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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра
„Строителство на сгради и съоръжения“ при Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър“ на заседание на катедрен съвет,
проведено на 14 декември 2020 г.

Дисертационният труд е с обем от 125 страници и се състои от
увод, 4 глави, 45 фигури, 10 таблици, списък на публикациите по
дисертационния труд и приложение. Списъкът на литературните източници
се състои от 104 заглавия на турски, руски и английски език. Авторът на
дисертационния труд е докторант на самостоятелна подготовка в катедра
„Строителство на сгради и съоръжения” към Архитектурен факултет на
ВСУ „Черноризец Храбър”.

Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се състои
на 18 февруари 2021 г. от 9,00 часа в Заседателната зала на ректората на
ВСУ „ Черноризец Храбър“ на заседание на научното жури. Материалите
по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на
катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ при Архитектурен
факултет, стая А-226 при секретаря на катедрата.
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД

I.1. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА

Съвременното промишлено производство представлява
сложен производствен комплекс, включващ широко използване  на
разнообразни машини и механизми, технологична пара, гореща вода
и въздух под налягане, прахообразни, взривоопасни и
леснозапалими токсични вещества, а така също химически продукти
(мазут, дизелно гориво, минерални масла и бои), увеличаващи
възможността от възникване и разпространение на пожари.

Основна част от трудовите инциденти с работещите в
промишлените предприятия са вследствие възникването и
разпространението на пожари в тях. Последствията от пожарите в
промишлените предприятия се обуславят от действието на техните
поразяващи фактори. Основните поразяващи фактори на пожарите
са следните:
 непосредствено въздействие на огъня върху запаления

предмет;
 дистанционно въздействие върху предметите и обектите чрез

високите температури, получени вследствие на
температурното излъчване.
Най-важната роля в противопожарната защита на сградите на

промишлените предприятия се полага на автоматичните
пожарогасителни системи. Автоматизираните системи и инсталации
за борба с огъня обикновено са част от комплекса устройства,
предназначени да осигурят цялостната противопожарна безопасност
на сграда или конструкция. Основната им цел е да се предотврати
разпространението на пожара. В табл. У4 е посочена ефективността
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на работа на спринклерните системи, съгласно TURKSTAT [6] през
периода 2012 г. – 2018 г.

Таблица У4. Сравнение на ефективността на работа на
спринклерните системи през периода 2012 г. – 2018 г.

Спринклерната система сработва ефективно

Години 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Брой
пожари

20 22 35 26 29 37 43

Спринклерната система не изпълнява предназначението си

поради външни фактори

Години 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Брой
пожари

37 23 23 35 30 24 36

Спринклерната система сработва частично

Години 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Брой
пожари

10 13 12 8 16 13 17

Спринклерната система не се включва

Години 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Брой
пожари

11 6 19 8 4 13 8

Общо за целия период

Години 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Брой
пожари

78 64 96 75 79 87 104

Ефективност на работа на спринклерната система, %

Години 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Брой
пожари

26 % 34 % 36 % 35 % 37 % 43 % 41 %



6

Както следва от табл. У4, в Р. Турция като цяло,
ефективността на функциониране на автоматичните
пожарогасителни инсталации е незадоволителна.

Оценяването на ефективността на работа на спринклерните
системи изисква значителни загуби на материални ресурси и работно
време. За съкращаване на непроизводствените загуби на
промишлените предприятия е целесъобразно да се заменят тези
изследвания с инженерни методи на разчети на ефективността на
спринклерните системи в промишлените предприятия. До
настоящия момент в Р. Турция такива инженерни методи на
изследване ефективността на спринклерните системи не са
разработвани.

Актуалността на темата на дисертационния труд се
обуславя от необходимостта от повишаване ефективността на
действие на спринклерните системи на пожарогасене за
ограничаване на трудовия травматизъм на персонала и материалните
щети в промишлените предприятия.

I.2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА

Целта на докторската теза е : изследване и оценка на
ефективността на използване на спринклерните системи за
пожарогасене в промишлените предприятия .

За постигане на поставената цел е необходимо да бъдат
решени следните задачи:

1.Изследване състоянието на спринклерните системи за
пожарогасене в промишлеността на Р. Турция.

2. Разработване на методика за оценка на ефективността на
спринклерните системи в сградите на промишлените предприятия.
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3.Обективна оценка на ефективността на спринклерните

системи в промишлените предприятия в Р. Турция.

4.Провеждане сравнителен анализ на теоретичните и
практически изследвания.

Обект на научното изследване са промишлените
предприятия в в минно-добивния, металообработващия и
химико-технологичния сектор в Р. Турция.

Предмет на изследването е оценка на ефективността на
спринклерните системи с пожарогасителен агент вода.

Ограничения на проблемния обхват на изследването

Изследването е извършено при следните ограничения:

1.Проучвани са промишлени предприятия в
минно-добивния, метало-обработващия и химико-технологичния
сектор на промишлеността като обекти с най-често възникване на
технологични пожари.

2.Проучвани са промишлени предприятия в европейската
част на Р. Турция.

I3. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

За постигане на основната цел и за изпълнение на
поставените задачи в дисертационния труд, като се има предвид
специфичната характеристика на предмета на изследване, се
използват предимно възможностите на метода на критичния анализ,
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метода на оперативна експертна оценка, метода на риска, метода на
сравнението и метода на моделирането на процесите.

II.ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд е с обем от 125 страници и се състои от
въведение, 4 глави, 45 фигури, 10 таблици, списък на публикациите
по дисертационния труд и приложение. Списъкът на литературните
източници се състои от 104 заглавия на турски, руски и английски
език.

III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

УВОД

В увода е изтъкнато, че основна причина за трудов
травматизъм на работещите в промишлените предприятия на
Р. Турция за 2012-2019 г. се явява възникването и разпространението
на пожари в тях. Посочено е, че главна роля в противопожарната
защита на сградите на промишлените предприятия се пада на
автоматичните спринклерни пожарогасителни системи. Съгласно
статистическия сборник за възникването и разпространението на
пожари в промишлеността Turkstat [6] , през периода 2012 г – 2018 г.
общото количество пожари в промишлените предприятия,
оборудвани със спринклерни пожарогасителни системи съставлява
583 случая, от тях в 208 случая пожарогасителните инсталации са
сработили, но не са загасили пожарите, а в 89 случая не са се
включили изобщо. Констатирано е, че ефективността на
функциониране на автоматичните пожарогасителни инсталации е
изключително незадоволителна - средно не надхвърля  43%.

Формулирана е целта - да се увеличи ефективността на
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спринклерните системи за пожарогасене и по този начин се
ограничат икономическите и екологични последици от пожарите в
промишлените предприятия.

ПЪРВА ГЛАВА
СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ

В ПРОМИШЛЕНОСТТА

1.1. Системи за пожарогасене в промишлените

предприятия на Р. Турция

В първа глава на дисертационния труд са изяснени условията
за възникване на пожар в промишлените предприятия и са посочени
основните методи за спиране на процеса на горене:
• намаляване температурата на горене до степен по-ниска от
температурата на възпламеняване на горимите вещества;
• намаляване постъпването на кислород от въздуха, както и
отделянето на дим;
• намаляване количеството на горимите вещества, постъпващи в
зоната на горене, под границите, допустими за образуване на
горима смес.

Посочено е, че като огнегасително вещество, най-широко
приложение в промишлеността на Р. Турция, намира водата. Тя от
една страна има голямо охлаждащо действие, което определя
нейната висока ефективност, лесно се доставя, съхранява и образува
водна струя с голяма дължина.

От друга страна техническото решение, чрез което се
осигурява транспортирането на водата до мястото на гасене на
пожара е вид водоснабдителна система, а системите за
водоснабдяване са едни от основните видове инсталации,
изграждани в промишлените сгради.
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Формулирано е, че широкото приложение на водата, като
огнегасително средство, определя противопожарното
водоснабдяване на промишлените предприятия в Р. Турция като
едно от основните мероприятия на активните мерки за осигуряване
на пожарната безопасност в сградите.

1.2. Противопожарни водоснабдителни системи в
промишлени сгради

Посочено е, че противопожарното водоснабдяване в сгради
представлява комплекс от мероприятия, които осигуряват подаване
на вода за гасене на пожар или ограничаване на разпространението
му във всяка точка на сградата. В процеса на проектиране на сградни
противопожарни водоснабдителни системи в промишлени обекти на
Р. Турция се разглеждат онези водоснабдителни схеми и
съоръжения, които имат отношение към противопожарното
водоснабдяване, като се съблюдават както изискванията за
проектиране на водоснабдителни системи в промишлени сгради така
и противопожарните изисквания.

Подчертано е, че техническите решения на сградните
противопожарни водоснабдителни системи в промишлените
предприятия на Р. Турция са най-различни. Различията зависят от
предназначението, големината и архитектурно-конструктивните
решения на сградите, от портивопожарните изисквания, от
техническите характеристики на захранващия водопровод, от
методите на монтаж, строителство и др.

1.3. Стационарни пожарогасителни системи в
промишлените предприятия

Разгледани са пожарогасителните системи в промишлените
предприятия на Р. Турция, които в общия случай представляват
съвкупност от стационарни технически средства за откриване и
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локално гасене на пожар, охлаждане на строителните и
технологични конструкции и подаване на сигнал за пожара.
Направената обща класификация на фиг.1.1 дава представа за
разнообразието на видовете пожарогасителни системи.

Фигура 1.1. Обща класификация на пожарогасителните
системи на промишлените предприятия в Р. Турция

Според начина на задействане пожарогасителните системи в
промишлените предприятия са автоматични, полуавтоматични и
автоматични с дублираща възможност за ръчно включване. На
фиг.1.2 са класифицирани водните пожарогасителни системи.
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Фигура 1.2. Класификация на водни пожарогасителни системи
1.4. Същност и принцип на действие на   автоматичните

системи за пожарогасене
Изтъкнато е, че автоматичните системи за пожарогасене

имат за цел осигуряване на защитата от пожар на промишлените
сгради чрез своевременно откриване на огъня и ограничаване на
неговото разпространение. Направен е детайлен анализ в
исторически план на развитието на системите за пожарогасене като
са формулирани предимствата и недостатъците на стационарните
пожарогасителни системи в промишлените предприятия.

Посочено е, че спринклерните системи за пожарогасене се
използват като надеждно средство за защита на имуществото и
живота на хората вече повече от 130 години. Конвенционалните
спринклерни системи са единствените технически решения, които
едновременно откриват пожара, задействат сигнализация и аларма,
потушават пожара и предотвратяват разрастването му. Подчертано е,
че автоматичните пожарогасителни системи често се считат за
най-важният компонент на стратегията за противопожарна защита на
сградата. Когато е правилно проектирана, инсталирана и
поддържана, автоматичната пожарогасителна система може да
контролира пожара в промишлените сгради и значително да намали
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смъртните случаи, нараняванията и материалните щети.
Разгледани са основните елементи на спринклерните

пожарогасителни инсталации и е направена класификация в
зависимост от конструктивните особености, предназначението и
начина на монтаж на спринклерите. Посочено е, че един от важните
елементи на автоматичните спринклерни системи е самото
разпръскващо устройство – спринклерната глава. Тя се инсталира в
защитаваните зони към водоснабдителна тръба и има
термочувствителен елемент. Спринклерната глава се състои от
корпус 1, който включва рамена 2 и дефлектор 3 (розетка). Изходния
отвор на корпуса е блокиран от клапан, който се състои от плоска
пружина 4 и капак 5, под натиск в който е монтирана топлинна
„брава“, която включва термочувствителна пластина 7 и чуплива ос
6, която е закрепена към корпуса 1 с винт 8 – фиг. 1.7.

Фигура 1.7. Принципно устройство на спринклерна глава

Автоматичните спринклерни инсталации използват
спринклерни глави с вграден термочувствителен елемент. Този
елемент може да бъде термочувствителна ампула (колба) – фиг. 1.8
или термочувствителна пластина.
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Фигура 1.8. Спринклерни глави с термочувствителен елемент
ампула

Основната роля на спринклера е да освобождава вода при
детекция на повишена температура. Всяка спринклерна глава се
активира независимо една от друга, когато сензорът отчете, че
проектната температура е достигната. С активирането на
спринклерната глава водата потича в тръбната мрежа и задейства
аларма, която съобщава, че системата е в процес на
работа. Спринклерните инсталации се отнасят към стационарните
автоматични пожарогасителни системи. Те представляват монтирана
под тавана на помещението тръбопроводна мрежа с инсталирани по
нея спринклери. При повишаване на температурата над определена
стойност в даден сектор от помещението се отварят само тези, които
се намират най - близо до мястото на пожара, като през тях протича
вода под формата на разпръсната струя. Цялата система се намира
под налягане, което е причина, веднага след отваряне на
спринклерна глава да започне гасенето на пожара. Автоматичните
спринклерни противопожарни  уредби – фиг.1.12 се предвиждат  в
промишлени сгради или помещения, където опасността от пожар е
повишена. За тяхното нормално функциониране е необходимо да се
осигури достатъчно и надеждно водоснабдяване.
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Фигура 1.12. Общ вид на спринклерна инсталация
Водата се обезпечава от независим воден източник, чийто

дебит трябва да е достатъчен да осигури подаването на вода при
максимално натоварване на системата.

Налягането по тръбната мрежа се осигурява от помпи и
цялата система е под постоянен контрол на налягането.

Противопожарната водоснабдителна система в
промишлените предприятия се захранва най-често с вода от
уличната водопроводна мрежа. Когато водното количество, което
може да осигури уличния водопровод е недостатъчно се предвижда
допълнителен водоизточник или противопожарен резервоар. В
сгради, в които гарантираният захранващ напор на външната
водоснабдителна мрежа е недостатъчен се предвиждат устройства за
повишаване на напора – хидрофори, напорни резервоари, помпи (1
работна и 1 резервна) с дистанционно (от крановете) автоматично
или ръчно включване.

Противопожарната водоснабдителна система в
промишлените предприятия обикновено е разклонена или сключена,
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а според разположението на главната хоризонтална мрежа - с долно
или с горно  разпределение.

ИЗВОДИ

1. Направен е детайлен анализ на състоянието на системите за
пожарогасене в промишлените предприятия.
2. Изтъкнати са предимствата и недостатъците на стационарните
пожарогасителни системи в промишлените предприятия.
3. Разгледани са принципите на действие на автоматичните
спринклерни системи за пожарогасене.

ВТОРА ГЛАВА
ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА НЕЕФЕКТИВНОСТ НА

АВТОМАТИЧНИТЕ СПРИНКЛЕРНИТЕ СИСТЕМИ ЗА
ПОЖАРОГАСЕНЕ

2.1. Видове пожарогасителни агенти на спринклерните
инсталации за пожарогасене

Посочено е, че спринклерните пожарогасителни системи в
промишлените предприятия използват различни пожарогасителни
агенти - вода, пяна, въглероден двуокис, инертен газ, газова смес,
прахообразни агенти, аерозоли и други. Изборът на конкретна
система в голяма степен зависи от предназначението на
промишлената сграда или помещение; от предварително
определеното ниво на безопасност за хората, оборудването и
съоръженията; от особеностите на горящите предмети и процеса на
горене и други фактори.
 Системи с пожарогасителен агент вода
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Изтъкнато е, че най-широко приложение в промишлените
предприятия на Р. Турция намират водните пожарогасителни
системи – фиг. 2.1.

Фигура 2.1. Спринклерни системи с пожарогасителен агент вода
Подчертано е, че спринклерните  системи,  които

използват  водата като пожарогасителен агент са не само едни от
най-надеждните, но също едни от най-икономичните и
най-безопасните средства за контролиране и потушаване на пожари.

Посочено е, че според начина на запълване на тръбната
мрежа спринклерните инсталации в промишлените предприятия на
Р. Турция биват водни (водонапълнени или мокри), въздушни (сухи)
и въздушно-водни (смесени). Водната (мокра) спринклерна
инсталация е запълнена изцяло с вода с постоянно налягане. Такъв
вид система се изпълнява, когато температурата в помещението е
над 5 °С през всички сезони на годината и не се създават
предпоставки за замръзване на водата в системата. Въздушната
спринклерна инсталация е запълнена изцяло до контролно -
сигналния клапан с въздух с постоянно налягане. Такъв вид
система се изпълнява, когато температурата в промишлените
помещения пада под 5 ⁰С в райони с продължителност на топлинния
период повече от 240 дни, което обуславя опасността от замръзване
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на водата. Въздушно-водната спринклерна инсталация може да
работи като водна и като въздушна. През периоди с температури
по-високи от 5 ⁰С, тя се пълни с вода и се контролира от водния
контролно-сигнален клапан, а през периодите с температури
по-ниски от 5 ⁰С – с въздух и се контролира от въздушния
контролно-сигнален клапан.
 Системи с пожарогасителен агент водна мъгла

Използването на инсталации с водна мъгла в промишлените
предприятия на Р. Турция се прави в случаите, когато има изискване
гасенето с вода да не нанася допълнителни щети на защитаваното
имущество – административна част на предприятията, архив и отдел
технически чертежи, компютърни зали и сървърни помещения и
други. Посочено е, че пожарогасенето с водна  мъгла  представлява
произвеждане  на  голямо количество водни капки с малки
размери, които обаче сумарно имат много голяма околна
повърхност, която охлажда въздуха (абсорбира топлината), сваля
температурата в помещението и ограничава разпространението на
огъня [32]. На фиг. 2.2 е показана графика на оптималната
ефективност на системите с пожарогасителен агент водна мъгла в
зависимост от диаметъра на капките. По абсцисната ос се измерва
времето за пожарогасене, а по ординатата – съответно температурите
на възникване, разпространение и погасяване на пожара.
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Фигура 2.2. Ефективност на пожарогасенето с водна мъгла в
зависимост от диаметъра на капките

Т01–50 mkm; T02–100 mkm; T03–150 mkm; T04–200 mkm

 Системи с пожарогасителен агент пяна
Основното приложение на спринклерни системи с

пожарогасителен агент пяна в промишлените предприятия е в
случаите на складове и съоръжения, съдържащи нефтени продукти.
 Системи с пожарогасителен агент газове и аерозоли

Пожарогасенето с газ и аерозоли в промишлените
предприятия на Р. Турция има за цел да запълни помещението с
негорими компоненти, като по този начин доведе до намаляване на
концентрацията на кислород във въздуха от 21% до 15%, за да не
застрашава човешкия живот [37]. Системите с пожарогасителен
агент газове и аерозоли се използват в складове за петрол, складове
за материали, които не абсорбират вода, в складове с много скъпи
горими материали. Тези спринклерни системи за пожарогасене са
особено подходящи за не много големи затворени помещения, които
се използват за сървъри, електрооборудване, дизел-генератори,
музеи, библиотеки и други подобни.

2.2. Основни предпоставки за неефективна работа на
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автоматичните  спринклерни системи за пожарогасене
Проведеният анализ на работата на спринклерните системи в

промишлените предприятия  от този сектор дава възможност да се
посочат основните причини за неефективна работа на тези системи:

• Активиране на системата без наличието на огнище на пожар;
Заради горещия климат, особено през летните месеци, както

и в следствие на излъчваната топлина от технологичното оборудване
и инсталации, температурите в сградите на промишлените
предприятия в Р. Турция често водят до самопроизволно активиране
на спринклерните системи, без наличието на огнище на пожар.

• Замръзване на водата във водоснабдителните тръбопроводи
на спринклерните системи;
В азиатската част от територията на Р. Турция преобладава

континентален климат, което предполага високи температури през
лятото и много ниски температури през зимния период. Въпреки, че
в зоните, които могат да предизвикат замръзване на водата в
спринклерните системи се проектират и конструират съответни
спринклерни инсталации, много често замръзването на водата става
причина за неефективна работа на тези системи при пожарогасене.

• Механични повреди на спринклерната инсталация;
Рамената, входния клапан и термочувствителната пластина

на спринклерната глава механично са свързани помежду си и
едновременно са предвидени да реагират при активиране на
спринклерната система. Механичното износване, както и
механичните въздействия върху тях, прекомерното затягане на
фитинги, колена и връзки могат да доведат до невъзможност за
активиране на спринклерната система.

• Саботаж или неумишлена човешка грешка;
Преднамерени действия на саботаж и вандализъм,

евентуално мотивирани от застрахователна измама, може да засегне
автоматичните спринклерни системи и свързаните с тях компоненти.
Неумишлените човешки грешки възникват следствие
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недостатъчната информираност на работещите и обслужващия
персонал за устройството и експлоатацията на спринклерните
пожарогасителни системи.

• Производствени дефекти;
Макар и рядка, възможността за производстен дефект на

някой от елементите на спринклерната система следва да се има
предвид, когато са елиминирани    другите    причини    за
отказ    или   неефективна    работа    на спринклерната
инсталация.

• Използване на несертифицирани спринклерни системи за
пожарогасене
Проведеното изследване за състоянието на спринклерните

системи за пожарогасене в промишлените предприятия в
химико-технологичния сектор на промишлеността установи, че 29 %
от монтираните и експлоатирани спринклерни системи не са
сертифицирани или използваните спринклерни глави не са от
одобрен тип.

2.3. Фактори, влияещи върху надежността и
ефективността на действие на спринклерните  системи в
промишлените предприятия на Р. Турция.

Проведен е анализ и са изследвани факторите, влияещи
върху надежността и ефективността на действие на спринклерните
системи в 12 предприятия от химико-технологичния сектор на
промишлеността в европейската част на Р. Турция, където случаите
на пожари, в това число и с човешки жертви, са най-чести и големи
съгласно Приложение № 1. На фиг. 2.8 са посочени главните
причини за ненадежна и неефективна работа на спринклерните
системи [46-49] .



22

Фигура 2.8. Основни причини за неефективна работа на
спринклерните системи

1-„Адхезия“  на термочувствителната пластина ;
2- Спукване на стената на термочувствителната ампула;
3- Системи, "дозирани" с натриев силикат, водещи до течове;
4- Наноси и утайки върху изходния отвор;
5- Натрупване на остатъци върху термочувствителния

елемент и дефлектор;
6- Корозия;
7- Използване на нерегламентирани спринклерни глави;
8- Наслояване на боя върху дефлектора, стъклената колба

или разглобяемата връзка.

 „Адхезия“    на    термочувствителната    пластина
От тази причина около 3 %  от спринклерните системи в

промишлените предприятия не са работили ефективно [50].
„Адхезия“ на термочувствителната пластина представлява
привличането между молекулите на повърхността на
термочувствителната пластина и на разнородни твърди или течни
вещества – наслагване на соленоподобен депозитен или корозионен
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продукт.
 Спукване на стената на термочувствителната ампула;

Подчертано е, че спукването на стената на
термочувствителната ампула преди достигане на регламентираната
температура може да бъде вследствие на производствен дефект,
неправилен монтаж на определен тип термочувствителна ампула в
съответствие с предварително зададената температура на
сработване, човешка грешка или небрежност при монтажа. При
спукване на стената на термочувствителната ампула спринклерната
система сработва, без наличието на огнище на пожар.
 Корозия на спринклерната глава;

Посочено е, че корозията създава много проблеми на
работата и намаляване ефективността на действие на спринклерните
глави. Следствията от появата на корозия в спринклерните системи
са следните:

- Теч на пожарогасителния елемент;
- Загуба на напор на пожарогасителния агент;
- Загуба на дебит;
- Пълно или частично закриване на напречното сечение на
тръбопровода;
-Увеличаване на топлинната инерция, вследствие натрупване
на кородирали частици;
- Закриване на изходния отвор на спринклера;
- Непланирано изключване на системата;
- Обща замяна на системата.

В спринклерните системи на промишлените предприятия на
Р. Турция са открити и изследвани 3 основни вида корозия:

• Кислородна (обща) корозия;
• "Междугрануларна" корозия;
• Микробиологично индуцирана корозия (MIC).
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Подчертано е, че най-често срещаната корозия в
спринклерните системи (60÷80 %) е кислородната корозия.
Механизмът на кислородната корозия е показан на фиг. 2.12.

Фигура 2.12. Механизъм на кислородна корозия

Процесът на кислородна корозия включва няколко
последователни стадия [59]:
1. Разтваряне на кислород от въздуха в електролита.
2. Пренос на кислород в обема на разтвора към катодните участъци
на метала в резултат на механично разбъркване, конвекция и
дифузия.
3. Дифузия на кислорода през слоя електролит непосредствено до
катодния участък (т.нар.дифузионен слой) и през слоя от корозионни
продукти върху метала.
4. Йонизация(редукция) на кислорода.

O2+2H2O+4e- = 4OH-
5. Дифузия и конвективен пренос на хидроксилните йони от
катодните участъци в обема на електролита.

Ефикасен начин за борба с кислородната корозия е смяната
на кислорода с азот. Азотът е инертен газ, който не реагира с
металите. На фиг. 2.15 е представено състоянието на тръбопровод с
работна среда кислород и азот във въздушна (суха) спринклерна
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система след 20-годишна експлоатация [66]:

98 % въздух (кислород О2)              98 % азот N2

Фигура 2.15. Състоянието на тръбопровод на въздушна
(суха) спринклерна система, използваща въздух или азот

Междугрануларна корозия възниква, когато спринклерните
системи са инсталирани в промишлени предприятия, които са
замърсени с киселинни пари, получени в резултат на химически
технологии. Междугрануларната корозия е химична корозия върху
границите на зърнестата структура на метала - фиг. 2.17.

Фигура 2.17. Междугрануларна корозия под електронен микроскоп
Микробиологично индуцираната или микологичната

(гъбична) корозия е разрушаването на металите и покритията при
излагане на агресивни среди, образувани в резултат на дейността на
микроскопични плесени и гъбички. Микробиологично индуцираната
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корозия (MIC) причинява образуване на язви или разтваряне на
ферита и аустенита в структурата на стоманата – фиг. 2.18.

Фигура 2.18. Микробиологично индуцирана корозия

ИЗВОДИ

1.Направено е проучване и класификация на видовете
пожарогасителни системи в промишлените предприятия.

2.От разгледаните литературни източници в исторически план са
оценени предимствата и недостатъците на спринклерните системи
за пожарогасене.

3.Описани са видовете спринклери, тяхната конструкция и принцип
на действие.

4.Разгледани са функциите на спринклерни системи в съответствие
със специфичните особености на промишлените обекти.

5. Направен е подробен анализ на основните причини и
предпоставки за неефективна работа на спринклерните системи.

ТРЕТА ГЛАВА
ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СПРИНКЛЕРНИТЕ

СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ В ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ
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3.1. Дефиниране на основните понятия
Подчертано е, че за проучване на съвременното състояние на

спринклерните системи и оценяване ефективността им на работа е
необходимо преди всичко да се дефинират съответните определения
и термини.
 Надеждност е свойството на спринклерните инсталации да

съхраняват във времето способността си да изпълняват зададените
им функции при определени регламентирани  режими на работа и
условия на експлоатация;
 Безотказност е свойство на спринклерните системи

непрекъснато да съхраняват работоспособността си за определено
време на работа или определен интервал от време;
 Дълговечност е свойство на спринклерните системи да

съхраняват работоспособността си до пределно състояние с
необходимите прекъсвания за техническо обслужване и ремонт.
 Ефективност на спринклерните системи;

Под ефективност на спринклерните системи за пожарогасене
се разбира степента, до която те съответстват на своето
предназначение. Ефективността на системите представлява пълна
характеристика на свойствата им, отчитайки множеството възможни
техни състояния. Ефективността се оценява в зависимост от степента
на постигането на целта и представлява максимум полезен краен
резултат с минимални разходи и се измерва като отношение на
резултата към разходите. Тя е професионален подход за решаване на
технико-икономически проблеми. Основните подходи към
постигане на висока ефективност на действие на спринклерните
системи са следните:
 технологично усъвършенстване на процесите, оборудването

и съоръженията;
 автоматично управление и регулиране при качествено

поддържане на технологичните параметри;
 оптимизиране на параметрите на спринклерните системи.
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3.2. Методика за оперативна оценка на ефективността на
спринклерните системи

За оценяване на ефективността на пожарогасене се предлага
показател КСПР , който обхваща разчетната площ на оросителната
повърхност Fрасч ; проектната площ на локализация на пожара пожЛ
и коефициент q, който отчита необходимите параметри на
спринклерната система в съответствие със стандартите за
помещения с различна функционална пожарна опасност [80]:

(3.1)

Този показател КСПР, който обективно характеризира
ефективността на пожарогасене, е удобен обаче само за изследване
работата на спринклерната система след пожар.

На етап проектиране на спринклерната система се предлага
избор на ефективни спринклерни устройства по показател
„най-голяма разчетна площ на оросителната повърхност“. Оценката
на ефективността на спринклерната система по този показател се
извършва чрез коефициента на разход на вода за пожарогасене η:

(3.2)

където:

- qрасч – разчетния разход на вода за пожарогасене;
- qфакт – действителния разход на вода през спринклера;

Коефициентът на разход на вода за пожарогасене η може да
се определи чрез интензивността на пожарогасене :

(3.3)

където:
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- Iр – реално достижимата интензивност на пожарогасене;
- Iи – идеалната интензивност на пожарогасене;

Идеалната интензивност на пожарогасене Iи може да бъде
определена от израза [82]:

(3.4)
където:
- К – коефициент на производителност на спринклера;
- Р – работното налягане в спринклерната система;
- S – защитаваната площ от повърхността на помещението.

Посочено е, че предложеният показател за оценка на
ефективността на спринклерната система отчита интензивността на
пожарогасене чрез сравняване на защитаваната площ от спринклера.

На фиг. 3.1 са показани три характерни карти със защитени
площи от реални спринклери с еднакви геометрични
характеристики,  но от различни производители.

Фигура 3.1. Карти на защитената площ на оросяване

Във вариант „А“ цялата разпръсквана вода обхваща площ с
радиус R1 = 2 m , създавайки висока интензивност на пожарогасене,
но в разчетната група от няколко спринклера може да доведе до
наличие на незащитени площи. Картата на площа на оросяване може
да се промени, ако се използват спринклери с увеличен радиус на
действие R2 = 3 m и R3 = 3,5 m (варианти „Б“ и „В“ с разширена зона
на оросяване) и съответно да се промени интензивността на
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пожарогасене. В табл. 3.1 е показано изменението на интензивността
на пожарогасене като функция от налягането на водата във
водопроводната мрежа и радиуса на оросяване.

Таблица 3.1. Изменение на интензивността на пожарогасене

Радиус на оросяване R1 = 1 m R1 = 1,5 m R1 = 2 m

Интензивност (I1) (I2) (I3)

Налягане на

водопроводната

мрежа

0,1 МРа 0,093 0,091 0,096

0,2 МРа 0,149 0,148 0,136

0,3 МРа 0,202 0,184 0,166

Отклонението на величината на интензивността на
пожарогасене I3 от средното значение при R < 2,0 m не превишава
10 %. Но на разстояние от спринклера, по-голямо от  2,0 m,
интензивността на пожарогасене се разпределя неравномерно и с
увеличаване на радиуса R интензивността намалява.

За да се направи количествена оценка на ефективността на
спринклерната система при многообразието от използвани типове
спринклери с различни площи на оросяване, се използва показателя
Wf , който отчита както площта на ефективно пожарогасене, така и
участъците от незащитената повърхност F0, където не се осигурява
необходимата нормативна интензивност.

Този показател се определя от израза [86]  :

Wf =
еф оеф . 100 % (3.5)

където:
- Wf - коефициент на ефективност на спринклерната система, %;
- Fеф - площ на ефективно пожарогасене, м2 ;
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- Fo – площ на незащитената повърхност от спринклера, м2 ;

Коефициентът на ефективност на спринклерната система
отразява правилността на избора на типа спринклери при
проектиране.

ИЗВОДИ

1. Дефинирани са основните понятия „надежност“ и „ефективност“
на спринклерни системи за пожарогасене.
2. Предложена е Методика за оперативна оценка на ефективността
на работа на спринклерните системи, адаптирана за условията на Р.
Турция.
3. За оценяване ефективността на пожарогасене е предложен
показател, който обхваща разчетната площ на оросителната
повърхност; проектната площ на локализация на пожара и
коефициент, който отчита необходимите параметри на
спринклерната система в съответствие със стандартите за групи
промишлени помещения с различна функционална пожарна
опасност.
4. Определени са критерии за пресмятане на топлинния поток и
температурния градиент на огнището на пожара в промишлени
сгради.

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

ПРИЛОЖЕНИЕ НА УПРАВЛЯЕМИ СПРИНКЛЕРНИ
СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА

4.1. Проектиране на съвременни автоматични
спринклерни пожарогасителни системи
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Изтъкнато е, че практическото приложение на Методиката за
оценка на ефективността на спринклерните системи дава
възможност да се покаже и оцени влиянието на отделните автономни
и неавтономни фактори на системата. Всички функции, изпълнявани
от автоматичните спринклерни пожарогасителни системи и техните
технически параметри могат да бъдат разделени на основни и
спомагателни.

Основните параметри, определящи ефективността на
спринклерните системи при гасене на пожари са скоростта на
пожарогасене и подаването на огнегасящо вещество с необходимите
хидравлични параметри (разход на вода и  интензивност на
оросяване).

Спомагателните функции, извършвани от автоматичните
спринклерни системи, са насочени основно към контролиране
състоянието на системата като цяло  и нейните функции, както и
програмираното включване и управление на техническите средства и
технологични агрегати за пожарогасене, сигнализация, уведомяване
и др., след сработването на спринклерната система.

В случай на несъответствие на основните хидравлични
параметри с техните проектни значения, спринклерната система
еднозначно не може да осигури своето функционално
предназначение.

Изследвано и анализирано е влиянието на системите за
противодимна вентилация върху ефективността на работа на
спринклерните системи чрез Методиката за оценка на ефективността
им.

Системите за противодимна вентилация се явяват в много
случаи задължително техническо решение за гарантиране
сигурността на хората и минимизиране на материалните загуби при
възникване на пожар в промишлените предприятия на Р. Турция.

Основна цел на системите за противодимна вентилация се
явява освобождаване на пътя за евакуация на персонала. В
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съответствие с противопожарните норми и с цел осигуряване
безопасността на производствените помещения в случаи на пожар се
предвижда изграждането и на система за отвеждане на димните
газове.

Предназначението на димоотвеждащите системи се
систематизира в две основни направления:
 локализация на дима и токсичните газове;
 извеждане на токсичните газове извън помещението.

4.2. Автоматични управляеми спринклерни системи с
предварително действие (рre-action)

Посочено е, че при проектиране на водни пожарогасителни
системи проектантите като правило се спират на избора на
автоматични спринклерни системи, без да се отчита височината на
промишлените помещения, специфичната топлинна мощност на
пожара, скоростта на разпространението му и топлинната
инерционност на спринклерната глава.

Както показват резултатите от Методиката за оперативна
оценка на ефективността на спринклерните системи, традиционните
автоматични спринклерни системи за пожарогасене не сработват при
голяма височина на промишленото хале – фиг. 5.1.
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Фигура 5.1. Зони на ефективно действие на автоматична
спринклерна пожарогасителна система (АСПС)

Като причини за неефективното им действие се отбелязват
следните случаи:

• В зоната на разположение на спринклерните глави
температурата на топлинните потоци не достига до температурата на
активиране на термочувствителния елемент на спринклера;

• Спринклерът се активира със закъснение и не успява да
осигури ликвидиране на огнището на пожара, вследствие на което
горенето се разпространява извън пределите на зоната на ефективно
действие на спринклерната глава. Произтича последователна
активация на спринклерите, но скоростта на тяхното действие не
успява да предотврати разпространението на огъня. За решаването
на този проблем се създават автоматични управляеми спринклерни
пожарогасителни системи с предварително действие (рre-action)

Основа за реализацията на такива решения се явява
спринклерна система с принудително активиране, която обединява
функцията на традиционната спринклерна система с допълнително
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иницииращо устройство за управляемо стартиране. На фиг. 5.2 е
показано принципното устройство на управляема спринклерна
пожарогасителна система.

Фигура 5.2. Устройство на управляема спринклерна система
1-връзка със спринклерната система; 2-уплътнение;

3-разделителна тръба; 4-уплътняващ конус; 5-модул за контрол;
6-сигнализационно реле; 7- поплавък; 8-дистанционна тръба

За да се активира управляемата спринклерна система е
необходимо да се случат две отделни събития.

Първо, системата от датчици трябва да идентифицира
огнище на пожар, топлина или дим и след това да отвори
предварителния (соленоиден) клапан. Това позволява на водата да
постъпи в спринклерните тръбопроводи на управляемата система,
което създава готовност за ефективно действие на системата.

Второ, отделните спринклерни глави трябва едновременно
да се активират, за да осъществят разпръскването на водния поток в
защитаваната зона.
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ИЗВОДИ
1.Разгледани са основните предпоставки за подобряване

ефективността на спринклерните системи за пожарогасене още на
етапа на проектирането им.

2.За постигане на висока ефективност на пожарогасене в
промишлените предприятия са предложени съвременни
автоматични управляеми спринклерни  системи с предварително
действие (рre-action).

3.Подробно са описани устройството, принципа на действие
и функциите на управляемите спринклерни системи.

4.Посочени са обектите и възможностите за целесъобразно
използване на управляеми спринклерни системи с предварително
действие.

5.Разгледани са предимствата и недостатъците на
автоматичните управляеми спринклерни системи с предварително
действие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автоматичните спринклерни системи за пожарогасене
намират широко приложение за осигуряване на пожарна безопасност
в промишлените сгради. В много случаи при тяхното проектиране не
се отчитат редица важни фактори:

• височината на промишлените помещения;
• специфичната топлинна мощност на пожара;
• линейната скорост на разпространението на пожара;
• топлинната инертност на спринклерната глава.

Прилагайки Методиката за оперативна оценка на ефективността
на спринклерните системи може да се оцени влиянието на различни
автономни и неавтономни фактори върху тяхната работа.
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IV. Приноси в дисертационния труд

IV.1. Приноси с научно-приложен характер

1. Предложена е Методика за оперативна оценка на ефективността на
спринклерните системи за пожарогасене, адаптирана към условията
на Р. Турция.
2. Предложени са допълнения към Наредбата за приложение на
системите за противодимна вентилация на Р. Турция.
3. Изведени са теоретичните основи и на тази база са определени
критериите  за определяне на топлинния поток и температурния
градиент на огнището на пожар в промишлени сгради.

IV.2. Приноси с приложен характер

1. Анализирани са подробно причините и факторите, оказващи
влияние върху ефективността на работа на спринклените системи за
пожарогасене.
2. Направена е оценка на влиянието на системите за противодимна
вентилация върху ефективността на работа на спринклерните
системи  и е извършен числен анализ на резултатите от направената
оценка по Методиката за ефективност на работата на спринклерните
системи.
3.Разгледани са основните предпоставки за подобряване
ефективността на спринклерните системи за пожарогасене още на
етапа на проектирането им.
4.За постигане на висока ефективност на пожарогасене в
промишлените предприятия са предложени за използване
съвременни автоматични управляеми спринклерни  системи с
предварително действие (рre-action).
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V. АПРОБАЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд е апробиран в основните си части на
Международни научни конференции и форуми.
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