ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ректора ОНПУ від
20.10.2017 р. № 558-в

Порядок
утримання та перевірки технічного стану
систем внутрішнього протипожежного водопроводу
в Одеському національному політехнічному університеті
1. Загальні положення
1.1. Порядок утримання систем внутрішнього протипожежного
водопроводу в Одеському національному політехнічному університеті (далі
– Порядок), розроблений у відповідності з вимогами законодавчих та
нормативно-правових актів (додаток 5).
1.2. Порядок встановлює обов’язкові для виконання вимоги щодо
утримання систем внутрішнього протипожежного водопроводу –
внутрішніх пожежних кран-комплектів (далі – ПК) в Одеському
національному політехнічному в університеті (далі – університет, ОНПУ) та
здійснення перевірок їх технічного стану.
1.3. Відповідальною особою за протипожежне
університеті є головний інженер ОНПУ.

водопостачання

в

1.4. Відповідальність за утримання та технічний стан ПК покладається на
головного механіка та директора студмістечка відповідно за місцем
розташування ПК.
1.5. Система протипожежного водопроводу в будівлях ОНПУ повинна
відповідати конструктивно-проектним рішенням ДБН В.2.5-64:2012.
2. Вимоги до пожежних кран-комплектів
2.1. ПК повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафках, які
мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та
візуального огляду їх без розкривання.
2.2. На дверцятах пожежних шафок із зовнішньої сторони повинні бути
вказані (додаток 4):
 літерний індекс «ПК»;
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 номер ПК, що складається із цифр: порядковий номер крана у
будівлі «тире» номер поверху «дріб» номер стояка;
 номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів;
 покажчик ПК за ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки
безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ.
Цвета сигнальные и знаки безопасности";
 покажчик вогнегасника (за наявності) за ДСТУ ISO 6309:2007
"Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987,
IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
2.3. Кожен ПК має бути укомплектований (додаток 4):
 важелем для полегшення відкривання вентиля;
 пожежним рукавом та стволом з однаковим діаметром;
 кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за їх наявності);
 вогнегасником (за нормами).
2.4. Всі елементи з’єднання пожежного крана, рукавів та ручного ствола
мають бути однотипними.
2.5. Пожежний рукав необхідно утримувати сухим, складеним
"гармошку" або подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола.

в

2.6. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб,
непов'язаних з пожежогасінням – забороняється.
3. Утримання та перевірка технічного стану ВПВ
3.1. Утримання ПК включає:
 перевірка технічного стану, обслуговування та поточний ремонт;
 підтримка готовності до негайного застосовування;
 укомплектованість та забезпечення покажчиками (додаток 4);
 оформлення і ведення журналу та актів ( п.п. 3.7-3.8).
3.2. Перевірка технічного стану ПК проводиться два рази на рік: квітень травень, вересень - жовтень.
3.3. Перевірка технічного стану ПК включає зовнішній огляд, перевірку
пожежного рукава та перевірку на працездатність шляхом пуску води,
згідно з протоколом, що наведений у додатку 1.
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3.4. Перевірка пожежних рукавів (плоскоскладальних) проводиться
шляхом розгортання та згортання, під час якого перевіряють наявність
ознак тріщин, викривлень, стирання або пошкоджень. Складається
пожежний рукав на нову складку у «гармошку» або подвійну скатку, в
сухому стані, приєднаним до крану і стволу.
Якщо на рукаві виявлено будь-які ознаки дефектів, його треба замінити
або провести контрольні випробовування за максимальним робочим
тиском.
3.5. Періодичні випробування пожежних рукавів за максимальним
робочим тиском проводяться 1 раз на 5 років, зі складанням відповідного
акту.
3.6. Перевірка ПК на працездатність шляхом пуску води на водовіддачу
проводиться послідовно на самому віддаленому від насоса пожежному
крані і на кожному високо розташованому пожежному крані
водопровідного стояка («диктующий» пожежний кран).
3.7. За результатами перевірки на водовіддачу складається Акт,
встановленої форми (додаток 3).
3.8. Результати перевірок технічного стану ПК та вжиті заходи щодо
усунення невідповідностей заносяться у спеціальний Журнал обліку
технічного обслуговування пожежних кран-комплектів, встановленої форми
(додаток 2).
3.9. Акти та журнали зберігаються у відповідальної особи за утримання
та технічне обслуговування систем протипожежного водопостачання у
відповідному підрозділі (термін зберігання – 5 років).
3.10. Перевірка технічного стану ПК здійснюється комісіями, які
призначаються наказом ректора ОНПУ.
3.11. Для проведення випробувань ПК використовуються вставки з
манометрами (водоміри або інші пристрої), які пройшли метрологічну
повірку (додаток 4).
3.12. Під час проведення робіт щодо перевірки технічного стану ПК всі
учасники повинні пройти відповідний інструктаж щодо дотримання вимог
безпеки, керуючись чинним законодавством з охорони праці.

Начальник ВОП

Басиль Є.Є.

Головний інженер

Сухомлинов С.М.
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Додаток 1 до Порядку утримання систем
внутрішнього протипожежного
водопроводу в ОНПУ

Протокол
перевірки технічного стану пожежного кран-комплекту:
Період перевірки
вересеньквітеньжовтень
травень

Перелік пунктів перевірки

Примітка

1. Зовнішній огляд
- встановлено у призначеному місці (за
проектом),
підхід
не
загромаджений,
забезпечений вільний доступ
- стан (наявність) вбудованих або навісних
шаф, наявність отворів для провітрювання,
візуального огляду та пристосувань для
опломбування
- наявність відповідних написів («ПК»і його
номер, номер телефону – 101) та покажчика
- стан крану: наявність вентиля, головки з
гайкою;
відсутність
корозії,
протікань
очевидних дефектів;
- наявність пожежного рукаву зі стволом,
з’єднаних між собою і краном
- кнопка дистанційного запуску пожежних
насосів (за наявності)

щоденно
комендант

+

+

+

+

+

+

щоденно
комендант

+

+

щоденно
комендант

+

+

щоденно
комендант

+

+

2. Перевірка пожежних рукавів
- розгортання рукавів по всій довжині та
перевірка
відсутності
ознак
тріщин,
викривлень, стирання або ін. пошкоджень
- складання на нову складку пожежний рукав
зі стволом, у «гармошку» або подвійну
скатку, в сухому стані
- проведення контрольних випробовувань за
максимальним робочим тиском (якщо на
рукаві були виявлені ознаки дефектів)
- випробування за максимальним робочим
тиском
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+

+

+

+

+

+

Під час
виявлення
дефектів

-

+

Кожні п'ять
років

Продовження додатку 1 до Порядку
утримання систем внутрішнього
протипожежного водопроводу в ОНПУ

3. Перевірка працездатності шляхом пуску води
- перевірка шляхом пуску води з ПК

+

+

- випробування з визначенням тиску на
"диктующему"
пожежному
крані
з
подальшою перевіркою цього тиску , та норм
на водовіддачу

+

+

4. По закінченню перевірки
- всі елементи з’єднати між собою: ствол,
рукав, кран та залишити ПК у стані готовому
до негайного застосовування
- дверці
шафок опечатати
маркування «ПЕРЕВІРЕНО»

та

нанести

- якщо виявлені дефекти, невідповідності та
потрібне всебічне технічне обслуговування
нанесено маркування «НЕСПРАВНИЙ»

+
+

+

+
+

щоденний
контроль
комендант

+

щоденний
контроль
комендант

Начальник ВОП

Басиль Є.Є.

Головний інженер

Сухомлинов С.М.
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Додаток 2 до Порядку утримання систем
внутрішнього протипожежного
водопроводу в ОНПУ

Журнал
обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів (ПК)
у ________________________________________________________________________________________
(номер будівлі та/або назва)

(сторінки журналу)
Перевірка зовнішнім оглядом
№
з/п

Дата

Номер
ПК

справний
/несправний та
характер
несправності

Перевірка пожежних рукавів

Дата усунення
розгортання,
несправності,
згортання / та
підпис відповідальн
характер
особи та прізвище несправності

Дата усунення
несправності,
підпис відповідальн
особи та прізвище

Перевірка пуском води
справний
/несправний та
характер
несправності

Дата усунення
несправності/
невідповідності;
підпис відповідальн
особи та прізвище

Висновок
(справний /
несправний)
маркування на ПК

Після записів зазначаються прізвищ, ініціали членів комісії та їх підписи
Примітка:
1. Формат сторінок журналу на розвороті А-3.
2. Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, прошити та скріпленні печаткою.
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Додаток 3 до Порядку утримання систем
внутрішнього протипожежного
водопроводу в ОНПУ

Акт № ______
випробувань внутрішнього протипожежного водопроводу на водовіддачу
_____ _____________ 20_____ р.

м. Одеса

Комісія у складі: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали та посада членів комісії)

провела випробування на водовіддачу внутрішнього протипожежного водопроводу
Одеського національного політехнічного університету у
_________________________________________________________________________________
(назва будівлі та / або її номер)

_________________________________________________________________________________________
(адреса місця находження)

Дата та час проведення випробувань: _____ __________ 20_____ р. о _____ год. _____ хв.
Клапан пожежного крану - тип __________________________________________________
Ручний пожежний ствол - тип ___________________________________________________
Пожежний рукав: довжина ________ м, діаметр ___________ мм
Пожежний насос - тип ___________________________________________________________
Напір пожежного насоса при замкнутих кранах ____________________________________
Відповідно вимогам у розділі 8 ДБН В.2.5.-64:2012 (ДБН В 2.2-24, ДБН В.2.2-13):
- витрати «диктующого» пожежного крану (допустимі) __________________ л/с,
- тиск у «диктующого» пожежного крану (допустимий) __________________ МПа,
- кількість одночасно пожежних кранів випробувалось на водовіддачу ________ шт.
Дані про державну повірку манометру _________________________________________
Результати випробувань по «диктующому» пожежному крану:
№
з/п

Номер ПК
та стояка

Діаметр
вихідного
отвору, мм

Довжина
пожежного
рукаву, м

Тиск, МПа
виміряний
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по ДБН

Витрати
води, л/с

Результат
(висновок)

Продовження додатку 3 Порядку
утримання систем внутрішнього
протипожежного водопроводу в ОНПУ

Висновки за результатами випробувань:
1. Запірні органи клапанів переміщуються вручну (без додаткових технічних засобів)
з одного крайнього положення в інше; протікання через запірні органи клапанів і через
ущільнення штока після не менш трьох циклів відкриття і закриття клапана – відсутні,
діаметр діафрагм відповідає проектним даними.
2. Мінімальна
водовіддача
внутрішнього
протипожежного
водопроводу
(«диктующого» крану – найбільш віддаленого від насосів і самих верхніх пожежних
кранів кожного стояка) у період найбільшого споживання води на господарські потреби
з _____ год. _____ хв. до _____ год. ____ хв. при роботі кранів у кількості _________ шт. за
номерами __________________________________________ на ___________ поверху, складає
не менш _________ л/с, що ______________________________ встановленим нормам.
Члени комісії:
______________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ініціали)
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Додаток 4 Порядку утримання систем
внутрішнього протипожежного
водопроводу в ОНПУ

Вимоги щодо утримання пожежних кран-комплектів
Загальний вид зовнішньої сторони дверцят пожежних шафок

ПК № 23-5/1
ПК № ______
При пожежі дзвонить

101

ПЕРЕВІРЕНО
23.10.2017 р., відповідальна особа Рижиков
А.Д.

При пожежі дзвонить

ПЕРЕВІРЕНО

тел. 101

23.10.2017 р., відповідальна особа Рижиков
А.Д.

Написи та знаки, що наносяться на дверцята Єдиний покажчик ПК згідно з вимогами
шафок
ДСТУ ISO 6309 та ГОСТ 12.4.026
(самоклейка)
Якщо ПК укомплектований вогнегасником, на дверцята наносять відповідний покажчик

Вимоги щодо оформлення нумерації ПК
«ПК» - літерний індекс, що зазначає «Пожежний кран-комплект»»
«23» - порядковий номер ПК у будівлі
«5» - номер поверху, на якому розташований ПК

ПК № 23-5/1

«1» - номер водопровідного пожежного стояка

Пожежні покажчики (знаки) відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007
Пожежний кран-комплект

Вогнегасник
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Напис-маркування, що наноситься на ПК після перевірки
Зразок оформлення

ПЕРЕВІРЕНО
23.10.2017 р., відповідальна особа – Рижов А.Д.
Зразок оформлення

НЕСПРАВНИЙ
23.10.2017 р., відповідальна особа – Рижов А.Д.

Наноситься, якщо
відсутні недоліки та
порушення
Наноситься, якщо
виявлені порушення,
недоліки та потрібне
всебічне технічне
обслуговування

Загальний вид пожежного кран-комплекту
пожежна шафа (навісна/вбудована), яка повинна мати отвори для
провітрювання та візуального огляду без розкривання
пожежний кран (клапан запірній) з
важелем (вентилем)
з’єднувальна головка з гайкою

пожежний рукав (плоскосладальний)
– складається у подвійну скатку або
в «гармошку» у сухому стані

ручний пожежний ствол

Пожежні ствол, рукав і кран повинні бути постійно з’єднані

Пристрої та
приладдя, що
необхідне для
проведення
випробувань ПК
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Додаток 5 Порядку утримання систем
внутрішнього протипожежного
водопроводу в ОНПУ

Нормативно-правові документи

1.

Кодекс цивільного захисту України.

2.

Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2014).

3. Правила пожежної безпеки для навчальних закладів і установ
системі освіти України (НАПБ В.01.050-2016).
4.

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

5. ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма
та колір».
6.

ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

7. ДСТУ EN 671-1:2017 (EN 671-1:2012, IDT) «Стаціонарні системи
пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти з
напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги» (На заміну ДСТУ 4401-1:2005).
8. ДСТУ EN 671-2:2017 (EN 671-2:2012, IDT) «Стаціонарні системи
пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти з
плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги» (на заміну ДСТУ 44012:2005).
9. ДСТУ EN 671-3:2017 (EN 671-3:2009, IDT) «Стаціонарні системи
пожежогасіння.
Кран-комплекти
пожежні.
Частина
3.
Технічне
обслуговування кран-комплектів з напівжорсткими і плоскоскладаними
рукавами. Загальні вимоги» (на заміну ДСТУ EN 671-3:2005).

Начальник ВОП

Басиль Є.Є.
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