РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ
СТОП!

Избягвайте огневите работи, когато е възможно! Потърсете алтернативен/по-безопасен метод.
Това разрешително е необходимо за всякакви временни работи, включващи открити пламъци или отделящи топлина и/или искри, излизащи извън
определената за огневи работи зона. Това включва, но не се ограничава до: запояване, рязане, шлифоване, заваряване и залепване с газопламъчен огън.

Инструкции за отговорника по пожаробезопасност

Част 1.

1. Посочете необходимите предпазни мерки.
2.	Попълнете и запазете Част 1 по време на огневите работи.
3.	Издайте Част 2 на лицето, изпълняващо задачата.
4.	Запазете Част 2 за справка в бъдеще, включително подписаното
потвърждение, че са изпълнени наблюдение и мониторинг за пожар след
завършване на работите.
5. Отписването по финалната проверка е в Част 2.
ОГНЕВИ РАБОТИ, ПРОВЕДЕНИ ОТ
Служител
Подизпълнител
ДАТА

НОМЕР НА ЗАДАЧА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТИТЕ (СГРАДА/ЕТАЖ/ОБЕКТ)
РАБОТА, КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ
ИМЕ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШВАЩО ОГНЕВИТЕ ДЕЙНОСТИ
ИМЕ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШВАЩО НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЖАР

Потвърждавам, че посоченото по-горе място е прегледано, необходимите
предпазни мерки са взети и е получено разрешително за тази работа.
ОТГОВОРНИК ПО ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ (ИМЕ С ПЕЧАТНИ БУКВИ И ПОДПИС)

РАЗРЕШИТЕЛНОТО ИЗТИЧА НА (ОГРАНИЧЕНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ЕДНА СМЯНА):
ДАТА:

ЧАС:

предиобед/следобед

Забележка: Извънредното известие е от задната страна на формуляра.
Допълнителни ресурси на FM Global:

Информационен лист за превенция на изгубване на имущество 10-3, Управление на
огневи дейности
Приложение Hot Work Permit чрез fmglobal.com/apps
Формуляр за разрешително за извършване на огневи дейности (F2630_BUL)
чрез fmglobalcatalog.com
Онлайн обучение на training.fmglobal.com
Одобрено от FM оборудване чрез fmapprovals.com
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ДА НЕ

Задължителни предпазни мерки

n n Противопожарната помпа работи и е включена на автоматичен режим.
n n	Контролните клапи за подаване на вода към пожарогасителната
система са отворени.
n
Пожарогасителите работят/са в работно състояние.
n
Оборудването за огневи дейности е в добро работно състояние.

 зисквания в рамките на 35 фута (10 м)
И
от огневите работи

n n	
Защитете запалимата конструкция с одобрени (напр. с одобрени
от FM) подложки за заваряване, одеяла и пердета.
n n	Отстранете или защитете запалимите обекти, които не могат да
се отстранят чрез одобрени (напр. с одобрени от FM) подложки за
заваряване, одеяла и пердета.
n n	Изолирайте потенциалните източници на запалим газ, запалими течности или
запалим прах/власинки (напр. изключете оборудването).
n n	Отстранете запалими течности, запалим прах/власинки и запалими остатъци.
n n	Изключете вентилационните и транспортиращите системи.
n n	
Отстранете запалимите материали и обмислете второ наблюдение за пожар на
срещуположната страна на пода, стената, тавана или покрива, когато съществуват
отвори или когато термично проводими материали преминават оттам.
n n	Работата върху запалими части на сграда (напр. полагане на покривно покритие
с газопламъчен огън) ли е? Ако да, осигурете ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, посочени по-долу.

О гневи дейности по/в затворено оборудване, въздуховоди
или тръбопроводи

n n	Изведете оборудването от работно състояние.
n n	Отстранете запалимите течности и продухайте запалимите газове/изпарения.
n n	Преди да пристъпите към работа и/или по време на работа, следете за поява на
запалим газ/изпарения.
Показание(я) за LEL:
n n Отстранете запалимия прах/власинки или други запалими материали.
n n	Работата по/в оборудването с невъзможни за отстраняване запалими облицовки
или части ли е? Ако да, осигурете ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ
МЕРКИ, посочени по-долу.

Наблюдение за пожар/мониторинг на зоната на огневите работи

П осочените часове са достатъчно за повечето. Използвайте таблицата в задната
част на разрешителното за насоки относно запалими скрити кухини, работа на
покрив или благоприятни фактори.
n	Осигурете непрекъснато наблюдение за пожар по време на огневи дейности.
n
Осигурете непрекъснато последващо наблюдение за пожар при огневи дейности за
n 1 час или други ___ часове.
n n Извършете наблюдение за пожар за
n 3 часа или други ___ часове.
ДРУГИ ВЗЕТИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

ВНИМАНИЕ
ПРОВЕЖДАТ СЕ ОГНЕВИ РАБОТИ! Следете за пожар!

Част 2.

Инструкции
 ице, изпълняващо огневи работи: Запишете началния час и покажете
Л
разрешителното в зоната на огневите работи. След завършване на огневите работи
запишете часа и оставете показано разрешителното за наблюдението за пожар.
Наблюдение за пожар: Наблюдавайте зоната по време на изпълнение на огневите
работи и след завършването им. Преди да напуснете зоната, направете последна
проверка, подпишете, оставете разрешителното показано и уведомете лицето,
изпълняващо мониторинг за пожар, или лицето, издало разрешителното.
Мониторинг за пожар: Следете зоната след края на наблюдение за пожар,
изпълняващо се след завършване на работите. Направете последна проверка,
подпишете и върнете на лицето, издало разрешителното.

ОГНЕВИ РАБОТИ, ПРОВЕДЕНИ ОТ
Служител
Подизпълнител
ДАТА

НОМЕР НА ЗАДАЧА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТИТЕ (СГРАДА/ЕТАЖ/ОБЕКТ)
РАБОТА, КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ
ИМЕ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШВАЩО ОГНЕВИТЕ ДЕЙНОСТИ

Потвърждавам, че посоченото по-горе място е прегледано, необходимите
предпазни мерки са взети и е получено разрешително за тази работа.
ОТГОВОРНИК ПО ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ (ИМЕ С ПЕЧАТНИ БУКВИ И ПОДПИС)

РАЗРЕШИТЕЛНОТО ИЗТИЧА НА (ОГРАНИЧЕНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ЕДНА СМЯНА):
ЧАС:

предиобед/следобед

Дата на огневите дейности:

Начален час:
Краен час:

предиобед/следобед
предиобед/следобед

Последващо наблюдение за пожар

Краен час:

предиобед/следобед

Краен час:

предиобед/следобед

Име
Мониторинг
за пожар
Име/Друго

n Лице

Последна проверка

n Друго

Задължителни предпазни мерки

n n Противопожарната помпа работи и е включена на автоматичен режим.
n n	Контролните клапи за подаване на вода към пожарогасителната
система са отворени.
n
Пожарогасителите работят/са в работно състояние.
n
Оборудването за огневи дейности е в добро работно състояние.

 зисквания в рамките на 35 фута (10 м)
И
от огневите работи

n n	
Защитете запалимата конструкция с одобрени (напр. с одобрени
от FM) подложки за заваряване, одеяла и пердета.
n n	Отстранете или защитете запалимите обекти, които не могат да
се отстранят чрез одобрени (напр. с одобрени от FM) подложки за
заваряване, одеяла и пердета.
n n	Изолирайте потенциалните източници на запалим газ, запалими течности или
запалим прах/власинки (напр. изключете оборудването).
n n	Отстранете запалими течности, запалим прах/власинки и запалими остатъци.
n n	Изключете вентилационните и транспортиращите системи.
n n	
Отстранете запалимите материали и обмислете второ наблюдение за пожар на
срещуположната страна на пода, стената, тавана или покрива, когато съществуват
отвори или когато термично проводими материали преминават оттам.
n n	Работата върху запалими части на сграда (напр. полагане на покривно покритие
с газопламъчен огън) ли е? Ако да, осигурете ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, посочени по-долу.

О гневи дейности по/в затворено оборудване, въздуховоди
или тръбопроводи

ИМЕ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШВАЩО НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЖАР

ДАТА:

ДА НЕ

n n	Изведете оборудването от работно състояние.
n n	Отстранете запалимите течности и продухайте запалимите газове/изпарения.
n n	Преди да пристъпите към работа и/или по време на работа, следете за поява на
запалим газ/изпарения.
Показание(я) за LEL:
n n Отстранете запалимия прах/власинки или други запалими материали.
n n	Работата по/в оборудването с невъзможни за отстраняване запалими облицовки
или части ли е? Ако да, осигурете ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ
МЕРКИ, посочени по-долу.

Наблюдение за пожар/мониторинг на зоната на огневите работи

П осочените часове са достатъчно за повечето. Използвайте таблицата в задната
част на разрешителното за насоки относно запалими скрити кухини, работа на
покрив или благоприятни фактори.
n	Осигурете непрекъснато наблюдение за пожар по време на огневи дейности.
n
Осигурете непрекъснато последващо наблюдение за пожар при огневи дейности за
n 1 час или други ___ часове.
n n Извършете наблюдение за пожар за
n 3 часа или други ___ часове.
ДРУГИ ВЗЕТИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

Час:

предиобед/следобед

Име
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРОВЕЖДАТ СЕ ОГНЕВИ ДЕЙНОСТИ!
Следете за пожар!

В случай на извънредна ситуация се свържете с телефона, посочен по-долу,
преди да се опитвате да гасите пожара.
За контакт

Номер

Фактори за строителство и съхранение на материали при последващо наблюдение
за пожар и периоди за мониторинг
Фактори за строителство

Фактори за съхранение на материали

Незапалимо строителство или Запалимо строителство без
одобрени от FM клас 1 или клас скрити кухини
A материали за строителство

Запалимо строителство с
незащитени скрити кухини

Наблюдение Мониторинг

Наблюдение Мониторинг Наблюдение Мониторинг

Незапалими материали със запалими материали, които
се съдържат в затворено оборудване (напр. запалима
течност в тръбопроводи)

30 минути

0 часа

1 час

3 часа

1 час

5 часа

Офис, търговия на дребно или производство с ограничен
запалим товар

1 час

1 час

1 час

3 часа

1 час

5 часа

Производство с умерен до значителен запалим товар
с изключение на посоченото по-долу

1 час

2 часа

1 час

3 часа

1 час

5 часа

Складиране

1 час

2 часа

1 час

3 часа

1 час

5 часа

Изключение: Съхранявани материали с обработка или
наличие на насипно съхранение на запалими материали,
които са в състояние да поддържат бавнорастящи
пожари (напр. хартия, целулоза, текстилни тъкани,
дърво, кора, зърно, въглища или въглен)

1 час

3 часа

1 час

3 часа

1 час

5 часа

При полагане на покривно покритие с газопламъчен огън използвайте допълнителни предпазни мерки и извършвайте най-малко 2 часа наблюдение за пожар
и 2 часа мониторинг за пожар. При използване на инфрачервена камера намалете до 1 час наблюдение за пожар и 1 час мониторинг за пожар.
П ри извършване на огневи дейности върху/в оборудване, съдържащо запалими облицовки или части, които не могат да се отстраняват, използвайте
допълнителни предпазни мерки и извършвайте най-малко 1 час наблюдение за пожар и 3 часа мониторинг за пожар в рамките на оборудването и в околната
зона според таблицата по-горе.

