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1. Podstawa ooracowania

- Dokumentacia samoczynnego u|ządzenia gaśni.Źego sUG - 4x BC i
SUG . 4x ABC Katowickich zakładów Wyrobów Meta|owych s.A.
41-103 siemianowice Ś|ąskie, u|.feromskiego 21;

- Protokoły z pzeprowadzonych prób testowych Nr 47,48,51 ,52
przeprowadzonych w 1996 roku;

- Protokoły z badań zbiorników wykonane pzez UŻąd Dozoru
Technicznego;

. Protokoły z badań samoczynnych dysz wypływowych środka
gaśniczego wykonane pŻez Laboratorium 4.44 Bundesansta|t fur
Materialprufung w Berlinie 1412i 4-514',

- Świadectwo dopuszczenia wyrobu do uiytkowania w ochronie
pŻeciwpożarowej Nr 105/96 na proszek gaśniczy do gaszenia
pożarów grupy B i c wydane przez cNBoP w Józefowie;

. Świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie
przeciwpożarowei Nr 078194/97 na proszek gaśniczy do gaszenia
pożarów grupy B i c wydane pŻez cNBoP w Józefowie;

_ Świadec.hłto dopuszczenia wyrobu do uiytkowania w ochronie
pŻeciwpożarowej Nr o77l94l97 na proszek gaśniczy do gaszenia
pożarów grupy ABc wydane pŻez cNBoP w Józefowie;

. Świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie
przeciwpożarowej Nr 060/96 na trysĘcz ampułkowy wydane przez

CNBoP Józefów.



2' Pzeznae.zenie uządzenia gaśniczego

Samoczynne urządzenia gaśnicze SUG - 4x BC iSUG - 4xABC
przeznaczone są do miejscowego gaszenia pożarów niewieIkich

ufądzeń techno|ogicznych zlokaIizowanych w zamkniętych
pomieszczeniach, w których nie przewiduje się stałej obsługi.

Samoczynne uządzenia gaśnicze SUG mogą być stosowane do

zabezpieczenia przeciwpożarowego takich urz'ądzeń jak:
- rezerwowe agregaty prądotwóree załącf:Ąącn się samoczynnie

w pzypadku zaniku prądu w obiekcie,
- pomieszczenia rezenivowych zbiorników pa|iw dIa agregatów
prądotwórczych pzewidzianych do zasi Ian ia rezenrtrowego obiektów

w energię elektryczną,
. stanowiska hamowni siIników W zaktadach motoryzacy.|nych,

. . - stanowiska badania i regu|acji pomp vńryskowych w obieKach
zap|eę'a technicznego,

- pomieszczenia i stacje transformatorów maĘ i średniej mocy

chłodzone o|ejem,
. pomieszczenia rozdzie|ni niskiego i średniego napięcia w obiektach
pzemysłowych, hand|owych, użyteczności pubIicznej, obiektach

kultu religiinego,
- jednostanowiskowe kabiny lakiernicze w warsztatach remontowo -

naprawczych w zakładach mechaniki pojazdowej,



- pom|eszczenia agregatorni w pzemysłowych układach
klimatyzacyinych,

- stanowiska mycia części w zakładach remontowo - naprawczych,
- pomieszczenia przyobiektowych kotłowni opa|anych o|ejem,
. w podręcznych magazynach zap|eczy technicznych i obsługi
pojazdów z palnymi mediami eksp|oatacyjnymi,

- pomieszczenia |oka|nych zbiorów archiwa|nych.
Samoczynne Uządzenie Gaśnicze SUG na|eży motować
w pomieszczeniach zamkniętych bezpośrednio nad przewidywaną
strefą zagrożenia pozarem. za|ecana pzez producenta wysokość
montażu SUG wynosi od 1,8 do 3 m, |icząc od do|nej części
wypływowej do podstawy zabezpieczanego urządzenia.
W za|eżności od powiefchni objętej pożarem skuteczna i|ość
proszku gaśniczego pzedstawiona została w tabe|i .1.

TABELA 1
Wysokośó

zawieszenia
Pole efektywnie

chronione

Powiezchnia
pa|ąca się do
całkowitej
powieŻchni

Zalecana ilość
proszku

w kg/m2

min 1,8 mx2m
(4 m')

,t0%

25 o/o

lOO o/o

nĄ

0,8

4,O
max 3,0 3mx3m

(9 mt)

;lO o/o

25 o/o

'lOO o/o

u,o

0,9

4,O



PRZYKłADoWE zAsTosoWANlE URzĄDzEŃ sUG

Pnx,kład I

Pzewrdywane jednoczesne zapalenie obiektów o Ęcnej powierzchni
stanowiącej f1Yo polvierzcbn efektywnie cbrcnionej.

minimalna ilość proszku Q=AxBx (0,8 + 0,9) kg/d

Uwaea !
wielkość powierzcbni cbronionej z21eŻy od'.lvysokości zawieszenia
SUG - Datrz bbela

Przlkład Ii

minimalna i lośc proszku Q:łx Bx4,Okg/m]

Uwaea I

Wielkość powlerzchni chronionej zaleza od' Wysokości zawteszenia
SUG - patrz tabela.

= 1,8 = 3,0m

xB=4+9m2

= 1,8  + l ,om



PRzYKłlDoWE zAsTosoWANlE URZĄoZEN sUG

Zabezoieczenia maszvn i urzadzeń w oomieszczeniach
zamknietvch i wolno stoiacvch

a) miejsca wydzielone np. ścianami, podłogą lub sufitem z czterech stron
(otwarta kabina lakierni" celka transfomatorowa)
- mininatna ilość proszku 1,0 kg/m3

Przvkład Itr

b) masz'|try i urządzenia wolno stojące - minlmalna ilość proszku 1'2 kglm3

Przvkład IV

minimalna ilość proszku Q:AxBxh x l'2 kgirnr

xB=4+9m2

minimalna ilośćlroffiQ=AxB xh x 1'0 kg/m3

n



3. Warunki stosowania urzadzeń sUG

- podczas stosowania uządzeń SUG do zabezpieczenia maszyn,

uŻądzeń techno|ogicznych Iub pomieszczeń na|eŹy ściśle
przestrzegać zasad stosowania zawartych w instrukc.ii i dokumentacji

ofeńowei producenta,
. przy doboze urządzenia SUG na|eży stosować zasadę aby

najwyŹsza temperatura jaka występuje w pomieszczeniu Iub wokół

uządzenia podczas norma|nej jego eksp|oatacji była minimum

o 20"C niżrsza od temperatury znamionowej zadziałania samoczynnej

dyszy Wypływowej.


