.13.2 Приймальні випробування на об'єкті   10.9.13.2 Site commissioning test

Під час введення установки в експлуатацію
необхідно увімкнути систему автоматичного
запуску дизельного двигуна, перекривши
подавання палива на шість циклів, кожний із
яких повинен складатися із запуску двигуна
за допомогою рукоятки протягом не менше
ніж 15 с і зупинки його роботи на період не
більше ніж 15 с або менше ніж 10 с. Після
завершення шести циклів пуску повинен
включитися сигнал про те, що двигун не було
запущено. Після цього необхідно поновити
подавання палива, а двигун повинен
запуститися у разі натискання кнопки
випробування системи ручного пуску.

  When commissioning an installation
the automatic starting system of the
diesel engine shall be activated with
the fuel supply isolated for the six cycles
each of no less than 15 s cranking and
no more than 15 s or less than 10 s rest.
After completion of the six starting
cycles the fail to start alarm shall
operate. The fuel supply shall than be
restored and the engine shall start
when the manual start test button is
operated.

 

 

 

11 ТИПИ ТА РОЗМІРИ СПРИНКЛЕРНИХ
СЕКЦІЙ

  11 INSTALLATION TYPE AND SIZE

11.1 Водозаповнені спринклерні секції

11.1.1 Загальні положення

  11.1 Wet pipe installations

11.1.1 General

За винятком випадків, описаних в 11.1.2,
водозаповнені спринклерні секції
постійно заповнені водою під тиском.
Водозаповнені спринклерні секції
необхідно встановлювати лише у тих
приміщеннях, де відсутня можливість їх
пошкодження внаслідок замерзання води і
де температура зовнішнього середовища
не перевищує 95 °С. У кільцевих і
сіткоподібних системах необхідно
використовувати лише водозаповнені
спринклерні секції.

  Except where covered by 11.1.2, wet pipe
installations are permanently charged
with water under pressure. Wet pipe
installations shall be installed only in
premises where there is no possibility of
frost damage to the installation, and
where the ambient temperature will not
exceed 95 °C.

Only wet pipe installations shall be used
for grid and loop systems.

11.1.2 Захист від замерзання   11.1.2 Protection against freezing

Уразливі до замерзання частини секції
можна захищати шляхом заповнення
антифризом, обладнанням
електрообігрівальними пристроями або за
допомогою додаткових вузлів повітряних
або водоповітряних секцій (див. 11.5).

  Parts of the installation subject to
freezing may be protected by anti-
freeze liquid or electrical trace heating
or subsidiary dry pipe or alternate
extensions (see 11.5).

11.1.2.1 Захист шляхом заповнення

антифризом

  11.1.2.1 Protection by anti-freeze liquid

Кількість спринклерів на будь-якій окремій
ділянці трубопроводу, заповненій
антифризом, не повинна перевищувати 20.
Якщо один вузол керування контролює
більше двох ділянок, заповнених
антифризом, то загальна кількість
спринклерів на таких ділянках не повинна
перевищувати 100. Точка замерзання
розчину антифризу повинна бути нижчою
за мінімальну очікувану температуру у
даному місці. Питому вагу приготовленого
розчину необхідно перевіряти за
допомогою придатного ареометра. З метою
уникнення забруднення води системи, в

  The number of sprinklers in any one
section of piping protected by anti-
freeze liquid shall not exceed 20. Where
more than two anti-freeze sections are
controlled by one control valve set, the
total number of sprinklers in the anti-
freeze sections shall not exceed 100. The
anti-freeze solution shall have a freezing
point below the expected minimum
temperature for the locality. The specific
gravity of the prepared solution shall be
checked using a suitable hydrometer.
Systems which rely on anti-freeze liquid
shall be fitted with backflow prevention
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яких використовується антифриз, повинні
бути обладнані пристроями, які
запобігають протоку рідини у зворотному
напрямку.

devices to prevent contamination of the
water.

11.1.2.2 Захист за допомогою
електрообігрівальних пристроїв

  11.1.2.2 Protection by electrical trace

heating

Система електрообігрівання повинна мати
сигналізацію про несправність живлення
та несправність нагрівального елемента
(елементів) або датчика (датчиків) (додаток
1). Ізоляція трубопроводу повинна
відповідати класу "EuroсІаss А1", "Eoroclass
А2" або еквівалентному їм класу в існуючих
національних системах класифікації.

  The trace heating system shall be
monitored for power supply failure and
failure of the heating element(s) or
sensor(s) (see annex I). The piping shall
be provided with a Euroclass A1 or A2 or
equivalent in existing national
classification systems insulation.

 

 

 

На трубопроводі без обігріву необхідно
встановлювати парні нагрівальні елементи.
Кожен із двох елементів повинен
забезпечувати підтримання мінімальної
температури води у трубопроводі на рівні не
нижче ніж 4 °С. Кожен контур нагрівання
повинен контролюватися та вмикатися
окремими електричними колами. Ділянки
стрічкового нагрівального елемента не
повинні перетинатися. Стрічковий
нагрівальний елемент необхідно
встановлювати на протилежному відносно
спринклерних зрошувачів боці
трубопроводу. Його кінець повинен
знаходитись у межах 25 мм від кінців
трубопроводу. Трубопровід, обладнаний
системою електрообігрівання, необхідно
покривати по всій довжині
теплоізоляційним матеріалом завтовшки не
менше ніж 25 мм із водонепроникним
покриттям, який повинен відповідати класу
"Euroclass А1", "Euroclass А2" або
еквівалентному їм класу в існуючих
національних системах класифікації. З метою
запобігання потраплянню води усі торцеві
поверхні повинні бути герметизовані.
Стрічковий нагрівальний елемент повинен
забезпечувати передавання тепла з
інтенсивністю не більше ніж 10 Вт/м.

  Duplicate heating elements shall be
provided over the unheated
pipework. Each of the two elements
shall be capable of maintaining the
pipework at the minimum
temperature of not less than 4 °C.
Each trace heating circuit shall be
electrically monitored and switched
by separate circuits. Trace heating
tape shall not crossover other lengths
of trace heating tape. Trace heating
tape shall be affixed on the other side
of the pipe to the sprinkler heads.
Trace heating tape shall terminate
within 25 mm from the pipe ends. All
trace heated pipework shall be
lagged with Euroclass A1 or A2 or
equivalent in existing national
classification systems insulating
material of not less than 25 mm thick
with a water resistant covering. All
ends shall be sealed to prevent
ingress of water. Trace heating tape
shall have a maximum rating of 10
W/m.

11.1.3 Розмір секцій   11.1.3 Size of installations

Максимальна площа, яка контролюється
одним водяним сигнальним клапаном,
включаючи усі спринклери у додатковому
вузлі секції, не повинна перевищувати
значення, вказані у таблиці 17.

  The maximum area controlled by a
single wet alarm valve, including any
sprinklers in a subsidiary extension,
shall not exceed that shown in Table
17.

 

 

 

 

Таблиця 17 - Максимальна площа, яка захищається, для водозаповнених спринклерних секцій і
спринклерних секцій з системою попередньої дії

Table 17 - Maximum protected area in wet pipe and pre-action installations
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Клас пожежної небезпеки

Hazard class

LH

OH, включаючи всі спринклери, які захищають

приміщення класу LH

OH, including any LH sprinklers

HH, включаючи всі спринклери, які захищають

приміщення класів LH і OH

HH, including any OH and LH sprinklers

 

11.2 Повітряні спринклерні секції

11.2.1 Загальні положення

  11.2 Dry pipe installations

11.2.1 General

Повітряні спринклерні секції на
ділянці нижче повітряного сигнального
клапана, як правило, заповнені
повітрям або інертним газом під
тиском, а вище повітряного
сигнального клапана - водою під
тиском.

Необхідно забезпечити безперервне
подавання повітря (інертного газу) для
підтримання тиску у трубопроводі.
Секція повинна знаходитись під
тиском, значення якого входить у
діапазон, рекомендований
постачальником сигнального клапана.

Повітряні спринклерні секції
необхідно встановлювати лише там, де
існує імовірність пошкодження
внаслідок замерзання або температура
перевищує 70 °С, наприклад, у
сушильних печах.

  Dry pipe installations are normally charged
with air or inert gas under pressure
downstream of the dry alarm valve and
water under pressure upstream of the dry
alarm valve.

A permanent air/inert gas supply to
maintain the pressure in the pipework shall
be installed. The installation shall be
pressurized to fall within the pressure
range recommended by the alarm valve
supplier.

Dry pipe installations shall be installed only
where there is a possibility of frost damage
or the temperature exceeds 70 °C, e.g. in
drying ovens.

11.2.2 Розмір секцій

Корисний об'єм трубопроводу нижче
вузла керування не повинен
перевищувати значення, вказані у
таблиці 18, за винятком випадків, коли в
результаті розрахунків і випробувань
було встановлено, що максимальний
проміжок часу між відкриттям
спринклера та випусканням води не
перевищує 60 с. Випробування
необхідно проводити з використанням
віддаленого перевірочного крана
згідно з 15.5.2.

  11.2.2 Size of installations

The net volume of the pipework
downstream of the control valve set shall
not exceed that shown in Table 18, unless a
calculation and test shows that the
maximum time between a sprinkler
opening and water discharging is less than
60 s. The test shall be carried out using the
remote test valve specified in 15.5.2.

Примітка. Наполегливо
рекомендується не використовувати
повітряні та водоповітряні секції для
захисту приміщень класу ННS, оскільки
затримка у надходженні води до
перших спринклерів, які спрацювали,
може істотно знизити ефективність
системи.

  Note It is strongly recommended that dry
and alternate installations should not be
used for HHS applications, since the delay
in water reaching the first operating
sprinklers could seriously impair the
effectiveness of the system.
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Таблиця 18 - Максимальний розмір для повітряних і

водоповітряних секцій

Table 18 - Maximum size per installation - Dry and alternate

installations

 

 

 

 

Тип секції Installation type Максимальний об'єм трубопроводу, м3, для секцій, які
захищають приміщення класів

Maximum volume of pipework, m3

LH і OH HH

Без акселератора або ексгаустера
Without accelerator or exhauster

1,5 -

3 акселератором або ексгаустером With
accelerator or exhauster

4,0 3,0

 

 

11.3 Водоповітряні секції   11.3 Alternate installations

11.3.1 Загальні положення   11.3.1 General

Водоповітряні секції включають або
водоповітряний сигнальний клапан, або
комбінований вузол, який складається з
водяного та повітряного сигнальних
клапанів. У зимові місяці трубопровід
секції, розташований нижче за
водоповітряний або повітряний
сигнальний клапан, заповнений повітрям
або інертним газом під тиском, а решта
системи вище за сигнальний клапан -
водою під тиском. В інші пори року секція
працює як водозаповнена секція.

  Alternate installations incorporate either
an alternate alarm valve or a composite
set comprising a wet alarm valve and a
dry alarm valve. During the winter
months the installation pipework
downstream of the alternate or dry alarm
valve is charged with air or inert gas
under pressure and the remainder of the
system upstream of the alarm valve with
water under pressure. At other times of
the year the installation operates as a wet
pipe installation.

11.3.2 Розмір секцій

Корисний об'єм трубопроводу нижче за
вузол керування не повинен перевищувати
значення, вказані у таблиці 18.

  11.3.2 Size of installations

The net volume of the pipework
downstream of the control valve set shall
not exceed that shown in Table 18.

11.4 Секції з системою попередньої дії   11.4 Pre-action installations

11.4.1 Загальні положення

Секції з системою попередньої дії повинні
належати до одного з описаних нижче
типів.

  11.4.1 General

Pre-action installations shall be one of the
following types:

11.4.1.1 Секція з системою попередньої дії
типу А

  11.4.1.1 Type A pre-action installation

Це звичайна повітряна спринклерна
секція, в якій вузол керування приводиться
в дію автоматичною системою пожежної

  This is an otherwise normal dry pipe
installation in which the control valve set
is activated by an automatic fire detection
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сигналізації, а не спрацьовуванням
спринклерів.

Тиск повітря (інертного газу) у секції
повинен контролюватися постійно (додаток
І). Необхідно встановити принаймні один
клапан із ручним запуском, який швидко
відкривається, у належному місці, щоб за
необхідності уможливити спрацювання
клапана системи попередньої дії.

system but not by the operation of the
sprinklers.

The air/inert gas pressure in the
installation shall be monitored at all
times (see annex I). At least one quick
opening manually operated valve shall
be installed in an appropriate position to
enable the pre-action valve to be
activated in an emergency.

У разі відмови системи пожежної
сигналізації секція повинна працювати як
звичайна повітряна система.

  In the event of a fault in the fire detection
system, the installation shall operate as
an ordinary dry pipe system.

Примітка. Спринклерні секції з системою
попередньої дії типу А необхідно
встановлювати у тих приміщеннях, де
випадкове випускання води може
заподіяти істотної шкоди.

  Note Type A pre-action installations
should only be installed in areas where
considerable damage could occur if there
was an accidental discharge of water.

 

 

11.4.1.2 Секція з системою попередньої
дії типу В

  11.4.1.2 Type B pre-action installation

Це звичайна повітряна спринклерна
секція, в якій вузол керування
приводиться у дію або автоматичною
системою пожежної сигналізації, або
спрацьовуванням спринклерів.
Незалежно від спрацьовування
пожежних оповіщувачів падіння тиску
у трубопроводі спричиняє відкриття
сигнального клапана.

  This is an otherwise normal dry pipe
installation in which the control valve set is
activated either by an automatic fire
detection system or by the operation of the
sprinklers. Independently of the response of
the detectors a pressure drop in the
pipework causes the opening of the alarm
valve.

Секції з системою попередньої дії типу
В можуть встановлюватись в усіх
приміщеннях, де передбачено
застосування повітряних
спринклерних систем і очікується
швидке поширення пожежі. Їх також
можна застосовувати замість
звичайних повітряних спринклерних
систем з акселератором або
ексгаустером чи без них.

  Type B pre-action installations may be
installed wherever a dry pipe system is called
for and the spread of fire is expected to be
rapid. They may also be used instead of
ordinary dry pipe systems with or without an
accelerator or exhauster.

11.4.1.3 Спринклерні системи, до складу
яких входить більше однієї секції з
системою попередньої дії

  11.4.1.3 Sprinkler systems with more than one
pre-action installation

Якщо до складу спринклерної системи
входить більше однієї спринклерної
секції з системою попередньої дії, то
необхідно виконати оцінку ризиків для
встановлення імовірності одночасного
спрацьовування більше ніж однієї
секції з системою попередньої дії. Якщо
існує імовірність одночасного
спрацьовування декількох
спринклерних секцій з системою
попередньої дії, то необхідно вжити
таких заходів:

  Where a sprinkler system includes more
than one pre-action sprinkler installation, a
risk assessment shall be undertaken to
establish whether simultaneous operation of
more than one pre- action installation could
occur. Where simultaneous charging of pre-
action sprinkler installations may occur the
following shall be implemented:

а) об'єм води, яка зберігається у
водоживиль- никах, необхідно
збільшити на об'єм, необхідний для
роботи всіх секцій з системою
попередньої дії;

  a) the volume of stored water supplies shall
be increased by the volume of the total pre-
action installations;

b) проміжок часу між розмиканням
декількох секцій з системою
попередньої дії та випуском води з
будь-якого віддаленого перевірочного
крана на відповідних секціях не
повинен перевищувати 60 с.

  b) the time between multiple pre-action
installations tripping and water discharging
from any remote test valve on the
installations under consideration shall not
exceed 60 s.

11.4.2 Автоматична система пожежної
сигналізації

  11.4.2 Automatic detection system

Система пожежної сигналізації The detection system shall be installed in all
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повинна встановлюватись у всіх
приміщеннях і відсіках, захищених
спринклерною системою попередньої
дії, і повинна відповідати вимогам
відповідних частин EN 54, а за їх
відсутності - вимогам відповідних
нормативів, чинних у місці
використання спринклерної системи.

  rooms and compartments protected by the
pre-action sprinkler system and shall comply
with the relevant parts of EN 54 or, in their
absence, with appropriate specifications
valid in the place of use of the sprinkler
system.

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.

В Україні у теперішній час чинні ДСТУ EN 54-1, ДСТУ EN
54-2, ДСТУ EN 54-3, ДСТУ EN 54-4, ДСТУ EN 54-5, ДСТУ EN
54-7, ДСТУ EN 54-10, ДСТУ EN 54-11, ДСТУ EN 54-12, прДСТУ
EN 54-13, ДСТУ СEN-ТS 54-14, ДСТУ EN 54-17, ДСТУ EN 54-18,
ДСТУ EN 54-20, ДСТУ EN 54-21, ДСТУ EN 54-25.

 

 

 

 

11.4.3 Розмір секцій

Кількість спринклерів, які припадають
на один сигнальний клапан секції з
системою попередньої дії, не повинна
перевищувати значень, вказаних у
таблиці 17.

  11.4.3 Size of installations

The number of sprinklers controlled by a pre-
action alarm valve shall not exceed that
shown in Table 17.

11.5 Додаткові повітряні та водоповітряні
секції

  11.5 Subsidiary dry pipe or alternate
extension

11.5.1 Загальні положення   11.5.1 General

Додаткові повітряні або водоповітряні
секції повинні відповідати вимогам 11.2 і
11.3, за винятком тих випадків, коли вони
використовуються частково і являють
собою додаткові вузли звичайних
водозаповнених секцій.

Такі додаткові вузли повинні
встановлюватись виключно так:

  Subsidiary dry pipe or alternate extensions
shall conform to 11.2 and 11.3 except that they
will be of limited extent and form extensions
to normal wet installations.

They shall be installed only as follows:

a)                         як додаткова повітряна або
водоповітряна частина водозаповненої
секції, яка захищає невелику площу, де
існує імовірність пошкодження
внаслідок замерзання води, а решта
будівлі належним чином опалюється;

b)                       як додаткова повітряна частина
водозаповненої або водоповітряної
секції у холодильних камерах і
високотемпературних печах або
сушильних камерах.

  a) as a dry pipe or alternate extension to a
wet pipe installation in small areas where
there is possible frost damage in an
otherwise adequately heated building;

b) as a dry pipe extension to a wet pipe or
alternate installation in cold stores and high
temperature ovens or stoves.

11.5.2 Розмір додаткових вузлів   11.5.2 Size of subsidiary extensions
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Кількість спринклерів у будь-якому
додатковому вузлі не повинна
перевищувати 100. Якщо більше двох
додаткових частин контролюються
одним вузлом керування, то загальна
кількість спринклерів у таких додаткових
вузлах не повинна перевищувати 250.

The number of sprinklers in any subsidiary
extension shall not exceed 100. Where more
than two subsidiary extensions are
controlled by one control valve set, the total
number of sprinklers in the subsidiary
extensions shall not exceed 250.

11.6 Додатковий дренчерний вузол

У таких вузлах використовуються
відкриті спринклери або розпилювачі,
приєднані до спринклерної секції через
власний клапан запуску (клапан
керування делюж-дренчерною
системою або повнофункціональний
клапан).

  11.6 Subsidiary water spray extension

These extensions utilize open sprinklers or
sprayers connected to a sprinkler installation
via their own actuation valve (deluge valve or
multiple control).

Додаткові дренчерні частини
допускається приєднувати до
спринклерної секції за умови, що
довжина з'єднання не перевищує 80 мм,
а додаткові витрати води враховано під
час розрахунку водоживильника (розділ
8).

  Water spray extensions may be connected to
a sprinkler installation, provided that the
connection is no greater than 80 mm and
that the additional water demand is taken
into consideration when designing the water
supplies (see clause 8).

 

 

 

 

Такі секції встановлюються там, де очікується

виникнення інтенсивного горіння та дуже швидке

поширення пожежі і де бажано подавати воду на

всю зону, в якій існує можливість виникнення та

поширення пожежі.

 
These installations are installed where there are expected

to be intensive fires with a very fast rate of fire spread and

where it is desirable to apply water over a complete area

in which a fire may originate and spread.

12 РОЗМІЩЕННЯ СПРИНКЛЕРІВ І ВІДСТАНЬ МІЖ

НИМИ
 

12 SPACING AND LOCATION OF SPRINKLERS

12.1 Загальні положення   12.1 General

12.1.1 Якщо інше не визначено, то необхідно всі

розміри спринклерів і відстань між ними давати у

горизонтальній площині.

 
12.1.1 All measurements of sprinkler spacing shall be

taken in the horizontal plane except where otherwise

specified.

12.1.2 Мінімальний просвіт під відбивачем

спринклера та стелею або дахом повинен

становити в крайньому випадку:

25           для приміщень класів LH і OH:

-               0,3 м для плоскоструменевих спринклерів;

-               0,5 м в усіх інших випадках.

-              для приміщень класів HHP і HHS:

-                1,0м.

 
12.1.2 A clear space shall be maintained below the

deflector of roof and ceiling sprinklers of at least:

15) for LH and OH:

15)   0,3 m for flat spray sprinklers;

16)   0,5 m in all other cases.

16) for HHP and HHS:

17)   1,0 m.

12.1.3 Спринклери необхідно встановлювати згідно з

інструкціями постачальника.

За винятком випадків використання сухих підвісних

спринклерів, у повітряних, водоповітряних секціях і

секціях із системою попередньої дії спринклери

повинні встановлюватись вертикально догори.

Вертикальний спринклер повинен бути

обладнаний вилкою (утримувачем), розташованою

паралельно до трубопроводу.

  12.1.3 Sprinklers shall be installed as specified by the

supplier.

Except when dry pendent pattern sprinklers are used,

sprinklers on dry pipe, alternate and pre-action

installations shall be upright. Upright sprinkler shall be

fitted with yoke arms parallel to the pipe.

Примітка 1. Вертикальні спринклери Note 1 Upright sprinklers can be less prone to
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меншою мірою уразливі до механічних
пошкоджень і засмічування фасонних
частин під час заповнення. Спринклерні
зрошувачі, встановлені вертикально, також
забезпечують повне зливання води із
трубопроводів спринклерної секції.

 
mechanical damage and collection of foreign
matter in the sprinkler fittings. Sprinklers in the
upright orientation also facilitate complete
drainage of water from the sprinkler waterways.

Примітка 2. Підвісні спринклери здатні
подавати воду з більшою інтенсивністю
зрошування та швидкістю на ділянки,
розташовані безпосередньо під або поруч із
їх осями. Відповідно підвісні спринклери
мають кращу здатність придушувати горіння
за інших однакових умов, наприклад, у разі
захисту внутрішньостелажних просторів і
складських приміщень.

 
Note 2 Pendent sprinklers have the potential to
deliver greater densities of water at a higher
velocity, immediately below and adjacent to the
sprinkler axis, consequently pendent sprinklers
can have better fire control abilities for some
applications such as in-rack protection and
protection of storage areas.

 

 

 

12.2 Максимальна площа, яка захищається 12.2 Maximum area of coverage per sprinkler

одним спринклером  

Максимальну площу, яка захищається одним The maximum area of coverage per sprinkler

спринклером (крім спринклерів з боковим роз shall be determined in accordance with Table 19

бризкуванням), необхідно визначати згідно з for sprinklers other than sidewall sprinklers and in

таблицею 19, а для спринклерів з боковим роз Table 20 for sidewall sprinklers.

бризкуванням - згідно з таблицею 20.  

Примітка. На рисунку 8 наведено

приклади, де

Note Examples are given in Figure 8 where dimen

розміри S і D - це відстань між

спринклерами у протилежних площинах.

sions S and D are the distance between sprinklers in

  opposing planes.

 

 

Таблиця 19 - Максимальна площа, яка захищається одним спринклером, і максимальна відстань між спринклерами (окрім

спринклерів з боковим розбризкуванням)

Table 19 - Maximum coverage and spacing for sprinklers other than sidewall

 

 

Клас пожежної
небезпеки Hazard
class

Максимальна площа, яка

захищається одним

2

спринклером,м2 Maximum

area per sprinkler, m2

Максимальна відстань, вказана на рисунку 8, м Maximum
distances as shown in Figure 8, m

S і D у разі стандартної

схеми розміщення Standard
layout S and D

Шахова схема розміщення
Staggered layout

S D

LH 21,0 4,6 4,6 4,6
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OH 12,0 4,0 4,6 4,0

HHP i HHS 9,0 3,7 3,7 3,7

 

 

Рисунок 8 - Розміщення стельових спринклерів

Figure 8 - Ceiling sprinkler spacing

 

 

Таблиця 20 - Максимальна площа, яка захищається спринклером із бічним розбризкуванням,

і відстань між спринклерами з бічним розбризкуванням

Table 20 - Maximum coverage and spacing for sidewall sprinklers

 

 

 

    Відстань уздовж стін

Spacing along walls

           

  Максимальна
площа, яка

захищається
одним

спринклером,
м2 Maximum

area per
sprinkler, m2

               

Клас
пожежної

небезпеки
Hazard

class

Відстань між

спринклерами,

м

Between

sprinklers, m

Відстань між
спринклером

і стіною, м

Sprinkler to
end of wall, m

Ширина
приміщення

w, м Room
width w, m

Довжина
приміщення

l, м Room
length l, m

Ряди
спринклерів

з бічним
розбризк

Rows of
sidewall

sprinklers

Схем
розміщенн

(в план
Spacin
patte

(horizont
pla

        Не        
У лінію sing

line

       
більше

ніж 3,7
w ≤ 3,7 Будь-яка any 1

LH 17,0 4,6 2,3 Понад

3,7 до

7,4

3,7 w ≤
Не

більше

ніж 9,2

≤ 9,2 2 Стандартна

standard

        включно  Понад 9,2 > 9,2 2 Шахова

staggered

        Понад

7,4

w > 7,4 Будь-яка any 2

(примітка 1) (see

note 1)

Стандартна

standard

        Не        
У лінію sing

line

       
більше

ніж 3,7
w ≤ 3,7 Будь-яка any 1

OH 9,0 3,4 (примітка 1,8 Понад

3,7 до
3,7 w ≤

Не

більше
≤ 6,8 2 Стандартна

standard
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7,4 ніж 6,8

2)

(see note 2)

включно≤ 7,4 Понад 6,8 > 6,8 2 Шахова

staggered

        Понад

7,4

w > 7,4 Будь-яка any 2 Стандартна

(примітка 1)

standard (s

note 1)

Примітка 1. Необхідно встановлювати додатковий ряд або ряди дахових або стельових спринклерів.

Note 1 An additional row or rows of roof or ceiling sprinklers is required.      

Примітка 2. Допускається збільшувати до 3,7 м за умови, що межа вогнестійкості стелі становить не менше ніж 120

хв.

Note 2 This can be increased to 3,7 m provided the ceiling has a fire resistance of no less than 120 min.

 

Кінець табл. 20

Примітка 3. Відбивачі спринклерів повинні бути розміщені на
відстані від 0,10 м до 0,15 м нижче стелі та на відстані від 0,05 м
до 0,15 м за горизонталлю від стіни.

Note 3 The sprinkler deflectors should be located between 0,1 and
0,15 m below the ceiling and between 0,05 and 0,15 m horizontally
from the wall.

Примітка 4. На стелі не повинно бути жодних перешкод на
відстані 1,0 м вздовж стіни з кожного боку від спринклера та на
відстані 1,8 м перпендикулярно до стіни.

Note 4 There should be no obstruction at the ceiling within a
square extending along the wall 1,0 m on each side of the sprinkler
and 1,8 m perpendicular to the wall.

 

 

12.3 Мінімальна відстань між спринклерами

Спринклери не допускається встановлювати на

відстані менше ніж 2 м один від одного, за

винятком таких випадків:

  12.3 Minimum distance between sprinklers

Sprinklers shall not be installed at intervals of less than

2 m except in the following cases:

- якщо передбачено заходи для запобігання

потраплянню води один на одного, яка подається

спринклерами, розташованими поруч. Для цього

допускається використовувати екрани розміром

приблизно 200 мм х 150 мм або загороджувальні

елементи конструкцій;

- якщо спринклери встановлено у внутріш-

ньостелажному просторі;

- якщо спринклери захищають ескалатори або

сходові клітки (див. 12.4.11).

  -     where arrangements are made to prevent adjacent

sprinklers from wetting each other. This may be

achieved by using baffles of approximately 200 mm  х

150 mm, or by using intervening constructional

features;

-        intermediate sprinklers in racks;

-        escalators and stairwells (see 12.4.11).

12.4 Розміщення спринклерів відносно

будівельних конструкцій
 

12.4 Location of sprinklers in relation to building

construction

12.4.1 Максимальна відстань від стін і перегородок

до спринклерів не повинна перевищувати

вказаних значень за таких умов:

-2,0 м у разі стандартної схеми розміщення;

-2,3 м у разі шахової схеми розміщення;

 
12.4.1 The maximum distance from walls and

partitions to the sprinklers shall be the smallest

appropriate value of the following:

-  2,0 m for standard spacing;
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-1,5 м, якщо стеля або дах має відкриті балки або

крокви, які виступають;

-1,5 м від відкритого отвору для будівель із

відкритим фасадом;

-1,5 м, якщо зовнішні стіни виконано з горючого

матеріалу;

-1,5 м, якщо зовнішні стіни виконано з металу з

горючими облицювальними або ізолювальними

матеріалами або без них;

-якщо є половина максимальної відстані, вказаної

у таблицях 19 і 20.

-   2,3 m for staggered spacing;

- 1,5 m where the ceiling or roof is open-joisted or the

rafters are exposed;

-1,5 m from the open face of open-faced buildings;

- 1,5 m where the external walls are of combustible

material;

-1,5 m where the external walls are of metal, with or

without combustible linings or insulating materials;

-half the maximum distance given in Tables 19 and 20.

12.4.2 Спринклери необхідно встановлювати на

висоті не менше ніж 0,3 м від нижньої поверхні

стелі, виконаної з горючих матеріалів, або не

нижче ніж 0,45 м від перекриттів і стель, які

відповідають класу "Euroclass A1", "Euro- class A2"

або еквівалентному їм класу в наявних

національних системах класифікації.

 
12.4.2 Sprinklers shall be installed not lower than 0,3 m

below the underside of combustible ceilings or 0,45 m

below Euroclass A1 or A2 or an equivalent in existing

national classification systems roofs or ceilings.

 

 

За можливості, спринклери необхідно

встановлювати так, щоб відбивач був

розташований на відстані від 0,075 м до 0,15 м

нижче перекриття або покрівлі, за винятком

випадків використання стельових або

заглиблених спринклерів. Якщо відповідно до

обставин доводиться встановлювати спринклери

на максимальній відстані 0,3 м і 0,45 м, то зона, в

якій вони розміщені, повинна бути якомога

меншою.

 
Where possible, sprinklers shall be situated with the

deflector between 0,075 m and 0,15 m below the

ceiling or roof except when ceiling, flush or recessed

sprinklers are used. Where circumstances make it

unavoidable to use the maximum distances of 0,3 m

and 0,45 m, the area involved shall be as small as

possible.

12.4.3 Спринклери необхідно встановлювати так,

щоб відбивачі були паралельні нахилу перекриття

або стелі. Якщо кут нахилу перевищує 30°

відносно горизонтальної площини, то ряд

спринклерів необхідно розмістити під найвищою

точкою або на відстані не більше 0,75 м радіально

від неї.

 
12.4.3 Sprinklers shall be installed with their

deflectors parallel to the slope of the roof or ceiling.

Where the slope is greater than 30o to the horizontal

plane, a row of sprinklers shall be fixed at the apex or

not more than 0,75 m radially from it.

12.4.4 Відстань між краєм навісу та найближчими

спринклерами не повинна перевищувати 1,5 м.
 

12.4.4 The distance from the edge of a canopy to the

nearest sprinklers shall not exceed 1,5 m.

12.4.5 Світлові ліхтарі об'ємом понад 1 м3 над

звичайним рівнем перекриття повинні

захищатися спринклерами, за винятком випадків,

коли відстань від звичайного рівня перекриття до

верху світлового ліхтаря не перевищує 0,3 м, або

якщо на одному рівні з перекриттям або стелею

встановлено раму зі склом, яке щільно прилягає

до покрівлі або перекриття.

  12.4.5 Skylights with a volume greater than 1 m3

measured above the normal ceiling level shall be

sprinkler protected unless the distance from the

normal ceiling level to the top of the skylight does

not exceed 0,3 m, or there is a tightly fitting frame

and glass fitted level with the roof or ceiling.

12.4.6 Балки та подібні перепони   12.4.6 Beams and similar obstructions

Якщо відбивач (у точці D на рисунку 9)

розташовано вище рівня нижньої частини балок

або подібних перепон, то з метою запобігання

погіршенню ефективного подавання води

спринклерами необхідно застосовувати одне з

таких рішень:

 
When the deflector (at D in Figure 9) is positioned

above the level of the underside of beams or similar

obstructions, one of the following solutions shall be

adopted in order to ensure that effective discharge of

the sprinklers is not impaired:

 

D - відбивач (deflector); a - відстань від балки (distance from beam); b - відстань від нижньої частини балки
(distance from underside of beam)

Рисунок 9 - Розміщення спринклерів відносно балок
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Figure 9 - Sprinkler location relative to beams

 

а) розміри, вказані на рисунку 9, повинні

відповідати значенням, вказаним на рисунку 10;
 

a) the dimensions shown in Figure 9 shall conform

to the values specified in Figure 10;

 

1 - розпилювальний підвісний спринклер (spray pendant); 2 - стандартний вертикальний спринклер (conventional
upright); 3 - розпилювальний вертикальний спринклер (spray upright); 4 - плоскострумене- вий спринклер (flat
spray); 5 - стандартний підвісний спринклер (conventional pendant); X- мінімальна відстань за горизонталлю (а)
від балки до спринклера, м (minimum horizontal distance (a) from beam to sprinkler, in m); Y- висота відбивача (b)
над (+) або під (-) балкою, м (height of deflector (b) above (+) or below (-) beam, in m)

Рисунок 10 - Відстань між відбивачем спринклера та балкою

Figure 10 - Distance of sprinkler deflector from beams

b)необхідно дотримуватись вимог щодо розміщення,

наведених у 12.4.7;

c)спринклери необхідно встановлювати по обидва боки,

наче це стіна.

Спринклери необхідно встановлювати безпосередньо над

ригелями або балками завширшки не більше ніж 0,2 м на

відстані у вертикальному напрямі не менше ніж 0,15 м.

Відстані від спринклерів до стелі в усіх випадках повинні

відповідати вимогам, вказаним у 12.4.2.

  b)the spacing requirements of 12.4.7 shall be

applied;

c)the sprinklers shall be installed on either side

as though it were a wall.

Sprinklers shall be positioned directly above

girders or beams no wider than 0,2 m at a

vertical distance of not less than 0,15 m.

In all cases, the ceiling clearances specified in

12.4.2 are applicable.

Якщо жодне з вищенаведених рішень неможливо

застосувати, наприклад, якщо це призводить до

необхідності встановлення великої кількості спринклерів, то

їх допускається встановити під балками перекриття і під

отриманою таким чином плоскою стелею.

 
If none of the above solutions is feasible, e.g.

because it results in a large number of sprinklers,

the beams may be underdrawn and sprinklers

installed underneath the flat ceiling thus formed.

 

 

 

12.4.7 Балки та відсіки перекриття

Якщо балки утворюють вузькі відсіки, відстань між центрами яких

не перевищує 1,5 м, то необхідно розміщувати спринклери так:

  12.4.7 Beams and bays

Where narrow bays are formed between

beams spaced at not more than 1,5 m

between centres, the following spacing

shall be used:

- один ряд спринклерів необхідно встановити у центрі кожного

третього відсіку, а другий ряд - під центральною лінією балки, яка

розділяє два незахищених відсіки (рисунки 11 і 12);

 
- one row of sprinklers shall be installed in

the centre of each 3rd bay, with another row

underneath the centre line of the beam

separating the two unprotected bays (see

Figures 11 and 12);

- максимальна відстань між спринклерами в іншому напрямку,

тобто вздовж відсіку (S на рисунках 11 і 12), повинна відповідати

вимогам, встановленим для відповідного класу пожежної

небезпеки (див. 12.2);

 
- the maximum distance between

sprinklers in the other direction, i.e. along

the bay, (S in Figures 11 and 12), shall be in

accordance with the rules for the hazard

class involved (see 12.2);

- спринклери необхідно встановлювати на відстані не більше ніж 1

м від стін, паралельних балкам, і не більше ніж 1,5 м від стін,

перпендикулярних до балок;

 
- sprinklers shall be installed at a distance

no greater than 1 m from walls parallel to

the beams and no greater than 1,5 m from

walls perpendicular to the beams;

- спринклери, встановлені усередині відсіків, необхідно

розміщувати так, щоб відбивачі знаходились на відстані від 0,075

м до 0,150 м нижче від нижньої поверхні перекриття.

 
- sprinklers installed inside bays shall be

placed such that the deflectors are between

0,075 m and 0,15 m below the underside of

the ceiling.
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            1 - стеля (ceiling); 2 - стіна (wall)

Рисунок 11 - Розміщення спринклера відносно балок і відсіків (однонапрямлені балки)

Figure 11 - Beam and bay spacing (beams in one direction only)

 

 

 

1 - стеля (ceiling); 2 - стіна (wall)

Рисунок 12 - Розміщення спринклера відносно балок і відсіків (перехресні балки)

Figure 12 - Beam and bay spacing (beams in both directions)

12.4.8 Кроквяні ферми   12.4.8 Roof trusses

Спринклери необхідно встановлювати одним із

таких способів:

a)             безпосередньо над або під фермою, якщо

ширина поясу ферми не перевищує 0,2 м;

b)            не ближче ніж 0,3 м убік від частин ферми,

якщо ширина поясу ферми не перевищує 0,1 м;

c)             не ближче ніж 0,6 м убік від частин ферми,

якщо ширина поясу ферми перевищує 0,1 м.

 
Sprinklers shall be installed in accordance with

one of the following:

a)         directly above or below the truss where the

flange of the truss is no more than 0,2 m wide.

b)       not less than 0,3 m laterally from truss

members where the flange of the truss is not

more than 0,1 m wide

c)         not less than 0,6 m laterally from truss

members where the flange of the truss is greater

than 0,1 m wide

12.4.9 Колони   12.4.9 Columns

Якщо дахові або стельові спринклери розміщено

на відстані менше ніж 0,6 м від одного боку

колони, то інший спринклер повинен бути

встановлений з іншого боку колони на відстані до

2 м від неї.

 
If roof or ceiling sprinklers are installed closer

than 0,6 m to one side of a column, another

sprinkler shall be installed on the opposite side of

the column within 2 m of the column.

12.4.10 Площадки, повітроводи тощо   12.4.10 Platforms, ducts, etc.

Спринклери необхідно встановлювати під

площадками, повітроводами, панелями опалення,

галереями, проходами тощо, якщо вони:

 
Sprinklers shall be installed under platforms,

ducts, heating panels, galleries, walkways etc.,

which are:

a)                       прямокутні завширшки понад 0,8 м і

розташовані на відстані менше ніж 0,15 м від

сусідніх стін або перегородок;

b)           прямокутні завширшки понад 1,0 м;

c)            круглі діаметром понад 1,0 м і розташовані

на відстані менше ніж 0,15 м від сусідніх стін або

перегородок;

d)   круглі діаметром понад 1,2 м.

 
a)     rectangular, more than 0,8 m wide and less

than 0,15 m from adjacent walls or partitions;

b)    rectangular and more than 1,0 m wide;

c)    circular, more than 1,0 m in diameter and less

than 0,15 m from adjacent walls or partitions;

d)    circular and more than 1,2 m in diameter.

12.4.11 Ескалатори та сходові клітки
 

12.4.11 Escalators and stair wells

Кількість спринклерів необхідно збільшувати

навколо стельових отворів, утворених

ескалаторами, сходами тощо. Спринклери повинні

знаходитись на відстані не більше ніж 2 м і не

менше ніж 1,5 м один від одного. Якщо з огляду на

будівельну конструкцію, наприклад, наявність

 
The number of sprinklers shall be increased

around the ceiling opening formed by escalators,

stairs etc. Sprinklers shall be neither more than 2

m nor less than 1,5 m away from each other. If,

owing to the design of the structure, e.g. girders,

the minimum distance of 1,5 m cannot be
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ригелів, неможливо забезпечити дотримання

мінімальної відстані, яка дорівнює 1,5 м, то

спринклери допускається встановлювати на

меншій відстані один від одного за умови, що

вода, яка подається спринклером, не потрапляє

на сусідні спринклери.

maintained, smaller spacing may be used

provided adjacent sprinklers are not able to wet

each other.

Відстань за горизонталлю між спринклерами та

отвором у стелі не повинна перевищувати 0,5 м.

Такі спринклери повинні забезпечувати

мінімальну витрату води, що припадає на один

спринклер, значення якої не повинне бути

меншим ніж для спринклерів, встановлених в

інших частинах стелі, які захищені системою.

Під час гідравлічних розрахунків необхідно брати

до уваги лише спринклери, встановлені на

довшому боці отвору.

 
The horizontal distance between the sprinklers

and the opening in the ceiling shall not exceed

0,5 m. These sprinklers shall be capable of

providing the minimum flow rate per sprinkler in

the rest of the ceiling protection.

For the purposes of hydraulic calculation, only the

sprinklers on the longer side of the opening need

be considered.

12.4.12 Вертикальні шахти та жолоби
 

12.4.12 Vertical shafts and chutes

У шахтах із горючими поверхнями спринклери

необхідно встановлювати на рівні кожного

другого поверху та у верхній частині кожного

тупикового простору.

Принаймні один спринклер необхідно

встановлювати у верхній частині кожної шахти, за

винятком випадків, коли шахту виконано з

негорючих матеріалів, вона недоступна та містить

матеріали, які відповідають класу "Euroclass A1"

або еквівалентному йому класу згідно з чинною

національною системою класифікації, за винятком

електричних кабелів.

 
In shafts with combustible surfaces, sprinklers

shall be installed at each alternate floor level and

at the top of any trapped section.

At least one sprinkler shall be installed at the top

of all shafts except where the shaft is

incombustible and inaccessible and contains

materials in accordance with Euroclass A1 or

equivalent in existing national classification

systems except electrical cabling.

12.4.13 Підвісні стелі

Не допускається розташування елементів

підвісної стелі нижче рівня розміщення

спринклерів, за винятком випадків, коли

доведено, що ці елементи не знижують

ефективності захисту спринклерною системою.

 
12.4.13 Suspended ceilings

The use of suspended ceiling material below the

sprinklers is not allowed unless the material has

been shown not to impair sprinkler protection.

 

Якщо спринклери розміщено під підвісною

стелею, то повинна бути підтверджена стійкість

матеріалу, з якого виготовлено стелю, в умовах

пожежі.

 
Where sprinklers are fitted below suspended

ceilings, the ceiling material shall be of a type,

which has been shown to be stable under fire

conditions.

12.4.14 Підвісні стелі з відкритими комірками   12.4.14 Suspended open cell ceilings

Підвісні стелі з відкритими комірками, тобто стелі,

у конструкціях яких наявні рівномірно

розташовані відкриті комірки, можуть бути

розташовані нижче рівня розташування

спринклерів секцій, які захищають приміщення

класів LН і ОН, за умови виконання усіх нижче-

наведених умов:

 
Suspended open cell ceilings, i.e. ceilings with a

regular open cell construction, may be used

beneath LH and OH sprinkler installations where all

of the following conditions are met:

29  сумарна площа відкритих частин стелі у плані,

включаючи освітлювальну арматуру, повинна

бути не меншою ніж 70 % від загальної площі стелі

у плані;

30   мінімальний розмір отворів у стелі повинен

бути не меншим ніж 0,025 м або не меншим за

глибину підвісної стелі (залежно від того, яке зі

значень є більшим);

31   спрацювання спринклерної системи не

порушує конструктивної цілісності стелі та будь-

якого іншого обладнання, наприклад,

освітлювальної арматури, у просторі над

підвісною стелею;

32  під стелею відсутні місця складування.

  -     the total plan open area of the ceiling, including

light fittings, is not less than 70% of the ceiling plan

area;

-     the minimum dimension of the ceiling openings

is not less than 0,025 m or not less than the depth of

the suspended ceilings, whichever is the greater;

-         the structural integrity of the ceiling and any

other equipment, such as light fittings within the

volume above the suspended ceiling, will not be

affected by operation of the sprinkler system;

-        there are no storage areas below the ceiling.

In such cases, sprinklers shall be installed as follows:
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У таких випадках спринклери необхідно

встановлювати з урахуванням такого:

33   відстань від спринклера до перекриття не

повинна перевищувати 3 м;

34  відстань за вертикаллю між відбивачем будь-

якого стандартного або розпилювального

спринклера та верхньою поверхнею підвісної

стелі повинна бути не меншою ніж 0,8 м для всіх

типів спринклерів, окрім плос- коструменевих, і

не меншою ніж 0,3 м у разі використання

плоскоструменевих спринклерів;

-     the sprinkler spacing above the ceiling shall not

exceed 3 m;

-     the vertical distance between any conventional or

spray sprinkler deflector and the top of the

suspended ceiling shall be not less than 0,8 m for

sprinklers other than flat spray sprinklers and not

less than 0,3 m if flat spray sprinklers are used;

- додаткові спринклери необхідно встановлювати

для випускання води нижче перешкод

(наприклад, освітлювальної арматури), ширина

яких перевищує 0,8 м.

 
- Supplementary sprinklers shall be installed to

discharge below obstructions (e.g. light fittings)

exceeding 0,8 m in width.

Якщо перешкоди, розташовані над стелею, можуть

істотно впливати на процес подавання води

спринклерами, то під час розміщення

спринклерів такі перешкоди необхідно вважати

стінами.

 
Where obstructions above the ceiling are likely to

cause significant interference of the water discharge

they shall be treated as walls for the purpose of

sprinkler spacing.

 

12.5 Проміжні спринклери у приміщеннях класу

НН
  12.5 Intermediate sprinklers in HH occupancies

12.5.1 Загальні положення   12.5.1 General

Спринклери, які захищають дворядні стелажі,

необхідно встановлювати у поздовжньому

внутрішньостелажному каналі, за можливості на

перетині з поперечним внутрішньостелажним

каналом (рисунки 13 і 14). Якщо будь-який стелаж

або сталева конструкція можуть істотно впливати

на процес подавання води спринклерами,

необхідно встановлювати додаткові спринклери і

брати їх до уваги під час проведення

гідравлічного розрахунку.

 
Sprinklers protecting double row racks shall be

installed in the longitudinal flue spaces, preferably in

the intersection with the transverse flue (see Figures

13 and 14).

Whenever any rack or structural steelwork is likely to

interfere significantly with the water discharge from

the sprinklers, additional sprinklers shall be provided

and taken into account in the flow calculation.

Необхідно забезпечити потрапляння води, яка

подається спринклерами, встановленими на

проміжних рівнях, на складовані предмети.

Відстань між зворотними боками складованих на

стелажах предметів повинна бути не меншою ніж

0,15 м, за необхідності потрібно використовувати

обмежувачі руху піддонів. Відстань між

відбивачами спринклерів і верхньою поверхнею

складованих предметів повинна бути не меншою

ніж 0,10 м для плоскоструменевих спринклерів і

0,15 м - для інших спринклерів.

 
It shall be ensured that water from sprinklers

operating at intermediate levels can penetrate the

goods stored. The distance between goods stored in

racking and placed back to back shall be at least 0,15

m, and if necessary pallet stops fitted. The clearance

between the sprinkler deflectors and the top of the

storage shall be not less than 0,10 m for flat spray

sprinklers and 0,15 m for other sprinklers.

12.5.2 Максимальна відстань за вертикаллю між

спринклерами, встановленими на проміжних

рівнях

  12.5.2 Maximum vertical distance between sprinklers at

intermediate levels

Відстань за вертикаллю від підлоги до

найнижчого проміжного рівня, а також між

рівнями не повинна перевищувати 3,50 м або

значення висоти двох ярусів, залежно від того, яке

зі значень є меншим, як показано на рисунках 13 і

14. Проміжний рівень необхідно встановити вище

верхнього рівня складування, за винятком

випадків, коли всі дахові або стельові спринклери

розміщено на відстані менше 4 м від верхньої

поверхні складування.

 
The vertical distance from the floor to the lowest

intermediate level and between levels shall not

exceed 3,50 m or two tiers, whichever is the lesser, as

shown in Figures 13 and 14. An intermediate level

shall be installed above the top level of storage except

where all the roof or ceiling sprinklers are situated at

less than 4 m above the top of the storage.

Спринклери, розміщені на найвищому рівні, у

жодному разі не повинні знаходитись нижче за

висоту, яка дорівнює висоті одного ярусу, від

верхньої поверхні складування.

 
In no case shall the highest level of intermediate

sprinklers be installed lower than one tier below the

top of the storage.
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12.5.3 Горизонтальне розміщення спринклерів на

проміжних рівнях
  12.5.3 Horizontal position of sprinklers a intermediate

levels

Для категорій матеріалів складованої продукції I

або II спринклери за можливості необхідно

встановлювати у поздовжньому каналі на

перетині з кожним другим поперечним каналом,

а схема їх розміщення повинна бути шаховою

відносно розміщення спринклерів у наступному

верхньому ряді (рисунок 13). Відстань за

горизонталлю між спринклерами не повинна

перевищувати 3,75 м. Добуток відстаней між

спринклерами у горизонтальному і

вертикальному напрямках не повинен

перевищувати 9,8 м2.

 
In the case of Category I or II goods, sprinkler shall

where possible be installed in the longitu dinal flue

at the intersection with every second transverse flue,

with the sprinklers staggered wit respect to the next

highest row (see Figure 13 The horizontal distance

between sprinklers shall not exceed 3,75 m. The

product of the horizontal and vertical distances

between sprinklers shall not exceed 9,8 m2.

 

                           

 

 

 

         1 - ряд спринклерів (sprinkler row); 2 - яруси (tiers); 3 - прохід між рядами (aisle); 4 - поздовжній
внутрішньостелажний канал (longitudinal flue); 5 - поперечний внутрішньостелажний канал (transverse flue)

Рисунок 13 - Розміщення проміжних внутрішньостелажних спринклерів

для категорій І і II матеріалів складованої продукції

Figure 13 - Location of rack intermediate level sprinklers - Category I or II

Для категорій матеріалів складованої продукції III

або IV спринклери необхідно встановлювати у

поздовжньому каналі на перетині з кожним

поперечним каналом (рисунок 14). Відстань за

горизонталлю між спринклерами не повинна

перевищувати 1,9 м, а добуток відстаней між

спринклерами у горизонтальному і

вертикальному напрямках не повинен

перевищувати 4,9 м2.

 
In the case of Category III or IV goods, sprinklers

shall be installed in the longitudinal flue at the

intersection with each transverse flue (see Figure

14). The horizontal distance between sprinklers shall

not exceed 1,9 m and the product of the horizontal

distance and the vertical distance between

sprinklers shall not exceed 4,9 m2.

 

 

 

1 - ряд спринклерів (sprinkler row); 2 - яруси (tiers); 3 - прохід між рядами (aisle); 4 - поздовжній
внутрішньостелажний канал (longitudinal flue); 5 - поперечний внутрішньостелажний канал (transverse flue)

Рисунок 14 - Розміщення проміжних внутрішньостелажних спринклерів для категорій III і IV

матеріалів складованої продукції

Figure 14 - Location of rack intermediate level sprinklers - Category III or IV

12.5.4 Кількість рядів спринклерів на кожному рівні   12.5.4 Numbers of rows of sprinklers at each level
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Кількість рядів спринклерів на кожному рівні

визначається загальною шириною стелажа. Якщо

стелажі розміщено задніми стінками один до

одного, то загальну ширину потрібно розраховувати

шляхом додавання ширини кожного стелажа та

відстані між ними.

Один ряд спринклерів, який припадає на кожен

рівень, необхідно встановлювати з розрахунку на

кожні 3,2 м ширини стелажа. За можливості

спринклери необхідно встановлювати у

внутрішньостелажних каналах.

 
The number of sprinkler rows per level shall be

determined by the total rack width. When racking

is placed back to back the total width shall be

calculated by adding together the width of each

rack and the distance between them.

One row of sprinklers per level shall be installed for

every 3,2 m of rack width. They shall be installed in

the flue spaces wherever possible.

12.5.5 Проміжні спринклери, які встановлюються у

приміщеннях класу ННS з безполичними стелажами
  12.5.5 HHS intermediate sprinklers in non- shelved

racks

У приміщеннях, де передбачено стелажне

складування на піддонах і стелажне складування у

декілька рядів (тип SТ4 на рисунку 3 і в таблиці 4),

проміжні спринклери необхідно встановлювати так:

 
Intermediate sprinklers shall be installed for

palletized rack storage and multiple row drive-

through storage (see type ST4 in Figure 3 and

Table 4) as follows:

а) однорядні стелажі завширшки не більше ніж 3,2 м

необхідно захищати одиничними рядами

спринклерів, встановлених на рівнях ярусів, як

показано на рисунках 13 і 14;

 
a) single row racks no more than 3,2 m wide shall

be protected by single rows of sprinklers fitted at

the tier levels shown in Figures 13 and 14;

 

 

 

b) дворядні стелажі завширшки не більше ніж 3,2 м

необхідно захищати спринклерами, встановленими

у центрі поздовжнього внутрішньо-стелажного

каналу, на краях стелажів і на рівнях ярусів, як

показано на рисунках 13 і 14;

 
b) double row racks no more than 3,2 m wide

shall be protected by sprinklers centrally in the

longitudinal flue space, at the stack ends, and at

the tier levels shown in Figures 13 and 14;

с) дворядні або багаторядні стелажі завширшки

понад 3,2 м, але не більше ніж 6,4 м необхідно

захищати двома рядами спринклерів, встановлених

на відстані не більше ніж 3,2 м один від одного.

Кожен ряд повинен бути однаково віддалений від

ближнього краю полиці. Спринклери на

конкретному рівні у кожному ряді повинні

знаходитись над одним і тим самим поперечним

каналом.

 
c) double or multiple row racks more than 3,2 m

wide, but no more than 6,4 m wide shall be

protected by two rows of sprinklers installed no

more than 3,2 m apart. Each row shall be the

same distance from the nearest shelf edge. The

sprinklers at a particular level in each line shall

be located in the same set of transverse flues.

Якщо будь-який стелаж або сталева конструкція

може істотно погіршувати розподіл води

спринклером, то необхідно встановити додатковий

спринклер, щоб забезпечити подавання води на

площу, куди її потрапляння може бути ускладнене.

 
Where any rack or structural steelwork could

significantly interfere with the water distribution

from a sprinkler, an additional sprinkler shall be

provided to ensure water distribution on the area

where the water would have been impeded.

12.5.6 Проміжні спринклери, які встановлюються у

приміщеннях класу ННS під суцільними або

несуцільними полицями стелажів (SТ5 і SТ6)

  12.5.6 HHS intermediate sprinklers below solid or

slatted shelves in racks (ST5 and ST6)

У випадках, коли необхідно встановлювати проміжні

спринклери, їх необхідно встановлювати над

кожною полицею (у тому числі над верхньою

полицею, якщо дахові або стельові спринклери

знаходяться на відстані понад 4 м над

складованими виробами, або якщо доступ води до

складованих предметів обмежено) та розміщувати,

як показано у таблиці 21 і на рисунку 15. Відстань за

вертикаллю між рядами не повинна перевищувати

3,5 м.

 
Where intermediate sprinklers are required, they

shall be installed above each shelf (including the

top shelf if the roof or ceiling sprinklers are more

than 4 m above the goods or water access to the

goods is restricted), and located as shown in

Table 21 and Figure 15. The vertical distance

between rows shall not exceed 3,5 m.

Одиночні ряди спринклерів необхідно розміщувати

над полицями у центрі. Подвійні ряди необхідно
 

Single rows of sprinklers shall be central above

shelves. Double rows shall be positioned so that
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розміщувати так, щоб кожен ряд був однаково

віддалений від ближнього краю полиці.

each row is the same distance from the nearest

shelf edge.

Відстань від краю полиці, паралельної лініям

розподільного трубопроводу, до найближчого

спринклера повинна дорівнювати половині відстані

між спринклерами, розміщеними вздовж ліній

розподільного трубопроводу, або 1,4 м, залежно від

того, яке зі значень є меншим.

 
The distance from the end of the shelf parallel to

the range pipe lines to the nearest sprinkler shall

be half the sprinkler spacing along the range

lines or 1,4 m, whichever is the less.

 

 

 

 

 

Рисунок 15 - Розміщення проміжних спринклерів у складських приміщеннях типу ST5 і ST6

Figure 15 - Location of intermediate sprinklers in type ST5 and ST6 storage

Таблиця 21 - Розміщення проміжних спринклерів у складських приміщеннях типу ST5 і ST6

Table 21 - Location of intermediate sprinklers in type ST5 and ST6 storage

Ширина полиці s, м

Shelf width - s, m

Кількість рядів
спринклерів

Rows of sprinklers

Максимальна відстань між
спринклерами у рядах, м
Maximum distance between
sprinklers along rows, m

Максимальна відстань
між рядами спринклерів,
м Maximum distance
between rows of
sprinklers, m

ST5: не більше ніж 1,0 ST5: s ≤ 1,0 1 2,8 -

ST6: понад 1,0 і не більше ніж 3,0

ST6: 1,0 s ≤ 3,0
1 2,8 -

ST6: понад 3,0 і не більше ніж 6,0

ST6: 3,0 s ≤ 6,0
2 2,8 2,8

 

 

13 РОЗРАХУНОК І РОЗМІЩЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ
  13 PIPE SIZING AND LAYOUT

13.1 Загальні положення

13.1.1 Розрахунок розмірів трубопроводів

  13.1 General 13.1.1 Pipe sizing

Розміри трубопроводів необхідно визначати за

допомогою одного з таких методів:

- для попередньо розраховуваних систем значення

діаметрів трубопроводів беруть частково з таблиць, а

частково визначають шляхом розрахунків (див. 13.3);

- для повністю розраховуваних систем значення усіх

діаметрів визначається шляхом гідравлічного

розрахунку (див. 13.4).

 
Pipe sizes shall be determined using one of the

following methods:

-         pre-calculated systems, where the diameters

are partly taken from tables and partly calculated

(see 13.3);

-     fully calculated systems, where all diameters are

determined by hydraulic calculation (see 13.4).

Проектувальник може обирати один із двох видів

систем, за винятком таких випадків, коли завжди

необхідно проводити повний розрахунок:

-схеми розміщення із проміжними рядами

спринклерів у разі захисту приміщень класу ННS;

-сіткоподібні або кільцеві схеми розміщення.

 
The designer may choose between the two

systems, except in the following cases, where full

calculations shall always be used:

-layouts with intermediate level HHS sprinklers;

-gridded or looped layouts.
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13.2 Розрахунок втрат тиску у трубопроводах

13.2.1 Втрати на тиск у трубопроводі

 
13.2 Calculation of pressure losses in pipework

13.2.1 Pipe friction loss

При розрахунках значення втрат на тертя в

трубопроводі не повинне бути меншим за значення,

отримане за формулою Хейзена-Віль- ямса:

 
Calculations of pipe friction loss shall be not less

than those derived from the Hazen-Williams

formula:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

де:

р - значення втрат на тертя в трубопроводах, бар;

Q- витрата води крізь трубопровід, л/хв;

d- середній внутрішній діаметр трубопроводу, мм;

С - константа, яка залежить від типу та стану труби

(таблиця 22);

L         - еквівалентна довжина трубопроводу і

фасонних елементів, м.

Значення С вказано у таблиці 22.

Залежністю втрат тиску від швидкості руху води

можна знехтувати.

  where:

p - is the pressure loss in the pipe, in bar;

Q -is the flow through the pipe, in litres per

minute;

d - is the mean internal diameter of the pipe, in

millimetres;

C - is a constant for the type and condition of the

pipe (see Table 22);

L - is the equivalent length of pipe and fittings, in

metres.

The values of C indicated in Table 22 shall be

used. The pressure loss due to velocity may be

ignored.

 

 

Таблиця 22 - Значення для різних типів трубопроводів

Table 22 - C values for various types of pipe

Тип трубопроводу Значення

Type of pipe Value of C

Чавун cast iron 100
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Ковке залізо 110

ductile iron

М'яка сталь 120

mild steel

Оцинкована сталь 120

galvanized steel

Бетон, ущільнений центрифугуванням 130

spun cement

Залізобетон 130

cement lined cast iron

Нержавіюча сталь 140

stainless steel

Мідь copper 140

Армоване скловолокно 140

reinforced glass fibre

Примітка. Цей список не є вичерпним.  

Note The list is not exhaustive  

 

13.2.2 Різниця статичного тиску

Різницю статичного тиску у двох з'єднаних між

собою точках системи у барах необхідно

розраховувати за формулою:

  13.2.2 Static pressure difference

The static pressure difference between two

interconnecting points in a system shall be

calculated from:

p is the static pressure difference, in bar;

 

 

де h - відстань за вертикаллю між точками,

м.

  h - is the vertical distance between the points, in metres.

13.2.3 Швидкість руху води

Швидкість руху води не повинна

перевищувати:

37                 6 м/с під час руху крізь будь-який

клапан, витратомір або фільтр;

38         10 м/с у будь-якій іншій точці системи

за умови усталеної витрати води у

відповідній точці, виходячи з припущення,

що одночасно працюють усі спринклери.

  13.2.3 Velocity

The water velocity shall not exceed:

-       6 m/s through any valve, flow monitoring device or/and

strainer;

-    10 m/s at any other point in the system, for the stabilized

flow condition at the demand point with the total number

of sprinklers assumed to be in simultaneous operation.
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13.2.4 Втрати тиску у фасонних елементах і клапанах   13.2.4 Pressure loss through fittings and valves

Втрати тиску через тертя у клапанах і фасонних

елементах, де напрям потоку води змінюється на

45° і більше, необхідно розраховувати за формулою,

наведеною у 13.2.1. За необхідну еквівалентну

довжину необхідно приймати одне з таких значень:

- значення, вказане постачальником обладнання;

- значення, вказане у таблиці 23, якщо значення

згідно з а) не можна визначити.

За наявності коліна, трійника або хрестовини, якщо

у цьому випадку змінюється напрям потоку і в тій

самій точці змінюється діаметр, еквівалентну

довжину трубопроводу та втрати тиску необхідно

визначати, беручи до уваги менше значення

діаметра.

 
The pressure loss due to friction in valves, and in

fittings where the direction of water flow is

changed through 45° or more, shall be calculated

using the formula specified in 13.2.1. The

appropriate equivalent length shall be one of the

following:

-       as specified by the equipment supplier;

-       as taken from Table 23, if a) is not available.

If there is a bend, tee or cross where there is a

change in direction of flow and there is also a

change in diameter at the same point, the

equivalent pipe length and pressure loss shall be

determined by using the smaller diameter.

Таблиця 23 - Еквівалентна довжина фасонних елементів і клапанів

Table 23 - Equivalent length of fittings and valves

 

 

 

 

Фасонні елементи і клапани

Fittings and valves

Еквівалентна довжина прямої сталевої труби за значення C =
120а, м

Equivalent length of steel straight pipe for a C value of 120a, m

Номінальний діаметр, мм

Nominal diameter (mm)

20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 250

Коліно з різьбою з поворотом на

90° (стандартне)

90° screwed elbow (standard)

0,76 0,77 1,0 1,2 1,5 1,9 2,4 3,0 4,3 5,7 7,4

Зварне коліно з поворотом на 90° (r/d =

1,5)

90° welded elbow (r/d = 1,5)

0,30 0,36 0,49 0,56 0,69 0,88 1,1 1,4 2,0 2,6 3,4

Коліно з різьбою з поворотом на

45° (стандартне)

45° screwed elbow (standard)

0,34 0,40 0,55 0,66 0,76 1,0 1,3 1,6 2,3 3,1 3,9

Стандартний трійник з різьбою або

хрестовина (потік крізь відгалуження)

Standard screwed tee or cross (flow

through branch)

1,3 1,5 2,1 2,4 2,9 3,8 4,8 6,1 8,6 11,0 14,0

Запірний клапан без повороту Gate valve

- straight way
- - - - 0,38 0,51 0,63 0,81 1,1 1,5 2,0

Сигнальний або зворотний клапан

(хитного типу) Alarm or non-return valve
- - - - 2,4 3,2 3,9 5,1 7,2 9,4 12,0
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(swinging type)

 

 

Сигнальний або зворотний клапан

(тарілчастого типу) Alarm or non-return

valve (mushroom type)

- - - - 12,0 19,0 19,7 25,0 35,0 47,0 62,0

Дросельний клапан Butterfly valve - - - - 2,2 2,9 3,6 4,6 6,4 8,6 9,9

Кульовий клапан Globe valve - - - - 16,0 21,0 26,0 34,0 48,0 64,0 84,0

а Ці значення еквівалентної довжини за необхідності можуть бути перетворені для трубопроводів з іншими

значеннями шляхом множення на такі коефіцієнти:

а These equivalent lengths may be converted as necessary for pipes with other C values by multiplying by the

following factors:

Значення C 100 110 120 130 140 C value

Коефіцієнт 0,714 0,85 1,00 1,16 1,33 Factor

 

 

 

13.2.5 Точність розрахунків   13.2.5 Accuracy of calculations

13.2.5.1 Розрахунки необхідно виконувати в

одиницях та з точністю, вказаними у таблиці 24.
 

13.2.5.1 Calculations shall be carried out in the units

and with the accuracy given in Table 24.

13.2.5.2 Правильність розрахунків необхідно

визначати перевіркою виконання таких умов:

-алгебраїчна сума втрат тиску в кільці повинна

дорівнювати (0 ± 1) мбар;

-у разі об'єднання потоків води у з'єднанні

розрахунки повинні сходитись з точністю ± 1

мбар;

- алгебраїчна сума витрат води у з'єднанні

повинна дорівнювати (0 ± 0,1) л/хв.

 
13.2.5.2 The calculations shall balance as follows:

-     the algebraic sum of pressure loss in a loop shall

equal (0 ± 1) mbar;

-     where water flows join at a junction, the

calculation shall balance to ± 1 mbar;

-     the algebraic sum of water flow at a junction

shall equal (0 ± 0,1) l/min.

13.3 Попередньо розраховувані системи   13.3 Pre-calculated systems

13.3.1 Загальні положення   13.3.1 General

13.3.1.1 Розміри трубопроводів необхідно

визначати частково на основі нижченаведених

таблиць, а частково - шляхом гідравлічних

розрахунків. Діаметри трубопроводів не повинні

збільшуватись у напрямку потоку води до будь-

якого спринклера.

 
13.3.1.1 Pipe sizes shall be determined partly from

the following tables and partly by hydraulic

calculation. Pipe diameters shall not increase in the

direction of flow of water to any sprinkler.

13.3.1.2 Діаметри розподільних трубопроводів і

максимальна кількість спринклерів, які

живляться від розподільного трубопроводу

кожного діаметра, необхідно визначати згідно з

таблицею 30, за винятком випадків захисту

приміщень класу LH, для яких у таблиці 27

вказано лише розміри трубопроводів, які

живлять останні три або чотири спринклери на

кожному розподільному трубопроводі.

 
13.3.1.2 Range pipe sizes and the maximum number

of sprinklers fed by each size of pipe in the range

shall be as specified in Table 30, except in the case

of Light Hazard, where Table 27 specifies only the

pipes feeding the last three or four sprinklers on

each range.
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Таблиця 24 - Точність гідравлічних розрахунків

Table 24 - Accuracy of hydraulic calculations

Величина

Quantity

Одиниця

Unit

Точність до

Accurate to

Довжина Length м (m) 0,01

Висота Height м (m) 0,01

Еквівалентна довжина Equivalent length м (m) 0,01

Витрата Flow л/хв (l/min) 1,0

Втрата тиску Pressure loss мбар/хв (mbar/m) 1,0

Тиск Pressure мбар (mbar) 1,0

Швидкість Velocity м/с (m/s) 0,1

Площа Area м2 (m2) 0,01

Інтенсивність подавання води Density of water

application
мм/хв (mm/min) 0,1

 

 

13.3.1.3 Розміри усіх трубопроводів, які знаходяться

вище кожної розрахункової точки, необхідно

розраховувати згідно з 13.3.3.2 для приміщень класу

LH або 13.3.4.2 для приміщень класу ОН.

 
13.3.1.3 The size of all pipes upstream of each design

point shall be calculated as specified in 13.3.3.2 for

Light Hazard and 13.3.4.2 for Ordinary Hazard.

13.3.1.4 Підйоми та опуски, які сполучають живильні

трубопроводи з розподільними трубопроводами, а

також труби, які ведуть до окремих спринклерів (за

винятком відводів трубопроводу), необхідно

розглядати як живильні трубопроводи та

відповідним чином розраховувати.

 
13.3.1.4 Risers and drops connecting distribution

pipes to ranges, and pipes connecting single

sprinklers, other than arm pipes, shall be

considered as distribution pipes and sized

accordingly.

13.3.2 Розміщення розрахункових точок   13.3.2 Location of Design Points

13.3.2.1 Розрахункова точка повинна знаходитись у

точці з'єднання горизонтального живильного

трубопроводу з одним із таких елементів:

 
13.3.2.1 The design point shall be at the point of

connection of a horizontal distribution pipe to one

of the following:

-           розподільний трубопровід;

- підйом або опуск, який сполучає розподільні - -

трубопроводи з живильними трубопроводами;

 
-        a range pipe;

-     a riser or drop connecting ranges to distribution

pipes;
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- трубопровід, який живить окремий спринклер. -        a pipe feeding a single sprinkler.

 

 

 

Максимальна кількість спринклерів, розміщених

нижче кожної розрахункової точки, повинна

відповідати значенням, вказаним у таблицях 25 і 26.

 
The maximum number of sprinklers downstream of

each design point shall be as specified in Tables 25

and 26.

13.3.2.2 У секціях, які захищають приміщення класу

LH, розрахункову точку необхідно вибирати нижче

спринклера, вказаного у стовпчику 3 таблиці 25.

 
13.3.2.2 In Light Hazard installations the design point

shall be downstream of the sprinkler identified in

Table 25 column 3.

Таблиця 25 - Розміщення розрахункових точок для секцій, які захищають приміщення класу LH

Table 25 - Location of design points – LH

Клас пожежної

небезпеки

 Hazard Class

Кількість спринклерів на розподільному

трубопроводі в одному приміщенні

Number of sprinklers on a range, in a room

Розміщення розрахункової точки

нижче

n-ного спринклера, де n дорівнює

Location of design point downstream of
nth sprinkler where n is

LH Не більше ніж 3 ≤ 3 3

Не менше ніж 4 ≥ 4 4

 

 

13.3.2.3 У секціях, які захищають приміщення

класів ОН і HH, розрахункову точку необхідно

вибирати нижче місця з'єднання живильних і

розподільних трубопроводів згідно зі стовпчиком

3 таблиці 26.

 
13.3.2.3 In Ordinary and High Hazard installations

the design point shall be downstream of the

junction of distribution pipes and range pipes in

accordance with Table 26 column 3.

 

Таблиця 26 - Розміщення розрахункових точок для секцій, які захищають приміщення класів OH, HHP і HHS

Table 26 - Location of design points - OH, HHP and HHS

Клас
пожежної

небезпеки
Hazard Class

Кількість спринклерів

на живильному
трубопроводі в одному
приміщенні Number of

sprinklers on a
distribution pipe, in a

room

Розміщення розрахункової точки у
місці з'єднання живильного

трубопроводу з відводом, який веде до
n-ного спринклера, де n дорівнює

Location of design point on a distribution
pipe junction to a range holding nth

sprinkler where n is

Схема розміщення
розподільного
трубопроводу

Range layout

OH Понад 16 > 16 17 Односторонній із двома

спринклерами two end-

side

  Понад 18 > 18 19 Решта all others

HHP і HHS Понад 48 > 48 49 Усі all

 

 

Якщо кількість спринклерів в одній трубопровідній Where the number of sprinklers on one array, in a room or on
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мережі, в одному приміщенні або на одному

живильному трубопроводі менша або дорівнює

кількості спринклерів, на яку розраховано живильні

трубопроводи (стовпчик 2 таблиці 26), то

розрахункову точку необхідно вибирати нижче

точки приєднання до живильного трубопроводу,

розподільного трубопроводу або трубопровідної

мережі, яка є гідравлічно найближчою до вузла

керування.

 
a single distribution pipe, is less than or equal to the number

of sprinklers for which the distribution pipes are designed,

(see Table 26 column 2), the design point shall be

downstream of the point of connection to the distribution

pipe of the range or the array hydraulically nearest to the

control valve set.

Примітка 1. На рисунку 16 показано типові
мережі розподільних трубопроводів.

  Note 1 Figure16 illustrates typical range pipe arrays.

Примітка 2. Приклади розміщення
трубопроводів із відповідними
розрахунковими точками наведено на
рисунку 17 для секцій, які захищають
приміщення класу LH, на рисунку 18 - для
секцій, які захищають приміщення класу OH,
і на рисунках 19-21 -для секцій, які захищають
приміщення класів HHP і HHS.

 
Note 2 Examples of pipe layouts with the
appropriate design points are given in Figure 17 for
LH, Figure 18 for OH and Figures 19, 20 and 21 for
HHP and HHS.

 

 

 

 

1 - одностороння схема із двома спринклерами на розподільному трубопроводі з центральним живленням (2-end-side with central

feed);

2 - одностороння схема із трьома спринклерами на розподільному трубопроводі з бічним живленням (3-end-side with end feed);

3 - двостороння схема із трьома спринклерами з кожного боку живильного трубопроводу з центральним живленням (3-end-centre

with central feed);

4 - двостороння схема із двома спринклерами з кожного боку живильного трубопроводу з бічним живленням (2-end-centre with

end feed)

Рисунок 16 - Приклади мереж розподільних трубопроводів

Figure 16 - Examples of range pipe arrays

 

 

 

 

 

 

 

            А- вузол керування (control valve set)

Втрата тиску між вузлом керування та (Pressure loss between control valve set and): 1 - (точкою, після якої розміщено 2 спринклери)

дорівнює 0,7 бар ((2 sprinkler point) = 0,7 bar); 2 - (точкою, після якої розміщено 3 спринклери) дорівнює 0,7 бар ((3 sprinkler point) =

0,7 bar); 3, 4,5, 6, 7, 8, 9 і 10 - (подвійні спринклерні точки) дорівнює 0,9 бар ((2s sprinkler point) = 0,9 bar)

Розміри, позначені як та , означають передбачувані діаметри трубопроводів, отримані в результаті розрахунків

Dimensions shown as or indicate probable pipe sizes resulting from calculation)

Діаметри труб вказано у міліметрах Pipe sizes are in millimetres
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Рисунок 17 - Приклад вибору розрахункових точок у секції, яка захищає приміщення класу LH

Figure 17 - Example of application of design points in a LH installation

 

 

 

 

 

 

 

          1-3,5-7- розрахункові точки (design points); 4 - вузол керування (control valve set)

Рисунок 18 - Приклад вибору розрахункових точок (1 - 7) для секції, яка захищає приміщення класу OH

Figure 18 - Example of application of design points (1 to 7) in an OH installation

 

 

 

1 - точка, після якої розміщено 48 спринклерів (48 Sprinkler point); 2 - відгалуження живильного трубопроводу (Distribution pipe spur)

3 - вузол керування (Control valve set)

Рисунок 19 - Приклад вибору розрахункових точок у секції, яка захищає приміщення класу HH, із розмірами трубопроводів згідно з

таблицями 32 і 33

Figure 19 - Example of application of design points in a high hazard installation with pipe sizes from

Tables 32 and 33

 

1 - точка, після якої розміщено 48 спринклерів (48 sprinkler point) 2 - відгалуження живильного трубопроводу (distribution pipe spur)

3 - вузол керування (control valve set)

Рисунок 20 - Приклад вибору розрахункових точок у секції, яка захищає приміщення класу HH, із розмірами трубопроводів згідно з

таблицями 32 і 34

Figure 20 - Example of application of design points in a high hazard installation with pipe sizes from Tables 32 and 34

 

 

 

 

 

 

1 - точка, після якої розміщено 48 спринклерів (48 sprinkler point); 2 - відгалуження живильного трубопроводу (distribution pipe spur);

3 - вузол керування (control valve set)

Рисунок 21 - Приклад вибору розрахункових точок у секції, яка захищає приміщення класу HH, із розмірами трубопроводів згідно з

таблицями 34 і 35

Figure 21 - Example of application of design points in a high hazard installation with pipe  sizes from Tables 34 and 35
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13.3.3 Приміщення з низькою пожежною небезпекою LH   13.3.3 Light Hazard - LH

13.3.3.1 Розмір розподільних трубопроводів і тупикових

живильних трубопроводів, розміщених нижче

розрахункової точки, необхідно визначати відповідно до

таблиці 27.

Допускається встановлювати трубопровід діаметром 25

мм між розрахунковою точкою та вузлом керування, якщо

результатами гідравлічного розрахунку доведено, що це

можливо. Однак, якщо вирішальною є точка розміщення

другого спринклера, трубопровід не допускається

встановлювати між третім і четвертим спринклерами.

 
13.3.3.1 The size of range pipes, and terminal

distribution pipes downstream of the design

point shall be as specified in Table 27.

It is permitted to install a 25 mm diameter

pipe between the design point and the control

valve set if a hydraulic calculation shows this to

be possible. However, if the 2 sprinkler point is

the decisive one, a 25 mm pipe shall not be

installed between the 3rd and 4th sprinkler.

13.3.3.2 Розміри усіх трубопроводів, розміщених між

вузлом керування та розрахунковою точкою на кожному

кінці трубопровідної мережі, повинні визначатися

шляхом гідравлічного розрахунку з використанням

значень, наведених у таблицях 28 і 29.

 
13.3.3.2 All pipework between the control valve

set and the design point at each extremity of

an array shall be sized by hydraulic calculation

using the values in Tables 28 and 29.

 

Таблиця 27 - Діаметри розподільних трубопроводів для секцій, які захищають приміщення класу LH

Table 27 - Range pipe diameters for LH installations

 

    Максимальна кількість спринклерів

Трубопроводи Діаметр, мм на розподільних трубопроводах

Pipes Diameter, mm Maximum number of sprinklers

    on range pipes

Усі розподільні трубопроводи і тупикові    

живильні трубопроводи 20 1

All range pipes and terminal distribution 25 3

pipes    

 

 

Таблиця 28 - Максимальні втрати на тертя на ділянці між вузлом керування та будь-якою розрахунковою точкою в секції, яка

захищає приміщення класу LH

Table 28 - Maximum friction loss between control valve set and any design point - LH

 

Кількість спринклерів на
живильному трубопроводі в

одному приміщенні

Number of sprinklers on a range or
in a room

Максимальні втрати на тертя,
включаючи втрати на зміну

напрямку (примітка), бар

Maximum friction loss including
changes in direction (see Note),

bar

Для розрахунку втрат у
розподільному та живильному

трубопроводах

For range and distribution pipe
loss, see:

Не більше ніж 3 ≤ 3 0,9 Таблиця 29, стовпці 2 і 3 Table 29

columns 2 and 3
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Не менше ніж 4 ≤ 4 0,7 Таблиця 29, стовпець 3 Table 29 column 3

Не менше ніж 3 у разі розміщення в один

ряд, у вузькому приміщенні або на гребені

даху ≥ 3 in a single line, in a narrow room or

range at a roof apex

0,7 Таблиця 29, стовпець 3 Table 29 column 3

Примітка. Якщо у будівлі більше одного поверху, втрати тиску можна збільшувати на величину, яка
дорівнює статистичному тиску між рівнем цих спринклерів і рівнем спринклерів, розміщених на верхньому
поверсі.

Note In buildings with more than one floor, the pressure loss can be increased by an amount equivalent to the
static pressure between the level of the sprinklers concerned and the level of the sprinklers on the highest floor.

 

 

13.3.3.3 Якщо на розподільному трубопроводі

встановлено більше двох спринклерів, втрати тиску

між точкою, після якої розміщено два спринклери,

та живильним трубопроводом необхідно визначати

з використанням значень втрат тиску, наведених у

стовпці 2 таблиці 29. Втрати тиску у живильному

трубопроводі між цим з'єднанням і вузлом

керування необхідно визначати з використанням

значень втрат тиску на метр, наведених у стовпці 3

таблиці 29.

 
13.3.3.3 If there are more than two sprinklers on

a range pipe, the pressure loss between the 2-

sprinkler point and the distribution pipe shall

be determined by using the pressure loss given

in column 2 of Table 29. The pressure loss in the

distribution pipe between this connection and

the control valve set shall be determined by the

pressure loss per metre given in column 3 of

Table 29.

 

 

 

 

Таблиця 29 - Втрати тиску для розрахункової витрати води в секціях, які захищають приміщення класу LH

Table 29 - Pressure loss for design flow rates in LH installations

 

Діаметр, мм Втрати тиску у трубопроводі, мбар/м

Diameter, mm Loss of pressure in pipe, mbar/m

Стовпець 1 Стовпець 2 (100 л/хв) Стовпець 3 (225 л/хв)

Column 1 Column 2 (100 l/min) Column 3 (225 l/min)

25 44 198

32 12 52

40 5,5 25

50 1,7 7,8

65 0,44 2,0

 

 

Примітка. На рисунку 17 показано приклад схеми
розміщення трубопроводів у секції, яка захищає

 
Note Figure 17 shows an example
of a pipe layout in a LH installation
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приміщення класу LH, та розрахункові точки, починаючи
з яких трубопровід необхідно розраховувати повністю.

with design points from which the
piping is to be fully calculated.

13.3.4 Приміщення з середньою пожежною небезпекою ОН   13.3.4 Ordinary Hazard - OH

13.3.4.1 Діаметри розподільних трубопроводів повинні відповідати

значенням, наведеним у таблиці 30, а діаметри живильних

трубопроводів -значенням, наведеним у таблиці 31.

 
13.3.4.1 Range pipe diameters shall

conform to Table 30, and distribution

pipe diameters shall conform to Table

31.

 

Таблиця 30 - Діаметри розподільних трубопроводів у секціях, які захищають приміщення класу OH

Table 30 - Range pipe diameters in OH installations

Розподільні трубопроводи

Range pipes

Розподільні трубопроводи на віддаленому кінці всіх живильних трубопроводів - два останніх
розподільних трубопроводи

Ranges at remote end of all distribution pipes - last 2 ranges

Односторо
end-side lay

Три кінцевих розподільних трубопроводи

last 3 ranges

Односторо
end-side lay

Кінцевий розподільний трубопровід

last range

Решта схем

All other lay

Усі інші розподільні трубопроводи

All other range pipes

Усі All

 

 

Таблиця 31 - Діаметри живильних трубопроводів у секціях, які захищають приміщення класу OH

Table 31 - Distribution pipe diameters in OH installations

Живильні
трубопроводи

Distribution pipes

Схема
розміщення

Layout

Діаметр, мм

Diameter, mm

Максимальна кількість
спринклерів, які живить
живильний трубопровід

Maximum number of
sprinklers fed

У кінцевих точках
секції At extremities

of installation:

Одностороння
із двома

спринклерами
2-end-side

32

40

50

65

2

4

8

16

Решта схем
розміщення

25

32

3

6
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 All others 40

50

9

8

Між
розрахунковими
точками та вузлом
керування Between
design points and
the control valve set

Усі

All

Розрахунок відповідно до 13.3.4.2 To be calculated in accordance
with 13.3.4.2

 

 

Якщо розподільні трубопроводи проходять

у поздовжньому напрямку під дахом із

кутом нахилу понад 6°, то кількість

спринклерів на одному розподільному

трубопроводі не повинна перевищувати

шести.

 
When the range pipes run longitudinally

under roofs sloping at an angle of more

than 6°, the number of sprinklers on a

range pipe shall not exceed six.

Примітка. На рисунку 18 показано
приклад схеми розміщення
трубопроводу у секції, яка захищає
приміщення класу ОН, та
розрахункові точки, починаючи з
яких трубопровід необхідно
розраховувати повністю.

 
Note Figure 18 gives an example of a
pipe layout in OH with the design
points from which the piping is to be
fully calculated.

13.3.4.2 Необхідно розрахувати діаметри

трубопроводів між розрахунковою точкою

в най- віддаленішій зоні секції та вузлом

керування, щоб переконатися, що загальні

втрати тиску на тертя за витрати води 1000

л/хв не перевищують 0,5 бар, за винятком

випадків, вказаних у 13.3.4.3 і 13.3.4.4.

 
13.3.4.2 The pipe diameters between the

design point in the most remote area of the

installation and the control valve set shall

be calculated to ensure that the total

pressure loss due to friction with a flow of

1000 l/min does not exceed 0,5 bar, except

as modified in 13.3.4.3 and 13.3.4.4.

13.3.4.3 У будівлях, які мають більше одного

поверху, а також у будівлях із різними

рівнями, наприклад, площадками або

прибудовами, значення втрат тиску на

ділянці після розрахункової точки може

перевищувати 0,5 бар на величину, яка

дорівнює різниці статичного тиску між

точкою розміщення спринклера, що

знаходиться на максимальній висоті у

будівлі, та розрахунковою точкою у

віддаленій зоні на відповідному поверсі.

 
13.3.4.3 In buildings with more than one

floor, or where there are a number of

different levels, e.g. platforms or lean-to's,

the 0,5 bar loss in pressure from the design

point may be increased by an amount

equivalent to the static pressure due to the

height difference between the highest

sprinkler point in the building and the

remote area design point on the floor

concerned.

 

 

У таких випадках різницю висоти між

найвищим рівнем розміщення спринклерів

і манометром секції необхідно зазначати в

акті приймання до експлуатації разом із

необхідним значенням тиску на манометрі

секції.

 
In these cases, the height difference between

the highest sprinkler level and the installation

pressure gauge shall be indicated on the

completion certificate, together with the

pressure required at the installation pressure

gauge.

13.3.4.4 Якщо одна й та сама система

захищає зони, які відповідають класам OH3

або OH4 та HHP або HHS, вода в які

подається з одного й того самого

водоживильника, то значення

максимальних втрат тиску на тертя 0,5 бар

може бути збільшене на 50 % від

фактичного надлишкового тиску, як

показано в наведеному нижче прикладі для

секції, яка захищає приміщення класу OH3.

ПРИКЛАД (для секції, яка захищає

приміщення класу OH3):

 
13.3.4.4 Where the same system includes both

OH3 or OH4 and HHP or HHS areas, all

connected to a common water supply, the

maximum friction loss of 0,5 bar may be

increased by 50% of the available extra pressure,

as indicated in the following example for OH3.

EXAMPLE (for an OH3 installation):

Pressure required at the control valve set

excluding static pressure (Table 6 for OH3) 1,4

bar.

Pressure difference due to the difference in

height between the highest sprinkler and the
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Необхідне значення тиску на вузлі

керування, за винятком статичного тиску

(таблиця 6 для секцій, які захищають

приміщення класу OH3) 1,4 бар.

Різниця тиску через різницю висоти між

спринклером, розміщеним на

максимальній висоті, та вузлом керування

1,2 бар. Необхідний тиск на вузлі керування

2,6 бар. Фактичний тиск на вузлі керування

за витрат води, необхідних для секції, яка

захищає приміщення класу HH, наприклад,

6,0 бар.

Надлишковий тиск, який допускається

створювати:

50% від (6,0-2,6)= 1,7 бар Розмір

трубопроводу необхідно вибирати з

урахуванням максимальної втрати тиску,

яка дорівнює:

0,5+1,7 х (1000/1350)2 = 1,43 бар.

control valve set 1,2 bar.

Required pressure at the control valve set 2,6

bar. Pressure available at the control valve set for

the flow appropriate in HH e.g. 6,0 bar.

Extra pressure which may be used:

50% of (6,0-2,6)= 1,7 bar The pipework shall be

sized to allow for a maximum pressure loss of:

0,5+ 1,7 x (1000/1350)2 = 1,43 bar.

13.3.5 Приміщення з високою пожежною

небезпекою (HHP і HHS) (окрім випадків

застосування проміжних спринклерів)

  13.3.5 High hazard - HHP and HHS (except

intermediate level sprinklers)

13.3.5.1 Розміри трубопроводу необхідно

вибирати з урахуванням таких чинників:
  13.3.5.1 The pipe shall be sized according to:

-                             розрахункова інтенсивність

зрошування;

-               розміщення спринклерів;

-                             К-фактор спринклерів, які

використовуються;

-               характеристика тиску/витрат для

водоживильника.

Усі трубопроводи повинні мати

номінальний діаметр не менше ніж 25 мм.

 

 

 

  -        the design density;

-        the spacing of the sprinklers;

-        the K-factor of sprinkler used;

-     the pressure/flow characteristic of water

supply.

No pipe shall have a nominal diameter of less

than 25 mm.

 

13.3.5.2 Для секцій, водоживильники яких

відповідають параметрам таблиці 7 (1), а К-

фактор спринклерів дорівнює 80, розміри

розподільних і живильних трубопроводів

необхідно визначати згідно з таблицями 32 і

33.

 
13.3.5.2 For installations with water supplies which

conform to Table 7 (1) and with sprinklers having a

K-factor of 80, the pipe sizes for range pipes and

distribution pipes shown in Tables 32 and 33 shall

apply.

На будь-якому розподільному трубопроводі

допускається встановлювати не більше

чотирьох спринклерів. Розподільні

трубопроводи не допускається з'єднувати з

живильними трубопроводами діаметром

понад 150 мм.

 
No more than four sprinklers shall be installed on

any range pipe. Range pipes shall not be connected

to distribution pipes of more than 150 mm in

diameter.

Примітка. На рисунку 19 показано
приклад схеми розміщення
трубопроводу відповідно до таблиць 32
і 33 і розрахункові точки, починаючи з
яких діаметри трубопроводів необхідно
розраховувати повністю.

 
Note Figure 19 gives an example of a pipe
layout in accordance with Tables 32 and 33
and design points from which the pipe
diameters are to be fully calculated.
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Таблиця 32 - Діаметри розподільних трубопроводів для секцій, які захищають приміщення класу HH, з характеристиками тиску та

витрат згідно з таблицею 7 (1 або 2)

Table 32 - Range pipe diameters for HH installations with pressure and flow characteristics as given in Table 7 (1 or 2)

 

 

Розподільний трубопровід

Range pipe

Схема розміщення

Layout`

Розподільні трубопроводи на віддаленому кінці всіх живильних трубопроводів

Ranges at remote end of all distribution pipes:

Одностороння з двома спринклерами, два кі

трубопроводи

2-end-side layouts, last two ra

Одностороння з трьома спринклерами, три к

трубопроводи

3-end-side layouts, last three ra

  Решта схем розміщення, тільки кінцеви

трубопровід

All other layouts, last range o

Решта розподільних трубопроводів

All other ranges

Будь-яка

Any

 

 

Таблиця 33 - Діаметри живильних трубопроводів, розміщених після розрахункової точки, у секціях, які захищають приміщення класу

HH, з характеристиками тиску та витрат згідно таблицею 7 (1)

Table 33 - Distribution pipe diameters downstream of the design point, in HH installations with pressure and flow characteristics as given

in Table 1 (1)

Живильні трубопроводи

Distribution pipes

Діаметр, м

Diameter, m

  32

  40

Трубопроводи на кінцях секції 50

Pipes at extremities of installation 65

  80
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  100

Трубопроводи між розрахунковими точками та вузлом керування

Pipes between the design points and the control valve set

 

13.3.5.3 Для секцій, водоживильники яких

відповідають параметрам таблиці 7 (2), а К-фак-

тор спринклерів дорівнює 80, розміри

розподільних і живильних трубопроводів

необхідно визначати згідно з таблицями 32 і 34.

На будь-якому розподільному трубопроводі

допускається встановлювати не більше чотирьох

спринклерів. Розподільні трубопроводи не

допускається з'єднувати з живильними

трубопроводами діаметром понад 150 мм.

Живильні трубопроводи діаметром менше ніж

65 мм не допускається використовувати в

односторонніх системах із чотирма

спринклерами на розподільному трубопроводі.

  13.3.5.3 For installations with water supplies, which

conform to Table 7 (2) or as modified by 7.3.2.6 and with

sprinklers having a K-factor of 80, the sizes for range

pipes and distribution pipes shall be determined from

Tables 32 and 34. No more than four sprinklers shall be

installed on any range pipe. No range pipe shall be

connected to a distribution pipe exceeding 150 mm in

diameter. Distribution pipes less than 65 mm diameter

shall not be used in 4-end-side systems.

Примітка. На рисунку 20 показано
приклад схеми розміщення
трубопроводу відповідно до таблиць 32 і
34 та розрахункові точки, починаючи з
яких діаметри трубопроводів необхідно
розраховувати повністю.

 
Note Figure 20 gives an example of a pipe
layout in accordance with Tables 32 and 34 and
design points from which the pipe diameters
are to be fully calculated.

 

 

Таблиця 34 - Діаметри живильних трубопроводів, розміщених після розрахункової точки, у секціях, які захищають приміщення класу

HH, з характеристиками тиску та витрат згідно з таблицею 7 (2, 3 або 4)

Table 34 - Distribution pipe diameters downstream of the design point in HH installations with pressure and flow characteristics as given

in Table 7 (2, 3 or 4)

 

Живильні трубопроводи Distribution pipes

 

Трубопроводи на кінцях системи Pipes at extremities of system

Трубопроводи між розрахунковими точками та вузлом керування Pipes between the design points and the control valve set

 

13.3.5.4 Для секцій, водоживильники яких

відповідають вимогам таблиці 7 (3), а К-фактор

спринклерів дорівнює 80, а також для секцій,

водоживильники яких відповідають вимогам

 
13.3.5.4 For installations with water supplies which

conform to the requirements shown in Table 7 (3)

and with sprinklers having a K-factor of 80, and as

shown in Table 7 (4) with sprinklers having a K-
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таблиці 7 (4), а К-фактор спринклерів дорівнює 115,

розміри розподільних і живильних трубопроводів

необхідно визначати згідно з таблицями 34 і 35.

factor of 115, the sizes for range pipes and

distribution pipes shall be determined from Tables

34 and 35.

У разі одностороннього розміщення спринклерів

на будь-якому розподільному трубопроводі

допускається встановлювати не більше шести

спринклерів. У разі двостороннього розміщення

спринклерів із двома спринклерами з кожного

боку на будь-якому розподільному трубопроводі

допускається встановлювати не більше чотирьох

спринклерів. Розподільні трубопроводи не

допускається з'єднувати з живильними

трубопроводами діаметром понад 150 мм.

Живильні трубопроводи діаметром менше ніж 65

мм не допускається використовувати в

односторонніх системах із чотирма спринклерами

на розподільному трубопроводі.

 
In an end-side arrangement, no more than six

sprinklers shall be fitted to any range pipe. In a 2-

end-centre layout, no more than four sprinklers

shall be fitted to any range pipe. Range pipes shall

not be connected to a distribution pipe more than

150 mm in diameter. Distribution pipes less than 65

mm diameter shall not be used in 4-end-side

systems.

Примітка. На рисунку 21 показано приклад
схеми розміщення трубопроводу відповідно
до таблиць 34 і 35 і розрахункових точок,
починаючи з яких діаметри трубопроводів
необхідно розраховувати повністю.

 
Note Figure 21 gives an example of a pipe
layout in accordance with Tables 34 and 35
and design points from which the pipe
diameters are to be fully calculated.

 

Таблиця 35 - Діаметри розподільних трубопроводів для секцій, які захищають приміщення

класу HH, з характеристиками тиску та витрат згідно з таблицею 7 (3 або 4)

Table 35 - Range pipe diameters for HH installations with pressure and flow characteristics as given in Table 7 (3 or 4)

 

 

Розподільний трубопровід

Range pipes

Схема розміщення

Layout

Діаметр,

мм

Diameter,
mm

Максимальна кількість
спринклерів, які живить

розподільний трубопровід

Maximum number of sprinklers fed
by pipe

Розподільні трубопроводи на

віддаленому кінці усіх живильних

трубопроводів Ranges at remote end of

all distribution pipes

Одностороння, три кінцеві

розподільні трубопроводи

End-side, last three ranges

40

50

65

1

3

6

Решта розподільних трубопроводів

Other ranges

32

40

50

65

1

2

4

6

Розподільні трубопроводи на

віддаленому кінці всіх живильних

трубопроводів Ranges at remote end of

all distribution pipes

Двостороння, із двома

спринклерами з кожного

боку, три кінцеві

розподільні трубопроводи

2-end-centre, last three

ranges

32

40

1

2

Решта розподільних трубопроводів

Other ranges
32 2

Усі розподільні трубопроводи All ranges Двостороння, з 3 або 4

спринклерами з кожного

боку

3 and 4 end-centre

32

40

50

1

2

4
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13.3.5.5 Втрати тиску на ділянці між

розрахунковими точками та вузлом керування

необхідно визначати шляхом розрахунку. Сума

значень втрат тиску за витрат, указаних у

таблиці 7, необхідного тиску у розрахунковій

точці і статичного тиску, яка дорівнює різниці

висоти між спринклером, розміщеним на

максимальній висоті, та вузлом керування не

повинна перевищувати значення фактичного

тиску.

 
13.3.5.5 The pressure loss between the design

points and the control valve set shall be

determined by calculation. The pressure loss with

the flows shown in Table 7, plus the necessary

pressure at the design point, plus the static

pressure equal to the height difference between

the highest sprinkler and the control valve set, shall

not exceed the available pressure.

Якщо спринклер, розміщений на максимальній

висоті, знаходиться вище розрахункової точки, то

частина секції, де потрібен вищий статичний

напір, повинна мати окремий живильний

трубопровід.

 
Where the highest sprinkler is upstream of the

design point, the portion requiring the higher

static head shall have its own distribution pipe.

Втрати тиску у живильних трубопроводах, які

живлять частину системи, яка захищає кожну

частину приміщення, можна компенсувати

вибиранням належного діаметра живильного

трубопроводу.

 
The pressure loss in the distribution pipes feeding

each section of the risk may be balanced by

suitably sizing the distribution pipe.

 

 

 

 

13.4 Повністю розраховувані системи   13.4 Fully calculated systems

13.4.1 Розрахункова інтенсивність зрошування   13.4.1 Design density

Інтенсивність подавання води необхідно

розраховувати як загальну витрату води

(виражену в літрах на хвилину), яку забезпечує

група з чотирьох спринклерів, розташованих у

безпосередній близькості один до одного,

поділену на площу (виражену у квадратних

метрах), яку покривають ці чотири спринклери.

Якщо кількість спринклерів, які вільно сполучені

між собою, менша ніж 4, то інтенсивність

подавання води необхідно розраховувати як

найменше значення витрати води, яку

забезпечує будь- який спринклер, поділене на

площу, яку він покриває.

 
The density of discharge shall be taken as the total

flow in litres per minute from a group of four

sprinklers which are most closely adjacent, divided

by the area in square metres covered by the four

sprinklers, or, where fewer than four sprinklers are

in open communication, the density of discharge

shall be taken as the lowest value of the flow from

any sprinkler divided by the area covered by the

sprinkler.

Інтенсивність подавання води на будь-якій

площі для розрахунку або на всій площі (залежно

від того, яка з них менша), яка покривається

відповідною групою з чотирьох спринклерів, для

кожного наявного водоживильника або групи

водоживильників повинна бути не меншою ніж

значення розрахункової інтенсивності, вказане у

розділі 7.

 
The density of discharge from each area of

operation, or the entire protected area, whichever is

the smaller, containing the relevant group of four

sprinklers, with each water supply or supply

combination available, shall be not less than the

design density specified in clause 7.

Площу, яку покриває кожен спринклер,

необхідно визначати шляхом проведення

центрових ліній посередині між сусідніми

спринклерами перпендикулярно до лінії, яка

сполучає їх, та з урахуванням межі захищеної

зони або половини відстані до найближчого

спринклера, залежно від того, яке зі значень

більше (рисунок 22). Якщо встановлено

внутрішньо-стелажні спринклери, розрахунок

необхідно виконувати з урахуванням

необхідності одночасного забезпечення витрати

і тиску для дахових або стельових, а також

проміжних спринклерів.

 
The area covered by each sprinkler shall be defined

by the centre-lines drawn midway between

adjacent sprinklers at right angles to the line

joining the sprinklers and by the boundary of the

area covered or half the distance to the closest

sprinkler, whichever is the greater (see Figure 22).

Where in-rack sprinklers are installed, the

calculation shall be carried out taking into account

the simultaneous flow and pressure requirement

for roof or ceiling sprinklers and the intermediate

level sprinklers.
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Рисунок 22 - Визначення площі, яку покриває один спринклер

Figure 22 - Determination of area covered per sprinkler

13.4.2 Розміщення площі для розрахунку   13.4.2 Locations of the area of operation

13.4.2.1 Розміщення з найнесприятливішими

гідравлічними показниками
  13.4.2.1 Hydraulically most unfavourable location

Для визначення розміщення площі для розрахунку

з найнесприятливішими гідравлічними

показниками необхідно брати до уваги

відмінності у відстані між спринклерами, схемі їх

розміщення, висоті їх знаходження, їх

розташуванні відносно центрів розподільних

трубопроводів, діаметрі отвору спринклерів і

трубопроводів, а також усі можливі варіанти

розміщення на живильних трубопроводах або між

ними, де вони сполучаються розподільними

трубопроводами (рисунки 23, 25 і 26).

Правильність вибирання положення площі для

розрахунку з найнесприятливішими

гідравлічними показниками у секціях із

сіткоподібною конфігурацією повинна бути

підтверджена зміщенням площі для розрахунку на

одну спринклерну позицію у кожному напрямку

вздовж розподільних трубопроводів, доки не буде

визначено зону, в якій потрібен найвищий тиск.

 
Variations in sprinkler spacing, layout, elevation,

range centres, sprinkler orifice size and pipe sizes, as

well as all possible locations, whether on the

distribution pipes or between distribution pipes

where these are connected by range pipes, shall be

considered when determining the hydraulically

most unfavourable location of the area of operation

(See Figures 23, 25 and 26).

The correct position of the hydraulically most

unfavourable area of operation in gridded

installations shall be proved by displacing the area

of operation by one sprinkler pitch in each direction

along the range pipes until the area with the

highest pressure requirement is identified.

Правильність вибору положення площі для

розрахунку з найнесприятливішими

гідравлічними показниками у секціях із кільцевою

конфігурацією повинна бути підтверджена

зміщенням площі для розрахунку на одну

спринклерну позицію в кожному напрямку

вздовж живильного трубопроводу, доки не буде

визначено зону, в якій потрібен найвищий тиск.

 
The correct position of the hydraulically most

unfavourable area of operation in looped

installations shall be proved by displacing the area

of operation by one sprinkler pitch in each direction

along the distribution pipe until the area with the

highest pressure requirement is identified.

 

 

 

 

 

1         - площа для розрахунку з найнесприятливішими гідравлічними показниками (most unfavourable area);

2  - чотири спринклери, які беруться для розрахунку (four sprinkler under consideration)

Рисунок 23 - Площі для розрахунку з найнесприятливішими гідравлічними показниками в односторонніх і двосторонніх

трубопровідних мережах

Figure 23 - Most unfavourable areas of operation in one-sided and two-sided pipe layouts
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13.4.2.2 Розміщення з найсприятливішими

гідравлічними показниками
  13.4.2.2 Hydraulically most favourable location

Для визначення розміщення площі для розрахунку з

найсприятливішими гідравлічними показниками

необхідно брати до уваги всі можливі варіанти

розміщення, як на живильних трубопроводах, так і

між ними, де вони сполучаються розподільними

трубопроводами (рисунки 23-26).

 
All possible locations, whether on the distribution

pipes, or between distribution pipes where these

are connected by range pipes, shall be

considered when determining the hydraulically

most favourable location of the area of operation

(See Figures 23 to 26).

13.4.3 Форма площі для розрахунку   13.4.3 Shape of the area of operation

13.4.3.1 Розміщення з найнесприятливішими

гідравлічними показниками Форма площі для

розрахунку повинна за можливості якомога більше

наближатися до прямокутника, симетричного

відносно схеми розміщення спринклерів (рисунок

23), та відповідати таким вимогам:

  13.4.3.1 Hydraulically most unfavourable location

The area of operation shall be as near as possible

rectangular, symmetrical with respect to the

sprinkler layout (see Figure 23) and as follows:

а) у разі тупикової або кільцевої конфігурації

дальню сторону площі для розрахунку необхідно

визначати за місцем розташування розподільного

трубопроводу або пари розподільних

трубопроводів для двосторонньої схеми

розміщення. Спринклери, які не утворюють повного

рядка або пари рядків, необхідно групувати до

прямокутної площі для розрахунку за можливості

максимально близько до живильного трубопроводу

на наступному розподільному трубопроводі, який

знаходиться вище прямокутної площі для

розрахунку (рисунки 23 і 25);

 
a) In the case of terminal and looped

configurations, the far side of the area shall be

defined by the range, or pair of ranges where

there is an end-centre layout. Sprinklers not

constituting a full range or pair of ranges shall be

grouped as close as possible to the distribution

pipe on the next upstream range row to the

rectangular area (see Figures 23 and 25);

 

 

 

 

1   - площа для розрахунку з найсприятливішими гідравлічними показниками (most favourable area);

2  - чотири спринклери, які беруться для розрахунку (four sprinkler under consideration)

Рисунок 24 - Площі для розрахунку з найсприятливішими гідравлічними показниками в односторонніх і двосторонніх

трубопровідних мережах

Figure 24 - Most favourable areas of operation in one-sided and two-sided pipe layouts

 

 

 

                           

1 - чотири спринклери, які беруться для розрахунку (four sprinklers under consideration); 2 - площа для розрахунку з

найсприятливішими гідравлічними показниками (most favourable area); 3 - стояк (riser); 4 - вид збоку (elevation); 5 - площа для

розрахунку з найнесприятливішими гідравлічними показниками (most unfavourable area)

Рисунок 25 - Площі для розрахунку з найсприятливішими та найнесприятливішими гідравлічними показниками в сіткоподібній

трубо- провідній мережі

Figure 25 - Most favourable and unfavourable areas of operation in gridded pipe layout
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1       - площа для розрахунку з найсприятливішими гідравлічними показниками (most unfavourable area);

2        - площа для розрахунку з найнесприятливішими гідравлічними показниками (most favourable area);

3    - стояк (riser); 4 - чотири спринклери, які беруться для розрахунку (four sprinklers under consideration)

Рисунок 26 - Площі для розрахунку з найсприятливішими та найнесприятливішими гідравлічними

показниками у кільцевій трубопровідній мережі

Figure 26 - Most favourable and unfavourable areas of operation in a looped pipe layout

 

b) у разі сіткоподібної конфігурації, де

розподільні трубопроводи проходять

паралельно гребеню даху з кутом нахилу понад

6° або вздовж відсіків між балками глибиною

понад 1,0 м, довжина дальньої сторони площі

для розрахунку L, паралельної розподільним

трубопроводам, повинна бути більшою або

дорівнювати подвійному значенню квадратного

кореня з площі для розрахунку;

 
b) In the case of gridded configurations where

ranges run parallel to the ridge of a roof having a

slope greater than 6°, or along bays formed by

beams greater than 1,0 m deep, the far side of

the area shall have a length L parallel to the

ranges, such that L is greater than or equal to

two times the square root of the area of

operation;

с) у разі решти сіткоподібних конфігурацій

довжина дальньої сторони площі для розрахунку

L, паралельної розподільним трубопроводам,

повинна бути більшою або дорівнювати

значенню квадратного кореня з площі для

розрахунку, помноженому на 1,2.

 

 
c) In the case of all other gridded configurations

the far side of the area shall have a length L

parallel to the ranges, such that L is greater than

or equal to 1,2 times the square root of the area

of operation.

 

13.4.3.2 Розміщення з найсприятливішими

гідравлічними показниками
  13.4.3.2 Hydraulically most favourable location

Форма зони для розрахунку повинна за можливості,

якомога більше наближатися до квадрата і

відповідати таким вимогам:

a) у разі тупикової або кільцевої конфігурації площа

для розрахунку повинна, за можливості, включати

спринклери лише на одному живильному

трубопроводі. Спринклери, які за розрахунком

повинні працювати на розподільних трубопроводах

або парах розподільних трубопроводів для

двосторонньої секції, повинні розміщуватись на

кожному розподільному трубопроводі або парі

розподільних трубопроводів у місці з

найсприятливішими гідравлічними показниками.

Спринклери, які не утворюють повного рядка або

пари рядків, необхідно розміщувати на наступному

рядку в гідравлічно найближчому положенні

(рисунки 24 і 26);

  The area of operation shall be as near as possible

square and as follows:

a) In the case of terminal and looped configurations,

the area shall where possible include sprinklers on

one distribution pipe only. The number of sprinklers

calculated to be operating on ranges, or pairs of

ranges in end-centre installations, shall be located

on each range or pair of ranges at the hydraulically

most favourable location. Sprinklers not forming a

full range or pair of ranges shall be located on the

next range row at the hydraulically closest locations

(see Figures 24 and 26).

b) у разі сіткоподібних конфігурацій площа для

розрахунку повинна знаходитись на розподільних

трубопроводах у розміщенні з найсприятливішими

гідравлічними показниками. Спринклери, які не

утворюють повного рядка, необхідно розміщувати на

наступному рядку в гідравлічно найближчому

положенні (рисунок 23).

 
b) In the case of gridded configurations, the area

shall be located on ranges at the hydraulically most

favourable location. Sprinklers not forming a full

range length shall be located on the next range row

at the hydraulically closest locations (see Figure 23).

13.4.4 Мінімальний робочий тиск спринклера   13.4.4 Minimum sprinkler discharge pressure

Тиск у точці розміщення спринклера з

найнесприятливішими гідравлічними показниками у

разі спрацювання всіх спринклерів у площі для

розрахунку повинен бути не меншим ніж це потрібно

для досягнення значення інтенсивності зрошування,

вказаного в 13.4.1, або не меншим за нижченаведені

 
The pressure at the hydraulically most unfavourably

situated sprinkler, when all the sprinklers in the

area of operation are in operation, shall be not less

than that required to achieve the density specified

in 13.4.1 or the following, whichever is the higher:
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значення (залежно від того, яке з двох значень

більше):

44   0,70 бар у секціях, які захищають приміщення

класу LH;

45   0,35 бар у секціях, які захищають приміщення

класу OH;

46   0,50 бар у секціях, які захищають приміщення

класу HHP і HHS, за винятком тих, де є

внутрішньостелажні спринклери;

47   1,00 бар для внутрішньостелажних спринклерів,

К-фактор який дорівнює 115;

48  2,00 бар для внутрішньостелажних спринклерів.

-        0,70 bar in LH;

-        0,35 bar in OH;

-     0,50 bar in HHP and HHS except for in-rack

sprinklers;

-        1,00 bar for K 115 in-rack sprinklers;

-        2,00 bar for in-rack sprinklers.

 

 

13.4.5 Мінімальні діаметри трубопроводів   13.4.5 Minimum pipe diameters

Діаметри трубопроводів повинні бути не менші ніж

значення, вказані у таблиці 36.

Діаметри трубопроводів секції після вузла керування

допускається зменшувати лише у напрямку руху

води, за винятком сіткоподібних і кільцевих

конфігурацій.

Вертикальні спринклери не допускається

приєднувати до трубопроводу діаметром понад 65

мм або (для трубопроводів із теплоізоляцією) понад

50 мм. Підвісні спринклери не допускається

приєднувати безпосередньо до трубопроводу

діаметром понад 80 мм. У разі використання

трубопроводів більшого діаметра необхідно

облаштовувати відводи так, щоб відстань від

відбивача спринклера до краю магістрального

трубопроводу була не меншою ніж значення діаметра

цього трубопроводу, помножене на 1,5.

 
The pipe diameter shall not be less than as shown in

Table 36.

Pipe diameters on the installation side of the control

valve set may decrease only in the direction of water

flow, except in the case of grid and loop configurations.

Upright sprinklers shall not be connected to any pipe

with a diameter greater than 65 mm, or 50 mm if

lagged. Pendent sprinklers shall not be directly

connected to any pipe with a diameter greater than 80

mm. For larger diameters an arm pipe shall be fitted

so that the distance from the sprinkler deflector to the

edge of the main pipe is not less than 1,5 times the

diameter of this pipe.

Таблиця 36 - Мінімальні діаметри трубопроводів

Table 36 - Minimum pipe diameters

 

Клас пожежної небезпеки Risk Діаметр, мм

Diameter, mm

LH 20

OH і HH, для горизонтального або вертикального

трубопроводів, який живить один спринклер із К-

фактором не більше ніж 80

OH and HH horizontal and upright pipe connecting

one sprinkler having a K factor not greater than 80

20

Решта All others 25

 

 

 

14 КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА

ВИКОРИСТАННЯ СПРИНКЛЕРІВ
 

14 SPRINKLER DESIGN CHARACTERISTICS AND

USES
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14.1 Загальні положення   14.1 General

Примітка. Цей стандарт передбачає
використання лише тих типів спринклерів, які
включено до стандарту EN 12259-1.

Допускається використовувати лише нові (тобто такі,

що не були у використанні) спринклери. їх не

допускається фарбувати, за винятком випадків,

передбачених у EN 12259-1. Після відправки з заводу-

виробника не допускається жодним чином

змінювати, прикрашати спринклерні зрошувачі або

наносити на них будь-яке покриття, за винятком

випадків, передбачених у 14.9.

 
Note This standard covers only the use of
the types of sprinkler specified in EN 12259-
1.

Only new (i.e. unused) sprinklers shall be used.

They shall not be painted except as allowed by EN

12259-1. They shall not be altered in any respect or

have any type of ornamentation or coating applied

after dispatch from the production factory, except

as specified in 14.9.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

В Україні чинний ДСТУ EN 12259-1 (EN 12259-1, IDT).

 

 

14.2 Типи та застосування спринклерів   14.2 Sprinkler types and application

14.2.1 Загальні положення   14.2.1 General

Спринклери необхідно використовувати для

захисту приміщень різних класів пожежної

небезпеки відповідно до таблиці 37, а також 14.2.2-

14.2.4.

 
Sprinklers shall be used for the various hazard

classes in accordance with Table 37, and as

specified in 14.2.2 to 14.2.4.

Таблиця 37 - Типи спринклерів і значення К-фактора для приміщень різних класів пожежної небезпеки

Table 37 - Sprinkler types and K factors for various hazard classes

 

 

 

Клас пожежної
небезпеки

Hazard class

Розрахункова
інтенсивність
зрошування,

мм/хв

Design
Density,
mm/min

Тип спринклерів

Sprinkler type

Номінальний
К-фактор

Nominal K
factor

LH 2,25 Стандартні, розпилювальні, стельові, заглиблені, плоскоструменеві,

приховані, сховані та з бічним розбризкуванням

Conventional, spray, ceiling, flush, flat spray, recessed, concealed, and sidewall

57

OH 5,0 Стандартні, розпилювальні, стельові, заглиблені, плоскоструменеві,

приховані, сховані та з бічним розбризкуванням

Conventional, spray, ceiling, flush, flat spray, recessed, concealed, and sidewall

80
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Кінець табл. 37

Клас пожежної небезпеки

Hazard class

Розрахункова інтенсивність зрошування, мм/хв

Design Density, mm/min

HHP і/and HHS, дахові або стельові спринклери ceiling or

roof sprinklers
Не більше ніж 10

Не менше ніж 10

HHS, проміжні спринклери intermediate sprinklers in high

piled storage
 

 

14.2.2 Стельові, заглиблені, приховані та сховані

спринклери
  14.2.2 Ceiling, flush, recessed and concealed

pattern

Стельові, заглиблені, приховані та сховані спринклери

не допускається встановлювати в приміщеннях класів

OH4, HHP і HHS. Спринклери, не оснащені

стаціонарними відбивачами, наприклад, спринклери

з переміщуваними відбивачами, які переходять у

робоче положення під час спрацювання, не

допускається встановлювати у таких випадках:

a)         якщо кут нахилу стелі відносно горизонтальної

площини перевищує 45°;

b)       у випадках, коли атмосфера є корозійною або

може мати великий вміст пилу;

c)     у стелажах і під полицями.

 
Ceiling, flush, recessed and concealed sprinklers

shall not be installed in OH4, HHP or HHS areas.

Sprinklers without fixed deflectors, e.g. with

retracted deflectors which drop to the operating

position on actuation, shall not be fitted in the

following situations:

a)       where the ceiling is more than 45° from the

horizontal;

b)   in situations where the atmosphere is corrosive

or likely to have a high dust content;

c)    in racks or under shelves.

14.2.3 Спринклери з бічним розбризкуванням   14.2.3 Sidewall pattern

Спринклери з бічним розбризкуванням не

допускається встановлювати у секціях, які захищають

приміщення класу HH, у складських приміщеннях

класу ОН, а також над підвісними стелями. їх

допускається встановлювати тільки під плоскими

стелями. Спринклери з бічним розбризкуванням

необхідно використовувати тільки у таких випадках:

a)      у приміщеннях класів LH, OH1, OH2 і OH3, які не є

складськими приміщеннями;

b)      у складах класу OH3;

c)      для захисту коридорів, кабельних каналів і колон

у приміщеннях класу HH.

 
Sidewall sprinklers shall not be installed in HH

installations or OH storage areas or above

suspended ceilings. They may only be installed

under flat ceilings.

Sidewall sprinklers shall be used only in the

following cases:

a)    in LH, OH1, OH2 and OH3 without storage;

b)   OH3 storage risks;

c)    For the protection of corridors, cable ducts and

columns in HH.

 

 

 

14.2.4 Плоскоструменеві спринклери

Плоскоструменеві спринклери допускається

застосовувати тільки у місцях із ускладненим

доступом, над підвісними стелями з відкритими

комірками та у стелажах.

  14.2.4 Flat spray pattern

Flat spray sprinklers shall be used only in

concealed spaces, above suspended open

ceilings and in racks.

14.3 Витрата, що забезпечується спринклерами
  14.3 Flow from sprinklers
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Витрату води з спринклера необхідно розраховувати

за рівнянням:

The water flow from a sprinkler shall be

calculated from the following equation:

 

 

 

де:

Q - витрата води, л/хв; К - константа, вказана у

таблиці 37; Р-тиск, бар.

  where:

Q - is the flow in litres per minute; K -is the constant given

in Table 37; P -is the pressure in bar.

14.4 Температура спрацювання спринклерів

Спринклери необхідно вибирати так, щоб

температура їх спрацювання була близькою, але

не меншою ніж значення, яке перевищує

максимальну очікувану температуру

навколишнього середовища на 30 °С. У

невентильованих місцях із ускладненим

доступом, під світловими ліхтарями або

скляними дахами тощо може існувати

необхідність встановлення спринклерів із

вищою температурою спрацювання аж до 93 °С

або 100 °С. Особливу увагу необхідно приділяти

температурі спрацювання спринклерів,

розміщених поблизу сушильних печей,

нагрівальних приладів та іншого обладнання,

яке випромінює променисте тепло.

  14.4 Sprinkler temperature ratings

Sprinklers shall be chosen with a temperature rating close

to but no lower than 30 °C above the highest anticipated

ambient temperature.

In unventilated concealed spaces, under skylights or glass

roofs etc., it may be necessary to install sprinklers with a

higher operating temperature, up to 93 °C or 100 °C.

Special consideration shall be given to the rating of

sprinklers in the vicinity of drying ovens, heaters and other

equipment, which gives off radiant heat.

Примітка 1. За нормальних умов у
регіонах із помірним кліматом
придатними є спринклери з
температурою спрацювання 68 °С або 74
°С.

 
Note 1 Under normal conditions in temperate
climates a rating of 68 °C or 74 °C is suitable.

Примітка 2. Спринклери мають
нижченаведене колірне позначення
температури спрацювання відповідно до
EN 12259-1:

 
Note 2 Sprinklers are colour coded in accordance
with EN 12259-1 to indicate their temperature
rating as follows:

 

 

 

Зі скляною колбою bulb °С 3 легкоплавким замком fusible link °С

Помаранчевий orange 57 - -

Червоний red 68 Безколірний uncoloured 68/74

Жовтий yellow 79 - -

Зелений green 93 Білий white 93/100

 

 

Синій blue 141 Синій blue 141

Рожево-ліловий 182 Жовтий 182
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  yellow

mauve    

Чорний black 204/2б0 Червоний red 227

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

В Україні чинний ДСТУ EN 12259-1 (EN 12259-1, IDT).

 

14.5 Термічна чутливість   14.5 Sprinkler thermal sensitivity

14.5.1 Загальні положення   14.5.1 General

Спринклери, які мають різну чутливість, необхідно

використовувати відповідно до таблиці 38. Якщо

спринклери встановлено всередині стелажів, то

стельові спринклери повинні мати таку саму або

меншу чутливість, що і внутрішньостелажні

спринклери.

 
Sprinklers of different sensitivities shall be used in

accordance with Table 38. Where sprinklers are situated in

racks, the sprinklers at the ceiling shall have a sensitivity

equal to or of slower response than the sprinklers situated

in the racks.

Таблиця 38 - Категорії спринклерів за чутливістю

Table 38 - Sprinkler sensitivity ratings

 

 

Категорія чутливості

Sensitivity rating

Спринклери

внутрішньо-
стелажні In-rack

стельові,
встановлені над
внутрішньо-
стелажними
Ceiling above
inrack sprinklers

які використовуються у
повітряних системах із
системою попередньої

дії типу А Dry systems
Pre-action Type A

решта All
others

3 нормальною чутливістю, група A

Standard A
Ні/No Tак/Yes Так/Yes Tак/Yes

Зі спеціальною характеристикою

чутливості Special
Ні/No Tак/Yes Так/Yes Tак/Yes

3 підвищеною чутливістю Quick Tак/Yes Tак/Yes Ні/No Tак/Yes

Примітка. У разі додання нових спринклерних зрошувачів до існуючої спринклерної секції може виникнути
необхідність врахування явища різної чутливості з метою запобігання хибному спрацьовуванню.

Note When new sprinklers are added to an existing sprinkler installation, it can be necessary to take into account
the effect of different sensitivities in order to avoid excessive activations.

 

 

Примітка. Більшість типів спринклерів Note Most types of sprinkler are rated, in
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відносяться в порядку зниження їх
чутливості до однієї з таких категорій
(EN 12259-1):

-        з підвищеною чутливістю;

-               зі спеціальною характеристикою
чутливості;

-        з нормальною чутливістю, група А.

 
descending order of sensitivity, as one of the
following types (see EN 12259-1):

-     Quick response;

-     Special response;

-     Standard response A.

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

В Україні чинний ДСТУ EN 12259-1 (EN 12259-1, IDT).

 

 

14.5.2 Взаємодія з іншими засобами

пожежогасіння
  14.5.2 Interaction with other measures

Необхідно враховувати можливу взаємодію між

спринклерними системами та іншими засобами

пожежогасіння. У зв'язку з цим чутливість

спринклерних систем не повинна знижуватись.

Ефективне функціонування інших засобів

забезпечення пожежної безпеки може залежати

від максимально ефективної роботи обладнання

спринклерної системи пожежогасіння, у таких

випадках не повинна погіршуватися робота всіх

засобів забезпечення пожежної безпеки. Цьому

аспекту необхідно приділяти особливу увагу,

коли йдеться про системи, які захищають

приміщення класу НН.

 
Account shall be taken of possible interaction

between sprinkler systems and other measures.

Consequently the responsivity of sprinkler systems

shall not be inhibited.

The effective functioning of other fire safety

measures may depend on the most effective

operation of sprinkler equipment, and in such

instances the total fire safety measures shall not be

impaired. Particular attention shall be given to this

aspect when High Hazard systems are involved.

Ефективне функціонування спринклерних

систем залежить від раннього гасіння або

локалізації пожежі на початкових стадіях. За

винятком випадків розміщення всередині

стелажів, спринклери, як правило, приводяться

в дію потоком гарячих газоподібних продуктів

згоряння, які надходять від осередка пожежі до

спринклера в горизонтальному напрямку.

Відтак, ніщо не повинно заважати цьому

горизонтальному потоку газоподібних продуктів

згоряння.

 
The effective functioning of sprinkler systems

depends on the early suppression or control of fire in

the early stages. Except when located in racks,

sprinklers are normally operated by the flow of hot

combustion gases from the fire horizontally across

the sprinklers. Consequently, nothing shall interfere

with this horizontal flow of combustion gases.

14.6 Захист спринклерів   14.6 Sprinkler guards

Якщо спринклери (за винятком стельових і

заглиблених) встановлено у місцях, де існує

ризик їх випадкового механічного пошкодження,

їх необхідно обладнувати відповідними

металевими захисними пристроями.

 
When sprinklers, other than ceiling orflush

sprinklers, are installed in a position at risk of

accidental mechanical damage, they shall be fitted

with a suitable metal guard.

14.7 Екрани для захисту спринклерів від води
  14.7 Sprinkler water shields

Спринклери, встановлені всередині стелажів

або під перфорованими полицями, площадками,

підставками або подібними об'єктами, де

потрапляння води від спринклера, розміщеного

вище, може спричинити зволоження ділянок

поблизу скляної колби або легкоплавкого

елемента, необхідно оснащувати металевим

 
Sprinklers installed in racks, or under perforated

shelves, platforms, floors or similar locations, where

water from a higher sprinkler or sprinklers may

cause wetting close to the bulb or fusible element,

shall be fitted with a metal water shield with a

diameter of between 0,075 m and 0,15 m.
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екраном для захисту від води діаметром від

0,075 м до 0,15 м.

 

 

 

Екрани для захисту від води вертикальних

спринклерів не допускається встановлювати

безпосередньо на відбивач або вилку, а усі

консольні опори повинні бути спроектовані так, щоб

мінімізувати перешкоди для розподілу води

спринклерами.

 
Water shields on upright sprinklers shall not be

attached directly to the deflector or yoke, and any

bracket supports shall be designed so as to

minimize obstruction to the sprinkler water

distribution.

14.8 Розетки спринклерів   14.8 Sprinkler rosettes

Розетки повинні бути виготовлені з металу або

термоусадного пластика. Не допускається

використовувати розетки як опори для стель або

інших конструкцій.

Жодна частина розетки не повинна виступати зі

стелі нижче верха видимої частини термо-

чутливого елемента спринклера.

 
Rosettes shall be made of metal or thermosetting

plastic.

Rosettes shall not be used to support ceilings or

other structures.

No part of a rosette shall project from the ceiling

below the top of the visible portion of the heat

sensitive element of the sprinkler.

14.9 Захист спринклерів від корозії   14.9 Corrosion protection of sprinklers

Спринклери, встановлені у приміщеннях, де більшу

частину часу присутня корозійно-активна пара,

необхідно захищати за допомогою відповідного

покриття, стійкого до корозії, яке наносить

постачальник відповідно до EN 12259-1, за винятком

випадків, коли спринклери виготовлено з

матеріалів, які мають належну стійкість до корозії.

 
Sprinklers installed in premises where corrosive

vapours are prevalent shall be protected with a

suitable corrosion resistant coating applied by the

supplier in conformity with EN 12259-1 unless the

sprinkler are manufactured from suitably

corrosion resistant materials.

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

В Україні чинний ДСТУ EN 12259-1 (EN 12259-1, IDT)

 

 

 

 

Не допускається проводити антикорозійну обробку

скляних колб спринклерів.
  The anti-corrosion treatment shall not be applied

to sprinkler bulbs.

 

 

15 КЛАПАНИ   15 VALVES

15.1 Вузол керування   15.1 Control valve set

Кожна секція повинна бути обладнана вузлом Each installation shall have a control valve set in
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керування відповідно до EN 12259-2 або EN 12259-3.
 

accordance with EN 12259-2 or EN 12259-3.

15.2 Запірні засувки   15.2 Stop valves

Усі запірні засувки, які можуть перекривати

подавання води до спринклерів, повинні:

49           закриватися за годинниковою стрілкою;

50  бути обладнані індикатором, який чітко вказує, у

якому положенні перебуває засувка: у відкритому або

закритому;

51   бути закріплені у правильному положенні за

допомогою хомута та висного замка або в інший

спосіб, який забезпечує той самий рівень надійності.

  All stop valves which may cut off the water supply to the

sprinklers shall:

-       close in the clockwise direction;

-     be fitted with an indicator that clearly shows

whether it is in the open or closed position;

-     be secured in the right position by a strap and

padlock or secured in an equivalent manner.

Не допускається встановлювати запірні засувки після

вузла керування, за винятком випадків, вказаних у

цьому стандарті.

 
Stop valves may not be installed downstream of the

control valve set except as specified in this standard.

Необхідно переконатися у тому, що всі запірні,

перевірочні, зливні та промивні пристрої придатні

для роботи за тиску, на який розраховано систему,

особливо на таких об'єктах, як висотні будівлі, де

можливий високий статичний тиск.

 
Care shall be taken to ensure that all stop, test, drain

and flushing valves are suitable for the system

pressures, especially in locations such as high-rise

buildings, where high static pressures are likely.

15.3 Засувки кільцевої магістралі   15.3 Ring main valves

Якщо спринклерні системи живляться від кільцевої

магістралі приміщення, необхідно встановлювати

запірні засувки з метою поділу кільця на ділянки так,

щоб на кожній ділянці було не більше чотирьох вузлів

керування.

 
Where sprinkler systems are fed by a ring main supply

pipe arrangement on the premises, stop valves shall be

installed to isolate the ring into sections, in such a way

that no section shall include more than 4 control valve

sets.

15.4 Зливні вентилі   15.4 Drain valves

Зливні вентилі необхідно встановлювати відповідно

до таблиці 39 для забезпечення зливу води з

трубопроводів із дотриманням таких умов:

a)                         безпосередньо за вузлом керування або за

запірною засувкою, встановленою нижче такого вузла

керування (якщо така є);

b)                       безпосередньо за будь-яким додатковим

сигнальним клапаном;

c)                       безпосередньо за будь-якою додатковою

запірною засувкою;

d) між сухотрубом або додатковим вузлом керування

та будь-якою додатковою запірною засувкою,

встановленою з метою випробувань;

 
Drain valves shall be fitted as specified in Table 39 to

allow drainage from pipework as follows:

a)    immediately downstream of the control valve set or

of its downstream stop valve if fitted;

b)       immediately downstream of any subsidiary alarm

valve;

c)       immediately downstream of any subsidiary stop

valve;

d)     between a dry pipe or subsidiary control valve set

and any subsidiary stop valve installed for testing;

 

е) на будь-якому трубопроводі, за винятком опусків,

які ведуть до окремих спринклерів у водозаповненій

секції, злив із якої через інший зливний вентиль

неможливий.

 
e) any pipe, with the exception of drop pipes to single

sprinklers in a wet installation, which cannot be

drained through another drain valve.

Вентилі необхідно встановлювати на нижньому кінці

трубопроводу, а їх діаметр повинен мати значення,

наведені у таблиці 39. Випускний отвір повинен

знаходитись на висоті не більше ніж 3 м над рівнем

підлоги та оснащуватись придатною заглушкою.

 
The valves shall be fitted at the lower end of the

pipework and sized as specified in Table 39. The outlet

shall be no more than 3 m above the floor and shall be

fitted with a suitable plug.

Таблиця 39 - Мінімальний діаметр зливних вентилів

Table 39 - Minimum size of drain valves
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Вентиль з елементів, призначений для зливу

Valve principally draining

Мінімальний діаметр вентиля і
трубопроводу, мм Minimum

diameter of valve and pipe, mm

Секція, яка захищає приміщення класу LH

LH installation

40

Секція, яка захищає приміщення класів OH, HHP і HHS

OH or HHP or HHS installation

50

Додаткова секція

Subsidiary installation

50

Зона

A zone

50

Тупикові живильні трубопроводи діаметром не більше ніж 80 мм

Trapped distribution pipes, diameter

25

Тупикові живильні трубопроводи діаметром понад 80 мм

Trapped distribution pipes, diameter > 80

40

Типикові розподільні трубопроводи T

rapped range pipes

25

Тупикові трубопроводи між повітряним або додатковим сигнальним клапаном і

додатковою запірною засувкою, встановленою з метою випробувань

Trapped pipework between dry or subsidiary alarm valve and a subsidiary stop valve

installed for testing purposes

15

 

 

 

 

15.5 Перевірочні вентилі   15.5 Test valves

15.5.1 Вентилі для перевірки ввімкнення сигналізації

та насосів
  15.5.1 Alarm and pump start test valves

Залежно від обставин необхідно встановлювати

вентилі діаметром 15 мм для перевірки:

а) гідравлічного або будь-якого електричного

сигналізатора тиску шляхом подавання води з

точки, яка знаходиться безпосередньо за:

 
15 mm test valves shall be fitted, as appropriate, to

test the following:

a) the hydraulic alarm and any electric alarm

pressure switch by drawing water from the

immediate downstream side of the following:

 

 

 

52   - водяним сигнальним клапаном, а
також будь-якими головними запірними
засувками, які знаходяться за ним;

  -     a wet alarm valve, and any
downstream main stop valves;
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-                                         водоповітряним сигнальним
клапаном;

-       an alternate alarm valve;

b) гідравлічного або будь-якого
електричного сигналізатора тиску
шляхом подавання води з точки, яка
знаходиться за запірною засувкою
основного водоживильника та з точки,
яка знаходиться перед:

- водоповітряним сигнальним клапаном;

- повітряним сигнальним клапаном;

- сигнальним клапаном з системою
попередньої дії;

 
b) the hydraulic alarm and any electric
alarm pressure switch by drawing
water downstream of the main water
supply stop valve and from the
upstream side of:

- an alternate alarm valve;

- a dry pipe alarm valve;

- a pre-action alarm valve.

с) будь-якого сигналізатора протоку
води, встановленого нижче вузла
керування, шляхом подавання води з
точки, яка знаходиться за
сигналізатором протоку води;

 
c) any water flow alarm switch installed
downstream of the control valve set by
drawing water downstream of the
water flow alarm;

d) пристрою автоматичного запуску
насоса; е) будь-якого сигналізатора
протоку спринклерної секції,
встановленого на насосі або пневмобака
вище вузла керування.

  d)    an automatic pump starting device;

e)         any pump or pressure tank house
sprinkler alarm flow switch installed
upstream of the control valve set.

15.5.2 Віддалені перевірочні вентилі   15.5.2 Remote test valves

Необхідно передбачати перевірочне
обладнання, що повинне включати
перевірочний вентиль разом з усіма
пов'язаними фасонними елементами та
трубопроводами та забезпечувати
витрату води, що дорівнює витраті, яку
забезпечує окремий спринклер,
розташований у гідравлічно
найвіддаленішій точці живильного
трубопроводу.

 
A test facility shall be provided,
incorporating a test valve with any
associated fittings and pipework,
delivering a flow equivalent to the
discharge from a single sprinkler,
connected at the hydraulically most
remote location on a distribution pipe.

15.6 Промивні патрубки   15.6 Flushing connections

Промивні патрубки, як із встановленими
на них стаціонарними кранами, так і без
них необхідно встановлювати на кінцях
відгалужень живильних трубопроводів
секції.

Промивні патрубки повинні мати той
самий діаметр, що й живильний
трубопровід. Для трубопроводів
діаметром понад DN 40 допускається
використовувати промивні патрубки DN
40, якщо вони встановлюються на
нижньому кінці живильного
трубопроводу. Промивні патрубки
необхідно обладнувати придатною
заглушкою.

У певних випадках доцільно
встановлювати промивні патрубки на
розподільних трубопроводах,
наприклад, у формі глухого трійника.

 
Flushing connections, with or without
permanently installed valves, shall be
fitted on the spur ends of the
installation distribution pipes.

Flushing connections shall be of the
same size as the distribution pipe. For
pipes bigger than DN 40 flushing
connections of DN 40 may be used, if
connected to the lower side of the
distribution pipe. Flushing connections
shall be fitted with a suitable plug.

It may be desirable in certain cases to
fit flushing connections on ranges, e.g.
in the form of a blank tee.

 

 

 

 

На додаток до використання для
періодичного промивання трубопроводів
промивні патрубки можуть
використовуватись для перевірки

 
In addition to their use for periodic
flushing of the pipework, flushing
connections may be used to check that
water is available and for carrying out
pressure and flow tests.
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наявності води та виконання перевірки
тиску та потоку.

Трубопровід, повністю заповнений водою,
може бути пошкоджений внаслідок
збільшення тиску через підвищення
температури. Якщо існує імовірність
повного видалення повітря з секції,
наприклад, у разі сіткоподібної
конфігурації із промивними патрубками
на кінцях, необхідно розглянути
можливість встановлення запобіжних
клапанів.

 
Pipework, which is completely full of
water, may be damaged by the increase
in pressure due to temperature rises. If
complete venting of air in an installation
is likely to occur, e.g. in the case of a
gridded layout with flushing
connections at the extremities,
consideration shall be given to the
fitting of pressure relief valves.

15.7 Манометри   15.7 Pressure gauges

15.7.1 Загальні положення   15.7.1 General

Ціна поділки манометра не повинна
перевищувати:

a)             0,2 бар, якщо максимальне значення
шкали манометра не більше ніж 10 бар;

b)            0,5 бар, якщо максимальне значення
шкали манометра перевищує 10 бар.
Максимальне значення шкали манометра
повинно становити приблизно 150 % від
максимального тиску.

  Pressure gauge scale divisions shall not

exceed:

a)                                   0,2 bar for a maximum scale

value less than or equal to 10 bar;

b)     0,5 bar for a maximum scale value
greater than 10 bar.

The maximum scale value shall be of the
order of 150% of the maximum pressure.

15.7.2 З'єднання з водоживильниками   15.7.2 Water supply connections

Кожен патрубок для з'єднання з міським
водопроводом необхідно обладнувати
манометром, який встановлюється на
ділянці між запірною засувкою підвідного
трубопроводу та зворотним клапаном
(манометр А).

Кожну лінію подавання води з насоса
необхідно обладнувати манометром із
заспокоювачем, встановленим на
підвідному трубопроводі безпосередньо
за випускним незворотним клапаном і
перед кожною випускною запірною
засувкою.

 
Each town main connection shall be
fitted with a pressure gauge between
the supply pipe stop valve and the non-
return valve, ('A' gauge).

Each pump supply shall be fitted with a
damped pressure gauge on the supply
pipe immediately downstream of the
outlet non-return valve and upstream of
any outlet stop valve.

15.7.3 Вузол керування   15.7.3 Control valve set

Манометри необхідно встановлювати у
кожній з таких точок:

a)                         безпосередньо перед кожним
вузлом керування (манометр В);

b)             безпосередньо після кожного вузла
керування (манометр С);

c)                         безпосередньо після кожного
додаткового вузла керування
водоповітряної або повітряної секцій, але
перед кожною запірною засувкою.

 
A pressure gauge shall be fitted at each
of the following locations:

a)         immediately upstream of each
control valve set, ('B' gauge);

b)     immediately downstream of each
control valve set, ('C' gauge);

c)       immediately downstream of each
alternate or dry subsidiary control valve
set, but upstream of any stop valve.

 

 

 

Манометри В на повітряних сигнальних
клапанах повинні мати індикатор
досягнення максимального тиску.

 
The B gauge on dry alarm valves shall
have an indicator showing the maximum
pressure attained.

15.7.4 Демонтаж   15.7.4 Removal
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Необхідно передбачати заходи для
забезпечення можливості демонтажу
кожного манометра без порушення
процесу подавання води або повітря до
секції.

 
Means shall be provided to enable each
pressure gauge to be removed without
interruption of the water or air supply to
the installation.

16 СИГНАЛІЗАТОРИ ТА ОПОВІЩУВАЧІ

16.1 Оповіщувачі протоку води 16.1.1 Загальні
положення

  16 ALARMS AND ALARM DEVICES

16.1 Water flow alarms 16.1.1 General

Кожен вузол керування повинен бути
оснащений оповіщувачем з водяним
приводом відповідно до стандарту ЕN 12259-
4, а також електричним приймальним
приладом для дистанційної сигналізації,
кожен із яких повинен знаходитись
якомога ближче до сигнального клапана.
Допускається встановлювати єдиний
сигналізаційний водяний привід та дзвінок
для спільної групи водяних сигнальних
клапанів за умови, що вони знаходяться в
одному приміщенні, і кожний сигнальний
клапан обладнано індикатором про
спрацювання.

Кожен дзвінок оповіщувача з водяним
приводом повинен мати чітке маркування
номера секції.

 
Each control valve set shall be provided
with a water motor alarm in accordance
with EN 12259-4 and an electrical device
for remote alarm indication, both located
as close as possible to the alarm valve. A
single alarm motor and gong may be
installed common to a group of wet
alarm valves provided that these are
situated in the same valve room and an
indicator is fitted to each alarm valve to
show when it is operating.

Each water motor alarm gong shall be
prominently marked with the number of
the installation.

16.1.2 Водяний привід і дзвінок   16.1.2 Water motor and gong

Водяний привід необхідно встановлювати
так, щоб дзвінок знаходився ззовні за
зовнішньою стінкою, а його центральна вісь
знаходилась на відстані не більше ніж 6 м
над точкою з'єднання з сигнальним
клапаном. Між форсункою двигуна та
з'єднанням із сигнальним клапаном
необхідно встановити фільтр, до якого
необхідно забезпечити вільний доступ з
метою його очищення. Отвір для випуску
води необхідно влаштувати так, щоб потік
води можна було бачити.

 
The water motor shall be installed in such
a way that the gong is on the outside of
an exterior wall and with its centre line
not higher than 6 m above the point of
connection to the alarm valve. A strainer,
readily accessible for cleaning, shall be
fitted between the motor nozzle and the
alarm valve connection. The water outlet
shall be arranged so that any flow of
water can be seen.

16.1.3 Труби, які ведуть до водяного приводу   16.1.3 Piping to water motor

Труби повинні мати діаметр 20 мм та
виготовлятися з оцинкованої сталі або
кольорових металів. Еквівалентна довжина
трубопроводу на ділянці між сигнальним
клапаном і водяним приводом не повинна
перевищувати 25 м з розрахунку, що кожна
зміна напрямку потоку еквівалентна
довжині 2 м.

 
The piping shall be 20 mm diameter
galvanized steel or non-ferrous metallic
material. The equivalent length of pipe
between the alarm valve and the water
motor shall be no more than 25 m
assuming an equivalent length of 2 m for
each change of direction.

 

 

 

 

Трубопровід повинен обладнуватись
запірною засувкою, розміщеною у
приміщенні, а також стаціонарно
встановленим зливним пристроєм з
діаметром отвору не більше ніж 3 мм.
Пластинка, що закриває отвір, може бути
частиною фасонного елемента труби та
повинна бути виготовлена з нержавіючої
сталі або кольорового металу.

 
The pipe shall be fitted with a stop valve
located within the premises and shall be
provided with a permanent drain
through an orifice of no more than 3 mm
in diameter. The orifice plate may be
integral with the pipe fitting, and shall be
made either of stainless steel or of a non-
ferrous material.

16.2 Електричні сигналізатори протоку води
та сигналізатори тиску

 
16.2 Electrical water flow and pressure
switches
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16.2.1 Загальні положення   16.2.1 General

Електричні прилади, які сигналізують про
роботу спринклерної системи, повинні бути
або сигналізаторами протоку води, які
відповідають вимогам ЕN 12259-5, або
сигналізаторами тиску.

 
Electrical devices to detect the operation
of sprinkler systems shall be either water
flow switches conforming to EN 12259-5 or
pressure switches.

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

У теперішній час в Україні розробляється прДСТУ EN 12259-5 (EN 12259-5, IDT).

 

 

 

16.2.2 Сигналізатори протоку води

Сигналізатори протоку води необхідно
використовувати лише у водозаповнених
секціях. За кожним сигналізатором
необхідно встановити перевірочний
пристрій із метою імітації роботи одного
спринклера. Його необхідно оснащувати
зливним пристроєм. Відвідна труба
повинна бути виготовлена з оцинкованої
сталі або міді.

  16.2.2 Water flow alarm switches

Water flow alarm switches shall only be
used in wet installations. A test
connection shall be fitted downstream of
each switch to simulate the operation of a
single sprinkler. It shall be fitted with a
drain. The draw-off pipe shall be
galvanized steel or copper.

Залежність між тиском і витратою води для
повністю відкритого перевірочного вентиля
та відвідної труби повинна бути такою
самою, що й для спринклера з найменшим
номінальним вихідним отвором, вода до
якого подається крізь сигналізатор протоку.
Усі пластинки, які закривають отвори,
повинні прикріплятися до випускного
отвору труби та бути виготовлені з
нержавіючої сталі або кольорового металу.

Випускний отвір перевірочної труби
повинен знаходитися відносно системи
зливу так, щоб під час випробувань можна
було бачити потік води.

 
The pressure/flow characteristic of the
fully opened test valve and draw-off pipe
shall be equal to that of the smallest
nominal bore sprinkler supplied through
the flow switch. Any orifice plate shall be
at the pipe outlet and shall be either
stainless steel or non-ferrous material.

The test pipe outlet shall be positioned
relative to the drainage system in such a
way that the flow of water can be seen
during tests.

16.2.3 Повітряні системи та системи
попередньої дії

  16.2.3 Dry and pre-action systems

Кожна секція повинна бути обладнана
сигналізаторами низького тиску повітря
(газу) з метою подавання візуальних і
звукових сигналів відповідно до додатка I.

 
Each installation shall be provided with a
low air/gas pressure alarm, to provide a
visual and audible warning in
accordance with annex I.

 

 

 

16.3 З'єднання системи сигналізації з
пожежним підрозділом і пультом
централізованого пожежного
спостереження

 
16.3 Fire brigade and remote central
station alarm connection

Повинна існувати можливість перевірки
обладнання для автоматичного
передавання сигналів тривоги від
спринклерної секції до пожежного
підрозділу або центра пульта
централізованого пожежного
спостереження, де перебувають люди, для:

 
The equipment for automatic
transmission of alarm signals from a
sprinkler installation to a fire brigade or
remote manned centre shall be capable
of being checked for:
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a)      безперервності з'єднання;

b)         безперервності з'єднання між
сигналізатором і пристроєм передавання.

Примітка. Якщо існує прямий зв'язок із пожежним

підрозділом, то порядок проведення випробувань потрібно

узгодити з органами, які мають повноваження з метою

уникнення хибних викликів.

a)     continuity of the connection;

b)    continuity of the connection between
the alarm switch and the control unit.

Note If a direct connection to the f ire brigade exists, the

testing procedure should be agreed with the authorities in

order to avoid false calls.

17 ТРУБОПРОВОДИ   17 PIPEWORK

17.1 Загальні положення

17.1.1 Підземні трубопроводи

  17.1 General

17.1.1 Underground piping

Трубопроводи необхідно прокладати згідно
з рекомендаціями постачальника, і вони
повинні мати достатню корозійну стійкість.

Примітка. Рекомендується використовувати труби,

виготовлені з таких матеріалів: чавун, ковка сталь, бетон

ущільнений центрифугуванням, армоване скловолокно,

поліетилен високої густини.

Необхідно вживати належних застережних
заходів для запобігання пошкодженню
трубопроводів, наприклад, транспортними
засобами, які рухаються.

 
Pipes shall be laid in accordance with the
supplier's recommendations and shall
have sufficient corrosion resistance.

Note The following types of pipe are recommended: cast

iron, ductile iron, spun cement, reinforced glass f ibre,

polyethylene high density.

Adequate precautions shall be taken to
prevent damage to piping, for example
by passing vehicles.

17.1.2 Наземні трубопроводи   17.1.2 Above ground piping

Трубопроводи, розміщені після
контрольних клапанів, повинні бути
виготовлені зі сталі, міді (див. 17.1.9) або
іншого матеріалу, який відповідає
технічним вимогам, чинним в Україні. Якщо
сталеві трубопроводи номінальним
діаметром до 150 мм включно мають різьбу,
канавки або оброблені механічно в інший
спосіб, то мінімальна товщина їх стінок
повинна відповідати вимогам ISO 65. Якщо
кінці сталевих трубопроводів виконано так,
що товщина стінок істотно не зменшується,
наприклад, методом утворення канавок
накатними роликами (граверним
способом) або під час підготовки кінців
трубопроводу до зварювання, то
мінімальна товщина стінок трубопроводу
повинна відповідати вимогам ISO 4200,
стовпець D.

 
Piping downstream of control valves
shall be steel, copper (see 17.1.9) or other
material in accordance with appropriate
specifications valid in the place of use of
the system. When steel pipes with a
nominal diameter equal to or less than
150 mm are threaded, cut-grooved or
otherwise machined, they shall have a
minimum wall thickness in accordance
with ISO 65M. When steel pipe ends are
formed without significantly reducing
the wall thickness, e.g. by roll-grooving or
pipe end preparation for welding, they
shall have a minimum wall thickness in
accordance with ISO 4200 range D.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

У EN 12845:2004+А2:2009 замість "ISO 65" помилково записано "ISO 65M". В Україні

чинний ДСТУ ISO 65 (ISO 65, IDT).

 

 

У разі використання механічних з'єднань
трубопроводів мінімальна товщина стінок
також повинна відповідати
рекомендаціям виробника.

Мідні трубопроводи повинні відповідати
вимогам ЕN 1057.

 
When mechanical pipe joints are used,
the minimum wall thickness shall also be
in accordance with the manufacturer's
recommendations.

Copper pipes shall be in accordance with
EN 1057.
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НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

В Україні чинний ДСТУ ГОСТ 617 (ГОСТ 617, IDT)

 

 

Примітка. Для повітряних, водоповітряних секцій і секцій із

системою попередньої дії рекомендується використовувати

оцинковану сталь.

 
Note For dry, alternate or pre-action installations, galvanized steel

should preferably be used.

17.1.3 Зварювання сталевих труб

Труби та фасонні елементи діаметром
менше ніж 50 мм не допускається
зварювати на місці, за винятком
випадків використання монтажною
організацією автоматичної
зварювальної машини. На місці
виконання робіт у жодному разі не
допускається проведення
зварювання, газового різання,
паяння та будь-якого іншого гарячого
оброблення.

Зварювання трубопроводів
спринклерної системи необхідно
проводити так, щоб:

  17.1.3 Welding of steel pipe

Pipes and fittings less than 50 mm in diameter shall not
be welded on site except if the installer uses an automatic
welding machine. In no case shall welding, flame cutting,
soldering or any other hot work be carried out in situ.

Welding of sprinkler pipework shall be carried out in such
a way that:

 

-          усі з'єднання було зварено
безперервним швом;

-          внутрішня частина зварного шва
не перешкоджала руху води;

-          з трубопроводу було знято всі
задирки та видалено окалину.

Зварники повинні мати допуск згідно
з вимогами ЕN 287-1.

  -       all joints are welded continuously;

-     the inside of the weld does not interfere with the flow of
water;

-       the piping is deburred and the slag removed.

Welders shall be approved in accordance with EN 287-1.

 

           

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

В Україні чинний ГОСТ EN 287-1 (EN 287-1, IDT).

 

 

 

17.1.4 Гнучкі труби та з'єднання   17.1.4 Flexible pipes and joints

Якщо імовірний рух частин трубопроводу
спринклерної системи одна відносно
другої, спричинений, наприклад,
температурними компенсаторами або у
разі використання певних типів стелажів,

 
If relative movement is likely to occur
between different sections of pipework
within the sprinkler system, e.g. owing
to expansion joints or in the case of
certain types of racking, a flexible
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то у місці приєднання трубопроводу до
живильного трубопроводу необхідно
встановлювати гнучку секцію або
з'єднання. Це з'єднання повинне
відповідати таким вимогам:

a)                         перед встановленням воно має
витримувати випробувальний тиск, який у
чотири рази перевищує максимальний
робочий тиск, або тиск 40 бар (залежно
від того, яке зі значень є більшим) та не
повинне містити частин, які в результаті
впливу полум'я можуть порушувати
цілісність або погіршувати роботу
спринклерної системи;

b)                       гнучкі труби повинні містити
суцільну герметичну внутрішню трубу, яку
виготовлено з нержавіючої сталі або
кольорового металу;

1)                     гнучкі труби не допускається
встановлювати в повністю розтягнутому
положенні;

2)                       гнучкі труби та з'єднання не
допускається використовувати для
компенсації неточностей встановлення
живильного трубопроводу відносно труб,
які живлять проміжні спринклери.

section or joint shall be fitted at the
point of connection to the distribution
main. It shall meet the following
requirements:

a)   before installation, it shall be capable
of withstanding a test pressure of four
times the maximum working pressure
or 40 bar, whichever is the greater, and
shall not include parts which, when
subject to fire, might impair either the
integrity or the performance of the
sprinkler system;

b)         flexible pipes shall contain a
continuous pressure-retaining stainless
steel or non-ferrous metal inner tube;

1)           flexible pipes shall not be fitted in
the fully extended position;

2)      flexible pipes and joints shall not be
used to take up misalignment between
a distribution main and the feed pipes
to intermediate sprinklers.

17.1.5 Прокладання у закритих місцях   17.1.5 Concealment

Трубопроводи необхідно встановлювати
так, щоб до них існував безперешкодний
доступ для проведення ремонту та заміни.
Не допускається їх замуровування в
бетонні підлоги та стелі.

 
Pipes shall be installed in such a way
that they are easily accessible for repairs
and alterations. They shall not be
embedded in concrete floors or ceilings.

Примітка. За можливості, трубопроводи не повинні

встановлюватись у закритих місцях, де їх обстеження, ремонт і

заміна ускладнені.

 
Note Wherever possible, piping should not be installed in

concealed spaces, which make inspection, repairs and

modif ications diff icult.

17.1.6 Захист від пожежі та механічного
пошкодження

 
17.1.6 Protection against fire and
mechanical damage

Трубопроводи необхідно встановлювати
так, щоб труби не піддавалися
механічному пошкодженню. У разі
встановлення труб над проходами з
малою висотою, на проміжних рівнях або
в інших подібних ситуаціях необхідно
вживати запобіжних заходів для
запобігання механічному пошкодженню.

Якщо неможливо уникнути прокладання
трубопроводу для подавання води крізь
будівлю, не захищену спринклерною
системою, то його необхідно
встановлювати на рівні землі та закривати
з метою захисту від механічного
пошкодження, а також забезпечувати
належну вогнестійкість.

 
Piping shall be installed in such a way
that the pipes are not exposed to
mechanical damage. Where pipes are
installed above gangways with low
headroom, or at intermediate levels, or
in other similar situations, precautions
shall be taken against mechanical
damage.

Where it is unavoidable for water supply
pipework to pass through an
unsprinklered building, it shall be
installed at ground level and shall be
enclosed to protect against mechanical
damage, with appropriate fire
resistance.

 

 

17.1.7 Фарбування   17.1.7 Painting

Трубопроводи, виготовлені з
неоцинкованої вуглецевої сталі, необхідно
фарбувати, якщо цього вимагають умови
навколишнього середовища. Оцинковані
трубопроводи необхідно фарбувати у
місцях пошкодження покриття, наприклад,
унаслідок нарізання різьби.

 
Non-galvanized ferrous pipework shall
be painted if environmental conditions
make it necessary. Galvanized piping
shall be painted wherever the coating
has been damaged, e.g. by threading.

Примітка. Якщо середовище має підвищений рівень

корозійної активності, може бути необхідний додатковий захист.
 

Note Extra protection may be needed for unusually

corrosive conditions.
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17.1.8 Зливання   17.1.8 Drainage

Необхідно передбачати заходи щодо
забезпечення можливості зливання води з
усіх трубопроводів. Якщо неможливе
зливання крізь зливний вентиль на вузлі
керування, необхідно встановлювати
додаткові вентилі відповідно до 15.4.

У повітряних, водоповітряних секціях і
секціях із системою попередньої дії
розподільні трубопроводи повинні мати
нахил у напрямку живильного
трубопроводу не менше ніж 0,4 %, а
живильні трубопроводи повинні мати
нахил у напрямку відповідного зливного
вентиля не менше ніж 0,2 %.

 
Means shall be provided to enable all
the pipework to be drained. Where this
cannot be done through the drain
valve at the control valve set, extra
valves shall be fitted in accordance
with 15.4.

In the case of dry, alternate and pre-
action installations, range pipes shall
have a slope towards the distribution
pipe of at least 0,4% and distribution
pipes shall have a slope towards the
appropriate drain valve of at least 0,2%.

Примітка. В умовах холодного клімату у місцях, де можливі

надзвичайно сильні морози, може існувати необхідність

обладнання нахилу у водозаповнених системах і збільшення

кута нахилу у повітряних системах.

Розподільні трубопроводи повинні
приєднуватись лише до бічних стінок або
верхньої стінки живильних трубопроводів.

 
Note In cold climates where severe f reezing conditions

are possible, it can be necessary to incorporate a slope on

wet systems and to increase the slope for dry systems.

Range pipes shall only be connected to
the side or top of distribution pipes.

17.1.9 Мідні трубопроводи   17.1.9 Copper pipe

Мідні труби допускається використовувати
лише у водозаповнених системах, які
захищають приміщення класів LH, ОН1, ОН2
і ОН3, встановлюючи їх нижче сталевих
трубопроводів. Мідні труби необхідно
з'єднувати за допомогою механічних
з'єднань або паяння з твердим припоєм з
використанням фасонних елементів, які
відповідають вимогам ЕN 1254.

 
Copper pipes may be used only in wet
pipe systems for LH, OH1, OH2 and OH3
downstream of any steel piping.
Copper pipes shall be joined either by
mechanical joints or by hard soldering,
using fittings according to EN 1254.

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

В Україні вимоги до мідних труб регламентовано ДСТУ ГОСТ 617 (ГОСТ 617, IDТ).

 

 

У разі паяння з твердим припоєм
з'єднання мідних елементів з елементами
з міді, сплавів міді з цинком (латунь) або
оловом і цинком (гарматна бронза)
необхідно виконувати згідно з вимогами
EN ISO 3677. З'єднання паянням із
твердим припоєм повинен виконувати
лише спеціально навчений персонал.

 
For hard soldering, copper to copper
joints and joints involving alloys of
copper and zinc (brass) or copper, tin
and zinc (gunmetal) shall be made
according to EN ISO 3677. Hard solder
connections shall only be carried out by
properly trained personnel.

З'єднання мідних і сталевих елементів
необхідно виконувати за допомогою
фланців, використовуючи болти з
нержавіючої сталі. Не допускається гнути
труби в місці виконання робіт. Необхідно
вживати застережних заходів для
запобігання електрохімічній корозії.

 
Copper to steel joints shall be flanged,
using stainless steel bolts. Piping shall
not be bent on site.

Precautions shall be taken to avoid
galvanic corrosion.

17.2 Кріплення трубопроводів   17.2 Pipe supports

17.2.1 Загальні положення   17.2.1 General

Кріплення трубопроводів необхідно
приєднувати безпосередньо до
конструкції будівлі або, за необхідності, до
машин, стелажів або інших конструкцій.
Кріплення трубопроводів не допускається
використовувати для підтримки будь-яких

 
Pipe supports shall be fixed directly to
the building or, if necessary, to
machines, storage racks or other
structures. They shall not be used to
support any other installations. They
shall be of the adjustable type in order to
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інших установок. Вони повинні бути
регульованими, щоб забезпечити
рівномірний розподіл навантаження.
Кріпильні елементи повинні охоплювати
трубу по всьому колу, їх не допускається
приварювати до трубопроводу або
фасонних елементів.

secure an even load-bearing capability.
Supports shall completely surround the
pipe and shall not be welded to the pipe
or fittings.

Частина конструкції, до якої приєднано
кріплення, повинна мати достатню несну
здатність, щоб утримувати трубопровід
(таблиця 40). Трубопроводи діаметром
понад 50 мм не допускається приєднувати
до рифленої листової сталі та
пінобетонних плит.

 
The part of the structure to which the
supports are secured shall be capable of
supporting the pipework (see Table 40).
Pipes greater than 50 mm diameter
shall not be supported from corrugated
steel sheet or aerated concrete slabs.

Живильні трубопроводи та стояки
повинні мати достатню кількість точок
закріплення, щоб забезпечити
врахування осьових сил.

Не допускається виготовлення жодних
частин кріплення з горючих матеріалів.
Не допускається використовувати цвяхи.

 
Distribution pipes and risers shall have a
suitable number of fixed points to take
account of axial forces.

No part of any support shall be made of
combustible material. Nails shall not be
used.

Кріплення для мідних трубопроводів
повинні бути оснащені придатною
обшивкою з достатнім електричним
опором для запобігання контактній
корозії.

 
Supports for copper pipes shall be
provided with a suitable lining with
sufficient electrical resistance, in order to
prevent contact corrosion.

 

 

 

17.2.2 Розміщення та відстані між
кріпленнями

  17.2.2 Spacing and location

Кріплення необхідно встановлювати на
відстані не більше ніж 4 м одне від
одного для сталевих трубопроводів та не
більше ніж 2 м- для мідних
трубопроводів, за винятком
трубопроводів діаметром понад 50 мм,
для яких ці відстані можуть бути
збільшені на 50 % за умови виконання
однієї з таких умов:

 
Supports shall be spaced no more than 4
m apart on steel pipe and 2 m apart on
copper pipe except in the case of pipes of
over 50 mm diameter, in which case these
distances may be increased by 50%
provided that one of the following
conditions is met:

53   безпосередньо до конструкції
приєднано два окремих кріплення;

54   кріплення, яке використовується,
може витримувати навантаження на 50
% більше за значення, вказане у таблиці
40.

 
-         two independent supports are fitted
directly to the structure;

-         a support is used which is capable of
bearing a load 50 % greater than that
called for in Table 40.

У разі використання механічних
з'єднань трубопроводів:

- на відстані не більше ніж 1,0 м від
кожного з'єднання повинне бути
встановлене, принаймні, одне
кріплення;

  When mechanical pipe joints are used:

- there shall be at least one support within
1 m of each joint;

- на кожній ланці трубопроводу повинне
бути встановлене, принаймні, одне
кріплення.

 
- there shall be at least one support on
each pipe section.

Відстань від будь-якого кінцевого
спринклера до кріплення не повинна
перевищувати:

-        0,9 м для трубопроводу діаметром 25
мм;

-               1,2 м для трубопроводу діаметром
понад 25 мм.

 
The distance from any terminal sprinkler
to a support shall not exceed

-       0,9 m for 25 mm diameter piping;

-             1,2 m for piping greater than 25 mm
diameter.

Відстань від будь-якого вертикального
  The distance from any upright sprinkler to
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спринклера до кріплення не повинна
бути меншою ніж 0,15 м.

a support shall not be less than 0,15 m.

Вертикальні трубопроводи необхідно
оснащувати додатковими кріпленнями у
таких випадках:

  Vertical pipes shall have additional
supports in the following cases:

f)    довжина трубопроводу перевищує 2 м;

g)     трубопровід завдовжки понад 1 м
живить одиничний спринклер.

 
e)      pipes more than 2 m long;

f)       pipes more than 1 m long feeding
single sprinklers.

Трубопроводи, розміщені низько, а
також трубопроводи, які з інших причин
можуть піддаватися механічному впливу,
необхідно оснащувати додатковими
кріпленнями, за винятком таких
випадків:

  Pipes that are at a low level or otherwise
vulnerable to mechanical impact shall be
separately supported except for the
following cases:

-         горизонтальні трубопроводи
завдовжки менше ніж 0,45 м, які живлять
окремі спринклери;

-         опуски та підйоми завдовжки менше
ніж 0,6 м, які живлять окремі
спринклери.

 
-         horizontal pipes less than 0,45 m long
feeding individual sprinklers;

-         drop or rise pipes less than 0,6 m long
feeding individual sprinklers.

17.2.3 Проектування

Кріплення трубопроводів необхідно
проектувати відповідно до вимог
таблиць 40, 41.

  17.2.3 Design

Pipe supports shall be designed in
accordance with the requirements of
Table 40 and Table 41.

 

Таблиця 40 - Розрахункові параметри кріплень трубопроводів

Table 40 - Design parameters for pipe supports

 

Номінальний діаметр
трубопроводу d, мм Nominal

pipe diameter d, mm

Мінімальна несна
здатність за 20 °С
(примітка 1), кг
Minimum load
capacity at 20 °C
(see note 1), kg

Мінімальний
поперечний переріз

(примітка 2), мм2

Minimum cross section
(see note 2), mm2

Мінімальна довжина
анкерного болта
(примітка 3), мм

Minimum length of
anchor bolt (see note 3),

mm

Не більше ніж 50 d ≤ 50 200 30 (M8) 30

Понад 50 до 100 включно 50 d ≤100 350 50 (M10) 40

Понад 100 до 150 включно 100 d ≤ 150 500 70 (M12) 40

Понад 150 до 200 включно 150 d ≤ 200 850 125(M16) 50

Примітка 1. У разі нагрівання матеріалу до 200 °С несна здатність не повинна зменшуватись
більше ніж на 25 %.

Note 1 When the material is heated to 200 oC the load bearing capacity should not deteriorate more
than 25 %.

Примітка 2. Номінальний поперечний переріз стержнів, оснащених різьбою, необхідно
збільшувати так, щоб зберігався мінімальний поперечний переріз.

Note 2 The nominal cross section of threaded rods should be increased so that the minimum cross
section is still achieved.

Примітка 3. Довжина анкерних болтів залежить від їх типу, а також від якості і типу матеріалу, в
якому вони закріплюються. Наведені значення відповідають варіанту закріплення анкерних
болтів у бетоні.

Note 3 The length of anchor bolts depends on the type used and the quality and type of material into
which they are to be fixed. The values given are for concrete.
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Таблиця 41 - Мінімальні розміри стержнів із штабової сталі та скоб

Table 41 - Minimum dimension of flat iron rods and clips

 

Номінальний діаметр трубопроводу
d, мм

Nominal pipe diameter d, mm

Стержні зі штабової сталі

Flat iron rods

Скоби для трубопроводу

Pipe clips

оцинковані,

мм
galvanized,

mm

неоцинковані,
мм

ungalvanized,
mm

оцинковані,

мм
galvanized,

mm

неоцинковані,
мм

ungalvanized,
mm

Не більше ніж 50 d ≤ 50 2,5 3,0 25 x 1,5 25 x 3,0

Понад 50 до 200

включно

50 d ≤ 200 2,5 3,0 25 x 2,5 25 x 3,0

 

17.3 Трубопроводи у закритих місцях   17.3 Pipework in concealed spaces

Якщо потрібен захист закритих
просторів, наприклад, підвісних стель
і фальш-підлог за допомогою
спринклерної системи, то трубопровід
необхідно проектувати з урахуванням
наведених нижче вимог.

  Where sprinkler protection is
required in concealed spaces such
as false ceilings and floors, the
pipework shall be designed as
follows:

 

 

17.3.1 Підвісні стелі над приміщеннями
класу ОН

  17.3.1 False ceilings above OH

occupancies

Подавання води до спринклерів,
розташованих над перекриттям, може
відбуватися з тих самих розподільних
трубопроводів, що і у випадку
спринклерів, розташованих під ним. У
попередньо розраховуваних системах
для визначення діаметрів
трубопроводів необхідно враховувати
наявність усіх спринклерів.

 
Sprinklers above the ceiling may be fed
from the same range pipes as the
sprinklers below the ceiling. In pre-
calculated systems, the sprinklers shall
be taken cumulatively for the purposes
of determining pipe diameters.

17.3.2 Решта випадків   17.3.2 All other cases

Подавання води до спринклерів,
розташованих у закритому просторі,
повинне відбуватися з окремих
розподільних трубопроводів. У
попередньо розраховуваних системах
діаметр живильних трубопроводів, які
живлять спринклери як усередині, так і
зовні закритого простору, повинен бути
не менше ніж 65 мм.

 
The sprinklers in the concealed space
shall be fed from separate range pipes.
In the case of pre-calculated systems,
the diameter of distribution pipes
feeding sprinklers both inside and
outside the concealed space shall be
not less than 65 mm.

18 ЗНАКИ, НАПИСИ ТА ІНФОРМАЦІЯ   18 SIGNS, NOTICES, AND INFORMAYION

18.1 Структурна схема   18.1 Block plan

18.1.1 Загальні положення   18.1.1 General

Структурну схему об'єкта, який
захищається, необхідно розміщати

 
A block plan of the premises shall be
placed close to a main entrance or
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поблизу головного входу або в іншому
місці, де її одразу можуть побачити
працівники пожежного підрозділу або
інших служб, які реагують на сигнал
тривоги. На схемі необхідно вказувати:

a)                         номер секції та
місцезнаходження відповідного вузла
керування та оповіщувача пожежної
тривоги з водяним приводом;

b)                 кожну окрему зону за
класифікацією пожежної небезпеки,
відповідний клас небезпеки і, за
необхідності, максимальну висоту
складування;

c)         за допомогою позначення різними
кольорами та штрихування - зону, яку
захищає кожна секція, та, на вимогу
пожежного підрозділу, шляхи, які
ведуть через приміщення у ці зони;

d) місцезнаходження кожної додаткової
запірної засувки.

elsewhere, where it can readily be seen
by the fire brigade or others responding
to an alarm. The plan shall show:

a)         the installation number and the
location of the corresponding control
valve set and water motor alarm;

b)       each separate area of hazard
classification, the relevant hazard class
and, where appropriate, the maximum
storage height;

c)           by means of colour shading or
hatching the area covered by each
installation and, if required by the fire
brigade, indication of routes through
the premises to those areas;

d)         the location of any subsidiary stop

valves.

18.2 Знаки та написи   18.2 Signs and notices

18.2.1 Табличка, яка вказує

місцезнаходження

  18.2.1 Location plate

Табличку, яка вказує
місцезнаходження (вона має бути
виготовлена з атмосферостійкого
матеріалу і містити атмосферостійкий
напис), необхідно розмістити на
зовнішньому боці зовнішньої стіни
якомога ближче до входу, найближчому
до вузла (вузлів) керування. На
табличку повинні бути нанесені
написи:

 
A location plate of weather-resistant
material and lettering shall be fixed on
the outside of the external wall as close
as practical to the entrance nearest the
control valve set(s). The plate shall bear
the wording

 

 

 

 

"ЗАПІРНА ЗАСУВКА СПРИНКЛЕРНОЇ
СЕКЦІЇ"

  'SPRINKLER STOP VALVE'

літерами заввишки не менше ніж 35 мм, і   in letters no less than 35 mm high, and

"УСЕРЕДИНІ"

літерами заввишки не менше ніж 25 мм.
Написи повинні бути виконані білими
літерами на червоному тлі.

  'INSIDE'

in letters no less than 25 mm high. The
wording shall be in white letters on a red
background.

18.2.2 Знаки для запірних засувок

Поблизу основної та всіх додаткових
запірних засувок необхідно розмістити
знак із написом

  18.2.2 Signs for stop valves

A sign shall be fitted close to the main
and any subsidiary stop valves bearing
the words

"КОНТРОЛЬНИЙ КЛАПАН
СПРИНКЛЕРНОЇ СЕКЦІЇ"

  'SPRINKLER CONTROL VALVE'

Знак повинен мати прямокутну форму,
напис повинен бути виконаний білими
літерами заввишки не менше ніж 20 мм
на червоному тлі.

У випадках, коли запірна засувка
знаходиться у приміщенні з дверима, знак

 
The sign shall be rectangular with white
letters no less than 20 mm high on a red
background.

Where the stop valve is enclosed in a
room with a door the sign shall be fixed
on the outside of the door, and a second
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необхідно прикріплювати до зовнішнього
боку дверей, а другий знак з написом
"Тримати зачиненою на замок" потрібно
розміщувати на внутрішньому боці
дверей. Другий знак повинен мати круглу
форму, напис повинен бути виконаний
білими літерами заввишки не менше ніж
5 мм на синьому тлі.

sign, bearing the words 'Keep locked
shut', shall be fixed on the inside of the
door. The second sign shall be circular
with white letters no less than 5 mm high,
on a blue background.

18.2.3 Вузол керування   18.2.3 Control valve set

18.2.3.1 Загальні положення   18.2.3.1 General

Якщо до складу спринклерної системи
входить більше однієї секції, то на кожен
вузол керування повинен бути чітко
нанесений номер секції, до якої він
належить.

 
Where the sprinkler system comprises
more than one installation each control
valve set shall be prominently marked
with the number identifying the
installation it controls.

18.2.3.2 Повністю розраховувані секції   18.2.3.2 Fully calculated installations

У повністю розраховуваних секціях на
стояк поблизу кожного вузла керування
необхідно прикріплювати табличку з
написом, виконану з довговічного
матеріалу. Напис повинен містити таку
інформацію:

a)      номер секції;

b)           клас пожежної небезпеки або клас

секції;

c)      для простору кожного класу пожежної
небезпеки, який захищає секція:

1)           конструкційні вимоги (розрахункова
площа та інтенсивність подавання);

2)           розрахункове значення тиску та
витрат на манометрі С або витратомірі для
площ для розрахунку з
найнесприятливішими та
найсприятливішими гідравлічними
показниками;

 
In fully calculated installations a durable
notice shall be fixed to the rise pipe next
to each control valve set. The notice shall
include the following information:

a)    the installation number;

b)         the hazard classification or
classifications of the installation;

c)       for each hazard class area within an
installation:

1)       the design requirements (area of
operation and density of discharge);

2)       the pressure-flow requirement at the
'C' gauge or flow test facilities for the most
unfavourable and most favourable areas
of operation;

 

3) розрахункове значення тиску та витрат
на манометрі, встановленому на виході
насоса, для площ для розрахунку з
найнесприятли- вішими та
найсприятливішими гідравлічними
показниками;

 
3) the pressure-flow requirement at the
pump delivery pressure gauge for the
most unfavourable and most favourable
areas of operation;

4) відстань за вертикаллю між рівнем
манометра С і спринклером, розміщеним
на максимальній висоті;

  4) the height of the highest sprinkler
above the level of the 'C' gauge;

5) різниця висот між манометром С і
манометром, встановленим на виході
насоса.

  5) the height difference between the 'C'
gauge and the pump delivery pressure
gauge.

18.2.4 Підключення водоживильників для
водопостачання інших служб

  18.2.4 Water supply connections to other
services

На запірні засувки, які регулюють
подавання води із підвідних трубопроводів
спринклерної системи або магістральних
трубопроводів на інші служби, необхідно
прикріплювати етикетки; їх потрібно
відповідним чином позначати, наприклад:
"Пожежні кран-комплекти", "Для
господарських потреб", виконуючи написи
рельєфними або тисненими літерами.

 
A label shall be fixed to stop valves
controlling water supplies from sprinkler
system supply pipes or trunk mains to
other services; it shall be appropriately
marked; e.g. 'Firefighting hose reels',
'Domestic water supply' in raised or
embossed lettering.

18.2.5 Всмоктувальні насоси та насоси-
підвищувачі

  18.2.5 Suction and booster pumps
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18.2.5.1 Загальні положення   18.2.5.1 General

На всі всмоктувальні насоси та насоси-
підви- щувачі необхідно прикріплювати
таблички з такою інформацією:

а) тиск на виході, бар, а також швидкість
обертання і витрата, л/хв, які відповідають
йому, на вході та значенні витрат згідно з
таблицею 16;

 
A nameplate shall be fixed to each
suction or booster pump, carrying the
following information:

a) the output pressure in bar, and the
corresponding rated speed and flow in
litres per minute, at the inlet condition
and flow rating specified in Table 16;

b) максимальна споживча потужність на
відповідній швидкості обертання для
кожного значення витрати.

 
b) the maximum power absorbed at the
relevant speed at any value of flow.

18.2.5.2 Повністю розраховувані секції   18.2.5.2 Fully calculated installations

Поряд із насосом повинна знаходитись
табличка з даними щодо монтування,
встановлена монтажною організацією, яка
містить таку інформацію:

a)     технічні дані насоса, вказані

виробником;

b)     опис технічних характеристик,
наведених у 4.4.4.4;

 
An installer's data sheet shall be
displayed beside the pump, giving the
following information:

a)   the pump supplier's data sheets;

b)     a schedule listing the technical data
specified in 4.4.4.4;

с) копія аркуша з технічними
характеристиками насоса, вказаними
монтажною організацією, за формою
подібна до рисунка 7;

d) втрата тиску за витрати Qmах між

виходом насоса та гідравлічно
найвіддаленішим вузлом керування.

 
c)       a copy of the installer's pump
characteristics sheet, similar in
presentation to Figure 7;

d)     the pressure loss, at flow Qmax,
between the pump outlet and the most
hydraulically remote control valve set.

 

 

 

18.2.6 Електричні вимикачі та панелі
керування

  18.2.6 Electric switches and control panels

18.2.6.1 Сигнали тривоги, які передаються пожежному

підрозділу

Якщо надходження води до секції
спричиняє автоматичне подавання сигналу
тривоги пожежному підрозділу, то
інформація про це повинна бути вказана
поблизу сигнальних кранів перевірки.

  18.2.6.1 Alarms transmitted to the fire brigade

Where water flow into an installation
initiates an automatic alarm to the fire
brigade, a notice to that effect shall be
fixed adjacent to the alarm test valve(s).

18.2.6.2 Насосна станція з дизельним приводом
  18.2.6.2 Diesel pumpset

Як на щиті керування насосом, так і у
приміщенні чергового персоналу повинна
бути передбачена така сигналізація згідно
з 10.8.6.1 і 10.9.11:

55               вимкнення стартера пожежного
дизельного насоса;

56             несправність запуску пожежного
дизельного насоса;

57        робота насоса;

d) несправність щита керування дизельним
насосом.

  The alarms specified in 10.8.6.1 and 10.9.11
at both the pump controller and the
responsibly manned location shall be
marked as appropriate:

-       diesel fire pump starter switched off;

-      diesel fire pump failure to start;

-       pump running;

-       diesel controller fault.
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Ручний механізм вимкнення (див. 10.9.7.1)
повинен бути споряджений таким написом:

"ВИМКНЕННЯ НАСОСА СПРИНКЛЕРНОЇ
СИСТЕМИ"

The manually operated shut-down
mechanism (see 10.9.7.1) shall be labelled
as follows:

'SPRINKLER PUMP SHUT-OFF'

18.2.6.3 Пожежний насос з електроприводом Кожен
вимикач на виділеній лінії живлення
електричних двигунів насосів
спринклерних систем повинен бути
споряджений таким написом:

  18.2.6.3 Electric motor driven fire pump

Each switch on the dedicated power feed
to an electric sprinkler fire pump motor
shall be labelled as follows:

"ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА НАСОСА
СПРИНКЛЕРНОЇ СИСТЕМИ У РАЗІ ПОЖЕЖІ

НЕ ВИМИКАТИ"

 
'SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY - NOT
TO BE SWITCHED OFF IN THE EVENT OF

FIRE'

18.2.7 Прилади для перевірки та

експлуатації

  18.2.7 Testing and operating devices

Усі клапани та інструменти, призначені для
перевірки та експлуатації системи, повинні
мати відповідне маркування. Відповідна
інформація повинна міститися у
документації.

 
All valves and instruments used for
testing and operation of the system shall
be appropriately labelled. Corresponding
identification shall appear in the
documentation.

 

 

 

 

 

19 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ   19 COMMISSIONING

19.1 Приймальні випробування   19.1 Commissioning tests

19.1.1 Трубопроводи   19.1.1 Pipework

19.1.1.1 Сухотруби   19.1.1.1 Dry pipework

Сухотруби необхідно піддавати
пневматичним випробуванням за тиску не
менше ніж 2,5 бар протягом не менше ніж 24
год. Будь-яка негер- метичність, внаслідок
якої втрата тиску перевищує 0,15 бар за 24
год, підлягає усуненню.

Примітка. Якщо кліматичні умови не дозволяють провести

гідравлічне випробування під тиском, передбаченим у 19.1.1.2

безпосередньо після пневматичного випробування, то таке

випробування необхідно провести, якщо кліматичні умови

дозволятимуть це.

 
Dry pipework shall be tested
pneumatically to a pressure of no less
than 2,5 bar for no less than 24 h. Any
leakage that results in a loss of pressure
greater than 0,15 bar for the 24 h shall
be corrected.

Note If climatic conditions do not allow the hydrostatic

test specif ied in 19.1.1.2 to be carried out immediately after

the pneumatic test, it should be carried out as soon as

conditions permit.

19.1.1.2 Весь трубопровід   19.1.1.2 All pipework

Весь трубопровід секції необхідно піддавати
гідравлічному випробуванню під тиском
протягом не менше ніж 2 год за тиску не
менше ніж 15 бар або тиску, який у 1,5 раза
перевищує максимально можливий тиск у
системі, залежно від того, яке з двох значень
є більшим. В обох випадках значення тиску
вимірюється на клапанах керування секцією.

Усі виявлені дефекти, наприклад, залишкова
деформація, розриви або негерметичності,
необхідно усунути, після чого повторити
випробування.

Необхідно слідкувати за тим, щоб не
піддавати жодні компоненти системи тиску,

 
All installation pipework shall be
hydrostatically tested for no less than 2
h, to a pressure of no less than 15 bar, or
1,5 times the maximum pressure to
which the system will be subjected,
(both measured at the installation
control valves), whichever is the
greater.

Any faults disclosed, such as
permanent distortion, rupture or
leakage, shall be corrected and the test
repeated.

Care shall be taken not to subject any
system components to pressure higher
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який перевищує значення, рекомендоване
постачальником.

than those recommended by the
supplier.

19.1.2 Обладнання   19.1.2 Equipment

Систему необхідно піддати однократним
випробуванням згідно з 20.2.2 і 20.3.2 (тобто
здійснити випробування, які проводяться
при обслуговуванні один раз на тиждень або
один раз на квартал) та усунути всі дефекти.

 
The system shall be tested once as
specified in 20.2.2 and 20.3.2 (i.e.
making the tests, which will be made
on a routine weekly and quarterly
basis) and any faults shall be corrected.

19.1.3 Водоживильники   19.1.3 Water supplies

Водоживильники необхідно піддати
однократним випробуванням згідно з 8.6, а
насоси з дизельним приводом необхідно
піддавати випробуванням згідно з 20.2.2.5.

 
Water supplies shall be tested once as
specified in 8.6, and diesel engine
driven pumps shall be tested as
specified in 20.2.2.5.

19.2 Акт про введення в експлуатацію та
документація

  19.2 Completion certificate and

documents

Монтажна організація, яка виконала
монтування системи, повинна надати
користувачу такі документи:

  The installer of the system shall provide
the user with the following:

а) акт про введення в експлуатацію, в
якому зазначено, що система відповідає
всім належним вимогам цього
стандарту, або вказано детальні
відомості щодо будь-яких відхилів від
таких вимог;

  a) a completion certificate stating that
the system complies with all
appropriate requirements of this
standard, or giving details of any
deviation from the requirements;

 

b) повний комплект інструкцій з
експлуатації та креслень змонтованої
системи, в яких повинні бути вказані всі
клапани та інструменти, які
використовуються для перевірки та
експлуатації системи, а також план
інспекції та перевірки для користувача
(див. 20.2).

  b) a complete set of operating
instructions and "as-built" drawings
including identification of all valves
and instruments used for testing and
operation and a user's programme for
inspection and checking (see 20.2).

 

20 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
  20 MAINTENANCE

 

           

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

В Україні діяльність, пов'язана з проектуванням, монтуванням і технічним

обслуговуванням технічних засобів пожежогасіння, підлягає ліцензуванню

відповідно до НАПБ Б.07.016.

 

 

20.1 Загальні положення   20.1 General

20.1.1 Заплановані роботи   20.1.1 Programmed work

Користувач повинен виконувати план
інспекцій і перевірок (див. 20.2),
розробити графік випробувань,
обслуговування і поточного ремонту
(див. 20.3), а також вести записи, у тому
числі журнал, який повинен зберігатися
на об'єкті.

Користувач повинен розробити графік
випробувань, обслуговування і
поточного ремонту, який повинен за

  The user shall carry out a programme of
inspection and checks (see 20.2),
arrange a test, service and maintenance
schedule (see clause 20.3) and keep
records including a logbook which shall
be held on the premises.

The user shall arrange for the test,
service and maintenance schedule to
be carried out under contract by the
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договором підряду виконувати
організація, яка виконала монтаж
системи, або інша організація, яка
спеціалізується на виконанні таких робіт.

Після проведення огляду, перевірки,
випробувань, обслуговування або
поточного ремонту система, а також усі
автоматичні насоси, пневмобаки і
напірні резервуари необхідно привести
у належний робочий стан.

system installer or a similarly qualified
company.

After an inspection, check, test, service
or maintenance procedure the system,
and any automatic pumps, pressure
tanks and gravity tanks shall be
returned to the proper operational
condition.

Примітка. За необхідності, користувач повинен

повідомляти зацікавлені сторони про намір про проведення

випробувань і/або їх результати.

 
Note If appropriate, the user should notify interested

parties of the intent to carry out tests and/or of the results.

20.1.2 Заходи безпеки під час виконання
робіт

  20.1.2 Precautions while carrying out

work

Інформацію про заходи безпеки, яких
необхідно дотримуватись у той час, коли
система знаходиться у неробочому стані,
або після спрацювання спринклерів,
наведено у додатку J.

 
See annex J for precautions to be taken
while the system is not operational or
after a sprinkler operation.

 

 

 

20.1.3 Запасні спринклери   20.1.3 Replacement sprinklers

На об'єкті необхідно зберігати запас
спринклерів для заміни тих, які
спрацювали, або пошкоджених
спринклерів. Запасні спринклери разом
із ключами для їх встановлення, які
постачає постачальник, необхідно
зберігати в ящику або ящиках,
розташованих на видному і
легкодоступному місці за температури не
вище ніж 27 °С.

Кількість запасних спринклерів для
системи не повинна бути меншою ніж:

58               6 для секцій, які захищають
приміщення класу LН;

59                 24 для секцій, які захищають
приміщення класу ОН;

60                 36 для секцій, які захищають
приміщення класів ННР і ННS.

Запаси необхідно поповнювати негайно
після використання запасних
спринклерів.

Якщо до складу секцій входять
спринклери, які спрацьовують за
високих температур, спринклери з
бічним розбризкуванням або
спринклери з іншими картами
зрошування або складені засоби
керування, то необхідно підтримувати
також необхідний запас цих елементів.

 
A stock of spare sprinklers shall be kept
on the premises as replacements for
operated or damaged sprinklers.
Spare sprinklers, together with
sprinkler spanners as supplied by the
supplier, shall be housed in a cabinet
or cabinets located in a prominent and
easily accessible position where the
ambient temperature does not exceed
27 °C.

The number of spare sprinklers per
system shall be no less than:

-        6 for LH installations;

-       24 for OH installations;

-       36 for HHP and HHS installations.

The stock shall be replenished
promptly after spares are used.

Where installations contain high-
temperature sprinklers, sidewall or
other variations of sprinkler pattern or
contain multiple controls, an
adequate number of these spares shall
also be maintained.

20.2 План інспекцій і перевірок для
користувача

 
20.2 User's programme of inspection
and checking

20.2.1 Загальні положення   20.2.1 General

Монтажна організація повинна надати
користувачу документально оформлений
порядок проведення інспекцій і
перевірок системи. Цей порядок

 
The installer shall provide the user
with a documented inspection and
checking procedure for the system.
The programme shall include

https://antifire.ua

https://antifire.procedure
https://antifire.procedure
https://antifire.ua
https://antifire.ua


повинен містити інструкцію щодо дій, які
необхідно виконувати у випадку аварій,
спрацювання системи, з окремим
описом порядку ручного аварійного
запуску насосів, а також докладну
інформацію про проведення
щотижневих робіт із технічного
обслуговування згідно з 20.2.2.

instruction on the action to be taken in
respect of faults, operation of the
system, with particular mention of the
procedure for emergency manual
starting of pumps, and details of the
weekly routine of 20.2.2.

20.2.2 Щотижневі роботи   20.2.2 Weekly routine

20.2.2.1 Загальна положення   20.2.2.1 General

Усі щотижневі роботи необхідно
проводити з інтервалом не більше ніж 7
діб.

 
Each part of the weekly routine shall
be carried out at intervals of no more
than 7 days.

20.2.2.2 Перевірки   20.2.2.2 Checks

Необхідно перевірити та записати:   The following shall be checked and

recorded:

 

 

а) показання всіх манометрів, які
показують тиск води та повітря,
встановлених на секціях, магістральних
трубопроводах та резервуарах під
тиском;

 
a) all water and air pressure gauge
readings on installations, trunk mains
and pressure tanks;

Примітка. Тиск у трубопроводах повітряних,

водоповітряних і секцій із системою попередньої дії не

повинен знижуватись більше ніж на 1,0 бар за тиждень.

 
Note The pressure in the pipework in dry, alternate and

pre-action installations should not fall at a rate of more than

1,0 bar per week.

61               рівень води в усіх піднятих
резервуарах окремого користування,
річках, каналах, озерах, резервуарах для
зберігання води (у тому числі
резервуарах для заливання насосів та
резервуарах під тиском);

62       правильне положення всіх основних
запірних засувок.

 
-               all water levels in elevated private
reservoirs, rivers, canals, lakes, water
storage tanks (including pump priming
water tanks and pressure tanks);

-             the correct position of all main stop

valves.

20.2.2.3 Випробування оповіщувача з водяним

приводом
  20.2.2.3 Water motor alarm test

Кожен оповіщувач з водяним приводом
повинен подавати звуковий сигнал
тривалістю не менше ніж 30 с.

  Each water motor alarm shall be
sounded for no less than 30 s.

20.2.2.4 Випробування автоматичного запуску

насосів
  20.2.2.4 Automatic pump starting test

Випробування автоматичних насосів
необхідно проводити так:

a)             перевірити рівень палива та
моторного мастила у дизельних
двигунах;

b)             зменшити тиск води на пусковий
пристрій, імітуючи таким чином умови
автоматичного запуску;

c)       під час запуску насоса перевірити та
записати значення пускового тиску;

d) перевірити тиск мастила у дизельних
насосах, а також витрату
охолоджувальної рідини крізь відкриту
систему охолодження.

 
Tests on automatic pumps shall include
the following;

a)fuel and engine lubricating oil levels
in diesel engines shall be checked;

b) water pressure on the starting device
shall be reduced, thus simulating the
condition of automatic starting;

c)when the pump starts, the starting
pressure shall be checked and recorded;

d)       the oil pressure on diesel pumps
shall be checked, as well as the flow of
cooling water through open circuit
cooling systems.

20.2.2.5 Випробування повторного запуску

дизельного двигуна
  20.2.2.5 Diesel engine restarting test
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Негайно після проведення
випробування запуску насоса згідно з
20.2.2.4 необхідно провести
випробування дизельних двигунів так:

a)               запустити двигун і дати йому
попрацювати протягом 20 хв або іншого
проміжку часу, рекомендованого
постачальником. Після цього необхідно
зупинити двигун і одразу перезапусти
його за допомогою кнопки
випробування ручного пуску;

b)               перевірити рівень води в
первинному контурі закритої системи
охолодження.

  Immediately after the pump start test of
20.2.2.4, diesel engines shall be tested as
follows:

a)     the engine shall be run for 20 min, or
for the time recommended by the
supplier. The engine shall then be
stopped and immediately restarted
using the manual start test button;

b)     the water level in the primary circuit
of closed circuit cooling systems shall be
checked.

 

 

Під час проведення випробувань
необхідно фіксувати тиск мастила (за
наявності манометрів), температуру
двигунів і витрату охолоджувальної
рідини. Необхідно перевірити шланги
подавання мастила та провести загальний
огляд на випадок протікання палива,
охолоджувальної рідини і вихлопних газів.

 
Oil pressure (where gauges are fitted),
engine temperatures and coolant flow
shall be monitored throughout the test.
Oil hoses shall be checked and a
general inspection made for leakage of
fuel, coolant or exhaust fumes.

20.2.2.6 Системи розподіленого електропі- дігріву та

місцевого підігріву
  20.2.2.6 Trace heating and localized heating

systems

Необхідно перевірити справність систем
підігріву, призначених для запобігання
замерзанню води у спринклерній системі.

  Heating systems to prevent freezing in
the sprinkler system shall be checked
for correct function.

20.2.3 Щомісячні роботи   20.2.3 Monthly routine

Необхідно перевірити рівень і густину
електроліту у всіх свинцево-кислотних
акумуляторах (у тому числі в акумуляторах
стартера дизельного двигуна та
акумуляторів, які живлять панель
керування). Якщо густина електроліту
низька, необхідно перевірити зарядний
пристрій акумуляторів і, якщо він працює
нормально, потрібно замінити
несправний акумулятор (акумулятори).

 
The electrolyte level and density of all
lead acid cells (including diesel engine
starter batteries and those for control
panel power supplies) shall be checked.
If the density is low the battery charger
shall be checked and, if this is working
normally, the battery or batteries
affected shall be replaced.

20.3 Графік обслуговування та поточного
ремонту

  20.3 Service and maintenance schedule

20.3.1 Загальні положення   20.3.1 General

20.3.1.1 Роботи   20.3.1.1 Procedures

Окрім графіка, описаного у цьому розділі,
необхідно виконувати також усі роботи,
рекомендовані постачальниками
компонентів системи.

 
In addition to the schedule given in this
clause any procedures recommended
by component suppliers shall be
carried out.

20.3.1.2 Записи   20.3.1.2 Records

Користувачу має бути наданий
підписаний та датований звіт про
інспекцію, який повинен містити
рекомендації щодо всіх виконаних або
необхідних виправлень дефектів, а також
докладну інформацію щодо всіх зовнішніх
чинників, наприклад, погодних умов, які
могли вплинути на результати перевірки.

 
A signed, dated report of the inspection
shall be provided to the user and shall
include advice of any rectification
carried out or needed, and details of
any external factors, e.g. weather
conditions, which may have affected
the results.

20.3.2 Щоквартальні роботи   20.3.2 Quarterly routine

20.3.2.1 Загальні положення   20.3.2.1 General

Нижченаведені перевірки та інспекції
необхідно проводити з інтервалом не

 
The following checks and inspections
shall be made at intervals of no more
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більше ніж 13 тижнів. than 13 weeks.

20.3.2.2 Огляд приміщення, яке захищається   20.3.2.2 Review of hazard

Необхідно визначити вплив будь-яких
змін конструкції, наявності людей,
конфігурації складування, опалення,
освітлення, обладнання тощо у будівлі на
клас пожежної небезпеки або
конструкцію секції, щоб можна було
внести відповідні зміни.

 
The effect of any changes of structure,
occupancy, storage configuration,
heating, lighting or equipment etc. of a
building on hazard classification or
installation design shall be identified in
order that the appropriate
modifications may be carried out.

 

 

 

20.3.2.3 Спринклери, повнофункціональні клапани та

розбризкувані
  20.3.2.3 Sprinklers, multiple controls and sprayers

Спринклери, повнофункціональні
клапани та розбризкувачі, на яких
з'явився наліт (окрім фарби), необхідно
ретельно очистити. Зафарбовані або
деформовані спринклерні зрошувачі,
повнофункціональні клапани та
розбризкувачі необхідно замінити.

 
Sprinklers, multiple controls and
sprayers affected by deposits (other
than paint) shall be carefully cleaned.
Painted or distorted sprinkler heads,
multiple controls or sprayers shall be
replaced.

Потрібно перевірити усі вазелінові
покриття. За необхідності, потрібно
видалити існуючі покриття та нанести на
спринклери, повнофункціональні
клапани та розбризкувачі подвійний шар
вазеліну (для спринклерів зі скляною
колбою - лише на корпус спринклерів і
вилку). Особливу увагу необхідно звертати
на спринклери, встановлені у камерах
фарбування розпилюванням, де може
існувати необхідність частішого
проведення очищення та/або
профілактичних заходів.

  Any petroleum jelly coatings shall be
checked. Where necessary the existing
coatings shall be removed and the
sprinklers, multiple controls or sprayers
shall be coated twice with petroleum
jelly (in the case of glass bulb sprinklers
to the sprinkler body and yoke only).
Particular attention shall be paid to
sprinklers in spray booths, where more
frequent cleaning and/or protective
measures may be necessary.

20.3.2.4 Трубопроводи та кріплення трубопроводів   20.3.2.4 Pipework and pipe supports

Трубопроводи та їх кріплення необхідно
перевіряти на випадок корозії та, за
необхідності, фарбувати.

За необхідності, потрібно поновлювати
ґрунтовку на трубопроводах, у тому числі
на різьбових кінцях оцинкованих
трубопроводів і кріплень.

  Pipework and hangers shall be checked
for corrosion and painted as necessary.

Bitumen-based paint on pipework,
including the threaded ends of
galvanized pipework and hangers, shall
be renewed as necessary.

Примітка. Залежно від складності умов експлуатації

поновлювати ґрунтовку необхідно з інтервалом від 1 року до 5

років.

За необхідності, потрібно відновлювати
обмотку трубопроводів.

Необхідно перевіряти трубопровід на
випадок з'єднань із електричним
заземленням. Не допускається
використання трубопроводів
спринклерних систем для заземлення
електрообладнання, тому всі з'єднання з
електричним заземленням необхідно
усунути та забезпечити альтернативні
рішення.

 
Note Bitumen-based paint may need renewal at intervals

varying f rom 1 to 5 years according to the severity of the

conditions.

Tape wrapping on pipes shall be
repaired as necessary.

The pipework shall be checked for
electrical earthing connections.
Sprinkler pipework shall not be used for
earthing electrical equipment and any
earthing connections from electrical
equipment shall be removed and
alternative arrangements made.

20.3.2.5 Водоживильники та їх сигналізатори   20.3.2.5 Water supplies and their alarms

Кожен водоживильник необхідно
піддавати випробуванням із кожним
вузлом керування в системі. Якщо в
системі подавання води встановлено
насос (насоси), то він повинен запускатися

 
Each water supply shall be tested with
each control valve set in the system. The
pump(s), if fitted, in the supply shall
start automatically and the supply
pressure at the appropriate flow rate
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автоматично, а тиск подавання повинен
бути не меншим за відповідне значення
згідно з розділом 10 з урахуванням усіх
змін, які потрібні відповідно до 20.3.2.2.

shall be no less than the appropriate
value in accordance with clause 10,
recognizing any changes required by
20.3.2.2.

 

 

 

20.3.2.6 Джерела електропостачання   20.3.2.6 Electrical supplies

Необхідно перевірити правильність
роботи резервного електропостачання,
яке забезпечують дизельні генератори.

 
Any secondary electrical supplies from
diesel generators shall be checked for
satisfactory operation.

20.3.2.7 Запірні засувки   20.3.2.7 Stop valves

Необхідно перевірити роботу всіх
запірних засувок, які регулюють потік
води до спринклерів, аби переконатися,
що вони перебувають у справному стані,
а потім надійно закріпити їх у
правильному положенні. Цю перевірку
необхідно виконувати, зокрема, для
запірних засувок на всіх
водоживильниках, на сигнальному
клапані (клапанах), а також для всіх
зональних або інших додаткових
запірних засувок.

 
All stop valves controlling the flow of
water to sprinklers shall be operated to
ensure that they are in working order,
and securely refastened in the correct
mode. This shall include the stop valves
on all water supplies, at the alarm
valve(s) and all zone or other subsidiary
stop valves.

20.3.2.8 Сигналізатори протоку   20.3.2.8 Flow switches

Необхідно перевірити правильність
роботи сигналізаторів протоку.

20.3.2.9 Запасні частини

Необхідно перевірити кількість і стан

запасних

частин, які зберігаються як резерв.

 
Flow switches shall be checked for
correct function.

20.3.2.9 Replacement

The number and condition of
replacement parts held as spare shall be
checked.

20.3.3 Роботи, які виконуються один раз
на півроку

20.3.3.1 Загальні положення

  20.3.3 Half-yearly routine 20.3.3.1 General

Нижченаведені перевірки та інспекції
необхідно проводити з інтервалом не
більше ніж 6 міс.

  The following checks and inspections
shall be made at intervals of no more
than 6 months.

20.3.3.2 Повітряні сигнальні клапани   20.3.3.2 Dry alarm valves

Рухомі частини повітряних сигнальних
клапанів, а також усі акселератори та
ексгаустери повітряних секцій і
додаткових вузлів необхідно перевірити
згідно з інструкціями постачальника.

Примітка. Водоповітряні секції не потрібно перевіряти у

такий спосіб, оскільки вони перевіряються двічі на рік в

результаті їх переведення зі стану заповнення водою до

стану заповнення повітрям і навпаки.

 
The moving parts of dry alarm valves,
and any accelerators and exhausters, in
dry pipe installations and subsidiary
extensions shall be exercised in
accordance with the supplier's
instructions.

Note Alternate installations need not be tested in this way

since they are exercised twice a year as a result of the

changeover f rom wet to dry operation and back.

20.3.3.3 Сигнал пожежному підрозділу та на пульт

централізованого пожежного спостереження

Необхідно перевірити електричну

частину.

  20.3.3.3 Fire brigade and remote central station

alarm

The electrical installation shall be

checked.

20.3.4 Щорічні роботи   20.3.4 Yearly routine
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20.3.4.1 Загальні положення   20.3.4.1 General

Нижченаведені перевірки та огляди
необхідно проводити з інтервалом не
більше ніж 12 міс.

  The following checks and inspection
shall be made at intervals of no more
than 12 months.

20.3.4.2 Перевірка витрат подавання води
автоматичним насосом

  20.3.4.2 Automatic pump flow test

Усі насоси системи водопостачання секції
необхідно перевірити в режимі повної
потужності (шляхом приєднання
випробувальної лінії до лінії подавання
води насосом нижче незворотного
клапана нагнітального патрубка насоса).
У цьому разі значення тиску та витрати
повинні відповідати значенням,
указаним на фірмовій табличці.

Необхідно належним чином враховувати
втрати тиску у підвідному трубопроводі та
клапанах між водоживильником і
кожним вузлом керування.

  Each water supply pump in the
installation shall be tested at the full
load condition (by means of the test line
connection coupled to the pump
delivery branch downstream of the
pump outlet non-return valve) and shall
give the pressure/flow values stated on
the nameplate.

Appropriate allowances shall be made
for pressure losses in the supply pipe and
valves between the source and each
control valve set.

20.3.4.3 Перевірка дизельного двигуна на
відмову пуску

  20.3.4.3 Diesel engine failed-to-start test

Перевірку сигналу про відмову пуску
необхідно проводити в порядку,
передбаченому 10.9.7.2.

Негайно після цього випробування
необхідно запустити двигун за
допомогою системи ручного пуску.

  The failed-to-start alarm shall be tested
to be in accordance with 10.9.7.2.

Immediately after this test the engine
shall be started using the manual
starting system.

20.3.4.4 Поплавкові клапани на
резервуарах для зберігання води

  20.3.4.4 Float valves on water storage
tanks

Необхідно перевірити правильність
роботи поплавкових клапанів на
резервуарах для зберігання води.

  Float valves on water storage tanks shall
be checked to ensure they function
correctly.

20.3.4.5 Всмоктувальні камери та фільтри
насосів

  20.3.4.5 Pump suction chambers and
strainers

Фільтри, встановлені у всмоктувальних
камерах насосів, відстійні камери та
встановлені в них фільтри необхідно
перевіряти щонайменше раз на рік і, за
необхідності, чистити.

  Pump suction strainers and settling
chamber and their screens shall be
inspected at least annually and cleaned
as necessary.

20.3.5 Роботи, які виконуються один раз
на 3 роки

  20.3.5 3 Yearly routine

20.3.5.1 Загальні положення   20.3.5.1 General

Нижченаведені перевірки та огляди
необхідно проводити з інтервалом не
більше ніж 3 роки.

  The following checks and inspections
shall be made at intervals of no more
than 3 years.

20.3.5.2 Резервуари та пневмобаки   20.3.5.2 Storage and pressure tanks

Необхідно проводити зовнішній огляд
усіх резервуарів на випадок корозії.
Необхідно злити з них воду, за
необхідності, почистити та провести
внутрішній огляд на випадок корозії.

За необхідності, необхідно провести
перефарбування та/або оновлення
антикорозійного захисту всіх
резервуарів.

  All tanks shall be examined externally for
corrosion. They shall be drained, cleaned
as necessary and examined internally for
corrosion.

All tanks shall be repainted and/or have
the corrosion protection refurbished, as
necessary.

20.3.5.3 Запірні засувки водоживильників,
сигнальні та незворотні клапани

 
20.3.5.3 Water supply stop valves, alarm
and non-return valves

Необхідно оглянути та, за необхідності, замінити або All water supply stop valves, alarm and non-return
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відремонтувати всі запірні засувки

водоживильників, сигнальні та незворотні клапани.

20.3.6 Роботи, які виконуються один раз
на 10 років

  valves shall be examined and replaced or overhauled

as necessary.

20.3.6 10 yearly routine

3 інтервалом не більше ніж 10 років необхідно

очищати та оглядати зсередини усі резервуари для

зберігання води, а також всі елементи, які

приєднано до них.

  At no more than 10 year intervals, all storage tanks

shall be cleaned and examined internally and the

fabric attended to as necessary.

      

 

 

ДОДАТОК А (довідковий)
 

ANNEX A (normative)

КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПОВИХ
ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ

ПРИМІЩЕНЬ

 
CLASSIFICATION OF TYPICAL HAZARDS

В таблицях А.1 - А.3 представлено списки

базової класифікації пожежонебезпечних

приміщень. Ними необхідно користуватися

також як посібниками у разі визначення класу

приміщень, про які окремо не згадано. Цими

таблицями потрібно користуватися разом з

положеннями 6.2.

 
Tables A1, A.2 and A.3 contain lists of minimum hazard

classification. They shall also be used as guidance for

occupancies not specifically mentioned. They shall be read in

conjunction with 6.2.

 

Таблиця А.1 - Приміщення з низькою пожежною небезпекою (LH)

Table A.1 - Light Hazard occupancies

Школи та інші освітні заклади (деякі приміщення), див. 6.2.1 Офіси (деякі

приміщення), див. 6.2.1 В'язниці

Schools and other educational institutions (certain areas) see 6.2.1 Offices

(certain areas) see 6.2.1 Prisons

 

 

 

 

 

 

Таблиця А.2- Приміщення з середнім ризиком виникнення пожежі ОН

Table A.2 - Ordinary Hazard occupancies

Предмети,
які

знаходяться
у

приміщенні,
або його тип
Occupancy

Група середньої пожежної небезпеки

Ordinary Hazard group

OH1 OH2 OH3 OH4

Скло та
кераміка
Glass and
ceramics

    Склозаводи glass factories  

Заводи з Заводи з виготовлення фарб,
https://antifire.ua
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Хімічні
речовини
Chemicals

Цементні
заводи Cement
works

виготовлення
фотоплівок

Photographic film

factories

миловарні заводи,
фотолабораторії, цехи з
нанесення лакофарбового
покриття на водній основі
Dyers works, soap factories,
photographic laboratories,
paint application shops, with
water based paint

 

Технічне
обладнання
Engineering

Заводи з
виготовлення
листового
металу Sheet
metal product
factories

Металообробка Metal
working

Заводи з виготовлення
радіоелектронного
обладнання, заводи з
виготовлення
радіообладнання, заводи з
виготовлення пральних
машин, цехи заводів з
виготовлення автомобілів

Electronics factories, radio
equipment factories, washing
machine factories, car
workshops

 

Продукти
харчування
та напої
Food and
beverages

  Бійні, м'ясопереробні
заводи, пекарні,
бісквітні фабрики,
пивоварні,
шоколадні фабрики,
кондитерські
фабрики,
молокозаводи

Abattoirs, meat,
factories, bakeries,
biscuit factories,
breweries, chocolate
factories,
confectionery, dairies,
factories

Заводи з виготовлення кормів
для тварин, круп'яні заводи,
заводи з виготовлення
сушених овочів та супів,
цукрові заводи Animal fodder
factories, corn mills, dehydrated
vegetable and soup factories,
sugar factories

Лікеро-
горілчані
заводи

Alcohol

distilleries

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. А.2

Предмети,
які

знаходяться у
приміщенні,
або його тип
Occupancy

Група середньої пожежної небезпеки Ordinary Hazard group

OH1 OH2 OH3 OH4

Різне

Miscellaneous

Лікарні, готелі,
бібліотеки (крім
книжкових
магазинів),
ресторани,
школи, офіси,
див. 6.2.1
Hospitals, hotels,
libraries
(excluding book
stores),
restaurants,
schools, offices,
see 6.2.1

Лабораторії
(фізичні), пральні,
автостоянки, музеї
Laboratories
(physical), laundries,
car parks, museums

Радіостудії (малі), залізничні
станції, машинне (технічне)
відділення,
сільськогосподарські
приміщення

Broadcasting studios (small),
railway stations, plant
(technical) room, farm building

Кінотеатри і
театри,
концертні зали,
тютюнові
фабрики,
кіностудії

Cinemas and
theatres, concert
halls, tobacco
factories, Film
and TV,
Production,
Studio

Папір Paper    
Палітурні майстерні,
картонажні фабрики,

Заводи з
переробки
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паперові фабрики

Book binding factories,
cardboard factories, paper
factories

макулатури
Waste paper
processing

Магазини та
офіси

Shops and

offices

Приміщення
для оброблення
даних
(комп'ютерні
класи, за
винятком
приміщень для
зберігання
приладів
накопичення
інформації на
магнітній
стрічці), офіси,
див. 6.2.1

Data processing
(computer room,
excluding tape
storage), offices,
see 6.2.1

  Універмаги, торгові центри
Department stores, shopping
centre

Виставкові
зали (а)
Exhibition halls

 

Продовження табл. А.2

 

 

Предмети, які
знаходяться у
приміщенні,
або його тип
Occupancy

Група середньої пожежної небезпеки Ordinary Hazard group

OH1 OH2 OH3 OH4

Тканини та
одяг Textiles
and clothing

 
Фабрики для
пошиття шкіряних
виробів

Leather goods

factories

Фабрики з виготовлення
килимів (за винятком
килимів з гуми та пінопласту),
тканини та одягу,
текстильних виробів, взуттєві
фабрики (крім виробів з
пластмаси та гуми),
трикотажні фабрики, льняні
фабрики, фабрики з
виготовлення матраців (крім
виробів з пінопласту), швейні
фабрики, ткацькі фабрики,
фабрики для пошиття
шерстяних та камвольних
виробів

Carpet factories (excluding
rubber and foam plastics),
cloth and clothing factories,
fibre board factories, footwear
factories (excluding plastics
and rubber), knitting factories,
linen factories, mattress
factories (excluding foam
plastics), sewing factories,
weaving mills, woolen and
worsted mills

Бавовнопрядильні
фабрики, заводи з
переробки льону,
заводи з
переробки
коноплі

Cotton mills, flax
preparation plants
hemp, preparation
plants

Лісоматеріали
і деревина
Timber and
wood

   
Деревообробні заводи,
меблеві фабрики (за
відсутності пінопласту),
меблеві виставкові зали,
заводи з виготовлення
оббивки (за відсутності
пінопласту) Woodworking
factories, furniture factories
(without foam plastics),
furniture showrooms,

Лісопильні заводи,
заводи з
виготовлення
фанери Saw mills
plywood factories
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upholstery (without foam
plastics) factories

Примітка. За наявності у приміщеннях класів ОН1 та ОН2 фарбувальних або інших ділянок, які мають високу пожежну навантагу, їх потрібно

розглядати як приміщення класу ОН3.

Note Where there is painting or other similar high f ire load areas in a OH1 or OH2 occupancy, they should be treated as OH3.

(а) Необхідно враховувати надлишкову незайнятість. (a) Excessive clearance shall be taken into consideration.

 

Таблиця А.3 - Виробничі приміщення з високою пожежною небезпекою HHP

Table A.3 - High Hazard Process occupancies

HHP1 HHP2 HHP3 HHP4

Виробництво килимів та

лінолеуму

Виробництво дров Виробництво нітра- Виробництво

Floor cloth and linoleum

manufacture

для розпалювання ту целюлози феєрверків

  Fire lighter Cellulose nitrate Firework

  manufacture manufacture manufacture

Виробництво смол, лампової

сажі та

Перегонка смоли, Гумові шини для  

скипидару, замінників гуми,

деревин

депо для автобусів, легкових автомобі-  

ного волокна, сірників, цехи з

нане

порожніх вантажівок лів та вантажівок,  

сення лакофарбових

покриттів з

та залізничних ва виробництво піноп  

використанням розчинників,

заводи з

гонів, заводи з виго ласту, який має  

виготовлення холодильників,

дру

товлення воскових та коефіцієнт матеріа  

карні, заводи з виготовлення

кабелів,

парафінових свічок, лу М3 (таблиця В.1),  

матеріали яких горять

подібно до

приміщення для па пориста гума та ви  

поліетилену/поліпропілену/

полісти

пероробних машин, роби з неї (за ви  

ролу, крім приміщень групи

ОН3; за

фабрики з виготов- нятком виробів, які  

води з виготовлення

металевих та

лення килимів, вклю- мають коефіцієнт  

пластмасових виробів (за чаючи вироби з гуми матеріалу М4 (таб  
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винятком

пористих пластмас), які

горять подіб

та пінопласту, лісо лиця В.1)  

но до поліетилену/

поліпропілену/по

пильні заводи,вироб Rubber tires for cars  

лістиролу, крім приміщень

групи

ництво and lorries, manufac  

ОН3; заводи з виготовлення

гумових

деревинно-стружко- ture of material factor  

виробів, синтетичного

хімічного во

вих плит (примітка), M3 (see Table B.1)  

локна (крім акрилового),

мотузок, ки

виробництво фарб, foam plastics, foam  

лимів із вмістом не пористих

пласт

пігментів та лаків rubber and foam rub  

мас, взуттєві фабрики,

включаючи

Tar distilling, depots ber goods, manufac  

такі, де використовуються

пластмаса

for buses, un-laden ture (excluding M4  

та гума lorries and railway see Table B.1)  

Resin, lamp black and

turpentine ma

carriages, candle wax    

nufacture, rubber substitute

manufac

and paraffin    

ture wood wool manufacture,

match

manufacturers, paper    

manufacturers, paint

application shops

machine halls, carpet    

with solvent, refrigerator

factories prin

factories including,    

ting works, cable factories for

PP/PE/PS

rubber and foam    

or similar burning,

characteristics other

plastics saw mill,    

than OH3, injection moulding

(plastics)

chipboard    

for PP/PE/PS or similar

burning cha

manufacturing (note),    

racteristics other than OH3,

plastics

paint, colour and    
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factories and plastic goods

(excluding

varnish manufacture    

foam plastics) for PP/PE/PS or

similar

     

burning, characteristics other

than OH3,

     

rubber goods factories,

synthetic fibre

     

factories (excluding acrylic),

rope facto

     

ries, carpet factories including,

unex-

     

panded plastics, footwear

factories

     

including plastics and rubber      

Примітка. Може існувати необхідність додаткового захисту

об'єкта.

 

Note Additional object protection can be necessary.  

 

 

ДОДАТОК В (обов'язковий)
 

ANNEX B (normative)

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ
МАТЕРІАЛІВ СКЛАДОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

  METHODOLOGY FOR CATEGORIZING
STORED GOODS

В.1 Загальні положення   B.1 General

Примітка. Загальна пожежонебезпечність складованої

продукції (виробів разом із упаковкою) залежить від

інтенсивності виділення нею тепла (кВт), яка, у свою чергу,

залежить від теплоти згоряння (кДж/кг) та швидкості горіння

(кг/с).

Теплота згоряння визначається природою матеріалу

або матеріалів, з яких виготовлено продукцію.

Швидкість горіння визначається як природою

матеріалів, так і їх формою.

Матеріал необхідно проаналізувати з метою

визначення його коефіцієнта. За необхідності, під час

визначення категорії коефіцієнт матеріалу

допускається змінювати залежно від форми виробів.

Якщо жодні зміни не потрібні, коефіцієнт матеріалу є

єдиним критерієм визначення категорії.

 
Note The overall f ire hazard of stored goods (def ined as a

product and its packaging) is a function of its heat release rate

(kW) which in turn is a function of its heat of combustion

(kJ/kg) and its burning rate (kg/sec).

The heat of combustion is determined by the material

or mix of materials in the goods. The burning rate is

determined by both the materials involved and the

configuration of the material.

The material shall be analysed to determine a

material factor. Where necessary the material factor

shall be modified according to the configuration of

the goods to determine the category. If no

modification is required, the material factor shall be

the sole determinant of the category.

В.2 Коефіцієнт матеріалу М   B.2 Material factor (M)

В.2.1 Загальні положення   B.2.1 General

Якщо вироби виготовлено з декількох матеріалів, то

для визначення коефіцієнта матеріалу необхідно

користуватися рисунком В.1. Під час користування

рисунком В.1 складовану продукцію необхідно

розглядати у сукупності з її пакувальними

 
Figure B.1 shall be used to determine the material

factor when goods consist of mixtures of materials.

When using Figure B.1, the stored goods shall be

considered to include all packaging and pallet
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матеріалами та матеріалами піддону. Для такої оцінки

коефіцієнт матеріалу для гуми необхідно приймати

таким самим, як і для пластмаси.

Для визначення категорії необхідно використовувати

такі чотири коефіцієнти матеріалу:

material. For the purpose of this evaluation, rubber

shall be treated in the same way as plastic.

The following four material factors shall be used in

determining the category:

В.2.2 Коефіцієнт матеріалу 1   B.2.2 Material Factor 1

Негорючі вироби у горючій упаковці та продукти

низької або середньої горючості у горючій

(негорючій) упаковці. Нижче наведено види виробів з

низьким вмістом пластмас:

- вироби з вмістом не пористих пластмас менше ніж 5

% (мас) (включаючи піддон);

- продукція з вмістом пористих пластмас менше ніж 5

% (об).

 
Non-combustible products in combustible packaging

and low or medium combustibility products in

combustible/non-combustible packaging. Products

having little plastic content as defined below:

-      unexpanded plastics content less than 5% by mass

(including the pallet);

-     expanded plastics content less than 5% by volume.

ПРИКЛАДИ:   EXAMPLE:

- металеві частини у картонній упаковці або без неї,

встановлені на дерев'яні піддони;

- порошкоподібні харчові продукти у мішках;

 
- metal parts with/without cardboard packaging on

wood pallets;

- powdered foods in sacks;

 

 

- консервовані продукти;

- натуральні тканини;

- вироби зі шкіри;

- дерев'яні вироби;

- керамічні вироби у картонних/дерев'яних ящиках;

- металеві інструменти у картонній/дерев'яній

упаковці;

- пластикові та скляні пляшки з негорючою рідиною у

картонній коробці;

- крупні електроприлади (у несуцільній упаковці).

 
-      canned foods;

-      non-synthetic cloth;

-      leather goods;

-     wood products;

-      ceramics in cardboard/wood cases;

-      metal tools in cardboard/wood packaging;

-      cartonned plastic or glass bottles of non-flammable

liquids;

-      large electrical appliances (with little packaging).

 

1 - коефіцієнт матеріалу 1 (material factor 1); 2 - коефіцієнт матеріалу 2 (material factor 2); 3 - коефіцієнт матеріалу 3 (material factor 3); 4 - коефіцієнт матеріалу

4 (material factor 4); х - вміст пористих пластмас, % (об) (by volume of expanded plastic); y - вміст непористих пластмас, % (мас) (by mass of unexpanded plastic)

Рисунок B.1 - Коефіцієнт матеріалу

Figure B.1 - Material factor

В.2.3 Коефіцієнт матеріалу 2   B.2.3 Material factor 2

Вироби з більшим вмістом потенційних джерел

енергії ніж продукція з коефіцієнтом матеріалу 1,

наприклад, вироби, які містять пластмаси у більшій

кількості ніж показано на рисунку 1.

ПРИКЛАДИ:

- дерев'яні або металеві меблі з пластмасовими

сидіннями;

- електрообладнання з пластмасовими частинами

або у пластмасовій упаковці;

- електричні кабелі на котушках або у картонних

коробках;

-синтетичні тканини.

 
Goods having a higher energy content than

Material factor 1 goods, for instance those

containing plastics in greater quantities as

defined in Figure B.1.

EXAMPLE:

-        wood or metal furniture with plastic seats;

-      electrical equipment with plastic parts or

packaging;

-         electric cables on reels or in cartons;

-         synthetic fabrics.
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В.2.4 Коефіцієнт матеріалу 3   B.2.4 Material factor 3

Матеріали, які складаються переважно з непо- ристих

пластмас (рисунок В.1), або матеріали з аналогічним

вмістом потенційних джерел енергії.

 
Materials which are predominantly

unexpanded plastic (see Figure B.1) or

materials of a similar energy content.

ПРИКЛАДИ:

- автомобільні акумулятори, не заповнені

електролітом;

- пластмасові портфелі;

- персональні комп'ютери;

-чашки та столові прилади з непористих пластмас.

  EXAMPLE:

-        car batteries with no electrolyte;

-        plastic brief cases;

-        personal computers;

-        unexpanded plastic cups and cutlery.

В.2.5 Коефіцієнт матеріалу 4   B.2.5 Material factor 4

Матеріали, які складаються переважно із пористих

пластмас (понад 40 % (мас)), або матеріали з

аналогічним вмістом потенційних джерел енергії

(рисунок В.1).

 
Materials which are predominantly expanded

plastic (more than 40% by volume) or materials

of a similar energy content (see Figure B.1).

ПРИКЛАДИ:

- пінопластові матраци;

- упаковка з пінополістиролу;

- поролонова оббивка.

 
EXAMPLE:

- foam mattresses;

- expanded polystyrene packaging;

- foam upholstery.

В.3 Конфігурація зберігання   B.3 Storage configuration

В.3.1 Вплив конфігурації зберігання   B.3.1 Effect of storage configuration

Після визначення коефіцієнта матеріалу необхідно

встановити форму зберігання згідно зі стовпчиком 1

таблиці В.1, щоб визначити категорію, яка найбільше

відповідає даному випадку. Якщо відповідну

категорію вказано також у таблиці С.1, необхідно

приймати більше з двох значень.

 
After determining the material factor, the

storage configuration shown in Column 1 of

Table B.1 shall be referred to determine the

most appropriate Categorization. If an

appropriate category is also given in Table C.1

the higher of the two values shall be used.

 

 

Таблиця B.1 - Категорія залежно від конфігурації зберігання

Table B.1 - Categories as a function of storage configuration

Конфігурація зберігання

Storage conf iguration

Коефіцієнт матеріалу

Material Factor

1 2 3 4

Незахищені пластмасові

контейнери, в яких

зберігаються негорючі

матеріали Exposed plastic

container with

noncombustible contents

Кат./Cat. I, II, III Кат./Cat. I, II, III Кат. /Cat I, II, III Кат. /Cat IV

Незахищена пластмасова

поверхня з матеріалу,

непориста Exposed plastic

surface - unex- panded

Кат. /Cat. III Кат. /Cat III Кат. /Cat III Кат. /Cat IV
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Незахищена пластмасова

поверхня з пористого

матеріалу Exposed plastic

surface - expanded

Кат. /Cat. IV Кат. /Cat IV Кат. /Cat IV Кат. /Cat IV

Відкрита структура Open

structure
Кат./Cat. II Кат. /Cat II Кат. /Cat III Кат. /Cat IV

Матеріали у вигляді блоків

Solid block materials
Кат./Cat. I Кат. /Cat I Кат. /Cat II Кат. /Cat IV

Гранульовані та

порошкоподібні матеріали

Granular or powdered material

Кат./Cat. I Кат. /Cat II Кат. /Cat II Кат. /Cat IV

Без певної конфігурації

зберігання

No special configuration

Кат./Cat. I Кат. /Cat II Кат. /Cat III Кат. /Cat IV

Примітка. Опис конфігурацій зберігання наведено у В.3.2 - В.3.8. Note See B.3.2 to B.3.8 for explanations of the storage conf igurations.

            

 

 

 

Форму зберігання згідно з таблицею визначають так.
 

The storage configurations in the table are as follows:

В.3.2 Незахищені пластмасові контейнери,
в яких зберігаються негорючі матеріали

  B.3.2 Exposed plastic container with non-
combustible content

Викладене тут стосується тільки пластмасових

контейнерів, у яких зберігаються негорючі рідини або

тверді речовини, які перебувають у безпосередньому

контакті з контейнером.

 
This applies only to plastic containers containing non-

combustible liquids or solids in direct contact with the

container

Примітка. Ця форма зберігання не поширюється на металеві

частини у пластмасових ящиках для зберігання.
 

Note This conf iguration does not apply to metal parts in plastic storage

boxes.

Категорія I: контейнери з негорючими рідинами;

Категорія II: невеликі (не більше ніж 50 л) контейнери з

негорючими твердими речовинами;

  Category I: Containers with non-combustible liquids;

Category II: Small (≤50 l) containers with non- combustible

solids;

Категорія III: великі (понад 50

л) контейнери з негорючими

твердими речовинами.

  Category III: Large (> 50 l) containers with non- combustible

solids.

ПРПРИКЛАДИ:

63   пластикові пляшки з

безалкогольними напоями або

рідинами із вмістом спирту

менше ніж 20 %;

64  пластикові баки та ящики

з інертними

порошкоподібними

матеріалами, наприклад,

тальком.

  EXAMPLE:

-     plastic bottles of soft drinks or liquids with less than 20%

alcohol,

-     plastic tubs or drums of inert powder such as talcum.

Примітка. Негорючі матеріали, які

містяться в контейнерах,

поглинають тепло і тим самим

знижують швидкість горіння

контейнерів. Рідини діють

ефективніше ніж тверді речовини,

оскільки вони краще проводять

тепло.

 
Note The non-combustible contents act as a heat sink and reduce the

rate of burning of the containers. Liquids are more effective than solids

since they conduct heat more eff iciently.

https://antifire.ua

https://antifire.ua
https://antifire.ua
https://antifire.ua


В.3.3 Незахищена
пластмасова поверхня з
матеріалу, непориста

  B.3.3 Exposed plastic surface - unexpanded

Категорію необхідно

підвищувати до III або IV, якщо

продукція має відкриті

пластикові поверхні, які

знаходяться з одного або

декількох боків виробів або

складають понад 25 % усієї

площі поверхні.

 
The category shall be increased to III or IV when the

commodity has exposed plastic surfaces comprising one or

more sides or more than 25% of the surface area.

ПРИКЛАДИ:

- металеві частини у

контейнерах з

полівінілхлориду;

- консерви в бляшаних банках

в термоусадній упаковці.

Iнформацію щодо

поліпропіленових і

поліетиленових контейнерів

наведено у розділі G.8.

  EXAMPLE:

- metal parts in PVC storage bins;

- shrink wrapped tinned foods.

For polypropylene and polyethylene storage bins, see G.8.

В.3.4 Незахищена
пластмасова поверхня з
пористого матеріалу

Відкриті пористі пластмаси

більш небезпечні ніж

непористі пластмаси. Їх

необхідно відносити до

категорії IV.

  B.3.4 Exposed plastic surface - expanded

Exposed expanded plastics are more severe than unexposed

plastics. They shall be treated as Category IV.

В.3.5 Відкрита структура   B.3.5 Open structure

Матеріали, які мають дуже

відкриту структуру, як

правило, більш

пожежонебезпечні ніж

матеріали із закритою

структурою. Велика площа

поверхні поряд із легкістю

доступу повітря сприяє

інтенсивному горінню.

Збільшення

пожежонебезпечності може

бути особливо істотним у

випадку звичайних горючих

матеріалів.

ПРИКЛАД:

- картон має коефіцієнт

матеріалу 1;

- плоскі аркуші картону

належать до категорії I;

- порожні картонні ящики

належать до категорії II (через

легкість доступу повітря);

 
Materials having very open structures generally present a

higher hazard than materials with a closed structure. The

high surface area together with high air access encourages

rapid burning.

The increase in hazard can be very substantial particularly

with ordinary combustibles.

EXAMPLE:

- cardboard has a Material Factor of 1;

- in card flats it is Category I;

-in empty boxes assembled it is Category II (due to ready air

access);

- рулони картону, які зберігаються

вертикально, належать до категорії

III або вище (особливий ризик)

залежно від способу складування

(зсунуті впритул, перев'язані або

неперев'язані тощо).

 
- in rolls stored vertically it is either

Category III or greater (Special Risk)

depending on the storage method

(closely stacked, banded or

unbanded etc.).

В.3.6 Матеріали у вигляді

блоків

  B.3.6 Solid block materials
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Матеріали у формі блоків мають

невисоке співвідношення між

площею та об'ємом/масою. Це

зменшує швидкість горіння та дає

змогу знизити категорію.

 
Materials in solid block form have a

low surface area to volume/mass ratio.

This reduces the burning rate and

permits a reduction in category.

ПРИКЛАД:

- блоки твердої гуми, вінілова

плитка для підлоги, яка зберігається

у формі блоків.

  EXAMPLE:

- blocks of solid rubber, vinyl floor tiles

in block storage.

Примітка. Ця форма зберігання не

поширюється на блоки пористих

пластмас (категорія IV).

 
Note This conf iguration does not apply to

blocks of expanded plastics (Category IV).

В.3.7 Гранульовані або
порошкоподібні матеріали

  B.3.7 Granular or Powdered

materials

Примітка 1. Гранульовані матеріали, за

винятком пористих пластмас, які можуть

переходити у рідкий стан під час горіння,

сприяють зниженню інтенсивності

горіння, і тому є менш

пожежонебезпечними ніж ті самі

матеріали у звичайному стані.

 
Note 1 Granular materials excluding

expanded plastics that will spill out during a

f ire tend to smother the f ire and are thus

less hazardous than their basic material

counterparts.

ПРИКЛАД:

- гранули пластмаси, які

використовуються для заливання у

форми, в картонних ящиках.

  EXAMPLE:

- plastic granules used for injection

moulding stored in cardboard boxes.

Примітка 2. Ця конфігурація зберігання не

поширюється на стелажне складування.
 

Note 2 This conf iguration does not apply to

rack storage.

В.3.8 Без певної форми

зберігання

  B.3.8 No special configuration

Продукція, яка не має жодної з

описаних вище характеристик,

наприклад, товари в картонних

коробках.

  Goods that have none of the above

characteristics, e.g. cartonned goods.

         

 

ДОДАТОК C (обов'язковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
СКЛАДОВАНИХ ВИРОБІВ І

КАТЕГОРІЇ

  ANNEX C (normative)

ALPHABETICAL LISTING OF STORED PRODUCTS
AND CATEGORIES

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

Порядок викладення інформації у таблиці змінено з

метою її подання у порядку, який відповідає українській

абетці. З метою полегшення пошуку на перші місця у

чарунках першого стовпчика таблиці поставлено слова,

які характеризують матеріал або його основні

характеристики або призначення.
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Таблицею С.1 потрібно користуватися для

визначення категорії матеріалів складованої

продукції, яка зберігається в упаковці з

піддонами або без них, якщо

пожежонебезпечність упаковки або піддонів не

вища за пожежонебезпечність картонного ящика

або упаковки з одним шаром гофрованого

картону.

 
Table C.1 shall be used to determine the category of

stored products where any packaging, with or

without pallets, is no more hazardous than a

cardboard box or a single layer of corrugated

cardboard wrapping.

Таблиця С.1 - Складована продукція та категорії

Table C.1 - Stored products and categories

Продукція Product Категорія

Category

Коментарі Comments

Бавовна в тюках Cotton, baled II Можуть знадобитися особливі заходи, наприклад, збільшення площі

для розрахунку Special measures, such as an increased area of

operation, may be necessary

Борошно Flour II У мішках або паперових пакетах In sacks or paper bags

Вапняк твердий Rags II Насипом і в тюках Loose or baled

Взуття Shoes II Вміст пластмаси не менше ніж 5 % (мас) ≤ 5 % by mass of plastic

Взуття Shoes III Вміст пластмаси понад 5 % (мас) With plastic > 5 % by mass

Віск (парафін) Wax (paraffin) IV  

Вугілля деревне Charcoal II За винятком імпрегнованого деревного вугілля Excluding

impregnated charcoal

В'яжучі речовини Adhesives III За наявності горючих розчинників потрібен спеціальний захист

With flammable solvents special protection required

В'яжучі речовини Adhesives I Без розчинників Without solvent

Деревина Wood   Див. ліс See timber

 

 

 

Продовження табл. С.1

Продукція Product Категорія

Category

Коментарі Comments

Деревина, деревинно-стружкові плити,

фанера Wood, chipboard, plywood
II Зберігаються горизонтально, за винятком провітрюваних штабелів

Stored flat, excluding ventilated stacks

Деревинна маса Wood pulp II У вигляді тюків Baled

Деревинне волокно Wood wool IV У вигляді тюків Baled

Джгут Jute II  

Добрива тверді Fertilizer, solid II Можуть знадобитися особливі заходи May require special measures

Доріжки з кокосовим наповненням

Coconut matting

II  
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Дошка ламінована Laminated board II  

Електроприлади Electrical appliances I Виготовлені переважно з металу із вмістом пластмаси не більше ніж

5 % (мас)

Predominantly metal construction with ≤ 5 % by mass ofplastic

Електроприлади Electrical appliances III Інші Others

Елементи гальванічні з рідким

електролітом

Batteries, wet cell

II Порожні пластмасові акумулятори потребують особливого захисту

Empty plastic accumulators require special protection

Елементи гальванічні сухі Batteries, dry

cell
II  

Еспарто Esparto III Не запакований або в тюках Loose or baled

Жаровні (барбекю) Firelighters

(barbecue)
III  

Зерно Grain I В мішках In sacks

Зернові культури Cereals II В ящиках Boxed

Кабель та провід електричні Electrical

cable or wire
III У разі зберігання на стелажах потрібні внутрішньо-стелажні

спринклери

Storage in racks requires in-rack sprinklers

Канцелярські вироби Office material III  

 

 

 

Продовження табл. С.1

Продукція Product Категорія

Category

Коментарі Comments

Картон (усіх типів) Cardboard (all types) II Зберігається пласкими листами Stored flat

Картон (крім гофрованого) Cardboard

(except corrugated)
II У рулонах, які зберігаються у горизонтальному положенні

Rolls stored horizontally

Картон (крім гофрованого) Cardboard

(except corrugated)
III У рулонах, які зберігаються у вертикальному положенні

Rolls stored vertically

Картон (гофрований) Cardboard

(corrugated)
III У рулонах, які зберігаються у горизонтальному положенні

Rolls stored horizontally

Картон (гофрований) Cardboard

(corrugated)
IV У рулонах, які зберігаються у вертикальному положенні

Rolls stored vertically

Картонні коробки Cardboard cartons III Порожні, для важкої ваги, готові ящики Empty, heavyweight, made up

boxes

Картонні коробки Cardboard cartons II Порожні, для легкої ваги, готові ящики Empty, lightweight, made up

boxes
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Картонні листи навощені Cartons, waxed,

flats
II  

Картонні листи навощені у вигляді

готових виробів Cartons, waxed, made-up
III  

Керамічні вироби Ceramics I  

Килими без синтетичних матеріалів

Carpets, without plastic

II У разі зберігання на стелажах потрібні внутрішньо-

стелажні спринклери

Storing in racks requires in-rack sprinklers

Килимова плитка Carpet tiles III  

Книги Books II  

Кондитерські вироби Confectionery II  

Корка Cork II  

Лінолеум Linoleum III  

Ліс непиляний Timber, un-sawn II  

 

 

 

Продовження табл. С.1

Продукція ProductКатегорія
Category

Коментарі Comments

Ліс пиляний Timber, sawn III Складений у вигляді провітрюваних штабелів In ventilated stacks

Ліс пиляний Timber, sawn II Складений у вигляді непровітрюваних штабелів Not in ventilated

stacks

Льняні вироби

Flax

II Можуть знадобитися особливі заходи, наприклад, збільшення

площі для розрахунку Special measures, such as an increased area of

operation, may be necessary

Матраци

Mattresses

IV Із вмістом пористої пластмаси With expanded plastic

Матраци

Mattresses

II Крім таких, які містять пористу пластмасу Other than expanded

plastics

Меблі дерев'яні

Furniture, wooden

II  

Меблі оббиті

Furniture, upholstered

II З природного волокна та матеріалів, за винятком пластмаси

With natural fibres and materials but excluding plastics

Металеві вироби

Metal goods

I  

Мило рідке II  
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Soap, water soluble

Мотузки зі штучних волокон

Rope synthetic

II  

М'ясо

Meat

II Охолоджене або заморожене Chilled or frozen

Одяг

Clothes

II  

Паперова маса

Paper, pulp

II У вигляді рулонів і тюків Rolled or baled

Папір

Paper

II Аркуші, розташовані горизонтально Sheets stored horizontally

Папір

Paper

III Маса менше ніж 5 кг/100 м2 (наприклад, папірусний папір), що

зберігається у вигляді горизонтально розташованих рулонів

Mass 2, (e.g. tissue paper), rolls stored horizontally

Папір

Paper

IV Маса менше ніж 5 кг/100 м2 (наприклад, папірусний папір), який

зберігається у вигляді вертикально розташованих рулонів

Mass 2, (e.g. tissue paper), rolls stored vertically

 

 

Продовження табл. С.1

Продукція ProductКатегорія
Category

Коментарі Comments

Папір Paper III Маса не менше ніж 5 кг/100 м2 (наприклад, газетний папір), який

зберігається у вигляді вертикально розташованих рулонів

Mass ≥ 5 kg/100 m2, (e.g. newspaper), rolls stored vertically

Папір Paper II Маса не менше ніж 5 кг/100 м2 (наприклад, газетний папір), який

зберігається у вигляді горизонтально розташованих рулонів

Mass ≥ 5 kg/100 m2, (e.g. newspaper), rolls stored horizontally

Папір (макулатура) Paper, waste III Можуть знадобитися особливі заходи, наприклад, збільшення

площі для розрахунку Special measures may be necessary, such as an

increased area of operation.

Папір, покритий бітумом Paper,

bitumen coated
III  

Парусина, просочена смолою Canvas,

tar-impregnated
III  

Пергамін Asphalt paper II В рулонах, розташованих горизонтально In horizontal rolls

Пергамін Asphalt paper III В рулонах, розташованих вертикально In vertical rolls

Пиво Beer I  

Пиво Beer II Контейнери в дерев'яних ящиках Containers in wooden crates

Плетені вироби Wicker work III  
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Плита деревинно-волокниста

Fibreboard
II  

Подушки Pillows II Пір'яні або пухові Feather or down

Покрівельний матеріал у рулонах

Roof felt in rolls

II Зберігання у горизонтальному положенні Horizontal storage

Покрівельний матеріал у рулонах

Roof felt in rolls

III Зберігання у вертикальному положенні Vertical storage

Посуд (фаянсовий) Crockery I  

 

 

 

Продовження табл. С.1

Продукція ProductКатегорія
Category

Коментарі Comments

Продукти консервовані Foods, tinned I У картонних ящиках та піддонах In cardboard boxes and trays

Продукти харчування Foodstuffs II У мішках In sacks

Прядиво

Hemp

II Можуть знадобитися особливі заходи, наприклад, збільшення площі

для розрахунку Special measures, such as an increased area of

operation, may be necessary

Рослинні волокна Vegetable fibres II Можуть знадобитися особливі заходи, наприклад, збільшення площі

для розрахунку Special measures such as an increased area of

operation may be necessary

Сажа вуглецева

Carbon black

III  

Свічки

Candles

III  

Сірники

Matches

III  

Скловолокно

Glass fibre

I Не запаковане Un-fabricated

Скляні вироби

Glassware

I Порожні Empty

Смоли Resins III За винятком горючих рідин Excluding flammable liquids

Спиртні напої

 Alcohol

I Вміст алкоголю не більше ніж 20 % ≤ 20 % degree proof of alcohol

Спиртні напої

Alcohol

III Вміст алкоголю понад 20 %, лише у пляшках, в інших випадках

(додаток G)

> 20 % degree proof of alcohol only in bottle others see Annex G
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Сухе молоко

Milk powder

II В пакетах і мішках In bags or sacks

Текстильні вироби Textiles   Див. тканини See cloth

Тканина синтетична

Cloth, synthetic

III Зберігаються у формі пласких листів Stored flat

Тканина шерстяна та бавовняна

Cloth, wool or cotton

II  

Трикотажні вироби Knitwear II Див. тканини See cloth

 

 

Продовження табл. С.1

Продукція Product Категорія

Category

Коментарі Comments

Тютюн Tobacco II Листя та готові вироби Leaf and finished goods

Фанера у вигляді одношарових листів

Wood veneer sheets
III  

Фарби Paints I На водній основі Water based

Хутряні вироби Furs II Запаковані в ящиках Flat in boxes

Целюлоза Cellulose II В тюках, без нітритів та ацетатів Baled, without nitrite and acetate

Целюлозна маса Cellulose pulp II  

Цукор Sugar II У пакетах і мішках In bags or sacks

Шини, які зберігаються у

горизонтальному положенні Tyres stored

horizontally

IV На шини, які зберігаються у горизонтальному положенні та у

підвішеному стані, вимоги цього стандарту не поширюються

Tyres stored vertically, in racks, are not covered by this European

Standard

Льон Linen II  

Шкіри Hides II  

Шкіряні вироби Leather goods II  

Шпагати/мотузки з натуральних волокон

String / rope natural fibres

II  

 

 

 

 

ДОДАТОК D

(обов'язковий)

 
ANNEX D (normative)
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ЗОНУВАННЯ СПРИНКЛЕРНИХ СЕКЦІЙ   ZONING OF SPRINKLER

INSTALLATIONS

D.1 Загальні положення   D.1 General

Цей додаток встановлює специфічні вимоги щодо

захисту будівель за допомогою спринклерних

систем у випадках, коли виконується зонування, і

поширюється лише на водозаповнені спринклерні

секції, які захищають приміщення класу ОН.

 
This annex specifies requirements particular

to the sprinkler protection of buildings when

zoning is adopted. It applies only to OH

sprinkler installations of the wet pipe type.

Примітка. Зонування не є обов'язковим, за винятком

випадків, передбачених у цьому стандарті (додатки Е та F).
 

Note Zoning is optional except where required

elsewhere in this standard (see annex E and annex F).

D.2 Зонування секцій   D.2 Zoning of installations

Водозаповнені спринклерні секції, які захищають

приміщення класу ОН, можуть бути зонованими або

незонованими.

Площа, яку контролює будь-який вузол керування

водозаповненої секції, що захищає приміщення

класу ОН, може перевищувати значення, вказане у

таблиці 17, з такими обмеженнями:

a)                  площа, яка захищається і яку контролює

будь-який вузол керування водозаповненою

секцією будь-якомого поверху, не повинна

перевищувати 12000 м2;

b)                секція повинна бути зонована відповідно до

вимог D.3;

c)                                   зоновані секції не повинні захищати

приміщення, клас небезпеки яких перевищує ОН3;

d) автостоянки та місця розвантаження та

зберігання продукції повинні захищатися окремою

незонованою секцією; е) усі поверхи будівлі повинні

захищатися спринклерною системою;

f) площа, яку контролює будь-який вузол керування,

не повинна перевищувати 120000 м2.

  Wet pipe Ordinary Hazard sprinkler

installations may be zoned or unzoned.

The protected floor area to be controlled by

any one wet control valve set in Ordinary

Hazard may exceed that shown in Table 17,

with the following restrictions:

a)    the protected floor area to be controlled by

any one wet control valve set on any one floor

shall not exceed 12 000 m2;

b)       the installation shall be zoned in

accordance with D.3;

c)     zoned installations shall not include any

hazard greater than OH3;

d)       car parks and areas involving the

unloading and storage of goods shall be on a

separate unzoned installation;

e)      the building shall be sprinkler protected

throughout on all floors;

f)   the protected floor area to be controlled by

any one control valve set shall not exceed 120

000 m2

D.3 Вимоги до зонованих секцій

D.3.1 Розміри зон

  D.3 Requirements for zoned
installations

D.3.1 Extent of zones

Площа поверху, яка припадає на одну зону, не

повинна перевищувати 6000 м2.

  The protected floor area per zone shall be no

greater than 6000 m2

 

 

D.3.2 Додаткові зональні запірні засувки

Подавання води до кожної зони повинна

контролювати окрема додаткова зональна запірна

засувка, встановлена в легкодоступному місці на

рівні поверху зони, яку вона контролює. Кожна

засувка повинна бути закріплена у відкритому

положенні та оснащена табличкою із зазначенням

площі, яку вона контролює.

  D.3.2 Zone subsidiary stop valves

Each zone shall be independently controlled by a

single zone subsidiary stop valve, installed in a

readily accessible position at the floor level of the

zone it controls. Each valve shall be secured open

and be labelled to identify the area of protection it

controls.

D.3.3 Промивні вентилі   D.3.3 Flushing Valves

У кожній зоні необхідно встановити вентиль

номінальним діаметром не менше ніж 20 мм, який

повинен знаходитись залежно від місцевих умов

або на кінці живильного трубопроводу, гідравлічно

 
Each zone shall be fitted with a valve no less than

20 mm nominal diameter, either on the end of the

distribution pipe hydraulically most remote from

the water supply, or on the end of each distribution
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найбільш віддаленого від водоживильника, або на

кінці кожного відгалуження живильного

трубопроводу. Випускний отвір вентиля повинен

бути обладнаний латунною заглушкою.

pipe spur, as appropriate. The valve outlet shall be

fitted with a brass plug cap.

D.3.4 Сигналізування   D.3.4 Monitoring

Зоновані спринклерні секції повинні бути

обладнані захищеними від несанкціонованого

втручання приладами для сигналізації про:

а) положення кожної запірної засувки (наприклад,

повністю відкрита або неповністю відкрита),

включаючи додаткові запірні засувки, які можуть

перекривати подавання води до спринклерів;

 
Zoned sprinkler installations shall be provided with

tamper-proof devices to monitor the status of:

a) each stop valve (i.e. either fully open or not fully

open), including subsidiary stop valves, capable of

interrupting the flow of water to sprinklers;

b) протік води до кожної зони безпосередньо за

допоміжною запірною засувкою кожної зони для

сигналізування про роботу кожної зони за

допомогою сигналізатора протоку води, здатного

визначати витрату, що дорівнює або перевищує

витрату, яку забезпечує будь-який окремий

спринклер;

c)                   протік води через кожен основний вузол

керування секцією.

 
b)water flow into each zone immediately

downstream of each zone subsidiary stop valve, to

indicate the operation of each zone, by means of a

water flow alarm switch capable of detecting a flow

equal to or greater than that from any single

sprinkler;

c) water flow through each main installation control

valve set.

D.3.5 Пристрої для перевірки та
зливання води із зони

  D.3.5 Zone test and drainage facilities

У кожній зоні безпосередньо за сигналізатором

протоку води необхідно встановити стаціонарні

пристрої для перевірки та зливання води. Пристрій

для перевірки повинен імітувати роботу будь-якого

одиничного спринклерного зрошувача. Необхідно

передбачити відповідний пристрій для відведення

води, яка зливається.

 
Permanent test and drainage facilities shall be

provided immediately downstream of the water flow

alarm switch on each zone. The test facility shall

simulate operation of any single sprinkler head.

Adequate provision shall be made for the disposal of

waste water.

 

 

D.3.6 Вузол керування секцією   D.3.6 Installation control valve set

Вузол керування зонованою спринклерною секцією

повинен мати дві запірні засувки, по одній з кожного

боку сигнального клапана, та байпасне з'єднання

того самого номінального діаметра в обхід усіх трьох

елементів, обладнане нормально закритою запірною

засувкою (рисунок D.1). Кожна з трьох запірних

засувок повинна бути обладнана захищеними від

несанкціонованого втручання пристроями для

моніторингу їх стану.

 
The control valve set of a zoned sprinkler installation

shall have two stop valves, one on each side of a

single alarm valve with a bypass connection of the

same nominal bore around all three valves, fitted

with a normally closed stop valve (see Figure D.1).

Each of the three stop valves shall be fitted with

tamper proof devices to monitor their status.

D.3.7 Контролювання стану та сигналізація
про стан секції

  D.3.7 Installation monitoring and alarms

Засоби сигналізації, передбачені D.3.4 і D.3.6, повинні

мати електричне з'єднання з приймально-

контрольною панеллю, встановленою в

легкодоступному місці у приміщенні. На цю панель

повинні виводитись такі сигнали та попередження:

 
The monitoring devices required by D.3.4 and D.3.6

shall be electrically connected to a control and

indicating panel, installed at an accessible location

on the premises, where the following indications

and warnings shall be given:

а) зелені світлові індикатори, які вказують на те, що

відповідна запірна засувка перебуває у правильному

робочому положенні;

 
a) green visual indicators to indicate that each

monitored stop valve is in its correct operational

position;

b) звукові пристрої та жовті світлові індикатори, які

вказують на те, що один або декілька вузлів

керування відкриті не повністю;

 
b) audible devices and amber visual indicators to

indicate that one or more control valve sets are not

fully open;

с) звукові пристрої та жовті світлові індикатори, які

вказують на те, що одна або декілька додаткових

зональних запірних засувок неповністю відкриті;

 
c) audible devices and amber visual indicators to

indicate that one or more zone subsidiary stop

valves are not fully open;
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d) звукові пристрої та жовті світлові індикатори, які

вказують на те, що статичний тиск у будь-якому

магістральному трубопроводі, що подає воду до

системи, упав на 0,5 бар або більше порівняно з

нормальним статичним тиском;

 
d) audible devices and amber visual indicators to

indicate that the static pressure in any trunk main

supplying the system has fallen to a value 0,5 bar or

more below the normal static pressure;

е) звукові пристрої та червоні світлові індикатори, які

вказують на те, що до секції надходить вода;
 

e) audible devices and red visual indicators to

indicate that water is flowing into the installation;

f) звукові пристрої та червоні світлові індикатори, які

вказують на те, що до однієї або декількох зон

надходить вода.

 
f) audible devices and red visual indicators to

indicate that water is flowing into one or more

zones.

На панелі індикації необхідно передбачити пристрої

для вимкнення звукових сигналів, але світлові

індикатори повинні продовжувати працювати доти,

доки секцію не буде повернуто в нормальний режим

очікування.

 
Facilities shall be provided at the indicator panel for

silencing the audible alarms but the visual

indicators shall continue to operate until the

installation is restored to the normal standby

condition.

 

Сигнали про пожежу та несправність повинні

подаватись у приміщення, де постійно перебувають

люди (додаток I).

Будь-яка зміна сигналу тривоги або несправності на

панелі після вимкнення звукового сигналу повинна

призводити до його поновлення доти, доки його не

буде вимкнено повторно або доки панель не буде

повернено до нормального режиму очікування.

 
Fire and fault signals shall be indicated at a

permanently manned location (see annex I).

Any change in the panel alarm or fault indication

after the audible alarm has been silenced shall

cause it to resume sounding until it is again

silenced or the panel reset to the normal standby

condition.

D.4 Структурна схема   D.4 Block plan

Якщо секцію розбито на зони, то на структурній схемі

об'єкта необхідно додатково позначити місця

розташування зональних контрольних клапанів.

 
Where installations are arranged in zones, the site

block plan shall additionally indicate the positions

of the zone control valves.

 

 

 

                                                            1 - до секції (to installation); 2 - засувки, запірна засувка розташована нижче (downstream stop valves plastic); 3 -

сигнальні клапани (alarm valves); 4 - вище розташована запірна засувка (upstream stop valves); 5 - від водоживильника (f rom water supply); 6 - пристрій

сигналізування про стан системи (installation monitoring facility); 7 - запірна засувка байпасного з'єднання (bypass stop valve); 8 - сигнальний пристрій

(alarm devices); 9 - приєднання для проведення випробувань (test connection)

Рисунок D.1 - Організація байпаса клапана вузла керування для секцій, розділених на зони,які захищають будівлі

Figure D.1 - Control valve bypass arrangement for zoned building installations

 

 

 

 

 

ДОДАТОК E

(обов'язковий)

 
ANNEXE

(normative)

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМ, ЯКІ
ЗАХИЩАЮТЬ ВИСОТНІ БУДИНКИ

  SPECIAL REQUIREMENTS FOR HIGH RISE
SYSTEMS
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Е.1 Загальні положення   E.1 General

Вимоги цього додатка поширюються на

спринклерні системи, які захищають

багатоповерхові будинки з різницею висот між

спринклерами, розміщеними на максимальній і

мінімальній висотах, понад 45 м.

 
The requirements of this annex shall be applied to the

sprinkler protection of multi-storey buildings with a

height difference between the highest and lowest

sprinkler exceeding 45 m.

Вимоги застосовуються до будівель, у яких є

приміщення класу пожежної небезпеки ОН3. Для

систем, які захищають висотні будинки,

приміщення в яких відповідають класу пожежної

небезпеки вище ніж ОН3, необхідно розробляти

спеціальні інженерні протипожежні рішення, а

також звертатися за рекомендаціями до фахівців.

 
The requirements are applicable to buildings

intended for use with occupancies where the hazard

is classified as no greater than OH3. Special fire

engineering solutions are needed for high rise

systems with hazards greater than OH3, and specialist

advice should be sought.

Е.2 Вихідні дані   E.2 Design criteria

Е.2.1 Група пожежної небезпеки   E.2.1 Hazard group

Спринклерні системи, які захищають висотні

будинки, повинні відповідати вимогам,

встановленим для приміщень із середньою

пожежною небезпекою групи III.

 
High rise sprinkler systems shall comply with the

requirements for Ordinary Hazard Group III protection.

Е.2.2 Поділ спринклерних систем, які
захищають висотні будинки

  E.2.2 Subdivision of high rise sprinkler
systems

Спринклерні системи, які захищають висотні

будинки, необхідно ділити на спринклерні секції з

таким розрахунком, щоб різниця висот між

спринклерами, розміщеними на максимальній і

мінімальній висоті в одній секції, не перевищувала

45 м (рисунки Е.1 та Е.2).

 
High rise sprinkler systems shall be sub-divided into

sprinkler installations such that the height difference

between the highest and lowest sprinkler on any one

installation does not exceed 45 m (see Figures E.1 and

E.2).

 

 

 

 

 

1 - резервуар (storage tank); 2 - багатоступінчастий насос (multistage pump); 3 - витратомір (flow meter); 4 - розрахункова точка

водопостачання (water supply datum point); 5 - вузол керування (із байпасом) (alarm valve station (with bypass arrangement)); 6 -

пристрої для перевірки та зливання води із зони (flow test and zone drainage); 7 - додаткова зональна запірна засувка (zone

subsidiary stop valve); 8 - сигналізатор протоку води (water flow alarm switch); 9 - спринклерний зрошувач (sprinkler head); 10 -

перевірочний кран сигналізатора протоку води та зональний зливний вентиль (water flow alarm switch rest valve and zone drain

valve)

Рисунок Е.1 - Типова схема системи, яка захищає висотний будинок, із подаванням води насосами

Figure E.1 - Typical layout of high rise system with pump supply

 

1 - резервуар (storage tank); 2 - багатоступінчастий насос (multistage pump); 3 - витратомір (flow meter); 4 - розрахункова точка водопостачання (water

supply datum point); 5 - вузол керування (із байпасом) (alarm valve station (with bypass arrangement)); 6 - пристрої для перевірки та зливання води із зони

(flow test and zone drainage); 7-додаткова зональна запірна засувка (zone subsidiary stop valve); 8-сигналізатор протоку води (water flow alarm switch); 9 -

спринклерний зрошувач (sprinkler head); 10 - перевірочний кран сигналізатора протоку води та зональний зливний вентиль (water flow alarm switch rest

valve and zone drain valve)

Рисунок Е.2 - Типова схема системи, яка захищає висотний будинок, з напірними резервуарами та насосами-підвищувачами

Figure E.2 - Typical layout of high rise system with gravity tanks and booster pumps

 

 

Е.2.3 Статичний тиск води на незворот-
них і сигнальних клапанах

  E.2.3 Standing water pressures at
non-return and alarm valves
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Мінімальний статичний тиск води на вхідних

патрубках усіх незворотних і сигнальних

клапанів повинен не менше ніж в 1,25 раза

перевищувати різницю статичного тиску між

клапаном і спринклером, розміщеним на

максимальній висоті у спринклерній секції.

Незворотні клапани, які регулюють подавання

води до секції, повинні чітко працювати за

співвідношення робочого тиску до тиску в секції

не більше ніж 1,16:1, виміряного методом підняття

клапана та вирівнювання тиску вище

незворотного клапана.

 
The minimum standing pressure at any

nonreturn or alarm valve inlet shall be no less

than 1,25 times the static head difference

between the valve and the highest sprinkler

on the installation.

Non-return valves controlling installation flow

shall operate correctly with a ratio of service

pressure to installation pressure not

exceeding 1,16:1, as measured by valve lift and

pressure equalization upstream of the non-

return valve.

Е.2.4 Розрахунок живильних
трубопроводів для попередньо
розраховуваних систем

  E.2.4 Calculation of distribution
pipework for pre-calculated systems

Розміри основних живильних трубопроводів,

включаючи підйоми та опуски, між найвищою

розрахунковою точкою секції та додатковою

зональною запірною засувкою на рівні того

самого поверху повинні визначатися шляхом

гідравлічного розрахунку. Максимальне

значення втрат на тертя не повинне

перевищувати 0,5 бар за витрати 1000 л/хв (див.

13.3.4.2).

Якщо одна секція захищає приміщення на різних

поверхах, то допустима втрата тиску між

розрахунковими точками та додатковими

зональними запірними засувками на нижчих

рівнях може бути збільшена на величину, яка

дорівнює різниці статичного напору між

спринклерами на даному рівні та спринклером,

розміщеним на максимальній висоті у секції.

 
The main distribution pipes, including risers

and drops, between the highest design point

in an installation and the zone subsidiary stop

valve at the same floor level shall be sized by

hydraulic calculations. The maximum friction

loss shall not exceed 0,5 bar at a flow of 1000

l/min (see 13.3.4.2).

Where sprinkler protection is at various floor

levels in an installation, the allowable

pressure loss between the design points and

zone subsidiary stop valves on lower levels

may be increased by an amount equal to the

difference in static head gain between the

sprinklers at the level concerned and the

highest sprinkler in the installation.

Е.2.5 Тиск води   E.2.5 Water pressures

Трубопроводи, фасонні елементи, клапани та

інше обладнання повинні витримувати

максимальний тиск, який може розвинутись.

Для усунення проблем, які можуть виникати у

разі підвищення тиску понад 12 бар,

допускається передбачати гідравлічні звукові

сигнальні пристрої, які приводяться в дію

редукційним клапаном або за рахунок

додаткового водоживильника, наприклад,

міського водопроводу, подавання води з якого

регулюється діафрагмовим клапаном,

приєднаним до сигнального входу головного

регулювального клапана секції.

 
Pipework, fittings, valves and other

equipment shall be capable of withstanding

the maximum pressure likely to be

encountered.

To overcome the problem of pressures in

excess of 12 bar, hydraulic alarm gongs may

be driven via a pressure reducing valve or

from a secondary water supply such as a

town main, controlled by a diaphragm valve

connected to the main installation control

valve alarm port.

 

 

Е.3 Водоживильники   E.3 Water supplies

Е.3.1 Типи водоживильників   E.3.1 Types of water supplies

Система повинна бути підключена, принаймні, до

одного високонадійного одиничного водо-

живильника.

 
The system shall have at least one superior

single water supply.

Е.3.2 Вимоги щодо тиску та витрати для
попередньо розраховуваних секцій

  E.3.2 Pressure and flow requirements
for pre- calculated installations

Водоживильник повинен бути розрахований на

забезпечення мінімального тиску та витрати на

виході додаткової зональної запірної засувки

 
The water supply shall be designed to achieve a

minimum pressure and flow condition at the

zone subsidiary stop valve outlet as specified in
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згідно з таблицею 6, де рs - різниця тиску,

еквівалентна втраті тиску на відстані за

вертикаллю між спринклером, розміщеним на

максимальній висоті, та додатковою зональною

запірною засувкою секції.

Table 6, taking ps to be the pressure difference

equivalent to the height of the highest sprinkler

above the installation zone subsidiary stop

valve.

Е.3.3 Характеристики водоживильників
для попередньо розраховуваних секцій

  E.3.3 Water supply characteristics
forpre-calculated installations

Характеристики водоживильників необхідно

визначати шляхом гідравлічного розрахунку

трубопроводу вище вихідного патрубка

додаткової зональної запірної засувки за

максимального та мінімального значень витрат,

вказаних у таблиці 6, який повинен включати

розрахунки для розрахункової точки

водопостачання.

 
The water supply characteristics shall be

determined by a hydraulic calculation of the

pipework upstream of the zone subsidiary stop

valve outlet, at the higher and lower flow rates

specified in Table 6, and shall include

calculations at the water supply datum point.

Е.3.4 Характеристики насосів для
попередньо розраховуваних секцій

  E.3.4 Pump performance for pre-
calculated installations

Характеристики автоматичних насосів повинні

відповідати вимогам, вказаним у таблиці 16.
  Automatic pumps shall have characteristics in

accordance with Table 16.

Примітка. Значення тиску визначаються на виході насоса

або у відповідній точці багатоступінчастих насосів на

витратомірній діафрагмі з боку нагнітання.

 
Note Pressures are taken at the pump outlet or the

relevant stage of multi-stage pumps, on the delivery

side of any orif ice plate.

 

 

 

ДОДАТОК F (обов'язковий)
 

ANNEX F (normative)

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМ ДЛЯ
ЗАХИСТУ ЖИТТЯ

 
SPECIAL REQUIREMENTS FOR LIFE

SAFETY SYSTEMS

F.1 Поділ на зони   F.1 Subdivision into zones

Секції необхідно поділяти на зони
відповідно до додатка D з розрахунку, що
максимальна площа, що захищається на
кожному поверсі, не повинна
перевищувати 2400 м2.

  Installations shall be subdivided into
zones, in accordance with Annex D, with a
maximum of 2400 m2 protected floor
area.

F.2 Водозаповнені секції   F.2 Wet pipe installations

Спринклерні секції для захисту життя
повинні бути водозаповненими, а будь-які
додаткові повітряні та водоповітряні вузли
повинні відповідати вимогам 11.5.

 
Sprinkler installations for life safety shall
be of the wet pipe type and any subsidiary
dry pipe or alternate extension shall
comply with 11.5.

F.3 Тип і чутливість спринклерів   F.3 Sprinkler type and sensitivity

Необхідно використовувати спринклери
підвищеної чутливості, однак у
приміщеннях площею не більше ніж 500 м2

або висотою не менше ніж 5 м допускається
використання спринклерів із нормальною
чутливістю групи А та спринклерів зі
спеціальною характеристикою чутливості.

 
Quick response sprinklers shall be used,
except that standard 'A' and special
response may be used in rooms no less
than 500 m2 in area or no less than 5 m in
height.

F.4 Вузол керування   F.4 Control Valve valve set

Під час технічного обслуговування та
поточного ремонту сигнальних клапанів
спринклерна секція повинна знаходитись у

 
During servicing and maintenance of the
installation alarm valves, the sprinkler
installation shall be fully operational in all
aspects.
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повністю працездатному стані в усіх
відношеннях.

Примітка. У деяких державах підключення
взаємо- резервованих вузлів керування

секцією обов'язкове.

Note In some countries duplicate
installation control valve sets are required.

F.5 Водоживильники   F.5 Water supplies

Система повинна бути підключена,
принаймні, до одного високонадійного
одиничного водо- живильника.

 
The system shall have at least one
superior single water supply.

Примітка. У деяких державах підключення
взаємо-резервованих водоживильників до
систем захисту життя обов'язкове.

 
Note In some countries duplicate supplies
are required for life safety systems.

F.6 Театри   F.6 Theatres

У театрах із відокремленою сценою (тобто
якщо між сценою та залою для глядачів
встановлено протипожежну завісу)
протипожежну завісу необхідно
обладнувати рядом дренчерів, керованих
краном, який швидко відкривається
(наприклад, пробковим), встановленим у
доступному місці. Вода до дренчерів

 
In theatres with separated stages (i.e.
where there is a safety curtain between
the stage and auditorium) the safety
curtain shall be provided with a line of
drenchers controlled by a quick opening
valve (e.g. a plug valve) fitted in an
accessible position. The water supply for
the drenchers shall be taken upstream of
any control

 

 

 

 

повинна подаватись із точки,
розташованої вище вузла керування.
Сцена повинна захищатися дренчерною
системою з автоматичним і ручним
запуском. Якщо загальна висота сцени не
перевищує 12 м, її можна захищати
спринклерами.

Усі майстерні, роздягальні, декорації,
комори та простори під сценою необхідно
захищати спринклерною системою.

 
valve set. The stage shall be protected by a
water spray installation with automatic
and manual activation. Alternatively,
stages with a total height no greater than
12 m may be protected by sprinklers.

All workshops, dressing rooms, scenery,
storerooms and spaces below the stage
shall be sprinklered.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

Також необхідно враховувати вимоги ДБН В.2.2-16-2005

 

F.7 Додаткові заходи безпеки під час
технічного обслуговування

  F.7 Additional precautions for maintenance

Допускається одночасне відключення
тільки однієї зони багатозональної секції.
Секцію або зону необхідно відключати
на мінімальний проміжок часу,
необхідний для проведення робіт із
технічного обслуговування.

 
Only one zone of a multi-zone installation
shall be shut down at a time. An installation
or zone shall be shut down for the minimum
time necessary for maintenance.

За можливості необхідно уникати
часткового або повного відключення
спринклерної секції, призначеної для
захисту життя. Необхідно ізолювати
лише найменшу частину секції, яка
підлягає обслуговуванню.

 
The partial or complete shut-down of a life
safety sprinkler installation shall be avoided
wherever possible. Only the smallest part of
the installation necessary shall be isolated.

У разі заповнення зони (зон) водою або
повторного заповнення після зливу

 
When a zone (or zones) is charged or
recharged with water after draining, the
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необхідно використовувати промивний
кран (крани) для визначення наявності
води у зоні (зонах) (див. D.3.3).

flushing valve(s) (see D.3.3) shall be used to
check that water is available in the zone (or
zones).

Окремі сигнальні клапани, які входять до
складу резервного вузла керування
(якщо це потрібно), необхідно піддавати
технічному обслуговуванню окремо, що
зберігає можливість подавання води до
секції.

 
Individual alarm valves in a duplicate
control valve set, where required, shall be
separately serviced, provided the water
supply to the installation is maintained.

Перед технічним обслуговуванням
взаємо-резервованих вузлів керування
необхідно вжити таких заходів:

 
The following procedure shall be followed
before servicing duplicate control valve sets:

- відкрити запірні засувки перед
резервним сигнальним клапаном.
Перекрити запірні засувки перед
сигнальним клапаном, який підлягає
технічному обслуговуванню, та одразу ж
провести перевірку сигналу тривоги
(див. 20.2.2.3) на іншому сигнальному
клапані;

 
- the stop valves to the duplicate alarm valve
shall be opened. The stop valves to the alarm
valve to be serviced shall be closed and an
alarm test (see 20.2.2.3) carried out
immediately on the other alarm valve;

- якщо вода не надходить, негайно
відкрити запірну засувку та усунути цю
несправність перед тим, як виконувати
подальші роботи.

  - if water is not available, the stop valve shall
be opened immediately, and the fault
rectified before proceeding.

 

 

ДОДАТОК G (обов'язковий)
 

ANNEX G (normative)

ЗАХИСТ ОСОБЛИВИХ
ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ

ПРИМІЩЕНЬ

 
PROTECTION OF SPECIAL HAZARDS

G.1 Загальні положення   G.1 General

Додаткові вимоги цього додатка
необхідно застосовувати для
захисту зазначених у ньому
виробів.

  The additional requirements of this annex shall
be used for the protection of the products
specified.

G.2 Аерозолі   G.2 Aerosols

За наявності аерозольних виробів,
які зберігаються у відсіках окремо
від інших видів продукції,
необхідно використовувати
нижчена- ведений спосіб захисту
(таблиця G.1).

 
The following design of protection (see Table G.1)
shall be used when aerosol products are
segregated from other types of product and are
contained in cages.

Примітка. Захист спринклерною
системою може бути неефективним,
якщо такі вироби зберігаються не у
відсіках.

 
Note Sprinkler protection may not be effective where
such products are not contained in cages.

 

 

Таблиця G.1 - Критерії захисту для складованих аерозольних виробів

Table G.1 - Protection criteria for aerosol storage

 

 

 

  Максимальна висота
складування або ярусу, м

Температура
спрацьовування

Інтенсивність Площа для  
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Maximum storage or tier
height, m

стельових розрахунку,м2

  Вироби на
основі
спирту
Alcohol
based

Вироби на

основі
вуглеводнів
Hydrocarbon

based

спринклерів, °С

Ceiling sprinkler
temperature, °C

зрошування, мм/хв
Density, mm/min

 

Area of
operation,

m2

 

ST1 Безстелажне 1,5 - 141 12,5 260  

або штабельне            

складування Free
standing and block
storage

- 1,5 141 25,0 300
 

ST4 Піддони на Яруси
заввишки
менше ніж
1,8

tiers  1,8

    12,5 плюс    

стелажах     інтенсивність, що    

Palletized rack - 141 забезпечується
внутрішньостелаж-
ними
спринклерами

260

 

      plus inrack sprinklers    

    Яруси
заввишки
менше ніж
1,8 tiers ≤1,8

 
25,0 плюс

інтенсивність, що
   

  - 141 забезпечується
внутрішньостелаж-
ними
спринклерами

300
 

      plus inrack sprinklers    

                

 

 

 

Тип внутрішньостелажних спринклерів
повинен бути "підвищеної чутливості" і
спрацьовувати за температури, вказаної у 14.4.

 
In rack sprinklers shall be
quick response type with a
temperature in accordance
with 14.4.

 

 

 

G.3 Одяг, який зберігається у
висячому положенні на складах

  G.3 Clothes in multiple garment
hanging storage

G.3.1 Загальні положення   G.3.1 General

Цей додаток містить спеціальні
вимоги щодо захисту складів із
великою кількістю предметів одягу,
які зберігаються у висячому
положенні та розташовуються у
декілька рядів або висять на
вішалках, розташованих у декілька
ярусів. Такі склади можуть
оснащуватись автоматичними або

 
This annex contains special
requirements for the protection of
intensive hanging garment stores
having multiple rows or garment racks
at two or more levels. They may have
automatic or semiautomatic garment
delivery, picking or transportation
systems. Access to elevated garment
storage levels within the warehouse is
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напівавтоматичними системами для
подавання, сортування та
переміщення предметів одягу.
Доступ до верхніх ярусів складу, як
правило, забезпечують помости та
рампи. Загальною особливістю
складів для зберігання одягу є
відсутність протипожежних
перегородок між ярусами. Помости,
проходи, рампи та вішалки з одягом
значно ускладнюють організацію
захисту стельовими спринклерами.
Цей додаток не поширюється на
захист підвішених предметів одягу,
які зберігаються на поворотних
пристроях і у вертикальних блоках
без проходів, а також на захист
інших конфігурацій, окрім описаних
нижче.

usually by walkways and ramps. A
common feature of hanging garment
storage is that there is no fire
separation between the decks.
Walkways, aisles, ramps and garment
racks create a significant obstruction to
ceiling level sprinkler protection.
Protection of hanging garments stored
in carousels or vertical blocks without
aisles, and of other configurations than
described below is beyond the scope of
this annex.

G.3.2 Категорії складування   G.3.2 Categorization

Вимоги цього додатка необхідно
застосовувати до всіх типів
предметів одягу незалежно від
категорії їх складування.

 
The requirements of this annex shall be
applied to all types of garments,
irrespective of their storage category.

G.3.3 Захист за допомогою
спринклерів (крім стельових)

  G.3.3 Sprinkler protection other than at

ceiling

Захист за допомогою спринклерів
повинен відповідати вимогам, які
висуваються до
внутрішньостелажних спринклерів.

 
Sprinkler protection shall be in
accordance with the requirements for
in-rack sprinklers.

Кожен стелаж із вішалками для одягу
повинен складатися не більше ніж із
двох розташованих поряд рядів
підвішених предметів одягу, а
відстань за вертикаллю між
проміжними рівнями спринклерів
повинна складати 3,5 м. Кожен
стелаж повинен бути відділений
проходом завширшки не менше ніж
0,8 м. Стелажі з вішалками для одягу
необхідно захищати одним рядом
спринклерів. Відстань між рядами
спринклерів не повинна
перевищувати 3,0 м.

 
Each garment rack shall be limited to
two rows of hanging garments (side by
side) and a storage height of 3,5 m
between intermediate levels of
sprinklers. Each rack shall be separated
by an aisle of at least 0,8 m width. The
garment racks shall be protected by a
single row of sprinklers. The spacing
between the sprinkler rows shall not
exceed 3,0 m.

Спринклери, встановлені
безпосередньо над стелажами з
вішалками для одягу, необхідно
розташовувати у шаховому порядку
(у вертикальному перерізі), відстань
між ними за горизонталлю не
повинна перевищувати 2,8 м вздовж
лінії розташування стелажів. Один

 
The sprinklers installed directly above
the garment racks shall be stagger
spaced in the vertical plane, at
horizontal intervals of not more than 2,8
m along the length of the rack. There
shall be a sprinkler not more than 1,4 m
from the rack end. The clearance
between the top of the garments

спринклер повинен бути віддалений
від краю стелажа на відстань не
більше ніж 1,4 м. Відстань за
вертикаллю між верхом предметів
одягу та відбивачем спринклера
повинна бути не меншою ніж 0,15 м
(рисунок G.1).

 
and the sprinkler deflector shall be at
least 0,15 m (see Figure G.1).
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1 - перекриття (ceiling); 2 - щит (baffle); 3 - прохід (aisle); 4 - край стелажа (rack end); 5 - максимальна

відстань між спринклерами (max sprinkler pitch); 6-спринклерний зрошувач (sprinkler head); 7-вид збоку

(end view); 8 - вид з проходу (aisle view)

Рисунок G.1 - Типова схема захисту спринклерами стелажів з вішалками для одягу

Figure G.1 - Typical sprinkler protection of garment racks

За винятком випадків, описаних
нижче, кожен ряд спринклерів,
який захищає стелажі з
вішалками для одягу, повинен
бути прикритий зверху
суцільним щитом, довжина та
ширина якого мають бути не
менші ніж довжина та ширина
ряду вішалок для одягу. Щити
повинні бути виготовлені з
матеріалів, які відповідають
вимогам класів "Euroclass А1" або
"Euroclass А2" або еквівалентних
їм класів за існуючими
національними системами
класифікації матеріалів.

 
Except as modified below, each sprinkler
row protecting garment storage racks shall
be capped by a continuous solid horizontal
baffle of at least the length and width of the
garment row. The baffle shall be of a
Euroclass A1 or A2 or an equivalent in
existing national classification systems
material.

Верхній рівень рядів
спринклерів і щити можуть не
встановлюватися за умови, що
відстань за вертикаллю між
верхнім рівнем предметів одягу
та відбивачами стельових
спринклерів не перевищує 3 м.

 
The upper level of sprinkler rack protection
and baffle may be omitted providing the
clearance between the top of the garments
and the deflectors of the ceiling sprinklers
does not exceed 3 m height.

 

 

 

Спринклери необхідно
встановлювати під усіма
рампами, до яких є доступ,
головними проходами,
помостами та шляхами
переміщення предметів
одягу, за винятком проходів
завширшки не більше ніж 1,2
м між рядами вішалок для
одягу, захищеними
спринклерами.

 
Sprinklers shall be installed below all access
ramps, main aisles, walkways and transportation
routes, with the exception of aisles, not exceeding
1,2 m wide, between sprinkler protected garment
storage rows.

G.3.4 Робота спринклерів   G.3.4 Sprinklers in operation

Необхідно виходити з такої
кількості спринклерів,
розташованих усередині
стелажів, які працюють
одночасно: у рядах - 3;

на рівнях - не більше ніж 3;

спринклерів у ряді - 3.

Якщо встановлено більше
трьох рівнів спринклерів, то
потрібно вважати, що
одночасно працюють три
ряди спринклерних
зрошувачів по три
спринклери у кожному на
трьох рівнях. Якщо
встановлено не більше трьох

 
The number of rack sprinklers assumed to be in
operation shall be as follows:

Rows: 3 Levels: ≤ 3 Sprinklers per row: 3

Where there are more than 3 levels of sprinkler
protection, 3 rows of 3 sprinklers on 3 protected
levels shall be assumed to operate. Where there
are 3 levels or less, 3 rows of 3 sprinklers shall be
assumed to operate on all protected levels.
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рівнів спринклерів, то
потрібно вважати, що на всіх
рівнях, які захищаються,
одночасно працюють по три
спринклери у трьох рядах.

G.3.5 Стельові спринклери   G.3.5 Ceiling sprinklers

Стельові спринклери
повинні бути розраховані на
забезпечення інтенсивності
зрошування 7,5 мм/хв площі
для розрахунку 260 м2 за
умови, що верхній рівень
вішалок закрито щитом та
захищено
внутрішньостелажними
спринклерами.

 
Ceiling sprinklers shall be designed to provide a
density of 7,5 mm/min over an area of operation of
260 m2, providing the uppermost level of racks is
capped and protected by rack sprinklers.

Якщо відсутній верхній
рівень вішалок або щит, то
стельові спринклери
необхідно розраховувати
виходячи з необхідності
захисту виробів
щонайменше ІІІ категорії.
Висоту полиці необхідно
визначати як відстань від
найвищого проміжного
рівня спринклерів до
верхнього краю підвішених
предметів одягу.

 
If the uppermost level or the capping is omitted,
the ceiling sprinklers shall be designed on the
basis of at least Category III goods. The stack
height shall be measured from above the
uppermost intermediate level sprinklers to the top
of the hanging garments.

G.3.6 Автоматичне

вимкнення

  G.3.6 Automatic shutdown

У разі спрацювання
спринклерної системи на
складі повинна автоматично
припинятися робота всіх
автоматичних систем
розподілу одягу.

 
Operation of the sprinkler system shall
automatically stop all automated distribution
systems within the warehouse.

G.3.7 Вузол керування   G.3.7 Control valve set

Усі секції повинні бути

водозаповненими.

  All installations shall be of the wet pipe type.

G.4 Склади горючих рідин   G.4 Flammable liquid storage

Горючі рідини поділяються
на чотири класи залежно від
температури спалаху (FP) і
температури кипіння (BP), як
вказано у таблицях G.2, G.3 і
G.4.

 
Flammable liquids shall be classified into four
classes according to their flash point (FP) and
boiling point (BP), as shown in Tables G.2, G.3 and
G.4.

 

 

 

 

 

Таблиця G.2 - Горючі рідини у металевих бочках (ST1) місткістю понад 20 л і не більше ніж 208 л

Table G.2 - Flammable liquids in metal drums (ST1) with a capacity > 20 l and

Клас
Class

Властивості, °С
Properties, °C

Положення бочок
Drum orientation

Допустима висота

складування
Permitted storage

Стельові спринклери Ceiling
sprinklers

Інтенсивність
зрошування,

Площа для
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мм/хв Density,
mm/min

2

розрахунку, м
Area of
operation, m2

1 FР не нижче

ніж 100

FP ≥100 Горизонтальне

on side Вертикальне
on end

Не більше ніж 12
бочок

 

10 450

2 FР нижча ніж

100

FP Горизонтальне

on side Вертикальне
on end

Не більше ніж 6
бочок

 

25 450

3 FР нижча ніж

35

FP Горизонтальне on
side Вертикальне on

end

Не більше ніж 3

бочки

1                     ≤3 drums

high

Не більше ніж 1

бочка

2  ≤1 drum high

25 450

4 FР нижча ніж
21, ВР нижча

ніж 35

FP Горизонтальне або
вертикальне on side

or on end

1 бочка drum high 25 450

 

 

 

 

 

 

Таблиця G.3 - Горючі рідини у металевих бочках (ST4) місткістю понад 20 л і не більше ніж 208 л

Table G.3 - Flammable liquids in metal drums (ST4) with a capacity > 20 l and

 

Клас
Class

Властивості, °С
Properties, °C

Положення бочок
Drum orientation

Спринклери,

розташовані

на проміжних
рівнях

Intermediate
sprinkler levels

Стельові спринклери Ceiling
sprinklers

Інтенсивність
зрошування,
мм/хв Density,
mm/min

Площа для

2

розрахунку, м
Area of
operation, m2

1 FP не нижче

ніж 100

FP ≥100 Горизонтальне

on side Вертикальне
on end

Кожен 12-й ярус
each 12th tier

Кожен 6-й ярус
each 6th tier

10

10

450

2 FР нижча ніж

100

FP Горизонтальне Кожен 6-й ярус
each 6th tier 25

450
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on side Вертикальне
on end

Кожен ярус each
tier 10

3 FP нижча ніж

35

FP Горизонтальне on
side Вертикальне on

end

Кожен 3-й ярус
each 3th tier

Кожен ярус each
tier

25

10

450

4 FР нижча ніж
21, ВР нижча

ніж 35

FP Горизонтальне або
вертикальне on side

or on end

Кожен ярус each
tier

25 450

Примітка. Ця таблиця застосовується до бочок, які зберігаються ярусами з висотою, що дорівнює
висоті однієї бочки.

Note This table applies to drums stored at a height of one drum per tier.

 

 

 

Таблиця G.4 - Горючі рідини у металевих бочках (ST1, ST5 і ST6) місткістю не більше ніж 20 л

Table G.4 - Flammable liquids in metal drums (ST1, ST5, ST6) with a capacity

Клас Властивості, °С
Properties, °C

Тип складування
Tape of permitted

Допустима
висота

складування, м
Permitted storage

height, m

Стельові спринклери

Інтенсивність
зрошування, мм/хв
Density, mm/min

Площа для

2

розрахунку, м

Area of operation,

m2

1 FP не нижча ніж 100 FR
≥ 100

ST1 ST5/6 65             

-                

10 7,5 450

2 FP нижча ніж 100 FP ST1 ST5/6 4,0 4,6 12,5 450

3 FP нижча ніж 35 FP ST1 ST5/6 1,5 2,1 12,5 450

4 FP нижча ніж 21, FP

BP нижча ніж 35 BP

 

 

G.5 Порожні піддони   G.5 Idle pallets

Порожні піддони, які зберігаються у
вигляді штабелів або на твердих
піддонах, необхідно захищати за
допомогою стельових спринклерів
згідно з таблицею G.5. Піддони, які
зберігаються на стелажах, необхідно
захищати за допомогою стельових і
внутрішньостелажних спринклерів
згідно з таблицею G.6.

 
Idle pallets stored in solid piles or on
pallets shall be protected with ceiling
sprinklers in accordance with Table G.5.
Pallets stored in racks shall be protected
with ceiling and in-rack sprinklers in
accordance with Table G.6.
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Таблиця G.5 - Захист порожніх піддонів (ST1)

Table G.5 - Protection of idle pallets (ST1)

Тип піддона Type of palletМаксимальна допустима
висота складування, м
Maximum permitted
storage height, m

Стельові спринклери
(таблиця 4) Ceiling

sprinklers (see Table 4)

Спеціальні вимоги Special
requirements

Піддони з дерева та
целюлозних матеріалів
Wood and cellulose
material pallets

3,8 Як для категорії IV As
for Category IV

 

Пластмасові піддони
Plastic pallets

3,3 25 мм/хв для площі
300 м2 25 mm/min

over 300 m2

Зберігання у приміщенні з
межею вогнестійкості 60 хв

Storage in 60 min fire
resistant compartment.

 

 

Таблиця G.6 - Захист стелажів, на яких зберігаються піддони (ST4, ST5, ST6)

Table G.6 - Protection of rack storage of pallets (ST4, ST5, ST6)

 

Тип піддона

Type of pallet

Внутрішньостелажні спринклери

In-rack sprinklers

Стельові спринклери
(таблиця 4)

Ceiling sprinklers (see Table 4)

Піддони з дерева та целюлозних
матеріалів. Піддони з непористого

поліетилену високої густини з
твердим дном Wood and cellulose

material pallets. Non-expanded
high density polyethylene pallets

with solid deck

Категорія IV Category IV Як для категорії IV.
Спринклери з температурою
спрацювання 93 °С або 100

°С As per Category IV.
Sprinklers rated at 93 °C or 100

°C

Решта типів пластмасових
піддонів

All other plastic pallets

Категорія IV, у тому числі один
ряд

спринклерів над верхнім рівнем
складування, спринклери з K = 115
і мінімальним робочим тиском 3
бар Category IV, including one
level of sprinklers above top level of
storage, sprinklers with K = 115 and
minimum operating pressure of 3
bar

25 мм/хв для площі 300 м2 25
mm/min over 300 m2

 

 

G.6 Спиртні напої у дерев'яних

бочках

  G.6 Spirit based liquors in wooden

barrels

Якщо висота складування бочок не
перевищує 4,6 м, вони можуть
захищатися з використанням тільки
стельових спринклерів. У разі
більшої висоти складування
необхідно встановлювати проміжні
спринклери відповідно до вимог,
встановлених для категорії III або IV.
В обох випадках необхідно
встановлювати стельові спринклери,

 
Barrels may be stored to a height not
exceeding 4,6 m with ceiling sprinklers
only. For greater storage heights
intermediate sprinklers shall be installed
in accordance with Category III/IV
requirements. In both cases the ceiling
sprinklers shall be installed to give a
density of spray of 15 mm/min over an
area of operation of 360 m2.
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які забезпечують інтенсивність
зрошування 15 мм/хв на площі для
розрахунку 360 м2.

Примітка 1. Для обмеження розливу
рідини необхідно передбачати пристрої
для зливу або бортики.

 
Note 1 Drainage or bunding should be
provided to limit the spread of liquid spills.

Примітка 2. У цьому стандарті під
спиртними напоями розуміють напої,
вміст алкоголю в яких перевищує 20 %.

 
Note 2 For the purposes of this standard,
spirituous liquor is defined as that
containing more than 20% alcohol.

G.7 Неткані синтетичні вироби   G.7 Non-woven synthetic fabric

G.7.1 Безстелажне (штабельне)

складування

  G.7.1 Free standing storage

Необхідно встановлювати стельові
спринклери з урахуванням
критеріїв, наведених у таблиці G.7.

  Ceiling sprinklers shall be installed using
the criteria shown in Table G.7.

Примітка. Якщо висота складування
перевищує 4,1 м, то необхідно
розглядати можливість встановлення
спринклерів спеціальних моделей
(додаток L).

 
Note For storage heights above 4,1 m
consideration may be given to the use of
special technology sprinklers (see Annex L).

 

Таблиця G.7 - Неткані синтетичні вироби: вихідні дані для захисту лише за допомогою дахових або

стельових спринклерів

Table G.7 - Non-woven synthetic fabric: design criteria with roof or ceiling protection only

КонфігураціяМаксимальна допустима Мінімальна розрахун Площа для розрахунку (для водоза-

висота складування кова інтенсивність, повнених систем і систем із системою

складування

Storage
Configuration

(примітка 1), м мм/хв попередньої дії) (примітка 2), м2

Maximum permitted storage Minimum design Area of operation (wet or pre-action

height (see note 1), m density, mm/min system) (see note 2), m2

ST1 1,6 10,0  

Безстелажне 2,0 12,5260

(штабельне) 2,3 15,0

складування 2,7 17,5  

Free standing or
block stacking

3,0 3,3 20,0 22,5  

  3,6 25,0300

  3,8 27,5  

  4,1 30,0  

Примітка 1. Відстань за вертикаллю від підлоги до відбивачів спринклерів, зменшена на 1 м, або найбільше

значення, вказане у таблиці, залежно від того, яке із значень менше.  

Note 1 The vertical distance from the floor to the sprinkler deflectors, minus 1 m, or the highest value shown in

the

table, whichever is the lower.    
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Примітка 2. Слід уникати використання повітряних і водоповітряних секцій.

Note 2 Dry and alternate installations should be avoided.  

 

 

G.7.2 Стелажне складування   G.7.2 Rack storage

Необхідно використовувати
внутрішньосте- лажні спринклери
згідно з вимогами, встановленими для
категорії IV. Стельові спринклери
повинні забезпечувати мінімальну
розрахункову інтенсивність 12,5 мм/хв
на площі для розрахунку 260 м2.

 
In-rack sprinklers shall be used in
accordance with Category IV
requirements. Ceiling sprinklers shall
have a minimum design density of 12,5
mm/min over 260 m2.

G.8 Поліпропіленові та поліетиленові
контейнери

 
G.8 Polypropylene or polyethylene
storage bins

G.8.1 Загальні положення   G.8.1 General

Необхідно виконувати
нижченаведені вимоги, за винятком
випадків, коли в результаті
проведення відповідних вогневих
випробувань обґрунтовано
застосування інших способів захисту
за допомогою спринклерної системи.

 
The following requirements shall be
met unless other types of sprinkler
protection are shown to be valid by
appropriate fire testing.

G.8.2 Класифікація   G.8.2 Classification

Поліпропіленові та поліетиленові
контейнери потрібно класифікувати
як клас ННS, категорія IV.

 
Polypropylene and polyethylene
storage containers shall be classified as
HHS Category IV.

G.8.3 Складування на піддонах на
стелажах (ST4)

  G.8.3 Palletized rack storage (ST4)

Відстань за горизонталлю між
внутрішньосте- лажними
спринклерами не повинна
перевищувати 1,5 м. Відстань за
вертикаллю між внут-
рішньостелажними спринклерами не
повинна перевищувати 2 м. Стельові
спринклери повинні мати категорію
чутливості "Зі спеціальною
характеристикою чутливості", а
внутрішньостелажні спринклери -
категорію чутливості "Зі спеціальною
характеристикою чутливості" або "З
підвищеною чутливістю".

 
In-rack sprinklers shall have a
horizontal spacing not exceeding 1,5 m.
The vertical distance between in-rack
sprinklers shall not exceed 2 m. The
ceiling sprinklers shall have a
sensitivity rating of "Special" and in-
rack sprinklers shall have a sensitivity of
"Special" or "Quick".

G.8.4 Усі інші способи складування   G.8.4 All other storage

Максимальна висота складування не
повинна перевищувати 3 м.
Допускається використовувати тільки
піддони, виготовлені з негорючих
матеріалів, наприклад, сталеві
піддони. Висота складування на
піддоні не повинна перевищувати 1 м,
а верхній контейнер на кожному
піддоні повинен бути закритий
кришкою. Спринклери повинні мати
категорію чутливості "Зі спеціальною
характеристикою чутливості" або "З
підвищеною чутливістю".

 
The maximum storage height shall not
exceed 3 m. Only non-inflammable
pallets, for example steel pallets, shall
be used. The stack height per pallet
shall not exceed 1 m and the
uppermost storage container on each
pallet shall be closed with a lid. The
sprinklers shall have a sensitivity rating
of "Special" or "Quick".

G.8.5 Добавки піноутворювача   G.8.5 Foam additive

До води, яку подають спринклери,
необхідно додавати придатний
плівкоутворювальний піноутворювач,
використовуючи його згідно
рекомендаціями постачальника.

 
A suitable film forming foam, used in
accordance with the supplier's
recommendation, shall be added to
the sprinkler water.
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Примітка. Шляхом проведення натурних
вогневих випробувань було доведено
ефективність піноутворювачів типу "AFFF".

 
Note In full scale fire tests, AFFF
(aqueous film forming foam) has been
shown to be effective.

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

Піноутворювачі типу "AFFF" (aqueous film forming foam)
називають також плівкоутворювальними піноутво рювачами.

 

 

 

 

ДОДАТОК Н (обов'язковий)
 

ANNEX H (normative)

СИГНАЛІЗАЦІЯ СПРИНКЛЕРНОЇ

СИСТЕМИ

  SPRINKLER SYSTEMS MONITORING

Н.1 Загальні положення   H.1 General

Метою сигналізації про роботу
спринклерних систем є постійне
виконання ними основних задач, щоб
не порушити правильної автоматичної
роботи системи у разі пожежі, а також
подавання контрольних сигналів з
метою забезпечення можливості
вжиття коригувальних заходів. У цьому
додатку викладено вимоги, які
необхідно виконувати поряд з іншими
вимогами цього стандарту. Їх необхідно
виконувати в усіх випадках.

 
The aim of monitoring sprinkler systems is
the continuous supervision of the main
functions of the system, i.e. those whose
failure might impair the correct automatic
operation of the system in case of fire, and
the raising of a supervisory alarm to allow
corrective measures to be taken. This
annex specifies requirements, which are
additional to those elsewhere in the
standard. They shall be complied with
whenever monitoring is specified.

Усі пристрої, які використовуються для
сигналізації, повинні мати клас захисту
не нижче ніж ІР 54 згідно з вимогами
ЕN 60529. До однієї панелі індикації
допускається приєднувати не більше 15
безадресних контрольних засобів
сигналізації.

 
All devices used for monitoring shall have
at least IP 54 protection as specified in EN
60529. No more than 15 nonaddressable
supervisory alarm devices shall be
connected to a common indication.

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

В Україні ступені захисту, які забезпечуються оболонками,

регламентовано ГОСТ 14254 (МЭК 529).

 

 

Усі шлейфи подавання сигналів
тривоги повинні постійно
контролюватись, а у разі
виникнення короткого замикання

 
All signalling and alarm circuits shall be fully
supervised and a fault alarm shall be given in
the event of short or open circuit where this
corresponds to a fault.
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або обриву шлейфу, якщо це
свідчить про несправність, мають
подаватися сигнали про
несправність.

Прилади приймально-контрольні
пожежні повинні відповідати
вимогам державних нормативних
документів держави.

 
Control and indicating equipment shall be in
accordance with any provision valid in the
country in use.

Н.2 Параметри, які підлягають

сигналізації

  H.2 Functions to be monitored

Н.2.1 Загальні положення   H.2.1 General

Додатково до всіх вимог щодо
сигналізації, регламентованих цим
стандартом (додаток І), необхідно
забезпечувати сигналізацію про
таке.

  The following shall be monitored in addition
to all monitoring requirements specified
elsewhere in this standard (see annex I):

Н.2.2 Запірні засувки, які регулюють
подавання води до спринклерів

  H.2.2 Stop valves controlling water flow to
sprinklers

Необхідно передбачити
сигналізацію про положення всіх
нормально відкритих запірних
засувок, закриття яких може
перекрити подавання води до
спринклерів, зокрема, засувок
підвідного трубопроводу, вузлів
керування, додаткових засувок і
секційних кранів. Якщо будь-яку
запірну засувку відкрито не
повністю, про це повинен бути
поданий відповідний сигнал.

 
The position of all normally open stop valves
the closing of which could prevent water
flowing to the sprinklers, including water
supply valves, control valve sets, subsidiary
valves and sectional valves. An indication
shall be given whenever the valve is less than
fully open.

 

 

Н.2.3 Інші запірні засувки   H.2.3 Other stop valves

Необхідно передбачити
сигналізування про положення всіх
нормально відкритих запірних
засувок, закриття яких може
перешкодити правильній роботі
пристроїв сигналізації та індикації,
наприклад, сигналізаторів тиску,
гідравлічних сигналізаторів,
сигналізаторів протоку. Якщо будь-
яку засувку відкрито не повністю, про
це повинен бути поданий
відповідний сигнал.

 
The position of all normally open stop
valves the closing of which could prevent
the correct operation of an alarm or
indicating device, e.g. pressure switch,
hydraulic alarm, flow switch. An indication
shall be given whenever the valve is less
than fully open.

Н.2.4 Рівні рідини   H.2.4 Liquid levels

Необхідно передбачити
сигналізування про всі критичні рівні
рідини, зокрема, у резервуарах і
паливних баках двигунів. Сигнал
повинен подаватися до моменту
падіння рівня води в резервуарі
більше ніж на 10 % від його
номінального рівня наповнення і до
моменту падіння рівня палива більше
ніж на 25 % від його номінального
рівня наповнення. У разі
використання пневмобаків сигнал
повинен подаватися до того моменту,
коли рівень перевищить номінальний
рівень наповнення на 10 %.

 
All critical liquid levels, including water
storage tanks and engine fuel tanks. An
indication shall be given before a water
storage level drops more than 10% below its
nominal fill level, or before a fuel level
drops more than 25% below its nominal fill
level. In the case of pressure tanks a further
indication shall be given before the level
reaches 10% above its nominal fill level.

Н.2.5 Тиск   H.2.5 Pressures

Необхідно передбачити
сигналізування про тиск, у тому числі
на водоживильниках і нижче всіх
вузлів керування повітряних і

 
Pressures, including at water supplies and
downstream of all dry and alternate control
valve sets. On town main supplies an
indication shall be given if the static
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у ру р
водоповітряних секцій. Сигнал
повинен подаватися у разі падіння
статичного тиску у підвідному
трубопроводі від міського
водопроводу нижче розрахункового
значення робочого тиску. У решті
випадків сигнал повинен подаватися
у разі падіння статичного тиску
більше ніж на 20 % від значення,
встановленого в результаті
випробувань.

g
pressure drops below the calculated
running pressure. In all other cases an
indication shall be given when the static
pressure drops by more than 20% below the
tested level.

Н.2.6 Електропостачання   H.2.6 Electrical power

Необхідно передбачити сигналізацію
про подавання електроживлення до
електричних насосних станцій або
іншого електрообладнання, від якого
залежить робота системи. Сигнал
повинен подаватися у разі
несправності однієї або декількох фаз
у будь-якій точці основного ланцюга
живлення, схемі керування, блоці
керування електричним або
дизельним насосом або іншого
електрообладнання, від якого
залежить робота системи.

 
The power supply to electrical pump sets or
other critical electrical equipment. An
indication shall be given if one or more
phases fail at any point in the main supply,
or in the control circuit or an electric or
diesel pump controller or any other critical
control equipment.

Н.2.7 Температура   H.2.7 Temperature

Необхідно передбачити сигналізацію
про мінімальну температуру у
приміщеннях вузлів керування
спринклерної системи та насосної
станції. Сигнал повинен подаватися у
разі падіння температури нижче
мінімального необхідного значення.

 
Minimum temperature of the sprinkler
valve and pump room. An indication shall
be given if the temperature drops below
the minimum required level.

 

 

ДОДАТОК І (обов'язковий)
 

ANNEX I (normative)

ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛІВ ТРИВОГИ   TRANSMISSION OF ALARMS

І.1 Параметри, які підлягають

сигналізації

  I.1 Functions to be monitored

Пристрої сигналізації, про які йдеться у
цьому стандарті, повинні бути з'єднані з
приймально-контрольним пожежним
приладом у приміщенні управління
спринклерною системою або у
приміщенні насосної станції, а сигнали
від них повинні передаватися далі
залежно від їх важливості. Сигнали
тривоги повинні передаватися у
приміщення, де постійно перебувають
люди, яке знаходиться у межах об'єкта
або поза ним, або відповідальній особі
у такий спосіб, щоб негайно вжити
належних заходів.

 
Alarms, as specified in this standard, shall
be connected to an alarm panel in the
sprinkler control room or pump room and
be transmitted onwards depending on the
importance of the alarm. Alarms shall be
transmitted to a permanently attended
location, on or off the premises, or to a
responsible person in such a way that
appropriate action can be taken
immediately.

І.2 Рівні важливості сигналів тривоги   I.2 Alarm levels

Сигнали про протік води, які можуть
свідчити про пожежу, повинні
відображатися як сигнали пожежної
тривоги (рівень сигналу А у таблиці І.1).
Такі технічні несправності, як
припинення електроживлення, які
можуть перешкодити правильній
роботі системи в разі пожежі, повинні
відображатися як сигнали
несправності (рівень сигналу В у
таблиці І.1).

 
Signals such as water flow indication, which
could be indicative of a fire, shall be shown
as fire alarms (Alarm level A in Table I.1).
Technical faults such as a power failure,
which could prevent the system operating
correctly in case of fire, shall be shown as
trouble alarms (Alarm level B in Table I.1).
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Таблиця І.1 - Типи сигналів тривоги, які передаються

Table I.1 - Type of alarm for transmission

Сигнал тривоги

Alarm

Пункт

Clause

Тип сигналу

Alarm type

Низький тиск у міському водопроводі

Low pressure in town main

9.2.1 В

Сигналізатор протоку води у
приміщенні насосної станції

Water flow detector in pump room

10.3.2 А

Пожежна насосна станція з
електроприводом: Electric pump set:

-черговий режим

-on demand

-невдала спроба пуску

-start failure

-робота насоса

-running

-відсутність електроживлення

-power not available

10.8.6.1 В

В

А

В

Пожежна насосна станція з дизельним
приводом: Diesel pump set:

-    вимкнення автоматичного режиму

-    automatic mode off

-    невдала спроба пуску

-    start failure

-    робота насоса

-    running

-    несправність щита керування

-    fault in controller

10.9.11 В

В

А

В

Контури розподіленого
електрообігріву Trace heating circuits

11.1.2.2 В

Системи, які працюють під низьким
тиском: Low pressure:

-секція з системою попередньої дії
типу А

-pre-action Type A system

-повітряні секції та секції з системою
попередньої дії

-dry pipe and pre-action systems

11.4.1.1 16.2.3 В

В
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Кінець таблиці I.1

Сигнал тривоги

Alarm

Пункт

Clause

Тип сигналу

Alarm type

Зоновані системи:    

Zoned systems:    

- контрольний клапан відкритий    

- open control valve    

- контрольний клапан не закритий

повністю

  В

- partially closed control valve   В

- додаткова засувка не відкрита

повністю

D.3.7 В

- partially open subsidiary valve   В

- низький тиск у міській

водопровідній мережі

  А

- low mains pressure   А

- сигналізатор протоку води у секції    

- water flow in installation    

- сигналізатор протоку води у зони    

- water flow in zone    

Спринклерні системи, обладнані
засобами сигналізації: Monitored
sprinkler systems:

- запірні засувки не закрито
повністю

- partially closed stop valves

-рівні рідини

-liquid levels

-низький тиск

-low pressure

-несправність електроживлення

-power failure

-низька температура у приміщенні
насосної станції

-low temperature in pump room

Додаток/Annex Н В

В

В

В

В

 

 

ДОДАТОК J (довідковий)
 

ANNEX J (informative)

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ДІЇ У РАЗІ
НЕПОВНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СИСТЕМИ

 
PRECAUTIONS AND PROCEDURES

WHEN A SYSTEM IS NOT FULLY
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OPERATIONAL

J.1 Мінімізація впливу   J.1 Minimizing the effects

Технічне обслуговування, внесення змін
і ремонт систем, які знаходяться у стані
неповної працездатності, необхідно
проводити так, щоб мінімізувати
тривалість і ступінь непрацездатності.

Якщо секція приводиться у
непрацездатний стан, користувачу
потрібно вжити таких заходів:

 
Maintenance, alterations and repair of
systems which are not fully operational
should be carried out such as to
minimize the time and extent of non-
operation.

When an installation is rendered
inoperative the user should implement

the following measures:

а) проінформувати органи, які мають
повноваження, та пульт
централізованого пожежного
спостереження;

  a) the authorities and any central
monitoring station should be
informed;

b) внесення змін і ремонт секції або її
водожи- вильника (за винятком секцій
захисту життя (додаток F)) необхідно
проводити у робочий час;

 
b) alterations and repairs to an
installation or its water supply (except
possibly a life safety installation (see
annex F)) should be carried out during
normal working hours;

с) необхідно поінформувати черговий
персонал у приміщеннях, які
залишаються без захисту, та
безперервно вести спостереження за
станом таких приміщень;

 
c) supervisory staff in the areas affected
should be notified and the area should
be patrolled continuously;

d) на виконання будь-яких робіт,
пов'язаних з високими температурами,
необхідно отримати відповідний дозвіл.
Куріння та застосування відкритого
вогню у приміщеннях, які залишаються
без захисту, необхідно заборонити на
час проведення робіт;

 
d) any hot work should be subject to a
permit system. Smoking and naked
lights should be prohibited in affected
areas during the progress of the work;

е) якщо секція залишається в
непрацездатному стані у неробочий час,
усі протипожежні двері та перешкоди
повинні залишатися закритими;

  e) when an installation remains
inoperative outside working hours all
fire doors and fire shutters should
remain closed;

f) засоби пожежогасіння повинні
знаходитися у стані готовності; повинен
бути присутній навчений персонал для
їх застосування;

 
f) fire extinguishing appliances should
be kept in readiness, with trained
personnel available to handle them;

д) якомога більша частина секції
повинна залишатися у робочому стані;
для цього необхідно відсікти
трубопровід, який живить ділянки, на
яких проводяться роботи;

 
g) as much as possible of the
installation should be retained in an
operative condition by blanking off
pipework feeding the part or parts
where work is taking place;

h) якщо секція захищає виробниче
приміщення і внесення змін або ремонт
є значними, або якщо існує необхідність
від'єднання трубопроводу номінальним
діаметром понад 40 мм, ремонту або
демонтажу головної запірної засувки,
сигнального клапана або незворотного
клапана, необхідно додати усіх зусиль
для проведення робіт у той час, коли
технологічне обладнання у приміщенні
не працює;

 
h) in the case of manufacturing
premises, when the alterations or
repairs are extensive, or it is necessary
to disconnect a pipe exceeding 40 mm
nominal diameter, or to overhaul or
remove a main stop valve, alarm valve
or non-return valve, every effort should
be made to carry out the work while
the machinery is stopped;

 

 

 

і) будь-який насос, який знаходиться у
непрацездатному стані, необхідно
від'єднувати за допомогою наявних
засувок;

 
i) any pump which is out of commission
should be isolated by means of the
valves provided;

j) за можливості, частини секції необхідно
заново встановлювати для забезпечення
певного рівня захисту вночі за допомогою

 
j) where possible parts of installations
should be reinstated to provide some
protection overnight by using blinders
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заглушок і пробок трубопроводу, які
необхідно оснащувати видимими
пронумерованими ярликами-вка-
зівниками, які допомагають забезпечити
їх своєчасний демонтаж.

and blanks within the pipework; the
blinders and blanks should be fitted
with visible indicator tags numbered
and logged to aid timely removal.

J.2 Заплановане відключення   J.2 Planned shut-down

Лише користувач може давати дозвіл на
відключення спринклерної секції або
зони з будь- якої причини, окрім аварії.

Перед повним або частковим
відключенням системи усі частини
приміщення необхідно перевірити та
переконатись у відсутності ознак пожежі.

Якщо об'єкт захисту розділено на окремі
приміщення, які є будівлями,
сполученими між собою, або такими, які
становлять небезпеку одна для одної, що
захищені спільними спринклерними
системами або секціями, рекомендується
перекрити воду в усіх таких приміщеннях.

Особливу увагу необхідно звертати на
ситуації, коли трубопровід секції
проходить крізь стіни або стелі та живить
спринклери у приміщеннях, які
потребують особливої уваги.

  Only the user should give permission for
a sprinkler installation or zone to be shut
down for any reason other than an
emergency. Before a system is wholly or
partly shut down every part of the
premises should be checked to ensure
that there is no indication of fire.

Where premises are subdivided into
separate occupancies constituting
buildings in communication or at risk,
protected by common sprinkler systems
or installations, all occupiers should also
be advised that the water is to be turned
off.

Particular attention should be given to
situations where installation pipework
passes through walls or ceilings where
these may feed sprinklers in areas
needing special consideration.

J.3 Позапланове відключення   J.3 Unplanned shut-down

Якщо секцію переводять у
непрацездатний стан у разі необхідності
або внаслідок аварії, то заходів безпеки,
передбачених J.1, необхідно вживати,
якщо вони необхідні, з мінімальною
можливою затримкою. Також необхідно
негайно повідомляти відповідні органи,
які мають повноваження.

 
When an installation is rendered
inoperative as a matter of urgency or by
accident, the precautions in J.1 should
be observed as far as they are applicable
with the least possible delay. The
authorities concerned should also be
notified as soon as is possible.

J.4 Дії після спрацювання спринклерів   J.4 Action following sprinkler operation

J.4.1 Загальні положення   J.4.1 General

Після відключення спринклерної секції
спринклерні зрошувачі, які спрацювали,
необхідно замінити на спринклерні
зрошувачі відповідного типу і
температури спрацьовування та
відновити водопостачання. Спринклери,
які не відкрилися, які знаходяться поряд із
зоною, де відбулося спрацювання,
необхідно перевірити на випадок
пошкоджень внаслідок впливу тепла або
інших чинників і, за необхідності,
замінити.

 
Following shut-down after operation of
an installation, the operated sprinkler
heads should be replaced by heads of
the correct type and temperature rating,
and the water supply restored.
Unopened sprinklers around the area in
which operation took place should be
checked for damage by heat or other
cause and replaced as necessary.

 

 

 

Постачання води до секції або зони
секції, яка спрацювала, не
допускається припиняти до повного
гасіння пожежі.

Рішення про відключення секції або
зони секції, яка спрацювала через
пожежу, повинен приймати лише
підрозділ пожежної охорони.

Компоненти, демонтовані з системи,
користувач повинен зберігати для
можливого огляду органом, який має
повноваження.

 
The water to an installation or zone of an
installation that has operated should not
be shut off until all fire has been
extinguished.

The decision to shut down an installation
or zone which has operated because of a
fire should be taken only by the fire
service.

Components removed from the system
should be retained by the user for
possible examination by an authority.

J.4.2 Секції, які захищають холодні
склади (охолодження шляхом

  J.4.2 Installations protecting cold storage
warehouses (air circulation refrigeration)
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(
циркуляції повітря)

( g )

Після кожного спрацьовування
секцію необхідно розбирати для
просушування.

  The installation should be dismantled for
drying out after each operation.

 

ДОДАТОК К (довідковий)
 

ANNEX K (informative)

ПЕРЕВІРКА ЧЕРЕЗ 25 РОКІВ ПІСЛЯ
ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

 
TWENTY-FIVE YEAR INSPECTION

Через 25 років після введення в
експлуатацію необхідно здійснити
інспекцію трубопроводів і
спринклерів.

  After 25 years the pipes and the sprinklers
should be inspected.

Трубопроводи необхідно ретельно
промити та піддати їх гідравлічним
випробуванням за значення тиску, яке
дорівнює максимальному статичному
тиску або 12 бар залежно від того, яке зі
значень є більшим.

 
The pipework should be thoroughly
flushed out and hydrostatically tested to
a pressure equal to the maximum static
pressure or 12 bar, whichever is the
higher.

Необхідно провести огляд
трубопроводів зсередини та ззовні.
Необхідно перевіряти, принаймні, 1 м
довжини розподільного трубопроводу
на кожних 100 спринклерів. Необхідно
перевіряти дві ділянки трубопроводу
кожного діаметра завдовжки,
принаймні, 1 м. Усі дефекти, які можуть
негативно вплинути на роботу системи,
необхідно усувати.

 
The pipework should be internally and
externally inspected. At least one metre
length of range pipe should be inspected
per 100 sprinklers. Two pipe sections of at
least one metre length of each pipe
diameter should be inspected.

All defects which might adversely affect
the performance of the system should be
eliminated.

У водозаповнених системах необхідно
перевіряти, принаймні, одну
спринклерну секції на будівлю. Якщо в
одній будівлі встановлено кілька вузлів
керування водозаповненими секціями,
необхідно перевіряти лише 10 % від їх
кількості. У разі повітряних систем таке
зменшення кількості секцій, які
підлягають перевірці, не допускається.

Певну кількість спринклерів необхідно
демонтувати та оглянути. У таблиці К.1
наведено обсяг вибірки залежно від
загальної кількості встановлених
спринклерів.

Стан спринклерів необхідно оцінювати
за такими показниками:

a) працездатність;

b) температура спрацювання;

c)зміна К-фактора;

d) наявність перешкод для розпилення;

e) засмічення;

f) термічна чутливість.

 
In the case of wet pipe systems at least
one sprinkler installation per building
should be checked. If several wet control
valve sets are installed in one building
only 10% need be inspected. In the case
of dry pipe systems, such a reduction of
the number of installations to be
checked is not allowed.

A number of sprinklers should be
removed and inspected. Table K.1
specifies the scope of sampling as a
function of the total number of sprinklers
installed.

The sprinklers should be evaluated for
the following:

a)     Operation

b)     b)Operation temperature

c)    Variation of K-factor

d)     Spray obstacles

e)     Lodgement

f)     Thermal sensitivity

Таблиця К.1 - Кількість спринклерних зрошувачів, які підлягають перевірці

Table K.1 - Number of sprinklers to be inspected

Загальна кількість встановлених спринклерів

Total number of sprinklers installed

Кількість спринклерів, які підлягають перевірці

Number of sprinklers to be inspected

Не більше ніж 5000 ≤ 5000 20
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Понад 5000, але не більше ніж 10000 ≤10000 40

Понад 10000, але не більше ніж 20000   60

Понад 20000, але не більше ніж 30000   80

Не більше ніж 40000   100

 

 

ДОДАТОК L

(довідковий)

 
ANNEX L (informative)

СПЕЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ   SPECIAL TECHNOLOGY

Цей стандарт стосується лише тих
типів спринклерів, про які йдеться у
стандарті EN 12259-1. У роки, які
передували розробленню цього
стандарту, було розроблено
спеціальні технології для
застосування в особливих випадках,
зокрема:

-        швидкодіючі спринклери для
гасіння пожежі на початкових
стадіях (ESFR);

-        спринклери, які забезпечують
одержання краплин великих
розмірів;

-        спринклери для застосування у
житлових будинках;

-               спринклери зі збільшеною
площею покриття;

-               спеціальні внутрішньостелажні
спринклери.

Наразі проектування спринклерних
систем із використанням таких типів
спринклерів здійснюється лише в
особливих випадках. Їх планується
включити у наступні редакції цього
стандарту.

 
This European Standard covers only
the types of sprinkler specified in EN
12259-1. During the years preceding the
preparation of this standard special
technologies were being developed for
special applications, including in
particular the following:

-      Early suppression fast response
sprinklers (ESFR);

-        Large drop sprinklers;

-        Residential sprinklers;

-        Extended coverage sprinklers;

-        Special in-rack sprinklers.

The engineering of such applications is
currently very specialized. It is
intended that they will be included in
future editions of this standard.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

В Україні чинний ДСТУ EN 12259-1 (EN 12259-1, IDT).

 

ДОДАТОК М

(довідковий)

 
ANNEX M (informative)

НЕЗАЛЕЖНИЙ ОРГАН ІЗ

СЕРТИФІКАЦІЇ

  INDEPENDENT CERTIFICATION BODY

У європейських державах поширена
практика, коли компанії, яким
доручається проектування,
монтування та технічне
обслуговування спринклерних систем
відповідно до цього стандарту,
повинні мати сертифікат для

 
It is usual in European countries, for
companies given the responsibility to
design, install and maintain sprinkler
systems in accordance with this current
European Standard, to be certified in this
field by an independent certification
body.
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діяльності у цій галузі, виданий
незалежним органом із сертифікації.

 

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

В Україні діяльність, пов'язана з проектуванням, монтуванням і
технічним обслуговуванням технічних засобів пожежогасіння,
підлягає ліцензуванню відповідно до НАПБ Б.07.016.
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ДОДАТОК НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1 НАПБ Б.07.016-2009 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування, монтажу,
технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки
протипожежного стану об'єктів

2 ДСТУ ГОСТ МЭК 61056-1:2004 Портативні свинцево-кислотні акумулятори та батареї (закритого типу).
Частина 1. Загальні вимоги, функціональні характеристики. Методи випробування (ГОСТ МЭК 61056-1-
2002, IDT)

3 ДСТУ ГОСТ МЭК 61056-2:2004 Портативні свинцево-кислотні акумулятори та батареї (закритого типу).
Частина 2. Розміри, виводи, маркування (ГОСТ МЭК 61056-2-2002, IDT)

4 ДСТУ ГОСТ 617:2007 Труби мідні та латунні круглого перерізу загальної призначеності. Технічні умови
(ГОСТ 617-2006, IDT)

5 ДСТУ ІЕС 60947-1:2008 Пристрої комплектні розподільні низьковольтні. Частина 1. Загальні правила
(IEC 60947-1:2004, IDT)

6 ДСТУ ІЕС 60947-4-2:2008 Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 4-2. Контактори і стартери для
двигуна. Контролери змінного струму для двигуна і стартери напівпровідникові (IEC 60947-4-2:1999, IDT)

7 ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (Труби сталеві
водогазопровідні. Технічні умови)
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8 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) (Ступені захисту,
забезпечувані оболонками (код ІР))

9 ГОСТ 17398-72 Насосы. Термины и определения (Насоси. Терміни та визначення)

10         ГОСТ 26881-86 Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия (Акумулятори
свинцеві стаціонарні. Загальні технічні умови)

11         ГОСТ ИСО 3046-1-2002 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Часть 1. Стандартные исходные
условия, объявленные мощность, расходы топлива и смазочного масла. Методы испытаний (Двигуни
внутрішнього згоряння поршневі. Частина 1. Стандартні вихідні умови, оголошені потужність, витрати
пального і мастила. Методи випробувань)

12                 ГОСТ ИСО 3046-6-2002 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Характеристики. Часть 6.
Защита от превышения частоты вращения (Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Характеристики.
Частина 6. Захист від перевищення частоти обертання)

13                 ГОСТ ИСО 3046-7-2002 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Характеристики. Часть 7.
Обозначение мощности двигателя (Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Характеристики.
Частина 7. Позначення потужності двигуна)

 

 

ДОДАТОК НБ (довідковий)

ТЕКСТ ВИЛУЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Вилучено з передмови до EN 12845:2004+А2:2009:

Цей документ (EN
12845:2004+А2:2009) розробив
Технічний комітет CEN/ТC 191
"Стаціонарні системи
протипожежного захисту",
секретаріат якого перебуває при
Британському інституті стандартів.

Цьому Європейському стандарту
може бути наданий статус
національного стандарту шляхом
публікування ідентичного тексту або
його схвалення не пізніше ніж у
жовтні 2009 року, а національні
стандарти, вимоги яких суперечать
цьому стандарту, повинні бути
скасовані не пізніше ніж у жовтні
2009 року.

Цей документ розроблено на заміну
EN 12845:2004.

Цей документ містить доповнення 1,
схвалене CEN 22.02.2009, а також
доповнення 2, CEN 22.02.2009.

Початок і кінець тексту, який
введено або замінено шляхом
введення доповнень, у текстів
казано стрілками

 

 

 
This document (EN
12845:2004+A2:2009) has been prepared
by Technical Committee CEN/TC 191,
"Fixed firefighting systems", the
secretariat of which is held by BSI.

This European Standard shall be given
the status of a national standard, either
by publication of an identical text or by
endorsement, at the latest by October
2009, and conflicting national
standards shall be withdrawn at the
latest by October 2009.

This document supersedes EN

12845:2004

This document includes Amendment 1,
approved by CEN on 2009-02-22 and
Amendment 2, approved by CEN on
2009-02-22. The start and finish of text
introduced or altered by amendment is
indicated in the text by tags

 

 

 

Згідно з Внутрішніми правилами
CEN/CENELEC вимоги цього
Європейського стандарту повинні
виконувати національні органи зі
стандартизації таких держав: Австрія,
Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чеська
Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія,
Франція, Німеччина, Греція,
Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія,
Латвія, Литва, Люксембург, Мальта,
Нідерланди, Норвегія, Польща,

 
According to the CEN/CENELEC Internal
Regulations, the national standards
organizations of the following countries
are bound to implement this European
Standard: Austria, Belgium, Bulgaria,
Cyprus, Czech Republic, Denmark,
Estonia, Finland, France, Germany,
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Norway, Poland, Portugal,
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain,
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Португалія, Румунія, Словаччина,
Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія
та Об'єднане Королівство.

Sweden, Switzerland and United
Kingdom.

 

 

 

 

 

Код УКНД: 13.220.20; 91.140.60

Ключові слова: вода, водоживильник, вузол керування, захист, зрошування, інтенсивність, клапан,
насос, небезпека, приміщення, резервуар, секція, сигналізація, система пожежогасіння, спринклер,
трубопровід.
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