Фиг. 8. Системата TDxFLx за флуоресцентен поляризационен
имуноанализ на фирма ABBOTT
Апаратът се калибрира регулярно. Ежедневно, ежеседмично и
ежемесечно се извършват необходимите проверки (фоточек, пипете чек, температурен чек, промиване на системата и др.).
Системата е снабдена с количествени тестове за следните групи съединения: опиати в урина, канабиноиди в урина, кокаин в урина, бензодиазепини в кръв и урина, барбитурати в кръв и урина и
трициклични антидепресанти в урина.
Процедурите по калибровката, юстирането, подготовката на
пробите за анализ и извършването на количествения анализ са описани подробно в наръчника на апарата “TDxFLx Operations Manual”.
Резултатите се отпечатват автоматично на термохартия след
завършване на количествения анализ в мерни единици ng/ml. В ng се
представя количеството на изследваното съединение, а в ml – изследвана проба, съответно кръв или урина.
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За онагледяване на резултатите се представя фотокопие на
разпечатка на реален проведен анализ.

Фиг. 9. Разпечатка на реален получен количествен резултат
На фиг. 9 се вижда, че в пробата урина на потърпевшия се съдържат бензодиазепини в количество 417 ng/ml.
За да се изчислят истинските количествени стойности за изследваните групи съединения, получените количествени резултати
за 1 мл проба се умножават по броя на разрежданията, ако са извършени такива.
Накрая получените качествени и количествени резултати
се отразяват в протокол за извършената токсикохимическа експертиза.
Тълкуване за токсичното действие върху потърпевшия на
доказаните (качествено и количествено) съединения в пробите
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кръв и урина се извършва от лекар-токсиколог (след допълнително искане от органите на следствието и дознанието).
За по-голяма яснота се прилага и схема на системния ход.
VІ. ИЗВОДИ
На база на литературни източници, както и на нашия опит и
проведените експериментални изследвания, е създаден системен ход
за анализ на наркотични вещества в проби кръв и урина на живи и
починали лица. Системният ход включва изолиране, пречистване,
качествено и количествено доказване на най-често срещаните в експертната практика групи наркотични и психотропни вещества.

Натрупаният опит при създаване на системния ход е приложен успешно в експертната практика, като през 2005 г. са извършени експертизи на 60 проби урина и на 32 проби кръв, а през 2006 г. –
на 55 проби урина, 60 проби кръв и 27 проби вътрешни органни
части.

Литература
1. Recomended Metods for the Detection and Assay of Heroin,
Cannabinoids, Cocaine, Amphetamine, Methamphetamine and RingSubstituted Amphetamine Derivatives in Biological Speciments, Manual
for use by national laboratories, ST/NAR/27. United Nations, New York,
1995.
2. Clarke`s Isolation and Identification of Drugs”. London, The
Pharmaceutical Press, 1986.
3. Isolation and Identification of Drugs. London, The Pharmaceutical Press, 1969.
4. Clarke`s Analysis of Drugs and Poisons. London, The
Pharmaceutical Press, 2004 .
5. Йонов, Й., П. Равелова. Проучване възможностите за
приложение на имуноанализа в токсикохимическата практика. −
Трудове на НИКК, ХХІІІ, 2000, 93–101.

180

6. Йонов, Й., П. Равелова. Твърдофазовата екстракция като
съвременен метод за изолиране на психотропни вещества от
различни биологични матрици. – Трудове на НИКК, ХХІV, 2001,
99–108.
7. Динков, Н., Й. Йонов, Изследване възможностите на екстракцията от твърда фаза като пречистваща процедура при газхроматографски и масспектрален анализ на психотропни вещества. −
Информационен бюлетин на НИКК-МВР, 1997, № 93–94, 59–66.

181

СХЕМА

НА СИСТЕМНИЯ ХОД

ПРОБИ КРЪВ И УРИНА
ОТРИЦАТЕЛЕН
РЕЗУЛТАТ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН
ИМУНОАНАЛИЗ

ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ
ХИДРОЛИЗА ЗА
ПРОБИ УРИНА

КИСЕЛИННА

ЕНЗИМНА

АЛКАЛНА

ЕКСТРАКЦИЯ

ТЕЧНО-ТЕЧНА

ТВЪРДОФАЗОВА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ТСХ и МТСХ

GC- MS
без и с дериватизация
МАССПЕКТРАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

PMW-TOX 2

PMW-TOX 3 n

СЕЛЕКТИВЕН КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ –
ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ
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NIST

Wiley 6

Н.с. І ст. хим. Емил Траянов, н.с. І ст. инж. Елисавета Хлебарова,
н.с. І ст. инж. Детелин Спасов
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ.
КОНТРОЛ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
НА НОСИМИ И ВОЗИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

Предназначението на пожарогасителите е да бъдат използвани
като първо средство за борба с пожари с ограничен размер. Те са
уреди, съдържащи пожарогасително вещество, което може да бъде
подадено към огнището под въздействието на вътрешно налягане.
В настоящата статия са посочени изисквания за контрол и техническо обслужване на носими и возими пожарогасители, като тези
изисквания са неприложими при неподвижно инсталирани системи
за гасене на пожар, въпреки че части от тези системи могат да бъдат
преносими (например маркучи и струйници, прикрепени към стационарен източник на захранване с гасително вещество).
Тези изисквания не са приложими и за пожарогасители, използвани на борда на самолети, кораби и сухопътни превозни средства.

Контрол, техническо обслужване и презареждане
Общи положения

За контрола, техническото обслужване и презареждане трябва
да бъде отговорен собственикът, определен служител или обитател
на помещението, в което са поставени пожарогасителите.
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Процедурите по контрола и техническото обслужване на пожарогасителите се различават сьществено. Необходимо е минимално
познание, за да се осьществява процедура на ежемесечен контрол,
както е изложено по-долу. Само компетентни лица обаче трябва да
обслужват пожарогасители.
Компетентни лица, обучение и опит на компетентно лице

В постигането на задоволително ниво на компетентност могат
да бъдат разгледани алтернативни методи. По-долу се дава подход
за определяне и гарантиране компетентността на лицата, ангажирани в обслужването на пожарогасителите.
Компетентното лице трябва да бъде обучено с най-малко 3-месечна работа или чрез участие в курс за обучение с практически занимания. Препоръчителната продължителност на курса трябва да
бъде най-малко 32 чàса. Компетентното лице трябва да издържи успешно изпит в края на цикъла на обучение. Изпитът трябва да бъде
наблюдаван от независим орган, признат от компетентна институция на национално равнище.
Курсът за обучение трябва да бъде ръководен от производител
или друг квалифициран и признат орган.
Компетентното лице трябва да посещава опреснителен курс
най-малко на всеки 5 години.
Поддръжката и презареждането трябва да бъдат осъществявани сьгласно съответното(ите) ръководство(а) – наръчник, като се
използват подходящи видове инструменти, материали за презареждане, смазочни средства, препоръките на производителя и идентифицирани резервни части.
Неизправните пожарогасители, подлежащи на техническо обслужване или презареждане, трябва да бъдат заменяни веднага с резервни пожарогасители от сьщия вид или поне от същия клас и категория.
Контрол

Пожарогасителите трябва да бъдат проверени при първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие – да бъдат
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проверявани на интервали от приблизително 30 дни. Те трябва да
бъдат проверявани по-често, когато обстоятелствата налагат това.
Периодичните проверки се извършват, за да се гарантира, че:
а) пожарогасителят е поставен на предназначеното за него място;
б) пожарогасителят е с безпрепятствен достъп и е видим, инструкциите за експлоатацията му са ориентирани навън;
в) инструкциите за експлоатация са четливи;
г) уплътненията и пломбите не са повредени или липсващи;
д) пожарогасителят е пълен (чрез претегляне или повдигане);
е) пожарогасителят не е видимо повреден, корозирал, изтичащ
или със запушен струйник;
ж) показанието на манометъра или индикатора (ако има такъв)
е в работния обхват или положение.
Когато проверка на някой пожарогасител показва недостатък
по отношение на условията, описани в точки “а” и “б”, незабавно
трябва да се предприеме коригиращо действие.
Когато проверка на някой презареждаем пожарогасител показва недостатък по отношение на някое от условията, описани в точки
“в”, “г”, “д”, “е” или “ж”, той трябва да бъде подложен на съответните процедури за техническо обслужване.
Когато проверка на някой непрезареждаем прахов пожарогасител показва недостатък по отношение на някое от условията,
описани в точки “в”, “г”, “д”, “е” или “ж”, той трябва да бъде отстранен от експлоатация.
Когато проверка на някой непрезареждаем халонов пожарогасител показва недостатък по отношение на някое от условията,
описани в точки “в”, “г”, “д”, “е” или “ж”, той трябва да бъде отстранен от експлоатация и гасителното вещество трябва да бъде регенерирано или унищожено.
Техническо обслужване
Общи положения

Всички пожарогасители, с изключение на посочените по-долу
видове, излезли от употреба, трябва да бъдат подложени на техническо обслужване както следва:
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а) поне веднъж годишно, но не по-често от веднъж на 6 месеца;
б) при хидростатично изпитване;
в) когато специално е посочено при контрол.
Следните видове пожарогасители се смятат за остарели и трябва да бъдат извадени от употреба: с кисел натриев карбонат (натриев
бикарбонат); с химическа пяна; с хлорбромметан или тетрахлорметан; непрезареждаеми, по-стари от 5 години; работещи с обръщане;
с меден или месингов корпус (с изключение на резервоари на помпи); съединени с мек припой или нитове; със стоманени корпуси,
съединени с нитове; други видове пожарогасители, определени от
националните органи като неподходящи или небезопасни.
Процедурите, свързани с техническото обслужване, трябва да
бъдат извършвани съгласно изискванията.
При всяко техническо обслужване всички пожарогасители
трябва да бъдат подложени на:
а) проверка на уплътнението и предпазното устройство, за да
се определи дали пожарогасителят може да бъде използван;
б) последваща техническото обслужване подмяна на предпазното устройство и монтиране на ново уплътнение;
в) поставяне на етикет на пожарогасителя или маркировка
върху етикет, поставен на пожарогасителя, показващи, че изискваното техническо обслужване е било извършено.
За уеднаквяването на процедурите, които трябва да бъдат
проведени при техническото обслужване на носими пожарогасители, видовете пожарогасители са категоризирани както следва:
– категория 1: пожарогасители, които постоянно са под налягане, с гасително вещество вода, вода с добавки или пяна;
– категория 2: пожарогасители, които постоянно са под налягане, с гасително вещество прах или халон;
– категория 3: пожарогасители с газов патрон, с гасително вещество вода, вода с добавки или пяна;
– категория 4: пожарогасители с газов патрон с гасително вещество прах;
– категория 5: пожарогасители с въглероден диоксид.
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В допълнение към посочените по-горе три изисквания, пожарогасителите трябва да бъдат технически обслужвани както е посочено в таблица 1.
ВНИМАНИЕ: Преди да бъде отворен който и да е прахов
пожарогасител, трябва да бъде установено, че по време на контрола
и техническото обслужване предпазните мерки, описани по-горе,
могат да бъдат спазвани и дейността ще бъде съобразена с тях.
Праховите пожарогасители трябва да бъдат отваряни само
във възможно най-сухи условия и за най-краткото време, необходимо за проверка, за да се сведе до минимум влиянието на атмосферната влага върху праха (той може да абсорбира вредни количества
влага, ако е изложен на въздух с висока относителна влажност или
ако температурата му е по-ниска от тази на околния въздух).
Смесването на различни видове прах или замърсяването
на един вид прах с частици от друг трябва да се избягва (някои
видове прах имат способността да реагират с други до получаването
на вода и въглероден диоксид, често тази реакция остава незабелязана, докато не изминат няколко седмици; водата причинява
сбиване, а въглеродният диоксид в затворен контейнер води до
повишаване на налягането, което може да бъде опасно; едновременно трябва да бъдат отваряни и проверявани само пожарогасители,
съдържащи един и същ вид прах.)
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Таблица 1
Техническо обслужване на пожарогасителите
№
по
ред

Процедура на техническо обслужване

Категория
1 2 3 4 5

1

Преглежда се и се потвърждава, че устройството за X X
индикация на налягането (ако е монтирано) отчита
точно вътрешното налягане или ако не е поставено
такова устройство, че вътрешното налягане е каквото
трябва. Ако пожарогасителят показва загуба на налягане по-голяма от 10% или ако е по-малка от 10%, но
е по-голяма от препоръчана от производителя максимална загуба, се прави справка с инструкциите на
производителя за сьответното действие.

2

Проверява се корпусът на пожарогасителя отвън за X X X X X
корозия или повреди. Ако пожарогасителят е леко
корозирал или има установена малка повреда, той
трябва да бъде изваден от употреба или подложен на
хидростатично изпитване. Ако е силно корозирал
или сериозно повреден, трябва да бъде изваден от
употреба.
Пожарогасителят се претегля (с или без работните X X X X X
механизми в съответствие с инструкциите на производителя) или използвайки подходящи алтернативни
средства, за да се провери дали съдържа точната
маса гасително вещество. Тя се проверява спрямо
масата, записана когато той първоначално е въведен
в експлоатация.
Проверяват се струйникът и маркучът (ако има X X X X X
такъв) и се почистват, ако е необходимо. Ако са
износени или не са в добро състояние, те се заменят.

3

4

5

Там, където пожарогасителите са проектирани да X X X X
имат отделен механизъм за задействане, този механизъм и регулаторът за изпразване (ако има такъв) се
проверяват дали се движат свободно. Ако е необходимо се почистват, поправят или подменят. Движещите се части и резбите се защитават срещу корозия
сьс смазка, както е препоръчано от производителя.
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6

Пожарогасителят се отваря или по друг начин се
отстранява горната част. Изважда се газовият патрон.

X X

7

(Само за пожарогасители с вода с добавка или пяна).
Течността се излива в чист съд. Ако се забелязва
очевидно влошаване на качеството (прави се справка с
инструкциите на производителя относно спецификата
на продуктите), течността се изхвърля и се пълни отново с течност, посочена от производителя. Там, където
пенообразувателят или добавката са в отделен съд, той
се проверява за изтичане. Течащите съдове се отстраняват, заменят се с нови и се зареждат.

X

8

Почистват се външната и вътрешната стена на пожарогасителя и корпусът се преглежда отвън и отвътре
за корозия или повреда. Ако пожарогасителят е леко
корозирал или има установена малка повреда, той
трябва да бъде отстранен или подложен на хидростатично изпитване. Ако е силно корозирал или сериозно повреден, трябва да бъде отстранен.

X

9

Газовият патрон се оглежда външно за корозия или
повреда. Ако е повреден или корозирал, се заменя
както е препоръчано от производителя. Газовият
патрон се претегля и масата му се сравнява спрямо
тази, маркирана върху патрона. Газов патрон, който
има съдържание, по-малко от минималното маркирано, или е установено, че изтича, трябва да бъде изваден от употреба или заменен с патрон съгласно
препоръката на производителя.
Ако е необходимо се почиства и се пропуска въздух
през изпускателните отвори (или друго изпускателно
устройство) в капака.

X X

Преглеждат се щуцерът на струйника (когато е използван), филтърът и вътрешната тръба (там, където
е монтирана) за изпразване, както и вентилът и изпускателната тръба; ако е необходимо, се почистват.
Почистват се и се преглеждат за запушвания струйникът, маркучът и вътрешната тръба за изпразване
чрез пропускане на въздух през тях; почистват се
или се подменят, ако е необходимо.

X

10

11

12
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X X

X

13

14

15

16
17
18

Проверяват се всички пръстени, диафрагми и маркучът и ако са повредени или дефектни, се подменят.
Ако маркучът е монтиран в долния край на пожарогасителя и е използвана мембрана, тя трябва да бъде
подменена.
Проверява се прахът в пожарогасителя за видими
признаци на сбиване, буци или чужди частици. Той
се разбърква чрез обръщане и разклащане на пожарогасителя, като се внимава, за да се избегне разсипване. Ако има някакъв признак на сбиване, наличие
на буци или чужди частици, ако прахът не изтича
свободно или има някакво съмнение, целият прах се
изхвърля и пожарогасителя се зарежда отново с
оригиналния прах, предложен от производителя.
Оригиналното гасително вещество се връща в пожарогасителя; при евентуална загуба се долива вода или
се заменя с прясна вода, ако е необходимо. При вода с
добавки или пяна, пожарогасителят се презарежда
сьгласно инструкциите на производителя.
Пожарогасителят се сглобява отново съгласно инструкциите на производителя.
Проверяват се фунията, маркучът и възелът с вентила, почистват се и ако не са в добро състояние, се
подменят.
Извършва се изпитване на проходимост на възлите с
маркучи.

X X

X

X

X X
X
X

ЗАБЕЛЕЖКА: В някои страни, кьдето от компетентен орган е преценено, че процедурите по контрола на качеството и надеждността на
производството на някои вътрешно херметично затворени (заварени)
пожарогасители с патрон сьс сух химикал са достатъчно подходящи,
единствено първата вътрешна проверка може да бъде отложена от
датата на производство до изискваното по-долу.

В допълнение към годишното техническо обслужване трябва
да бъде осъществявано и техническото обслужване, описано в таблица 2, на интервали, не по-големи от пет години.
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ИЗКЛЮЧЕНИЕ 1: Непрезареждаемите пожарогасители, различни от тези с халон, трябва да бъдат изпразнени и извадени от
употреба не по-късно от 5 години от датата на производство.
ИЗКЛЮЧЕНИЕ 2: Непрезареждаемите пожарогасители халонов тип трябва да бъдат извадени от употреба и върнати в център за
рециклиране за регенериране на халона не по-късно от 5 години от
датата на производство.
Таблица 2
Допълнително техническо обслужване на пожарогасителите
№
по
ре
д
1

2

3

4
5
6

Категория
Процедура на техническо обслужване
1
2
5
5 г. 5 г. 5 г.
Пожарогасителят се изпразва напълно. След изпраз- X X X
ване манометърът (ако има такъв) трябва да показва
нулево налягане, а индикаторът (ако има такъв) – позиция “празен”.
Пожарогасителят се отваря, почиства се вътрешната сте- X
на и корпусът се проверява отвътре за корозия или повреда. Ако пожарогасителят е леко корозирал или има установена малка повреда, той трябва да бъде изваден от
употреба или подложен на хидростатично изпитване.
Ако е силно кородирал или сериозно повреден, той
трябва да бъде изваден от употреба.
Проверяват се съответно струйникът, филтърът и X
маркучът, изпускателните отвори (или друго изпускателно устройство) на капака или вентила и вътрешната тръба за изпразване. Почиства се, ако е необходимо.
Проверяват се всички уплътнителни пръстени и марку- X
чът (ако е монтиран) и ако са дефектни, се подменят.

X

X

X

X

X

X

Задействащият механизъм се проверява за свободно X
движение и ако е необходимо, се почиства, поправя
или подменя.
Пожарогасителят се сглобява отново и се презарежда. X

X

X

X

X
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Пожарогасителите с халон не трябва да бъдат изпускани в атмосферата, а да бъдат изпразвани на интервали, не по-продължителни от 5 години, по начин, който позволява регенериране на халона.
След изпразването трябва да бъде извършено допълнително техническо обслужване, както е описано в таблица 2. При изпразване
трябва да бъдат взети мерки отделянето на халони в атмосферата да
се сведе до минимум.
Презареждане
Всички презареждаеми пожарогасители трябва да бъдат заредени отново след всяка употреба или когато контролът или техническото обслужване показват недостиг.
При извършване на презареждането трябва да бъдат спазвани
препоръките на производителя.
Количеството вещество за презареждане трябва да бъде проверено чрез претегляне. Общата презаредена маса трябва да бъде същата като общата маса, маркирана на етикета на производителя.
При пожарогасители, които на етикета нямат маркирана обща
маса, постоянната маркировка, показваща тази маса, трябва да се
търси на друго място.
След презареждане на пожарогасителите, които постоянно са
под налягане, както и на патроните и пожарогасителите, самоизтласкващи гасително вещество, е необходимо да бъде проведено изпитване за изтичане.
При методи, свързани с използване на течности за откриване
на изтичане, трябва да бъде проявено внимание, за да се предотврати замърсяване на гасителното вещество с течността.
Пожарогасителите с водна филмообразуваща пяна (АFFF) и
филмообразуваща флуорпротеинова пяна (FFFР) трябва да бъдат
презареждани със свежи гасителни вещества в съответствие с инструкциите върху пожарогасителя.
Необходимо е да бъде използвано единствено веществото, посочено на етикета.
Определен прах не трябва да бъде смесван с друг прах или да
бъде допуснато замърсяването му.
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Пожарогасители от един вид не бива да бъдат превръщани в
друг вид, нито пък даден пожарогасител да бъде приспособяван да
работи с различен вид гасително вещество.
Останалият прах в изпразнен пожарогасител не трябва да бъде
използван повторно.
Пожарогасителите, които са отстранени за техническо обслужване на петгодишен период или за хидростатично изпитване, трябва
да бъдат изпразнени. Прахът не трябва да се използва повторно,
освен ако има затворена регенерираща система и гасителните вещества се сьхраняват отделно в плътно затворен съд, за да се избегне замърсяване. Преди повторна употреба прахът трябва да бъде
проверен основно. При наличие на съмнение по отношение на вида
или състоянието му, както и за някакво замърсяване, той трябва да
бъде изхвърлен.
При всички пожарогасители от неводен тип, преди повторното
зареждане трябва да бъде отстранена цялата налична влага в празния пожарогасител.
Халоновите пожарогасители трябва да бъдат зареждани единствено с точните вид и маса гасително вещество, както е посочено
на етикета. Халонът за презареждане трябва да отговаря на изискванията на ISO 7201. Пожарогасители, които преди не са сьдържали
халон, отговарящ на изискванията на ISO 7201, не трябва да бъдат
презареждани.
Отстраняването на гасителното вещество от халоновите пожарогасители трябва да бъде извършвано единствено като се използва
затворена система за регенериране на халон. Бутилката на пожарогасителя трябва да бъде проверена отвътре за замърсяване и/или
корозия. Гасителните вещества, задържани в цилиндъра на регенериращата система, трябва да бъдат използвани повторно, единствено ако не са били забелязани признаци на вътрешно замърсяване в
бутилката на пожарогасителя. Халон, изпразнен от пожарогасители,
които показват признаци на вътрешно замърсяване или корозия, трябва да бъде обработен съгласно инструкциите на производителя на пожарогасителите.
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Въглеродният диоксид трябва да отговаря на изискванията на
ISO 5923.
При презареждане на пожарогасители воден тип в резултат от
неправилно изпразване може да се получи препълване. Точното количество течно гасително вещество трябва да бъде определено по
един от следните начини:
– точно измерване на масата;
– точно измерване на обема;
– използване на преливник, където има такъв;
– използване на знак за ниво (обем), ако има такъв.
Уредите, използвани за настройване на регулируемия източник
на налягане, трябва да бъдат калибрирани поне веднъж годишно.
Презареждаем пожарогасител от вид “постоянно под налягане”
трябва да бъде подложен на налягане най-много до това на зареждане, определено върху етикета на пожарогасителя. Преди създаване на налягане в пожарогасителя, към вентила трябва да бъде свързан адапторът за създаване на налягане, предложен от производителя. За създаване на налягане в пожарогасителя трябва да бъде използван регулируем източник, настроен до стойност, не по-висока
от 0,2 МРа над работното налягане.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не трябва да се използва нерегулиран източник на налягане, например бутилка с азот без регулатор на налягането, защото в пожарогасителя може да се получи
свръхналягане и той да се разруши.
Никога за продължителен период не се оставя пожарогасител, свързан към регулатор на източник на високо налягане. Евентуална повреда на регулатора може да причини разкъсване на корпуса в резултат от свръхналягане.
За създаване на налягане в прахови и халонови пожарогасители, които постоянно са под налягане, трябва да бъде използван само
стандартен технически чист азот или друг инертен газ с точка на
кондензиране –55° С или по-ниска. За създаване на налягане не
трябва да се използва сгьстен въздух през влагоотделителите, дори
това да е предписано в инструкциите на по-стари пожарогасители.
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ИЗКЛЮЧЕНИЕ 1: Може да бъде използван сгьстен въздух от
специални компресорни системи, имащи възможност да доставят
въздух с точка на кондензиране –55° С или по-ниска. Специалната
компресорна система трябва да бъде съоръжена с автоматична система за наблюдение и сигнализация, за да се гарантира, че температурата на кондензиране остава или е под –55° С през цялото време.
ИЗКЛЮЧЕНИЕ 2: Там, където е посочено на етикета, може да
бъде използван въглероден диоксид. Той трябва да отговаря на изискванията на ISO 5923.
Записи
Фирмата, осъществяваща техническото обслужване, трябва
да съхранява записи на всички пожарогасители, обслужени от нейните служители, включително на вида на извършеното обслужване.
Необходимо е да бъдат записани датата на извършеното обслужване, името на организацията и лицето, което го е извършило.
Всеки пожарогасител трябва да има надеждно прикрепена табелка или етикет, показващ месеца и годината на обслужване (техническо обслужване, презареждане и хидростатични изпитвания),
както и лицето, което го е извършило.
Етикетите, описващи обслужването, не трябва да бъдат поставяни върху челната страна на пожарогасителя.
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Видове опасности

Таблица 3 е пример за специфични критерии за подбор на вида на опасността.
Таблица 3
Видове опасности
Вид опасност
Показател
малка

умерена

голяма

Височина на сградата
до 25
неприложим повече от
Брой обитатели
по-малко от 15 между 15 и
250
250
Застроена площ (m2)
по-малко от 300 между 300 и
3000
3000
Възпламеними газове
по-малко от 500 между 500 и
3000
(литри)
3000
Възпламеними течности по-малко от 250 между 250 и
1000
(литри)
1000
Горими течности
по-малко от 500 между 1000 и
2000
(литри)
2000

Литература
1. БДС ISO 11602, части 1 и 2: “Защита от пожар. Носими и
возими пожарогасители”.
2. БДС EN 3. “Пожарогасители носими”.
3. БДС ISO 8421-4. “Защита срещу пожар”. Речник. Част 4:
“Пожарогасителни технически средства”.
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Н.с. І ст. инж. Елисавета Хлебарова, н.с. І ст. хим. Емил Траянов,
н.с. І ст. инж. Детелин Спасов
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ
ОТ ТЯХ. НОРМАТИВНА БАЗА И ИЗИСКВАНИЯ

В последно време средствата за активна пожарна защита
намират все по-голямо приложение. Тази тенденция се обуславя от
използването на нови пожароопасни материали, концентрацията на
значителни количества енергетични мощности, внедряването на
производствени процеси, които протичат при високи скорости,
температури, налягания и др. параметри, близки до критичните за
възникване на аварийни ситуации, включително пожар, съсредоточаване в производствените предприятия на производства с различна пожарна опасност. С развитието на автоматизацията на производството човекът излиза от непосредственото участие в производствения процес и по този начин възможността за визуално откриване на
пожар в неговия начален стадий придобива случаен характер. Много често намесата на противопожарната служба става, когато температурата на пожара е станала по-голяма от температурата на самовъзпламеняване на горимите материали в помещенията, което от
своя страна води до значителни загуби. Тези проблеми в голяма
степен биха могли да се разрешат с използването на технически
средства за автоматично откриване, ограничаване и ликвидиране на
възникнал пожар, известни под общото наименование “противопожарна автоматика”. Това са пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации.
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Изискванията към противопожарната автоматика непрекъснато нарастват. Тя трябва да бъде в състояние бързо, безпогрешно и
точно да открива пожар в неговия начален стадий на възникване,
ефективно и за кратко време да го ликвидира, без да поврежда
допълнително защитаваното оборудване и без да създава опасност
за здравето и живота на намиращите се в близост хора, както и да
ограничи до безопасни за човека и имуществото граници разпространението на продукти на горенето. Противопожарната автоматика
трябва да притежава висока степен на сигурност и устойчивост към
фактори, смущаващи нейната работа.
В областта на пожарната безопасност в рамките на Европа е
създадена Европейска група на организациите, извършващи пожарни изпитвания, контрол и сертификация – “EGOLF”, чиято основна
цел е подпомагане на европейското законодателство, изпитвания и
научни изследвания и съпътстващите ги дейности в областта на пожарните изпитвания.
Унифицирането на методите за изпитване, респективно протоколите от изпитванията, на базата на които се извършва оценяване
на продуктите, ще доведе до взаимно признаване на тези протоколи,
уеднаквяване нивото на качество на оборудването и методите за изпитване, както и на експертните оценки; това качество трябва да бъде спазвано от пожарните лаборатории в рамките на обединена Европа.
В резултат на сътрудничеството между национално признатите
лаборатории, извършващи пожарни изпитвания на материали, елементи и продукти, ще се премахнат търговските бариери в рамките
на Европа, когато тези бариери са от технически характер.
В Република България усилено се работи в посока на приемане
на европейски и международни стандарти, регламентиращи основните изисквания към компонентите на пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации, както и изискванията към техническите средства за изпитване.
Във всички страни изискванията към компонентите на пожарогасителните и пожароизвестителните инсталации могат да се разделят условно на критерии за функционалност на инсталациите и на198

деждност за работа при въздействие на различни фактори на околната среда.
В рамките на две статии ще се опитаме да запознаем читателя
с нормативната база и основните критерии, на които трябва да съответстват пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации,
като в настоящата статия ще се спрем на инсталациите от първия
тип.

Пожароизвестителни инсталации
Изискванията, методите за изпитване и критериите за функционалност, по които могат да се оценят ефективността и надеждността на съставните части на пожароизвестителните системи, се
определя от серията стандарти EN-54. Серията БДС EN-54 включва
следните части:
• БДС EN 54-1:1999 Пожароизвестителни системи. Част 1:
Въведение;
• БДС EN 54-2:2003 Пожароизвестителни системи. Част 2:
Устройства за управление и индикация;
• БДС EN 54-2:2000 Пожароизвестителни системи. Част 2:
Устройства за управление и индикация;
• БДС EN 54-2:2003 /AC:2003 Пожароизвестителни системи.
Част 2: Устройства за управление и индикация;
• БДС EN 54-3:2004 Пожароизвестителни системи. Част 3:
Пожаросигнални устройства. Звукови сигнализатори;
• БДС EN 54-3:2004 /A1:2004 Пожароизвестителни системи.
Част 3: Пожаросигнални устройства. Звукови сигнализатори;
• БДС EN 54-4:2000 Пожароизвестителни системи. Част 4:
Токозахранващи устройства;
• БДС EN 54-4:2003 Пожароизвестителни системи. Част 4:
Токозахранващи устройства;
• БДС EN 54-4:2003 /A1:2003 Пожароизвестителни системи.
Част 4: Токозахранващи устройства;
• БДС EN 54-5:2001 Пожароизвестителни системи. Част 5:
Топлинни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип;
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• БДС EN 54-7:2001 Пожароизвестителни системи. Част 7:
Димни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина, преминала светлина или йонизация;
• БДС EN 54-12:2004 Пожароизвестителни системи. Част 12:
Димни пожароизвестители, използващи видим светлинен лъч.
Ефективността на съставните части на пожароизвестителните
инсталации се оценява от резултатите, получени при определени изпитвания по програми съгласно съответните части от стандарта,
както и от способността им да изпълняват изискваните функции. В
програмите за изпитване на някои видове пожароизвестителни инсталации са посочени основните параметри за изпитване (вж. Приложение 1). Програми за изпитване има и за отделните елементи на
пожароизвестителните инсталации.
Основните съставни части на пожароизвестителната система
са: автоматични пожароизвестители, звукови сигнализатори, устройство за управление и индикация и токозахранващо устройство.
Целта на изпитването на всеки компонент от пожароизвестителната система е установяване работоспособността на устройството преди, по време и/или след излагане на въздействието на определени условия на околната среда, освен ако в методиката на изпитване не е посочено друго. Изпитванията се извършват след стабилизиране на образеца за изпитване в следните стандартни атмосферни
условия съгласно IEC 60068-1:1998:
– температура – от 15º С до 35º С;
– относителна влажност – от 25% до 75%;
– атмосферно налягане – от 86 кРа до 106 кРа.
Ако методът на изпитване изисква образецът за изпитване да
бъде в работно състояние, образецът трябва да се свърже към подходящо устройство за захранване и наблюдение съгласно изискванията в данните на производителя. Параметрите на подаденото захранване трябва да бъдат в границите на определения от производителя
диапазон и да остават постоянни по време на всички изпитвания.
Ако е необходимо да бъдат откривани сигнали за тревога или повреда, към него трябва да се свържат всички допълнителни устройства.
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Монтирането на образците става със стандартните средства за
закрепване в съответствие с указанията на производителя.
В зависимост от това, на коя от характеристиките на процеса
“горене” реагират, пожароизвестителите биват: топлинни, димни и
пламъчни.
Топлинни пожароизвестители

Времената на реагиране и праговите температури на реагиране, както и тяхната стабилност, са основните параметри при разглеждане на пожароизвестителните характеристики на топлинните
пожароизвестители от гледна точка на БДС EN-54-5. Извършват се
няколко изпитвания за времето на реагиране:
– зависимост от посоката: времето на реагиране не трябва да
бъде зависимо от посоката на въздушния поток около пожароизвестителя;
– време на реагиране при типична температура на използване:
трябва да бъде установена способността на пожароизвестителя, стабилизиран при неговата типична температура на използване, да реагира правилно в определен диапазон от скорости на повишаване на
температурата на въздуха;
– време на реагиране при 25º С: трябва да бъде установено, че
пожароизвестителите с типична температура на използване над 25º С
не проявяват ненормално бързо реагиране на нормалните повишавания на температурата.
Измерването на праговата температура на реагиране има за
цел да установи способността на пожароизвестителя да реагира правилно на бавно повишение температурата на въздуха.
Образецът, който трябва да бъде изпитан, се монтира в топлинен тунел (вж. фиг.1).
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Фиг.1. Устройство на работния участък на топлинния тунел
Легенда:
1 – работен обем;
2 – монтажна плоча;
3– изпитвани пожароизвестители;
4 – температурен сензор;

5 – изравнител на потока;
6 – връзки към устройството - за
захранване и наблюдение;
7 – връзки към устройството за
управление и измерване;
8 – въздушен поток.

Димни пожароизвестители

Основният критерий за поведението на димните пожароизвестители съгласно БДС EN-54-7 е тяхната прагова стойност на реагиране (вж. Приложение 2). Това е плътността на аерозола до образеца
в момента, когато той генерира сигнал за тревога. Изпитването на
този вид пожароизвестители включва изпитване за повторяемост, в
зависимост от посоката и възпроизводимостта. Изпитването за повторяемост цели да установи, че пожароизвестителят има стабилно
поведение по отношение на чувствителността след известен брой
подадени сигнали за тревога. При този вид изпитване праговата
стойност на изпитвания образец се измерва шест пъти. Ориентацията на образеца е произволна, но еднаква за всичките шест измервания. При изпитването в зависимост от посоката трябва да бъде установено, че чувствителността на пожароизвестителя не е недопустимо силно зависима от въздушния поток. При това изпитване праго202

вата стойност на реагиране се измерва 8 пъти, като между всяко
последователно изпитване образецът се завърта на 45° около своята
вертикална ос. Измерват се максимална и минимална прагова стойност и тяхното съотношение не трябва да бъде по-голямо от 1,6. Изпитването за възпроизводимост има за цел да установи, че чувствителността на пожароизвестителя не варира недопустимо от образец
до образец.
Измерванията на праговата стойност на реагиране изискват повишаване плътността на аерозола, докато пожароизвестителят реагира. Това може да бъде реализирано с димен тунел със затворен
контур (фиг. 2).

Фиг. 2. Страничен изглед на работния участък на димния тунел
Легенда:
1 – работен обем;
2 – монтажна плоча;
3 – изпитван пожароизвестител;
4 – температурен сензор;
5 – изравнител на потока;
6 – устройство за захранване;

7 – контролноизмервателно устройство;
8 – въздушен поток;
9 – MIC измервателна йонизационна
камера;
10 – засмукваща тръба за наблюдение
на MIC;
11 – измерител на оптична плътност.

Изпитвателният аерозол трябва да бъде полидисперсен.
Необходимо е той да бъде възпроизводим и стабилен по отношение на следните параметри:
– разпределение на аерозола по маса;
– оптични константи на частиците;
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– форма на частиците;
– структура на частиците.
Пламъчни пожароизвестители

Съгласно БДС EN-54-10, най-важната характеристика за пламъчните пожароизвестители е тяхната точка на реагиране. Точката
на реагиране е разстоянието “D”, при което отделен изпитан пламъчен пожароизвестител дава сигнал за тревога. Тя се измерва чрез излагане на пожароизвестителя на излъчване от подходящ източник на
пламък и определяне на най-голямото разстояние, на което образецът надежно генерира режим “ТРЕВОГА” в рамките на 30 сек. Апаратурата за това изпитване представлява оптичен стенд, който позволява разстоянието между източника на светлина и пожароизвестителя да бъде регулирано при поддържане на съвпадение на оптичните òси на източника и пожароизвестителя (фиг. 3).

Фиг. 3. Устройство на оптичния стенд
Легенда:
1 – газова горелка с метан;
2 – пламък;
3 – корпус на горелката;
4 – бленда;
5 – модулатор;
6 – подвижен екран;

7 – радиометър;
8 – чувствителен елемент;
9 – оптична ос;
10 – пожароизвестител;
11 – стойка на пожароизвестителя.
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Излъчването от източника се модулира посредством подходящо устройство (например чрез въртящ се накъсващ диск), за да бъде
осигурена формата на модулация, дадена от производителя. За наблюдение на излъчването се използва радиометър.
Преди започване на всяко измерване е необходимо да се постигне стабилен режим на газовата горелка. Размерът и формата на
блендата трябва да бъдат постоянни през цялото изпълнение на програмата на изпитване, а излъчването на източника не трябва да се
променя с повече от 5%.
Разстоянието от източника до образеца се изменя, като за всяко разстояние пожароизвестителят трябва да бъде подложен на въздействието на източника за 30 сек.
Първо се провежда изпитване на възпроизводимост, с което се
установява, че точката на реагиране не се променя недопустимо от
образец до образец. За целта се използват 8 броя образци. След това
се провежда изпитване за повторяемост, за да се установи стабилното поведение на пожароизвестителя по отношение на неговата точка
на реагиране, след като е бил многократно в режим “ТРЕВОГА”.
За да бъде установено, че пожароизвестителят има достатъчна
чувствителност към огън, както и да бъде определен съответстващият му клас, се извършва изпитване за чувствителност към огън.
Пожароизвестителят се подлага на въздействие на два типа изпитвателни огнища. Първото съдържа n-хептан, а второто – денатуриран
спирт. В зависимост от получените стойности на точката на реагиране, пожароизвестителят се класифицира в един от трите класа:
• Клас 1 – тогава, когато всички образци реагират на двата
типа огнища на разстояние до 25 м включително;
• Клас 2 – тогава, когато всички образци реагират на двата
типа огнища на разстояние до 17 м включително;
• Клас 3 – тогава, когато всички образци реагират на двата
типа огнища на разстояние от 12 м включително.
Звукови сигнализатори

Съгласно БДС EN-54-3, основната характеристика на звуковия
сигнализатор е А-претегленото звуково ниво изразено в dB, което
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представлява 20 пъти десетичния логаритъм на отношението на
А-претегленото ниво на звуковото налягане към опорното налягане
20 mPa (20 mN/m2). В началото всички 8 броя образци се изпитват
на възпроизводимост и повторяемост, за да бъде проверено, че звуковото ниво на сигнализатора не се влияе от образец до образец,
след което се преминава към функционално изпитване. Това изпитване има за цел да провери, че декларираните от производителя звукови нива могат да бъдат постигани в определения диапазон на захранването и не зависят прекомерно от тези параметри, както и че
максимално претегленото звуково ниво не превишава 120 dB на разстояние 1 м. Звуковото ниво се измерва в условията на свободно поле, при максимални и минимални стойности на параметрите на
захранването. Подлежащият на изпитване образец се монтира както
е показано на фиг. 4. Използва се измерител на звуково ниво, съответстващ на IEC 60651:1979. Звуковото ниво се измерва на разстояние 3 м от точката на окачване на сигнализатора, по един път за всяка от изброените по-долу позиции на микрофона:
– за устройства, предназначени за монтиране върху повърхност през интервали от 30°, в диапазона от 15 до 165°;
– за устройства, предназначени за монтиране на мачта през
интервали от 30°, до пълните 360°.
Звуковият сигнализатор се смята за съответстващ на цитирания по-горе стандарт, ако А-претегленото ниво на звуково налягане
след 100 цикъла на продължителна работа не се намалява с повече
от 6 dB спрямо звуковото налягане, измерено за същия образец и
при същите условия при изпитването за възпроизводимост и повторяемост.
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Фиг. 4. Препоръчван метод за монтиране
на звуков сигнализатор
Легенда:
А – подходяща за натоварването дървена конструкция;
В – демпферни подложки за намаляване предаването на вибрации;
С – телове за окачване;
D – звуков сигнализатор;
Е – тежест за балансиране.

Устройства за управление и индикация

Функционалното изпитване, което се извършва в съответствие
с БДС EN-54-2, се прави с цел установяване работоспособността на
устройството преди, по време и/или след излагането на определени
въздействия на околната среда. За функционалното изпитване се изготвя програма, която да осигурява проверяването на всеки вид
входна и изходна функция. Като минимум то трябва да включва изпитвания в следните работни режими: “пожарна тревога”, “предупреждение за повреда” и “забрана”. При проверка на работен
режим “пожарна тревога” се извършва иницииране на пожарна
тревога и връщане в режим “дежурство” за най-малко две зони,
както и проверка на правилни индикации и правилно активиране на
всички периферни устройства. При проверка на работен режим
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“предупреждение за повреда” се извършва иницииране на повреда
и връщане в режим “дежурство”, най-малко по отношение на: повреда в едно от електрозахранванията, късо съединение в пожароизвестителна верига, прекъсване на пожароизвестителна верига.
Извършва се и проверка на издаването на правилни индикации и активиране на изход към устройство за предаване на предупреждение
за повреда, ако такъв е предвиден. При проверка на работен режим
“забрана” се извършва забраняване и последващо разрешаване на
една връзка и забраняване и последващо разрешаване на един предавателен тракт към пожаросигнално устройство, устройство за предаване на сигнал за пожар и устройство за управление на автоматично
противопожарно оборудване, ако такива са предвидени.
Токозахранващи устройства

На всяко токозахранващо устройство се извършва пълно функционално изпитване, което включва:
– отсъствие на прегряване;
– действие в рамките на техническите характеристики и отсъствие на прегряване;
– изходно напрежение в рамките на техническите характеристики при две стойности на мрежовото захранващо напрежение;
– пулсации в рамките на техническите характеристики при
две стойности на мрежовото захранващо напрежение;
– изходно напрежение в рамките на техническите характеристики;
– сигнализация за повреда.
На всички компоненти на пожароизвестителните инсталации,
освен основните изпитвания при стандартните условия на работа, се
извършват и изпитвания за влиянието на околната среда върху тяхното поведение. Характерно за този род изпитвания е, че след като
образецът е подложен на определено въздействие, е необходимо известно време да се стабилизира и да се провери дали поведението му
е същото както преди въздействието. Изпитванията за влияние на
околната среда за всички видове пожароизвестители са следните:
изменения на параметрите на захранването, суха топлина (в работно
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състояние), студ (в работно състояние), влажна топлина, постоянен
режим (в работно състояние), влажна топлина, постоянен режим (в
неработно състояние), корозия от серен диоксид – SO2 (в неработно
състояние), тръскащи удари (в работно състояние), преки удари (в
работно състояние), синусоидални вибрации (в работно състояние),
синусоидални вибрации (в неработно състояние), електростатични
разряди (в работно състояние), излъчени електромагнитни полета (в
работно състояние), индуктирани от електромагнитни полета кондуктивни смущаващи въздействия (в работно състояние), бързи
електрически преходни процеси и пакети импулси (в работно състояние), бавни високоенергийни отскоци на напрежението (в работно
състояние).
Целта на тези изпитвания е да се установи, че поведението на
пожароизвестителите не се променя след оказаното въздействие.
Изпитванията на устройствата за управление и индикация и
токозахранващите устройства за влияние на околната среда са както
следва: студ, влажна топлина, постоянен режим, удари, синусоидални вибрации, електростатични разряди, смущения от електромагнитни полета, преходни процеси – серии от бързи кратки импулси,
преходни процеси със свръхнапрежения – бавни високоенергийни
преходни процеси, спадане и прекъсване на мрежовото напрежение,
изменения на захранващото напрежение, постоянна влажна топлина
и синусоидални вибрации.
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Приложение 1
ПРОГРАМИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТОПЛИННИ
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ СЪГЛАСНО БДС-EN 54-5
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ИЗПИТВАНЕ

ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОСОКАТА
ПРАГОВА /СТАТИЧНА/ ТЕМПЕРАТУРА НА
РЕАГИРАНЕ
ВРЕМЕНА НА РЕАГИРАНЕ ПРИ ТИПИЧНИТЕ
ТЕМПЕРАТУРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ
ВРЕМЕНА НА РЕАГИРАНЕ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРА 25°C
ВРЕМЕНА НА РЕАГИРАНЕ ПРИ ВИСОКА ОКОЛНА
ТЕМПЕРАТУРА (суха топлина в работно състояние)
ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА
ЗАХРАНВАНЕТО
ПОВТОРЯЕМОСТ (времена на реагиране, измерени
преди изпитванията за влияние на околната среда)
СТУД (в работно състояние)
СУХА ТОПЛИНА (в неработно състояние)
ВЛАЖНА ТОПЛИНА, ЦИКЛИЧЕН РЕЖИМ (в работно
състояние)
ВЛАЖНА ТОПЛИНА, УСТАНОВЕН РЕЖИМ
(в неработно състояние)
КОРОЗИЯ ОТ СЕРЕН ДИОКСИД – SO2
(в неработно състояние)
ТРЪСКАЩИ УДАРИ (в работно състояние)
ПРЕКИ УДАРИ (в работно състояние)
СИНУСОИДАЛНИ ВИБРАЦИИ (в работно състояние)
СИНУСОИДАЛНИ ВИБРАЦИИ
(в неработно състояние)
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17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ РАЗРЯДИ (в работно състояние)
ИЗЛЪЧЕНИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
(в работно състояние)
ИНДУКТИРАНИ ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
КОНДУКТИВНИ СМУЩАВАЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
(в работно състояние)
БЪРЗИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ И
ПАКЕТИ ИМПУЛСИ (в работно състояние)
БАВНИ, ВИСОКОЕНЕРГИЙНИ ОТСКОЦИ НА
НАПРЕЖЕНИЕТО (в работно състояние)
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗПИТВАНИЯ ЗА
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ С ИНДЕКС “S”
КЪМ КЛАСА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗПИТВАНИЯ ЗА
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ С ИНДЕКС “R”
КЪМ КЛАСА
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Приложение 2
ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ДИМНИ
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ ТОЧКОВ
ТИП, ИЗПОЛЗВАЩИ РАЗСЕЯНА СВЕТЛИНА, ПРОПУСКАНА
СВЕТЛИНА ИЛИ ЙОНИЗАЦИЯ СЪГЛАСНО БДС-EN 54-7
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ИЗПИТВАНЕ
ПОВТОРЯЕМОСТ
ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОСОКАТА
ВЪЗПРОИЗВОДИМОСТ
ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА
ЗАХРАНВАНЕТО
ВЪЗДУШНИ ТЕЧЕНИЯ
ОСВЕТЯВАНЕ (ЗАЛЕПВАНЕ)
СУХА ТОПЛИНА (в работно състояние)
СТУД (в работно състояние)
ВЛАЖНА ТОПЛИНА, ПОСТОЯНЕН РЕЖИМ
(в работно състояние)
ВЛАЖНА ТОПЛИНА, ПОСТОЯНЕН РЕЖИМ
(в неработно състояние)
КОРОЗИЯ ОТ СЕРЕН ДИОКСИД – SO2
(в неработно състояние)
ТРЪСКАЩИ УДАРИ (в работно състояние)
ПРЕКИ УДАРИ (в работно състояние)
СИНУСОИДАЛНИ ВИБРАЦИИ
(в работно състояние)
СИНУСОИДАЛНИ ВИБРАЦИИ
(в неработно състояние)
ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ РАЗРЯДИ
(в работно състояние)
ИЗЛЪЧЕНИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
(в работно състояние)
213

18.

19.
20.
21.

ИНДУКТИРАНИ ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ
ПОЛЕТА КОНДУКТИВНИ СМУЩАВАЩИ
ВЪЗДЕЙСТВИЯ (в работно състояние)
БЪРЗИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ И
ПАКЕТИ ИМПУЛСИ (в работно състояние)
БАВНИ, ВИСОКОЕНЕРГИЙНИ ОТСКОЦИ НА
НАПРЕЖЕНИЕТО (в работно състояние)
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ОГЪН
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ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПЛАМЪЧНИ
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ ТОЧКОВ ТИП СЪГЛАСНО БДС-EN 54-10
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

ИЗПИТВАНЕ
ВЪЗПРОИЗВОДИМОСТ
ПОВТОРЯЕМОСТ
ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОСОКАТА
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ОГЪН
ОСВЕТЯВАНЕ (ЗАЛЕПВАНЕ) (в работно състояние)
СУХА ТОПЛИНА (в работно състояние)
СТУД (в работно състояние)
ВЛАЖНА ТОПЛИНА, ЦИКЛИЧЕН РЕЖИМ
(в работно състояние)
ВЛАЖНА ТОПЛИНА, ЦИКЛИЧЕН РЕЖИМ
(в неработно състояние)
КОРОЗИЯ ОТ СЕРЕН ДИОКСИД – SO2
(в неработно състояние)
ТРЪСКАЩИ УДАРИ (в работно състояние)
ПРЕКИ УДАРИ (в работно състояние)
СИНУСОИДАЛНИ ВИБРАЦИИ (в работно състояние)
СИНУСОИДАЛНИ ВИБРАЦИИ (в неработно състояние)
ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОРАМЕТРИТЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО
ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ РАЗРЯДИ (в работно състояние)
ИЗЛЪЧЕНИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
(в работно състояние)
ИНДУКТИРАНИ ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
КОНДУКТИВНИ СМУЩАВАЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
(в работно състояние)
БЪРЗИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ И
ПАКЕТИ ИМПУЛСИ (в работно състояние)
БАВНИ, ВИСОКОЕНЕРГИЙНИ ОТСКОЦИ НА
НАПРЕЖЕНИЕТО (в работно състояние)
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ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА РЪЧНИ
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ СЪГЛАСНО БДС-EN 54-11
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ИЗПИТВАНЕ
ИЗМЕРВАНЕ ВРЕМЕТО НА РЕАГИРАНЕ
ЕКСПЛОАТАЦИОННО ИЗПИТВАНЕ
ФУНКЦИОНАЛНО ИЗПИТВАНЕ
ИЗПИТВАНЕ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО ЗА ПРОВЕРКА
(в работно състояние)
ИЗПИТВАНЕ НА НАДЕЖНОСТ (в неработно състояние)
ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО
СУХА ТОПЛИНА (в работно състояние)
СУХА ТОПЛИНА (в неработно състояние)
СТУД (в работно състояние)
ВЛАЖНА ТОПЛИНА, ЦИКЛИЧЕН РЕЖИМ
(в работно състояние)
ВЛАЖНА ТОПЛИНА, ЦИКЛИЧЕН РЕЖИМ
(в неработно състояние)
ВЛАЖНА ТОПЛИНА, ПОСТОЯНЕН РЕЖИМ
(в неработно състояние)
КОРОЗИЯ ОТ СЕРЕН ДИОКСИД – SO2 (в неработно състояние)
ТРЪСКАЩИ УДАРИ (в работно състояние)
ПРЕКИ УДАРИ (в работно състояние)
ВИБРАЦИИ (в работно състояние)
ВИБРАЦИИ (в неработно състояние)
ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ РАЗРЯДИ (в работно състояние)
ИЗЛЪЧЕНИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
ИНДУКТИРАНИ ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
СМУЩЕНИЯ, ПРОНИКВАЩИ ПО ПРОВОДНИЦИ
(в работно състояние)
БЪРЗИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ И ПАКЕТИ
ИМПУЛСИ (в работно състояние)
БАВНИ, ВИСОКОЕНЕРГИЙНИ ОТСКОЦИ НА
НАПРЕЖЕНИЕТО
ЗАЩИТА, ОСИГУРЯВАНА ОТ ОБШИВКАТА
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Н.с. І ст. инж. Детелин Спасов, н.с. І ст. хим. Емил Траянов,
н.с. І ст. инж. Елисавета Хлебарова
СТЪКЛО И ОСТЪКЛЕНИ ЕЛЕМЕНТИ. КЛАСИФИКАЦИЯ,
ИЗПИТВАНИЯ, ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Стъклото има голямо приложение в строителството. Това се
обуславя от неговите архитектурни качества (светлопропускливост
и естетика). Освен това, при правилно използване, днес то допринася допълнително и при защита от разпространението на пожар.
Съществуват конструктивни решения, в които стъклото се използва и като материал в сградите, за изграждане на греди, колони,
подове или други носещи елементи. Така са проектирани помещенията на Научноизследователската лаборатория към музеите във
Франция. В Лувъра в Париж, на авеню Джордж V, е изграден атриум, чийто стъклен покрив, намиращ се на височина 24 м, се носи от осем
стъклени греди.
Издръжливостта на стъклото във времето, в качеството му на
конструктивен материал, не е известна. Превантивните мерки, необходими за намаляване на несигурността, повишават цената на практическата реализация. Сигурно е, че когато е добре подбрано и правилно използвано, стъклото предлага добри решения от гледна точка на естетиката и адекватната защита на хората.
Съществуват много и разнообразни по свойства (оптични, механични, термични и др.) стъкла. Такива са стъклата на основата на
натриево-калциев силикат (обикновенно, орнаментно, профилно)
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като изброените типове са армирани или неармирани, топлинно
подсилено, защитно термично закалено, химично подсилено (боросиликатно) стъкло, различни видове стъклокерамика, слоести стъкла, разделени в класове “А”, “B”, “C”, “D” и “S”, защитно термично
закалено боросиликатно стъкло и защитни ламинирани стъкла.
Тези видове стъкла са с различно поведение по отношение на
тяхното приложение. Тъй като изпитването на типа стъкло се извършва с точно определен тип система за остъкляване, това не означава
непременно, че то може да бъде заменено с друг тип стъкло, без да
се вземат под внимание неговите свойства.
Силикатното стъкло намира широко приложение в строителството. То има следния химичен състав: 75-80% SiO2, 10-15% СаО, до
15% NaO и минимални количества АI2O3, Fe2O3 и K2O.
Реакциите му под механични натоварвания също са много различни: слаба якост на опън (150 daN/cm2 – механична якост за класическото стъкло, до 500 daN/cm2 за закаленото стъкло), но отлична
якост на натиск (от порядъка на 10 000 daN/cm2 или 10 тона, необходими за счупване на едно стъклено кубче със страни 1 см). Устойчивостта на огъване варира в зависимост от обработката и дебелината: от приблизително 400 daN/cm2 за шлифовано прокалено (отгрято) стъкло до 2 000 daN/cm2 за закалено стъкло. Трябва да напомним
също, че състоянието на повърхността и ръбовете също играе важна
роля за механичната якост на стъклото.
Най-общо, стъклената конструкция представлява многослоен
стъклопакет, който в различни съчетания се състои от няколко листа
с различна дебелина, полимерни покрития или залепени слоеве, въздушни междини, гелообразни (или гелообразуващи) вещества и други пълнители. Тези съчетания могат да бъдат безкрайно множество,
различаващи се по дебелина, последователност на различните слоеве, начин на монтаж и др. При пожар за многослойните стъклопакети е характерно послойното им разрушаване, свързано с топлофизичните и механични свойства на стъклото. Затова рамките, в които
се монтират стъклопакетите, трябва да компенсират появата при
нагряване на вътрешни напрежения в конструкцията. За целта доп218

ринасят както конструкцията на рамката, така и термомостове и специални компенсиращи прокладки и херметичности.
Стъклените строителни конструкции трябва да отговарят на
условията, описани в таблица 1.
Таблица 1
Общи изисквания към строителните конструкции
Изисквания за пожаро- и
взривобезопасност

Общостроителни изисквания

Огнеустойчивост
Пожароопасност
Удароустойчивост
Взривоустойчивост
Топлопроницаемост

Светлопрозрачност
Топлопроводимост
Звукопроницаемост
Технологичност
Хигиеничност
Икономичност

Формираните изисквания към стъклото са не само на база осигуряване комфорт на хората, но и за тяхната безопасност – да бъдат
ефикасно защитени. От своя страна, “пожароустойчивите” стъклени
конструкции се класифицират като “пламъконепропускливи” и “огнезащитни”. “Пламъконепропускливите” притежават способността
да образуват ефикасна бариера за механичните проявления на пожара: разпространение на пламък, дим, горещи и възпламеними газове,
а “огнезащитните” не позволяват повишаването на температурата на
ненагряваната страна да надхвърли пределно допустимите норми.
Подобен продукт запазва своята цялост, забавя разпространението
на пожара и неговото преминаване от един сектор в друг или от
един етаж на друг.
Практическите последствия от изложеното по-горе са в три насоки:
1. поставянето на “пламъконепропускливи” стъклени прегради с голяма продължителност трябва да се проучи, в зависимост от
необходимостта и защитените помещения, поради факта на разпространение на “разрушително” топлинно излъчване в случай на
пожар;
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2. за по-трайната защита на хората и имуществото е необходимо да се предпочитат “пламъконепропускливи” стъклени елементи с
ограничено топлинно излъчване, като последните издания на международните и европейски стандарти (EN/ ISO/ CEN) се разработват
в тази посока;
3. класификацията “пламъконепропускливи” и “огнезащитни”
е идентична за всички стени, не само за стъклените, но последните
имат едно важно преимущество: те са прозрачни, поне в началото на
пожара, и позволяват по-бързо оповестяване.
В зависимост от своите характеристики, пожарозащитните
стъкла могат да се използват също за защита и разделяне на коридори и пътища за евакуация, шахти и пространства, свързващи отделни елементи.
За доказване свойствата на стъклените огнезащити има два основни подхода. Теоретичният се характеризира с избор и обосноваване на качествените и количествени критерии на безопасно използване, а също и оптимизацията им по различни критерии за безопасност.
По-важен е експериментално-аналитичният подход. Той включва въпроси, свързани с разчета и експерименталната оценка на фактическото състояние на разглежданата конструкция. За целта се разработват маломащабни и натурни методи за изпитване и математически модели за оценка и прогнозиране поведението на стъклопакетите по време на развитието на пожар. Eкспериментално-аналитичният подход позволява да се формулират изисквания и да се търсят
ефективни конструктивни решения за стъклени конструкции при
употребата им в различни здания и съоръжения.

220

Фиг. 1. Изпитване на остъклена преграда
Ако конструкциите от стъкло се разглеждат като съставна част
от сградата, то трябва да бъдат спазени всички изисквания от гледна
точка на класа на огнеустойчивост на конструктивните елементи и
допустимата конструктивна пожарна опасност на зданията (Наредба
№ 2 за ПСТН). При това изискванията към съвременните пожарни
прегради за устойчивост на удар и взрив (БДС EN 1363-2: “Допълнителни и алтернативни методи за изпитване на огнеустойчивост”)
се явяват съществен недостатък при изискванията към стъклените
конструкции (фиг. 1).
При пожар стъклото се държи двусмислено: то не гори, но е
много чувствително към механичните напрежения и лесно се чупи.
Химически инертно към пожара, то не само е негоримо, но и не се
разлага и окислява благодарение на химичните свойства на основната си съставка – силиция (SiО2). Под температура 600° С то не се
размеква. За сметка на това, при излагане на огнево въздействие,
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един класически продукт от стъкло, подложен на нарастващо напрежение, ще се счупи бързо.
Реакцията на огън е характеристика на материала. Тя обуславя
способността му да допринася за развитието на пожара. Класификацията по реакция на огън на стъклото е от лесновъзпламеним до негорим материал. Стъклото, наречено “монолитно”, е класифицирано
като “негоримо”, а “ламинираното” стъкло – като трудногоримо. Тази класификация се прави на база загубата на маса на “огнезащитното” стъкло.
Параметрите, които имат значение при термично натоварване,
са линейното разширение и проводимостта. Коефициентът на линейно разширение е удължаването, установено при повишаване на
температурата с 1° С. При стъклото той е доста нисък (класическо
плоско стъкло: ≈ 9Х10–6, стъклокерамика: 3Х10–7) в сравнение с
други строителни материали (цимент: 14Х10–6, алуминий: 23Х10–6).
Проводимостта изразява способността на топлината да се разпространява вътре в материала. Проводимостта на стъклото също е
много ниска (1 watt/(m2K).
При пожар термичните натоварвания върху продуктите от стъкло са много големи. Например при витраж, монтиран върху алуминиева рамка, освен различния коефициент на линейно разширение
между стъклото и рамката, топлообменът между изложената на топлина страна и ръбовете, обхванати в рамката, става много бавно, дори вътре в самото стъкло. Затова е достатъчна само слънчевата топлина: традиционните натриево-калциеви стъкла започват да се чупят
след отклонение от 25° С между изложената и защитената част. При
60° С, 50% от стъклата са счупени. По-долу е показана скàлата на
средната якост на термичен шок, според вида на стъклото:
– натриевосиликатно стъкло – 50° С;
– натриевосиликатно полузакалено – 140° С;
– натриевосиликатно закалено – 230° С;
– боросиликатно – 350° С;
– стъклокерамика – 800° С.
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Това невинаги е достатъчно за предпазване от разпространението на пожара. За подсилване механичната якост на обикновеното
стъкло се използват два метода: закаляване и/или армиране.
За изграждането на системи от стъклени елементи и повишени
огнеустойчиви свойства са създадени различни методи, системи и
способи. Всеки от тях се характеризира със специфични физични и
механични свойства, като съществена роля играе икономическата
ефективност на разработката. Трябва да се има предвид, че всяко решение има положителни характеристики и ограничения при неговото използване в практиката. При закаляване стъклото претърпява допълнителна трансформация, която се състои в нагряване до
650° С, следва бързо охлаждане. Тази операция му придава по-голяма устойчивост на удари, топлина и огъване. Освен това, когато
се счупи, закаленото стъкло се раздробява на множество малки парченца, без голяма опасност от нараняване на околните.
При армираното стъкло металната мрежа, потопена в масата
на обикновено стъкло, осигурява механичната му здравина, дори
след появата на пукнатини от въздействието на температурните отклонения. При нагряване по време на изпитването армираните стъкла се разрушават (спукват) мого рано и след това се поддържат с помощта на металната мрежа.
Обикновено остъклените елементи превръщат приблизително
около половината от отдадената топлина в излъчена топлина. Те
предават незабавно топлинното излъчване от огнището. Там, където
тази излъчвана топлина би могла да застраши безопасността на хората, тя би могла да предизвика също и запалване на горими материали или арматури. Това налага при включване на остъкляване при
горими конструкции да се проведе специално обсъждане относно
разполагането на горими материали в тяхна близост и използването
на остъклени елементи при евакуационните пътища.
Нивото на излъчване (вж. фиг. 2), което може да понесе човек,
зависи от времето на излагане, съответно от дължината на екрана и
скоростта на преминаване на топлинния поток. Човек може да
издържи интензивност на излъчване 0,96 W/cm2 в продължение на
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5 сек., докато интензивност от 0,335 W/cm2 може да се издържи за
около 1 мин.
Добрата механична издръжливост е относително неефикасна
срещу разпространението на топлината. Околната температура в
стаите, съседни на тази на пожара, се повишава достатъчно, за да
предизвика самозапалване.
“Огнезащитните” стъкла имат свойството да забавят и повишаването на температурата върху ненагряваната страна, което препятства разпространението на пожара. На базата на физическото им изпълнение, стъклата за защита от пожар се разделят на две категории:
монолитни и ламинирани.

Фиг. 2. Излъчване, пропускано от остъклените конструкции
Водещите фирми в областта на огнеустойчивите стъкла имат
патентовани конструктивни решения за създаване на прозрачни
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строителни елементи с все по-добри характеристики, при непрекъснато понижаване себестойността на елементите.
Една от основните технологии за създаване на стъкла с повишена устойчивост на топлинни натоварвания е т.нар. “флоат”-технология (фиг. 3), чрез която се получава трудноразлагащо се боросиликатно стъкло. Конструкциите, изградени с такова стъкло, имат висока граница на огнеустойчивост, но струват много скъпо, като при
тях се използват уплътнители и лепила със скъпи добавки, възпрепятстващи горенето.

Фиг. 3. Устойчиво на топлинно натоварване стъкло, изградено по
“флоат”-технология
Ламинираното (многопластово) стъкло е подходящо за целите
на огнезащитата. Става въпрос за технология, появила се в края на
60-те години. То е в действителност един “сандвич”, затварящ между две стъкла химически забавител, наречен “набъбващ гел”, на база
на хидратирани натриеви силикати. Сандвичът може да бъде прост
(две стъкла с гел между тях) или многопластов (до осем стъкла със
седем пласта гел).
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Когато едно стъкло от този тип е подложено на силно повишаване на температурата на една от страните, най-близко разположеният слой гел започва да абсорбира топлинното излъчване. След
счупване на първото стъкло от страната на огъня, гелът се трансформира като набъбва, освобождавайки голямо количество вода. При
набъбването той се превръща в плътна, солидна и устойчива маса.
Ако температурното натоварване продължава да расте, тази маса се
разтопява заедно с пласта счупено стъкло. Получената амалгама от
стъкло и пяна продължава да изпълнява защитната си функция. Тогава стъклото се напуква, става непрозрачно, но не се чупи. Ако
огнището стане още по-силно, другите прегради (при многопластов
сандвич) на свой ред набъбват и се трансформират.
Изпитването на остъклени строителни конструкции по показател “граница на огнеустойчивост” е показано на фиг. 4.

Фиг. 4. Изглед на ламинирано стъкло преди и по време на
топлинното натоварване
За оценяване на конструкциите, в които се използват стъкла,
по показател “граница на огнеустойчивост”, са въведени обозначения, които характеризират критериите, удовлетворяващи съответни226

те конструктивни елементи. Тук трябва да се отбележи, че на класифициране не подлежи само стъклото, а се изпитва цялостната конструкция, обхващаща стъкло, рамка, средства и методи за фиксиране.
Описаните елементи се разглеждат заедно и представляват обект на
изпитване, за който са разработени стандарти за доказване специфичното поведение на системата при огнево въздействие в течение
на времето.
Класификацията се прави на базата на резултати от изпитания
на огнеустойчивост на остъклен елемент.
Съгласно DIN 4102-13, пожарните остъклявания се делят на
два класа:
1. за G-остъклявания се смятат светлиннопропускащи строителни елементи в хоризонтално, наклонено и вертикално разположение, които са определени за тази цел и отговарят с тяхната устойчивост за препятстване разпространението на огъня и дима;
2. за F-остъклявания се смятат светлиннопропускащи строителни елементи в хоризонтално, наклонено или вертикално разположение, които са определени за тази цел и отговарят на критериите
на огнеустойчивост, не само при разпространението (експанзията)
на огъня и дима, но и при повишаването на температурата.
С разработването на БДС EN 13501-2 се въвежда и обща
европейска класификация на строителните елементи по показател
“граница на огнеустойчивост”. За да се извърши класификацията, за
пожарното изпитване може да се използва рамка за продукта от
стъкло, избрана от заявителя на изпитването.
Класификацията за граница на огнеустойчивост съгласно европейските норми (БДС EN 13501-2) се състои от два компонента.
Първият компонент представлява буква, обуславяща граничното състояние (типа на защитата), достигнато по време на изпитването. Основните гранични състояния, които се отнасят до остъклени
конструкции, са следните:
• носимоспособност R – способност на елемент на конструкция да устои на въздействие от огън при определени механични условия от една или повече страни за определен период, без да загуби
конструктивна устойчивост;
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• непроницаемост Е – способност на строителен елемент с
преградна функция да издържа излагането на огнево въздействие,
без преминаване на огъня на неизложената страна вследствие преминаването на значителни количества пламъци или горещи газове
от изложената на огън страна към неизложената;
• намаление на излъчването W – способност на строителен
елемент да издържа излагането на огнево въздействие за определено
време, запазвайки под определено ниво количеството излъчена топлина, измерена срещу остъклението;
• изолация I – способност на строителен елемент да издържа
излагането на огнево въздействие, без преминаване на огъня на неизложената страна поради преминаването на значителни количества
топлина чрез проводимост от изложената към неизложената на огъня страна, в продължение на съответстващото на класификацията
време;
• контрол на дима S – способност на строителен елемент да
намалява преминаването на горещи или студени газове или на дим
от едната страна към другата;
• автоматичен затвор С – способност на врата или огнезащитен капак да затваря отвор посредством затварящ механизъм,
всеки път, когато вратата или капакът са отворени или при наличие
на дим.
Вторият компонент представлява цифра, характеризираща
времето от началото на изпитването до настъпване на съответното
гранично състояние.
Класовете се изразяват в изброяването на една или повече
букви, последвани от времето на съответния показател, изразено в
минути:
R(минути)/E(минути)/EW(минути)/EI(минути)/S(минути)С

За изпитването на всеки конструктивен елемент, в който се
монтира стъкло, с цел определяне границата на огнеустойчиовст, се
използва процедура, описана в БДС EN от серията 136х-х или 1634-х.
В зависимост от функциите, които конструкцията изпълнява в сгра228

дата, се създават необходимите условия за изпитване и на тази база
се прави и съответната класификация съгласно БДС EN 13501-2, например:
Таблица 2
Огнеустойчиви неносещи остъклени преградни елементи
Неносещи стени (БДС EN 1364-1)
Класификация

E
EW
EI

15

20
20
20

30
30
30

45

60
60
60

90
90
90

120
120
180

240

Таблица 3
Огнеустойчиви остъклени носещи преградни елементи
Носещи стени (БДС EN 1365-1)
Класификация

E
EI
E

15

20
20
20

30
30

45

60
60
60

90
90
90

120
120

180
180

240
240
240

Таблица 4
Огнезащитни врати и капаци (БДС EN 1634-1)
Класификация

E
EW
EI1
EI2

15
15
15

20
20
20

30
30
30
30

45
45
45

60
60
60
60

90

120

180

240

90
90

120

180

240
240

Така направените класификации ще бъдат въведени в
нормативните документи, които ще определят изискванията към пожарните характеристики на използваните в строителството продукти. Спазването на условията за огнеустойчивост ще създаде възмож229

ност за провеждането на евакуационни дейности, пожарогасене и
аварийно спасяване от служителите на Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност”. Всяко неспазване на нормативните
изисквания води до загуба на човешки живот.
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