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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 14 декември 2020 г.

Дисертационният труд е с обем от 135 страници и се състои от
увод, 3 глави, 36 фигури, 10 таблици, списък на публикациите по
дисертационния труд и две приложения. Списъкът на литературните
източници се състои от 104 заглавия на турски, руски, български 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 11,00 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.



4

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД

I.1. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА

Промишлените предприятия за производство на бяла
техника се характеризират с повишена опасност от пожар.
Производственият процес често се свързва с наличието на голям
брой горими вещества и източници на запалване.

Контейнери с втечнени газове, хладилни агенти и фреони,
които се намират в производствените помещения, електрическите
инсталации и другите горими материали – бои, лакове, облицовки,
водят до висока вероятност за възникване на пожари. Основна част
от трудовите инциденти с работещите в промишлените предприятия
за производство на бяла техника са вследствие възникването и
разпространението на пожари в тях.

Важна роля в противопожарната защита на сградите на
промишлените предприятия се възлага на пасивните мерки за защита
от пожар. Основната им цел е да ограничи или забави
разпространението на пожара за определен период от време за
безопасна евакуация на персонала и защита на промишленото
оборудване.

Актуалността на темата на дисертационния труд се
обуславя от необходимостта от повишаване ефективността на
действие на пасивните мерки за защита от пожар за ограничаване на
трудовия травматизъм на персонала и материалните щети в
промишлените предприятия за производство на бяла техника.

I.2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА

Целта на докторската теза е изследване и оценка
ефективността на използваните пасивните мерки за пожарозащита
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в промишлените предприятия за производство на бяла техника.

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

1.Изследване състоянието на пасивните мерки за защита от
пожар в сградите на индустриалното производство в Р. Турция.

2.Разработване модел за оценка на ефективността на системите
за пасивна защита в промишлените предприятия.

3.Оценка ефективността на мерките за пасивна защита в
промишлените предприятия в Р. Турция

4.Провеждане сравнителен анализ на теоретичните и
практически изследвания.

Обект на научното изследване са промишлените
предприятия за производство на бяла техника в  Р. Турция.

Предмет на изследването е оценка ефективността на
пасивните мерки за защита от пожар.

Ограничения на проблемния обхват на изследването
Изследването е извършено при следните ограничения:
1.Проучвани са промишлените предприятия в европейската

част на Р. Турция
2.Проучвани са промишлените предприятия за бяла техника

като обекти с най-често възникване на технологични
пожари .

I3. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Имайки предвид специфичните особености на предмета на

изследване, за постигане на основната цел на докторската теза и за
изпълнение на поставените задачи се използват предимно
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възможностите на метода на структурния анализ, метода на
оперативна оценка на риска, метода на сравнението и експертното
прогнозиране.

II.ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд е с обем от 135 страници и се състои от
въведение, 3 глави, 36 фигури, 10 таблици, списък на публикациите
по дисертационния труд и две приложения. Списъкът на
литературните източници се състои от 104 заглавия на турски, руски
български и английски език.

III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

УВОД

През последното десетилетие високи темпове на развитие
получава промишлеността на Р. Турция. Производството на бяла
техника (хладилници, климатици, перални, електрически бойлери и
печки и др.) отчита сериозен ръст [2]. Това производство
представлява сложен производствен комплекс, включващ широко
използване  на токсични и пожароопасни хладилни агенти, фреони,
химически продукти, увеличаващи възможността от възникване и
разпространение на пожари. Изследването на ефективността на
работа на системите за пасивна защита от пожар в сградите на
промишлените предприятия за производство на бяла техника
изисква значителни загуби на материални ресурси и работно време.
За съкращаване на производствените загуби на промишлените
предприятия е целесъобръзно да се заменят тези изследвания с
инженерни методи и модели на определяне на ефективността на
пасивните мерки за защита. До настоящия момент в Р. Турция такива
инженерни методи на изследване ефективността на системите за
пасивна защита от пожар не са разработвани.
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ПЪРВА ГЛАВА
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ В

ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЯЛА ТЕХНИКА

1.1. Възникване на пожар в предприятията за

производство на хладилна и климатична техника

В първа глава на дисертационния труд е посочено, че
възникването и разпространението на пожари в предприятията за
производство на бяла техника е недопустимо явление, което трябва
да бъде ограничено, ако не напълно избегнато. Причините за
пожарите могат да бъдат нарушаване на технологичните процеси и
неизправност на оборудването, нарушаване на технологичните
инструкции, въвеждане в производствената технология на нови
материали, без да се вземат предвид техните огнеопасни свойства –
натурални и изкуствени едно- и многокомпонентни хладилни агенти.

Направено е класифициране на хладилните агенти според
ISO 817:2014. Разгледани са екологичните изисквания към
хладилните агенти, които включват два базови параметъра:
 ODP - потенциал на въздействие върху озоновия слой;
 GWP – потенциал на глобално затопляне (парников ефект).

Целите за постепенно намаляване на
хидро-флуоро-въглеродите (HFC) се изразяват в еквиваленти на CO2

( GWP x kg).

На фиг. 1.1 е показано прогнозирано общо потребление в ЕС
(нов HFC газ + повторно използван HFC газ), към което се стреми и
Р. Турция [26].
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Фигура 1.1. Общо потребление на HFC в ЕС

За да се намали вредното въздействие върху околната среда на
хладилните агенти, както ЕС, така и Р. Турция изискват да се намали
потреблението, а впоследствие - да се намали използването им в
климатичните системи и в други приложения. Въпреки това, HFC
(хидро-флуоро-въглеродите) продължават да са необходими в много
приложения поради тяхната енергийна ефективност, безопасност и
икономически предимства. Няма забрана, нито изваждане от
експлоатация на HFC, а постепенно намаляване до ниво, което е
необходимо за устойчив растеж на климатичната, термопомпената и
хладилна промишленост.

Много от изкуствените хладилни агенти имат обаче
свойства, с които обслужващият съоръженията персонал и крайните
потребители може са по-малко запознати, като например запалимост
или високо налягане. За да се даде възможност за безопасен монтаж
и експлоатация на съоръженията, използващи алтернативни
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хладилни агенти, с напредването на поетапното намаляване трябва
на цялата територия на Р. Турция да се осигури и проведе подходящо
обучение по пожарна безопасност на обслужващия персонал в
широки мащаби.

1.2. Нормативна база за безопасност в секторите на
производство на хладилно и климатично оборудване

Стандартите, кодексите и законодателството на Р. Турция
следва да са съобразени с технологичния напредък (в контекста на
поетапно намаляване на хладилните агенти и Споразумението от
Париж [29]) и да дават възможност за използването на
по-благоприятни за климата и за пожарната безопасност хладилни
агенти. В редица случаи,  вследствие на смяната на собствеността на
промишлените сгради, противопожарните мерки за защита са
организирани по различни норми и стандарти. Затова следва да се
унифицира нормативната база на Р. Турция в областта на пасивните
мерки за защита от пожар в предприятията за производство на бяла
техника, като се адаптира към съществуващата нормативна база на
ЕС. Нормативната база на ЕС за защита от пожар при
производството на хладилна и климатична техника се базира на
следните основни положения:
 Регламент (ЕС) № 517/20141 [30]  изисква намаляване на

количествата флуоровъглеводороди (НFC), които предприятията
могат да пускат на пазара в ЕС като внос или производство, което по
този начин ще доведе до намаляване на емисиите на тези силни
парникови газове в атмосферата;
 Член 11, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на ЕК [31]

задължава държавите, членки на ЕС, да синхронизират
националните кодекси, стандарти или норми на мерките за защита от
пожар ;
 Регламент (ЕО) № 842/2006 относно флуорирани парникови
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газове [32] ;
 Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката

през периода 2020-2030 г. COM/2014/015 [33] ;
 EN 13136 – хладилни системи (безопасност, дизайн,

капацитет) [34] ;
 ЕN 13445 – изисквания за безопасен дизайн на изделията от

бяла  техника [37].
Стандартите на ЕС са хармонизирани с основните световни

стандарти:
 ISO CD 5149 – американски стандарт за безопасност на

хладилни системи;
 AUS IN 1254 – австралийски стандарт за безопасност при

производство на бяла техника.
Р. Турция като част от развиващите се страни приема

европейските и международни стандарти и ги прави задължителни за
собственото си законодателство. Производителите на бяла техника
в Р. Турция следва да спазват редицата законодателни актове и
стандарти, приложими на европейско равнище.

ИЗВОДИ

1. Направено е проучване на причините за възникване на пожар в
предприятията за производство на бяла техника.
2. Детайлно са разгледани характеристиките и са класифицирани
хладилните агенти по пожаробезопасност.
3. Оценени са предимствата и недостатъците на хладилните агенти,
използвани в климатичната и хладилна техника.
4. Анализирана е нормативната база за безопасност в секторите на
производство на хладилно и климатично оборудване.
5. Направена е адаптация на нормативната база на Р. Турция към



11

стандартите на ЕС в областта на производството на бяла техника.
ВТОРА ГЛАВА

СЪВРЕМЕННИ  ПАСИВНИ  МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ
ПОЖАР

2.1. Активни и пасивни мерки за защита от пожар

Основно предназначение на активните и пасивни мерки за
защита от пожар е неговото контролиране, след като е достигнал до
своя напълно развит стадий или точка позната като „експлозивно
(пълно) горене “. Целта е във всяка сграда да се задържи възможно
най-дълго настъпването на този стадий, за да се позволи на хората да
се евакуират и на спасителните екипи да работят безопасно. Това
може да се постигне чрез комбинирането на серия от действия, които
наричаме активна защита и пасивна защита при пожар.

Активната противопожарна защита включва алармени
системи, пожароизвестителни системи и автоматични
пожарогасителни системи. Системите за активна  защита от пожар
помогат за ограничаването и ликвидирането на пожара, защитата на
собствеността и живота. За да работят ефективно е необходимо те да
бъдат автоматизирани и когато в дадено съоръжение бъдат засечени
огън или дим, пожарната/димната аларма да извести намиращия се
персонал в сградата. Спринклерните системи и пожарогасителите
могат да помогнат за забавянето на развитието на пожара, докато се
намесят пожарникарите.

Пасивните системи за противопожарна защита действат по
различен начин. Те не се нуждаят от външно активиране, нито се
опитват да ликвидират пожари. Пасивната противопожарна защита
има за цел да ограничи или забави разпространението на пожара за
определен период от време за евакуация на персонала и защита на
промишленото оборудване. Общата цел на мерките за пасивна
защита от пожари е да гарантира персонала да бъде евакуиран от
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опасната зона, да локализира огъня, да запази структурната цялост и
да предотврати токсичните газови емисии.

Пасивната противопожарна защита включва разделянето на
цялата промишлена сграда чрез използване на огнеупорни
строителни елементи. Организирането на промишленото
предприятие в по-малки противопожарни помещения, състоящи се
от една или повече стаи или етажи, предотвратява или забавя
разпространението на огъня от помещението с пожар до други
строителни пространства, ограничавайки строителните щети и
предоставяйки повече време на персонала на сградата за аварийна
евакуация или за достигане района на убежище.

Правилният баланс между прилаганите активни и пасивни
мерки за защита от пожар е необходимо условие при проектирането
на промищлените сгради. В случай на пожар, доброто проектиране и
поддържане на сградата за производство на бяла техника е от
съществено значение за подпомагане на безопасната евакуация на
обитателите, ограничаване разпространението на пожара и
гарантиране на приемливи безопасни условия за спасителните
екипи.

Най-добрите пожарозащитни решения разглеждат
специфичния дизайн на всички отделни сгради, като комбинират
активните и пасивни мерки за пожарозащита в цялостен подход.

2.2. Пасивни мерки за защита от пожар – нормативно
определение и дефиниция

Анализът на литературните източници показва, че
съществуват различни определения и дефиниции на пасивни мерки
за защита от пожар. Нормативната база на Р. Турция следва да се
придържа към смисъла на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №Із-1971 за
строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност
при пожар [47] :
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“Пасивни мерки” са мерките за пожарна защита при
проектиране, изграждане и експлоатация на строежите, с които се
осигурява запазване на носещата способност, на устойчивостта на
конструкцията и се ограничава разпространяването на пожари.

Друга форма на нормативно определение на пасивни мерки
за защита от пожар е посочена в [48]: “ Пасивни мерки за пожарна
защита са елементите на пожарната защита, които имат напълно
завършен защитен ефект без да променят работното състояние на
промишлената сграда“.

Редица автори [49] посочват, че основна пасивна мярка за
ограничаване разпространението на пожар в сграда се явява
изграждането на пожарозащитни прегради, разделящи сградата на
сектори, секции, защитени и безопасни зони, отделяне на пътищата
за евакуация и др.

2.3. Задачи и функции на пасивните мерки за
противопожарна защита

Основните задачи на пасивните мерки за противопожарна
защита се отнасят до проектирането и изпълнението на строежите на
сградите за производство на бяла техника, които в случай на
възникване на пожар осигуряват:

• Устойчивост на строителната конструкция за определен
период;

• Ограничаване възникването и разпространението на пожара
и дима в сградата;

• Ограничаване разпространението на пожара към съседните
сгради;

• Евакуация на работещите;
• Създаване на условия за безопасност на спасителните екипи.

Пасивната противопожарна защита се използва при
проектирането, изграждането и обзавеждането на промишлени
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сгради. Ето защо експертите разграничават три основни области на
пасивна противопожарна защита:

• структурна противопожарна защита;
• техническа и технологична противопожарна защита;
• организационна противопожарна защита.
Отчитането на всички тези области на пасивна противопожарна

защита трябва да осигури възможно най-голяма оптимизация на
превантивните мерки срещу опасността от развитие и
разпространение на пожар. Ето защо заедно те обхващат почти
всички аспекти на сградите за производство на бяла техника –
технологична част, административна част, конструктивна част,
складова част, архиви и др.

2.4. Принципи за разделяне на сградите за производство
на бяла техника за ограничаване развитието на пожари в тях

За изясняване обхвата на всеки един от посочените принципи
се разглежда подробно тяхното съдържание.

2.4.1. Допустимост за разполагане и съседство на
помещения за производство на бяла техника;

• В подземните и полуподземните етажи не се разрешава
разполагането на помещения от подкласове на функционална
пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2, както и на помещения от подклас
Ф2.1;

• Експлозивоопасни и взривоопасни производства следва да
бъдат разположени на външна стена на промишленото хале;

• Не се разрешава разполагането на помещения от категории
по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б на складове за течно и газообразно
гориво.

2.4.2. Разделяне сградата на сектори с ограничена площ
(пожарни сектори)

Пожарният сектор представлява част от сграда, включваща
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едно или повече помещения или пространства, конструирана за
предотвратяване разпространението при пожар към или от
останалата част от сградата, за определено време. С цел
предотвратяване разпространяването на пожар от частта от сградата,
където той е възникнал, към останалата част от сградата, се
проектират пожарни сектори за отделяне на следните помещения:
 помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с

категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б, Ф5В или Ф5Г от съседни
помещения от класове Ф1 - Ф4;
 закрити складове (подклас Ф5.2) с категория по пожарна

опасност Ф5А, Ф5Б или Ф5В от съседни производствени помещения
(подклас Ф5.1);
 подземни етажи с обща височина над 10 m от останалата част

на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност.
2.4.3. Разделяне пожарния сектор на секции според

специфичната пожарна опасност на помещенията за
производство на бяла техника

Секцията трябва да ограничи разпространението на пожара в
продължение на 1 час (без пожарогасене). Основните принципи за
разделяне сектора на секции са следните:
 Различен клас на помещенията по функционална пожарна

опасност;
 Различна категория на помещенията по пожарна опасност;
 Създаване на защитена зона (за обезопасяване на

евакуацията);
 Частни случаи: отделяне на конкретни видове помещения,

евакуационни стълбища от остъклени коридори.

2.5. Видове пожарозащитни прегради

2.5.1. Брандмауери.
Брандмауерът служи за отделяне на пожарните сектори един
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от друг. Брандмауерът се проектира с огнеустойчивост най-малко
REI (EI) 120 (без отвори или с пожарозащитени отвори) и се
изпълнява от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
Брандмауерът се изпълнява от негорими материали (без отвори или с
пожарозащитени такива) с граница на пожароустойчивост най-малко
2 h 30 min. При покриви и външни стени на сгради за производство
на бяла техника, изпълнени от профилирани метални листове
(трислойни, панели тип "сандвич") и с топлоизолация от продукти с
класове по реакция на огън В - F, брандмауерът се проектира така, че
да ги пресича, без да излиза извън фасадата, като се изпълнява и
разделителна ивица – фиг.2.1.

Фигура 2.1. Брандмауер в производствени сгради с външни стени

В случай че брандмауерът се проектира на място, където две
крила от една сграда или две отделни сгради се долепват под ъгъл,
по-малък от 180°, фасадните стени, граничещи с брандмауера, се
изпълняват с огнеустойчивост EI (ЕW) 60 и от строителни продукти
с клас по реакция на огън не по-малък от А2, в рамките на по 3 m от
ъгъла; хоризонталното разстояние между най-близките отвори в



17

пресичащите се срещуположни стени на тези сгради трябва да бъде
не по-малко от 4 m – фиг. 2.2.

Фигура 2.2.  Разстояние между най-близките отвори в
пресичащите се срещуположни стени

2.5.2. Пожарозащитни зони
Изискванията към проектирането на пожарозащитните зони

са следните:
 минимална широчина на зоната - 6 m;
 конструктивни елементи на зоната - изпълнени от продукти с

клас по реакция на огън не по-нисък от А1 или А2 и с минимална
огнеустойчивост, съответстваща на сграда от II степен на
огнеустойчивост;
 в зоната се предвиждат само негоримо оборудване, вещества

и материали;
 за възпрепятстване на разпространението на дима и

топлината площта на зоната се защитава с автоматична
инсталация за разпръскване на вода с минимална проектна
плътност 7,50 mm/min и минимална продължителност на
работа 120 min.

2.5.3. Пожарозащитни стени
Пожарозащитните стени служат за отделяне на пожарните
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секции една от друга. Изискванията към проектирането на
пожарозащитните стени са следните:
 Пожарозащитните стени се проектират с огнеустойчивост

REI 60 (или EI 60) и се изпълняват от строителни продукти с клас по
реакция на огън не по-нисък от А2;
 Пожарозащитните стени се предвиждат за разделяне на

помещения от различен клас на функционална пожарна опасност,
както и за отделяне на производства с различна категория по
пожарна опасност Ф5А - Ф5Д;
 Пожарозащитните стени се издигат над покрива на

разстояние не по-малко от 60 cm за покриви, изпълнени от материали
с клас на горимост Broof (t4) и Сroof (t4) и не по-малко от 30 cm за
материали с клас на горимост Droof (t3), Froof (t3) – фиг. 2.3 [61].

Фигура 2.3. Пример за конструктивно решение на пожарозащитна
стена

Вътрешните надлъжни или напречни пожарозащитни стени
служат за отделяне на пожарните секции една от друга, а външните
пожарозащитни стени се използват за предотвратяване
разпространението на пожар между сградите. Препоръчително е да
се комбинират вътрешните пожарозащитни стени с температурни
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фуги. Пожарозащитните стени могат да се изпълняват носещи,
неносещи или самоносещи се – фиг. 2.4 [62].

Фигура 2.4. Разделяне на сградата с пожарозащитни стени

2.5.4. Пожарозащитни прегради
Пожарозащитните прегради служат за предотвратяване на

разпространяването на пожара и на продуктите на горенето от
помещението или пожарния сектор, където е възникнал пожарът към
съседни помещения – фиг. 2.5 [63].

Фигура 2.5. Пожарозащитна преграда
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1-пожаронепроницаем панел; 2-монтажен лист; 3-негорим топлоизолационен
материал; 4-монтажна колонка; 5-монтажна греда; 6-8 монтажни скоби

Други конструктивни елементи на пасивната противопожарна
защита са пожарозащитните предверия, завеси и ивици. Те се
предвиждат за отделяне на взривоопасни помещения за
производство на бяла техника, когато се налага те да имат
технологична или друга връзка със съседни невзривоопасни
помещения, а също за осигуряване на незадимяване на стълбищните
клетки в строежите с височина над 28 m и за отделяне на
помещенията с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, когато те
имат технологична или друга връзка със съседни помещения от
друга категория или друг клас на функционална пожарна опасност
или имат връзка с евакуационни пътища и др.

2.6. Защита на технологичните отвори и строителни
кухини в сградите.
Скритите технологични пространства или отвори в

конструкцията на една сграда, осигуряват безпрепятствен път за
разпространение на дим и огън. Това се случва особено през кухини
в, над и под конструкцията на една сграда - например стени, подове,
тавани, покриви и фасади. При определяне на правилната
спецификация за да се гарантира, че стена или преграда ще осигурят
необходимата огнеустойчивост, следва да се разгледат следните
фактори:

• Период на огнеустойчивост;
• Изисквания за изолация;
• Линейно съединение, фуга в стена, под;
• Движение – вибрации и термично разширение;
• Механична якост – носимоспособност.

Местата на преминаване на тръбопроводи, въздухопроводи,
кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитни
прегради и прегради на пожарни сектори се уплътняват, без да се
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намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда –
фиг. 2.10 [68].

Фигура 2.10. Видове противопожарни отвори

Пожарозащитната преграда за кабели – фиг. 2.11  се
използва за затваряне на отвори в пожароустойчиви стени или
покриви, през които преминават кабели, и помага за запазване на
правилната пожароустойчивост на стената или тавана в близост с
преминаването на кабелите [69] .

Фигура 2.11.  Пожарозащитна преграда за кабели
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1-пожаронепроницаем панел; 2-монтажна греда; 3-негорим
топлоизолационен материал; 4-8 – монтажни листове; 6,11 кабели;

10-люк на противодимна вентилация
На база на адаптирания опит на Р. Турция от ЕС широко

разпространение получава проектирането на шахтови стени,
позволяващи пълна пожарозащита на технологичните отвори [70].
На фиг. 2.16 е показана  шахтова стена с конструкция от сдвоени
CW метални профили и плоскост внедрена в конструкцията за
по-добра стабилност и подобряване на изискванията за изолация.

Фигура 2.16. Шахтова стена с конструкция от сдвоени CW метални
профили

2.7. Противопожарна защита на тавани и покриви на сгради
В сградите за производство на бяла техника таваните

представляват съществен елемент при изграждането на пасивна
защита от пожар. В пасивната пожарозащита, под таван се разбира
обшивка плюс каквато и да е поддържаща конструкция,
включително окачвачи, крепежни елементи и всякакви изолационни
материали. Съществуват четири типа тавани, които се използват в
стратегията за пасивна пожарозащита:

• Негорими или трудногорими тавани;
• Окачени тавани, имащи принос към огнеустойчивостта на
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носещите елементи;
• Тавани като компонент на покривна конструкция, която има

определена огнеустойчивост;
• Независими тавани (таванни мембрани).

Таванът може да представлява непрекъсната облицовка или

плочи и мрежови системи (600 x 600 mm или 600 x 1200 mm), а може

да бъде и просто плоскост или комбинация между различни

продукти (като твърда плоскост и минерална вата и др.) – фиг. 2.17

[71].

Фигура 2.17. Структура на пожарозащитен таван

Огнеустойчивостта на носещия елемент, защитен с тавана,
може да се класифицира на основата на температурата в кухината
или температурата на самият елемент (в ЕС изпитвателният стандарт
е EN 13381-1). Предимството на тези тавани, е че те по своето
естество са защитни материали и могат да се използват за защита на
различни носещи елементи, като имат голяма област на директно
приложение. Приносът им към огнеустойчивостта е валиден
единствено ако системата, включваща окачването (окачваща
система), свръзките между мембраната и стените/ъгловите панели,
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фугите и свързващите материали, е монтирана точно, както при
огневите изпитвания. Тези видове тавани се използват предимно за
защита на стоманени греди, поддържащи носеща бетонна подова
плоча, бетонни плочи или, в някои случаи, също и дървени подове –
фиг. 2.18 [64].

Фигура 2.18. Пожарозащита на стоманени греди чрез окачени тавани
1-рама; 2-греда; 3-подвески; 5,6 – стени и таван;

Съгласно Наредбата за противопожарни
строително-технически норми на Р.Турция [69] се допуска
проектирането на горими топло- и хидроизолации за покриви на
всички сгради, ако се полагат върху стоманобетонни плочи или
панели и се разделят по делитационните фуги посредством негорими
ивици с широчина най-малко 0,25 m и височина 0,6 m. Допуска се
полагането на трудногорими изолации върху метална основа
(ламарина), ако са разделени на площи до 2000 кв. м, с ивици от
негорими материали с широчина, не по-малка от 3 m, разположени
от двете страни на носещ
конструктивен елемент от покрива на сградата. Покривните
пространства на сградите за производство на бяла техника с горими
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и трудногорими покриви се разделят на площи до 300 м2 , но с
максимална дължина до 40 m. [70]. При сгради със скатни покриви –
фиг. 2.19, стрехите в участъците се изпълняват със същия клас по
реакция на огън и със същата огнеустойчивост както ивиците в
съответствие с приложения детайл.

Фигура 2.19. Пожарозащита на скатни покриви

На фиг.2.22 е показана изолация на метални греди и колони с

пожарозащитни профили. Към противопожарните облицовки се

отнася широк спектър от материали във вид на твърди плочи или

навиващи се във вид на руло листове, които се поставят върху

повърхностите, като значително увеличават времето на тяхната

устойчивост на пламък. Такъв продукт са например твърдите плочи

от каменна (минерална) вата за огнезащита на стоманени

конструкции.
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Фигура 2.22. Изолация на метални греди и колони с пожарозащитни

профили

2.8. Противодимна защита

Неправилно се счита, че при пожар опасност за хората

представляват основно високите температури или непосредствения

контакт с открития огън. В действителност при пожар по-опасни за

хората са отделящите се димни газове и съдържащите се в тях

токсични продукти, съпътстващи горенето. Те често са причина за

най-големите поражения, а именно - човешките жертви. Основните

функции на пасивните системи за противопожарна безопасност

включват предпазване на маршрутите за евакуация, намаляване

тежестта на събитието и предотвратяване на паника и ескалация и на

персонала.

ИЗВОДИ

1.Определени са основните цели на пожарна безопасност на

промишлените предприятия, включващи съвкупност от активни и

пасивни мерки за защита от пожар.

2.Направена е дефиниция и нормативно определение на

понятието „пасивни мерки за защита от пожар“.

3.Посочени са основните задачи и функции и е направена

структурна класификация на пасивните мерки за противопожарна

защита.
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4.Подробно са разгледани и детайлизирани мерките за

пасивна защита от пожар на предприятията за производство на бяла

техника.

ТРЕТА ГЛАВА
ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАСИВНИТЕ

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР

3.1. Модел за оценка на ефективността на пасивните
мерки

Концепцията за пожаробезопасност на предприятията за
производство на бяла техника, базирана на пасивните мерки за
защита от пожар, може да бъде осъществена само в строго
нормативна среда.  За тази цел се разработва модел за изследване на
ефективността на пасивните мерки за защита от пожар на базата на
няколко изчерпателни модела за оценка на риска от пожар в
предприятията за производство на бяла техника [91] .

Моделът за оценка на ефективността на пасивните мерки за
защита от пожар в предприятията за производство на бяла техника се
състои от няколко подмодела:
 оценка на риска от възникване на пожар;
 прогнозиране развитието на пожара в отделните

производствени помещения;
 ограничение разпространението на огън, дим и горещи

газове от пасивните мерки за защита;
 оценка на безопасността на персонала при евакуация;
 икономически разчет.

Предложеният модел за оценка на риска от възникване на
пожар може да определи общата опасност от пожар в сграда за
производство на бяла техника като използва предварително
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анализирани и избрани сценарии за пожар в зависимост от
специфичните особености на сградата и наличните активни и
пасивни системи за противопожарна защита. Той включва системен
профил и повече от десет структурни конфигурации. На фиг. 3.1 е
представен алгоритъм за оценка на риска от пожар [103] .
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Фигура 3.1. Блок-схема на алгоритъм за оценка на риска от
пожар

Системният профил задава предварително определен набор
от процедури за координиране на всички структурни конфигурации.

При извършване на анализ на риска от пожар условно се
осъществяват предварително генерирани сценарии за пожар, които
включват ефектите от действието на активните и пасивни мерки за
защита.

3.2. Числен анализ на резултатите от изследването
На фиг. 3.2 е представен профила на температурата на

пожара в помещение за производство на бяла техника.

Фигура 3.2. Профил на температурата на пожар

Непрекъснатата крива линия показва профила на
температурата на пожара при неефективна работа на активните и
пасивни мерки за защита от пожар. Кривата показва развитието на
пожара и периода на критично състояние на производственото
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помещение при пикова температура около 1300 °С. При ефективна
работа само на активните мерки за защита от пожар в рамките на
10 минути, температурата започва да се понижава след 17-тата
минута на тяхното действие и в зададения 60 минутен период на
изследване достига около 400 °C – кривата линия в червен цвят. При
едновременно ефективно действие на активните и пасивни мерки за
защита от пожар в рамките на 5 минути, температурата се понижава
до 180 °C и в рамките на зададения период на изследване пожара е
ликвидиран – кривата линия в син цвят.

Изследваният модел на сграда за производство на бяла
техника – фиг. 3.3, включва оценка ефективността на действие на:

• Пожарозащитни прегради;
• Пожарозащитни материали за фуги и строителни кухини;
• Пожарозащита на технологични отвори;
• Пожарозащитни тавани;
• Пожарозащитна изолация на тръбни системи;
• Противодимна защита.
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Фигура 3.3.  Модел на сграда за производство на бяла техника

Моделът представлява 3-етажна сграда на предприятие за
производство на бяла техника, като първия етаж представлява
складови помещения за готова продукция, а на втория и третия етаж
са разположени по 10 отделни производствени помещения.
Пожарното натоварване на общите части, коридорите и стълбищата
се пренебрегва. За да се сравни въздействието на различните
противопожарни покрития върху опасността от развитие на пожар в
сградата, се приема, че всички стени са от един и същи тип. Това
води до 18 строителни проекта, изградени съответно от 18 вида
покрития с различна дебелина. Средната плътност на пожарното
натоварване е приета за 500 MJ / m2. Максималната плътност на
пожарното натоварване варира  между 750 MJ/m2 и 825 MJ/m2. Като
разчетна стойност е приета 825 MJ/m2. Номиналната скорост на
разпространение на пожара се приема 0,19 kW/s,  при максимална
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топлинна мощност на пожара 17,6 MW.
На фиг. 3.5 е показана вероятността за разпространение на

пожар в сградата за производство на бяла техника при неефективна
работа на активните системи за пожарогасене.

Фигура 3.5.  Вероятността за разпространение на пожар в
помещение за производство на бяла техника

По ординатната ос 100 % вероятност от разпространение на
пожар е оценена с 1,0. В този случай разпространението на пожара се
задържа само от пасивните мерки за защита. Пожарът може да
преодолее напълно бариери 10 и 1 в рамките на 30 минути и всички
останали в рамките на 35÷45 минути, освен бариера 3 и 16.

ИЗВОДИ

1. Направен е детайлен анализ на методите за оценка на риска от
пожар в промишлените предприятия.
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2. Предложен е Модел за оценка на ефективността на пасивните
мерки за защита от пожар на предприятията за производство на
бяла техника, включващ пет подмодела.

3. Направен е числен анализ на резултатите от приложението на
модела за оценка на ефективността на пасивните мерки за
защита от пожар за конкретна промишлена сграда.

4. Изследвани са вероятностите за разпространение на пожар и
животозастрашаващите фактори при евакуация на персонала в
предприятие за производство на бяла техника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пасивните системи за защита от пожар намират голямо
приложение за осигуряване на пожарна безопасност в промишлените
сгради. В много случаи при тяхното проектиране не се отчитат
редица фактори:

• риска от въздействието на топлината и токсичните газове;
• видовете изолационни материали, запълващи фуги и

строителни кухини;
• дебелината на пожароустойчивото покритие;
• пожарозащитното изпълнение на подове и тавани;
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• времето на разпространение на пожара и времето за
евакуация на персонала;

Прилагайки Модела за оценка на ефективността на
пасивните мерки за защита от пожар може да се оцени влиянието на
различни автономни и неавтономни фактори върху тяхната работа.

Използването на пасивните мерки за защита от пожар
предоставя широки възможности за ограничаване или забавяне
разпространението на пожара за определен период от време за
евакуация на персонала и защита на промишленото оборудване в
сградите за производство на бяла техника.

IV. Приноси в дисертационния труд

IV.1. Приноси с научно-приложен характер

1. Предложен е Модел за оценка на ефективността на системите
за пасивна защита от пожар в промишлените предприятия,
състоящ се от пет подмодела.

2. Прилагайки „Метод на Монте Карло“ и „Байесовски анализ“
са изследвани вероятностите за разпространение на пожар и
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животозастрашаващите фактори при евакуация на персонала
в предприятие за производство на бяла техника.

IV.2. Приноси с приложен характер

1. Детайлно са анализирани причините и факторите за възникване
и развитие на пожари в предприятията за производство на бяла
техника.

2. Подробно са разгледани характеристиките и са класифицирани
хладилните агенти по пожаробезопасност, като са оценени
предимствата и недостатъците на всеки от тях.

3. Анализирана е нормативната база за безопасност в секторите за
производство на хладилно и климатично оборудване и е
направена  адаптация на нормативната база на Р. Турция към
стандартите на ЕС  в областта на производството на бяла
техника.

4. Разгледани са основните предпоставки за подобряване
ефективността на системите за пасивна защита от пожар в
промишлените предприятия на етапа на проектирането им.

V. АПРОБАЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

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