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У Львівському державному університеті безпеки
життєдіяльності була розроблена конструкція комбінованого
водопінного ствола [2], особливістю якого є можливість переходу від
подачі суцільного струменя води до подачі повітряно-механічної піни
низької кратності та навпаки з забезпеченням кращих параметрів у
порівнянні з стволами, наведеними в [1].

Для визначення оптимальних тактико-технічних параметрів
роботи ствола та його ефективності під час гасіння пожеж за
необхідності зміни типу вогнегасної речовини «вода – повітряно-
механічна піна – вода» була поставлена задача провести його
експериментальні дослідження.

На першому етапі експериментальних досліджень визначали
залежність довжини L суцільного струменя води в залежності від
тиску P вогнегасної речовини (води), діаметра d насадка ствола та
кута α його нахилу на основі методу повнофакторного експерименту
типу 23 [3-6]. Даний тип експерименту передбачає врахування трьох
факторів, хоча загальновідомо, що на довжину суцільного струменя
вливає ще і ряд інших чинників. Для того, щоб внести елемент
випадковості впливу цих факторів на результат експерименту,
вибирали випадкову послідовність проведення дослідів у часі. Це
необхідно для обґрунтованого використання апарату математичної
статистики.

Була отримана адекватна емпірична залежність для визначення
довжини суцільного струменя вогнегасної речовини (води):

0,9383 0,5529 (0,7799 0,1112 ln )0,2304 PL P d a- - ×= × × × .3
0,9383 0,5529 (0,7799 0,1112 ln )0,2304 PL P d a- - ×= × × × (1)

де: L – довжина суцільного струменя вогнегасної речовини;
P – тиск вогнегасної речовини;
d – діаметр насадки ствола;
α – кут нахилу ствола.

На підставі математичної моделі (1) було визначено оптимальні



значення технічних параметрів роботи комбінованого водопінного
ствола, які наведені в табл. 1.

Таблиця 1
Тактико-технічні характеристики запропонованого ствола

Технічні
характеристики

Режим подачі
ПМП

Режим подачі води (насадка
d=13 мм)

Робочий тиск, кПа 600 600
Розхід води, л\с 5,64 4,5

Розхід піноутворювача,
л\с

0,36 –

Кратність піни 8 –
Довжина струменя, м 27 29,5

На другому етапі проводились експериментальні дослідження
часу ліквідування пожежі запропонованим стволом комбінованої
подачі при необхідності зміни типу вогнегасної речовини «вода –
повітряно-механічна піна – вода» на підставі порівняння з способом
гасіння існуючими стволами.

Порівнявши результати експериментальних досліджень
встановлено, що час ліквідування пожежі при необхідності зміни типу
вогнегасної речовини «вода – повітряно-механічна піна – вода»
запропонованим стволом комбінованої подачі скорочується в
середньому на 26,6 % у порівнянні з часом гасіння існуючими
«класичними» стволами. Така різниця в часі зумовлюється, головним
чином, затримками процесу ліквідування пожежі у зв’язку з заміною
пристрою подачі вогнегасної речовини (пожежних стволів).
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