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ГІДРАВЛІЧНІВИПРОБУВАННЯ РУЧНОГО ПОЖЕЖНОГО СТВОЛА ІЗ
АВТОНОМНИМ ЗАПАСОМ ПІНОУТВОРЮВАЧА

Наведено результати гідравлічних випробувань пожежного ручного
ствола із автономним запасом піноутворювача. Встановлено, що дальність
польоту суцільного струменя піни при тиску 6 кгс/см2 становить 11,4 м. Час
гасіння за допомогою даного ствола становить 10 с, площа гасіння 6 м2, об’єм
гасіння 200 л. Запропонований ствол ефективно використовувати при незначних
пожежах класу В, при горінні легкових автомобілів, трамваїв, тролейбусів тощо.
Комплектувати ним пропонується пожежні машини із насосними установками за
відсутності баків із піноутворювачем та стаціонарних пінозмішувачів.
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механічна піна.

Постановка проблеми. В Україні проводяться численні дослідження апаратів подачі
повітряно-механічної піни в осередок пожежі та шляхи підвищення ефективності гасіння
пожеж легкозаймистих і горючих рідин, а також тактико-технічних характеристик та
ефективності гасіння пінними струменями, згенерованими під час застосування
піногенераторів різних конструкцій [1, 2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У роботі [3] наведена актуальність
конструювання ствола із автономною подачею піноутворювача та проаналізовано об’єкти де
він може бути застосований. Наукових праць інших авторів щодо розроблення стволів із
автономною подачею піноутворювача до камери змішування ствола не виявлено.

Постановка завдання. Метою роботи є дослідити гідравлічні характеристики
пожежного ствола із автономним запасом піноутворювача, а саме залежність дальності
польоту піни від тиску води у рукавній системі. Програмою дослідження передбачалося
розв’язати такі завдання:
1. Дослідити залежність дальності струменя згенерованої піни від тиску води у напірній
рукавній системі.
2. Експериментально встановити витрату піни зі ствола за одиницю часу.
3. Розрахувати об’єм піни, який може бути утворений за допомогою досліджуваного
пожежного ствола.
4. Зробити висновок про актуальність розроблення серійної моделі ствола із автономним
запасом піноутворювача для потреб підрозділів Державної служби України з надзвичайних
ситуацій.

Виклад основного матеріалу. Запропонований пожежний ствол із автономним
запасом піноутворювача [6] може входити у склад рятувального обладнання пожежних
автомобілів у яких відсутній бак із піноутворювачем. Перш за все – це автомобілі АЦУ-
10(53), АЦ-30(53А)106Г, АЦ-30(66)146, АЦ-40(131)137А.04, АЦ-40(43118)269 [4]. Також
даним стволом можуть бути укомплектовані мотопомпи вітчизняного виробництва МП-
800Б, МП-1200, МП-1600, ММ-7/100, ММ-27/100, тим самим збільшуючи свої тактичні
можливості.

Запропонований пожежний ствол також може бути корисним для ліквідації пожеж на
промислових підприємствах силами безпосередньо об’єкту, де можуть створюватися з числа
робітників, службовців, інженерно-технічних працівників та інших громадян добровільні
пожежні команди. Застосування ними такого ствола дозволить обмежити вільний розвиток
пожежі класу В до прибуття основних сил пожежно-рятувальної служби.



Загальна будова запропонованого пожежного ствола із автономним запасом
піноутворювача зображена на рис. 1.

Рисунок 1 - Загальна будова пожежного ствола із автономним запасом піноутворювача:
1 – ежекційна камера;
2 – камера змішування;
3 – конусна камера;
4 – піногенератор;
5 – комплект сіток;
6 – сопло;
7 – штуцер;
8 – ємність із піноутворювачем;
9 – з’єднувальна головка

Дослідження проводилися у травні 2012 р. на території Навчально-тренувального
центру Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою: м. Львів,
вул. Зелена, 301 б. Кліматичні характеристики були наступними: температура повітря +12°С,
вітер південно-західний, швидкість вітру 1 м/с, відносна вологість повітря 52%, атмосферний
тиск 737 мм рт. ст.

Необхідне пожежно-технічне та інше обладнання для проведення досліду: пожежний
ствол із автономним запасом піноутворювача, мотопомпа пожежна МП-800Б; робоча
рукавна лінія (один не прогумований льняний рукав ø 66 мм); всмоктувальний рукав (ø 70
мм); пожежне водоймище об’ємом 1 м3; шкала довжиною 12 метрів для фіксування довжини
струменя; секундомір; мірна посудина об’ємом 50 дм3; піноутворювач загального
призначення «Сніжок-1» об’ємом 5 дм3.

Схему проведення досліджень довжини струменя зображено на рис. 2.



Рисунок 2 - Схема проведення гідравлічних досліджень пожежного ствола із автономним
запасом піноутворювача:

1 – мотопомпа пожежна МП-800Б;
2 – робоча рукавна лінія (один не прогумований льняний рукав ø 66 мм);
3 – пожежний ствол із автономним запасом піноутворювача;
4 – утворена повітряно-механічна піна;
5 – всмоктувальний рукав (ø 70 мм);
6 – пожежне водоймище об’ємом 1 м3;
7 – шкала довжиною 12 метрів для фіксування довжини струменя

На рис. 3 зображено проведення досліду випробування ствола із автономним запасом
піноутворювача.

а) б)
Рисунок 3 - Випробування ствола із автономним запасом піноутворювача:

а) загальний вигляд;
б) випробування ствола

Результати досліду наведені на рис. 4.
Математично перевірити залежність можна за допомогою розрахованої степеневої

залежності:
0,88342,2397 ,L P= × (1)

де L – довжина суцільного струменя піни;



Р – тиск у рукавній напірній робочій лінії.

Рисунок 4 - Експериментально встановлена залежність дальності польоту піни від тиску у
рукавній системі (перед стволом)

Для визначення витрати ствола із автономним запасом піноутворювача необхідно
зафіксувати час, за який буде наповнено піною мірна посудина (у нашому випадку 50 дм3).
Встановлено, що витрата піни досліджуваного ствола становить 60 дм3/с.

Згідно із [5] площа гасіння одним приладом подачі вогнегасного засобу становить:
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− витрата вогнегасного засобу з приладу, л/с;
І – інтенсивність подачі вогнегасного засобу, л/(с∙м2) ( у нашому випадку 0,1 (л/(с∙м2)).
Об’єм, який можна заповнити одним приладом подачі піни середньої або високої

кратності визначається:
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− витрата вогнегасного засобу з приладу, л/с;
τр − розрахунковий час гасіння пожежі, с;
Кз – коефіцієнт запасу вогнегасного засобу (у нашому випадку Кз=3).
Розрахунковий час гасіння пожежі у нашому випадку розраховується за умови

обмеженого запасу піноутворювача (5 дм3). Розрахунок часу гасіння піною за допомогою
ствола із автономним запасом піноутворювача матиме наступний вигляд:
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де, пуW
− об’єм піноутворювача, л;

пуq
− витрата піноутворювача з приладу, л/с (у нашому випадку пуq

= 0,48 л/с).
Використовуючи розрахункові формули (2), (3), (4) встановлено тактико-технічні



характеристики пожежного ствола із автономним запасом піноутворювача:
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В загальному тактико-технічні характеристики пожежного ствола із автономним
запасом піноутворювача наведені у табл. 1.

Таблиця 1 - Тактико-технічні характеристики пожежного ствола із автономним запасом
піноутворювача

№ п/п Характеристика Показник
1. Витрата води 7,52 л/с
2. Витрата піноутворювача 0,48 л/с
3. Витрата піни 60 л/с
4. Час гасіння 10 с
5. Площа гасіння 6 м2

6. Об’єм гасіння 200 л
7. Маса приладу 7 кг
8. Об’єм піноутворювача 5 л
9. Концентрація розчину 6-8%
10. Діаметр з’єднувальної головки 66 мм

Висновки. Отже, у результаті проведення експериментальних гідравлічних досліджень
пожежного ствола із автономним запасом піноутворювача встановлено, що дальність польоту
суцільного струменя піни залежить від тиску води у рукавній системі. Оптимальний тиск для
роботи запропонованого ствола становить 6 кгс/см2. Час гасіння за допомогою даного ствола
становить 10 с, площа гасіння 6 м2, об’єм гасіння 200 л. Запропонований ствол ефективно
використовувати при незначних пожежах класу В, при горінні легкових автомобілів, трамваїв,
тролейбусів тощо. Комплектувати ним пропонується пожежні машини із насосними
установками за відсутності баків із піноутворювачем та стаціонарних пінозмішувачів.

Перспективи подальших досліджень. Як бачимо, застосування ручних пожежних
стволів із автономним запасом піноутворювача є актуальним питанням сьогодення. В
подальшому необхідно обґрунтувати раціональні параметри таких стволів, зокрема об’єм баку
для піноутворювача, параметри комплекту сіток генератора тощо.
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HYDRAULIC TESTING MANUAL FIRE BARREL WITH AUTONOMOUS SUPPLYOF
FOAM

The results of hydraulic tests of manual fire logs with independent supply foam. Established
that the flight range of continuous foam jet at pressure of 6 kg/cm2 is 11.4 m. Time fighting through
this barrel is 10 s, the area of fighting 6 m2, volume 200 l fighting. The proposed barrel effectively
used in small Class B fires, the burning of cars, trams, trolleys etc. Recruit him find fire trucks with
pumping units without tanks of foaming agents and stationary mix foam.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕИСПЫТАНИЯ РУЧНОГО ПОЖАРНОГО СТВОЛА С
АВТОНОМНЫМ ЗАПАСОМ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

Приведены результаты гидравлических испытаний пожарного ручного ствола с
автономным запасом пенообразователя. Установлено, что дальность полета сплошной струи
пены при давлении 6 кгс/см2 составляет 11,4 м. Время тушения с помощью данного ствола
составляет 10 с, площадь тушения 6 м2, объем тушения 200 л. Предложенный ствол
эффективно использовать при незначительных пожарах класса, при горении легковых
автомобилей, трамваев, троллейбусов и т.п. Комплектовать им предлагается пожарные
машины с насосными установками при отсутствии баков с пенообразователем и
стационарного пеносмесителя.


