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Резюме: В статията е разгледано състоянието на активните и пасивни

мерки за защита от пожар в промишлените предприятия на Р Турция.

Анализирани са основните предпоставки за неефективна работа на

системите за защита от пожар. Изследвани са факторите, влияещи върху

надежността на действие на мерките. Предложена е методика за

оперативна оценка на ефективността на активните и пасивни мерки за

защита от пожар. Представен е технико-икономически модел на сравнение

на разходите по превенция на риска от пожар и разходите за

възстановяване на производството след пожар, като процент от общите

производствени разходи. Разгледани са основните предпоставки за

подобряване  ефективността на пожарогасене в промишлените

предприятия на Р. Турция.

Ключови думи: ефективност на пожарогасене, активни и пасивни мерки

за защита от пожар, технико-икономически модел
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Abstract: The article examines the state of the active and passive fire protection

measures in the industrial enterprises of Turkey. The basic prerequisites for

inefficient operation of the fire protection systems are analyzed. Factors

influencing the reliability of the measures are being investigated. A methodology

for operational assessment of the effectiveness of active and passive fire

protection measures is proposed. A feasibility study has been presented to

compare the costs of fire risk prevention and post-fire recovery costs as a

percentage of total production costs. The main prerequisites for improvement of

the fire extinguishing efficiency in the industrial enterprises of Turkey are

considered.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ

В последните години икономиката на Р Турция отчита сериозен

ръст.

По данни на турския статистически институт Turkstat брутният

вътрешен продукт (БВП) на страната е нараснал със 7,4 % през 2018 г. По

този показател Р Турция се намира сред страните-лидери не само в региона

на Близкия Изток, но и в световната икономика – 1-ва в региона и 18-та

икономика в света [1].

Заедно с икономическия ръст, високи темпове на развитие получава и

промишлеността. Промишленото производство се превръща в един от

развиващите се сектори на турската икономика, заемащ  водеща позиция в

обема на инвестициите. Но докато темповете на икономически растеж през

последното десетилетие получават голямо развитие, в същото време се

увеличава броя на пожарите в промишлените предприятия, които водят до

трудови злополуки, професионални заболявания и смъртни случаи в

промишления сектор. Р Турция се нарежда на второ място в света след

Китай и на първо място в Европа по трудов травматизъм, вследствие

възникването и разпространението на пожари в промишлеността – фиг. 1 [2].

Фигура 1. Сравнение на трудовите инциденти при пожари
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На фиг. 2 са показани по години поразените сгради на  промишлените

предприятия в Р Турция при възникването и разпространението на пожари в

тях. Тези сгради са оборудвани с активни и пасивни мерки за защита от

пожари. Но иновациите в промишлените технологии, преоборудването на

старите промишлени мощности със съвременни и по-модерни в

съществуващите сгради на промишлените предприятия, смяната на едно

производство с друго в същите сгради, водят до увеличаване на

неефективността на автоматизираните системи за пожарогасене [3].

Фигура 2. Пожари в сгради на промишлени предприятия

през периода 2014–2018 г.

2. ИЗЛОЖЕНИЕ

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 е от съществено значение за подпомагане на

безопасната евакуация на обитателите, ограничаване разпространението на
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пожара и гарантиране на приемливи безопасни условия за спасителните

екипи. Времето е критично: най-добрите пожарозащитни решения

разглеждат специфичния дизайн на всички отделни сгради и начина, като

комбинират активни и пасивни мерки за пожарозащита в цялостен

подход[4].

Истинско предизвикателство е да се контролира един пожар, след

като е достигнал до своя напълно развит стадии – 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 пасивна защита и активна защита при пожар [5].

Активната защита, като пожароизвестителни системи, спринклери,

пожарогасители и пожарогасителни системи, както и отвеждане на дим

могат да помогнат за ограничаването на пожара, защитата на собствеността

и живота. За да работят ефективно е необходимо те да бъдат автоматизирани

и така, когато в дадено съоръжение бъдат засечени огън или дим,

пожарна/димна аларма ще извести намиращите се в сградата [6].

Спринклерните системи и пожарогасителите могат да помогнат за

забавянето на развитието на пожара, докато се намесят пожарникарите.

Системите за отвеждане на дим като покривните люкове или механичното

отвеждане на дим чрез вентилатори и димоотводи, могат да удължат

времето до или напълно да предотвратят пълното горене. Те също така

осигуряват приемливи нива на дима за евакуация.

Основните задачи на пасивните мерки за противопожарна защита се

отнасят до проектирането и изпълнението на строежите на сградите за
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производство на бяла техника, които в случай на възникване на пожар

осигуряват [7]:

• 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.

Пасивните мерки за противопожарна защита се фокусират върху

превантивните функции, които не допускат разпространението на пожар.

Поради това пасивните мерки за противопожарна защита са известни още

като пасивна (превантивна) противопожарна защита. Пасивната

противопожарна защита се използва при проектирането, изграждането и

обзавеждането на промишлени сгради. Ето защо експертите разграничават

три основни области на пасивна противопожарна защита:

• структурна противопожарна защита;

• техническа и технологичната противопожарна защита;

• организационната противопожарна защита.

Отчитането на всички тези зони 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 производствена сграда –

технологична част, административна част, конкструктивна част, архиви и

др.

Структурна противопожарна защита

Целта на структурната противопожарна защита е да се регулират

минималните изисквания за противопожарна защита на промишлени сгради,
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по-специално огнеустойчивостта на компонентите и запалимостта на

строителните материали, размерите на противопожарните сектори, секции и

участъци, както и разположението и дължината на евакуационните пътища.

За целта се въвеждат минималните изисквания за противопожарна защита на

промишлени сгради, по-специално [8]:

• огнеустойчивост на компонентите;

• горимост на строителните материали;

• размерите на противопожарните сектори, секции и участъци;

• разположението и дължината на евакуационните пътища.

Структурната противопожарна защита обхваща проектирането,

планирането и  строителството на производствената сграда. По време на

строителството следва да се вземат под внимание разпоредбите за

противопожарна защита. Те включват:

• Избор на подходящи сроителни материали;

• Отчитане на периода на огнеустойчивост на отделните

компоненти.

За тези аспекти на избор на строителните материали се прилагат

нормативни документи и стандарти, които включват проверка на

съответствието им, сертификати и одобрителни протоколи. Като пример за

специални строителни материали може да се посочат огнезащитните бои,

които са по-малко запалими от обикновените бои, поради добавените

противопожарни компоненти и следователно могат да се използват  вместо

бои с общо предназначение.

В допълнение към материалите, структурната противопожарна

защита включва също така проектирането и планирането на сграда. Особено

в по-големите производствени комплекси за бяла техника отделните

пожарозащитни участъци трябва да бъдат изградени от пожарозащитни
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стени и в определени точки да са монтирани противопожарни врати. В

случай на пожар те могат да запечатат засегнатата зона, така че огънят да не

може да се разпространи в цялата сграда. Планирането на аварийния

маршрут и евакуация на персонала е основен елемент в този раздел.

Техническа и технологична противопожарна защита

Използването на най-добрите огнеустойчиви материали обаче е само

първата стъпка на пасивните мерки за противопожарна защита. За да може

да се регистрира и локализира огнището на пожар и да се спре неговото

развитие и разпространение се изисква системна противопожарна защита.

Тя включва основните принципи на разделяне на сградите за ограничаване

развитието на пожари в тях.

Организационна противопожарна защита

Организационната противопожарна защита се основава на

оперативните

възможности на персонала за противопожарна безопасност. Това

включва разработване на планове за алармиране и своевременна евакуация

на персонала, структуриране на функциите на отговорниците по пожарна

безопасност за да могат те да реагират възможно най-бързо в извънредна

ситуация и да предприемат съответните контрамерки, обучение за работа

със стационарни и подвижни пожарогасители, поведение на работещите в

случай на пожар.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Както бе посочено в горепосочената глава, активните системи не

могат да работят без пасивните пожарозащитни материали и поради тази
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причина двата подхода трябва да се прилагат съвместно – една спринклерна

система не може да загаси огъня в сградата ако таванът, към който е

монтирана се срути.
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