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ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕРНІЗОВАНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ

ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглянуто проблемні питання та основні напрямки застосування модернізованої
пожежної техніки членами ДПД та працівниками пожежно-рятувальної служби МНС
України для ефективної ліквідації пожеж на промислових підприємствах. Проаналізовано
застосування існуючих та наведено приклади нових зразків ручних переносних
скомбінованих стволів та пожежного причепа для застосування в цілях пожежогасіння на
об’єктах промисловості.
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Постановка проблеми. В умовах сучасної економічної ситуації об’єктові

пожежно-рятувальні підрозділи не забезпечуються новою технікою, а наявна

вже давно відпрацювала свій ресурс. Те саме стосується і наявних

протипожежних засобів промислових об’єктів. Згідно [1] модернізована

пожежна техніка застосовується лише в чотирьох областях України.

З урахуванням викладеного, підвищення ефективності застосування

пожежної техніки для ліквідації пожеж на об’єктах промисловості з

урахуванням особливостей її розвитку, розробленням модернізованої пожежної

техніки і устаткування, спрямованої на зменшення часу вільного розвитку

пожежі, часу її гасіння та, відповідно, зменшення завданих нею збитків є

необхідною і актуальною задачею сьогодення та має науково-прикладне

значення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Провівши аналіз робіт М.М.

Брушлінського, П.П. Клюса, В.П. Бута, Я.С. Повзика, А.С. Пустового, В.Г.

Палюха, А.М. Матвейкіна, І.Ф. Кімстача та багатьох інших науковців

приходимо до висновку, що на сьогодні в недостатній мірі розглянуто питання

ефективності та надійності пожежної техніки для ліквідації пожеж, зокрема на

промислових підприємствах з урахуванням особливостей її розвитку.



Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши виробництво

пожежно-рятувальних причепів за кордоном можна стверджувати, що потреба

щодо їх використання є високою. В Україні актуальним питанням є

застосування пожежних причепів на промислових підприємствах, де з метою

проведення заходів щодо запобігання пожежам та організації їх гасіння можуть

створюватися з числа робітників, службовців, інженерно-технічних працівників

та інших громадян добровільні пожежні дружини (команди).

Тому, була поставлена задача створити універсальний

багатофункціональний причіп, в якому нове конструктивне виконання причепу

дозволило б розширити можливості його експлуатації: з квадроциклом,

мотоциклом та вручну і, як наслідок, підвищити маневреність та прохідність, а

також розширити функціональність для мобільної доставки до місця пожежі

вогнегасної речовини, пристроїв подачі, пожежно-рятувального обладнання,

технічних засобів зв’язку та освітлення.

Поставлена задача вирішується тим, що універсальний

багатофункціональний пожежний причіп (заявка на отримання патенту u 2011

01338) виготовлений з габаритною шириною, що не перевищує ширину керма

квадроцикла чи мотоцикла, а також має пристрій для експлуатації вручну.

Причіп складається з трьохколісного шасі, на передній вісі якого кріпляться два

незалежні колеса, а на задній – одне вільне. На платформі шасі монтуються

ємність для вогнегасної речовини, відсіки для пожежно-рятувального

обладнання та висувна освітлювальна щогла.

Рис. 1. Універсальний багатофункціональний пожежний причіп:



1 – трьохколісне шасі; 2 – ємність для вогнегасної речовини; 3 – запасне колесо; 4 –

задній відсік для обладнання; 5 – боковий відсік для обладнання; 6 – освітлювальна щогла; 7

– горловина ємності для вогнегасної речовини; 8 – зливний пристрій ємності для вогнегасної

речовини; 9 – пристрій для пересування причепа; 10 – горизонтальний фіксатор пристрою

для пересування; 11 – вертикальний фіксатор пристрою для пересування; 12 – габаритні

вогні

На рис. 2 зображено пристрій для пересування причепа в положенні для

експлуатації вручну.

Рис. 2. Пристрій для пересування

причепа в положенні для експлуатації

вручну:

1 – пристрій для пересування причепа; 2 –

боковий відсік для обладнання

Робота універсального багатофункціонального причепа полягає в

можливості його експлуатації з квадроциклом, мотоциклом та вручну, оскільки

його ширина не перевищує ширину керма вищевказаних транспортних засобів,

що дозволяє здійснювати рух по пішохідних тротуарах під час заторів у процесі

переміщення. Пожежогасіння може здійснюватися як від зовнішніх

вододжерел, так і від вбудованої ємності за допомогою пожежно-рятувального

обладнання, яким причіп комплектується в залежності від специфіки об’єкта. За

допомогою освітлювальної щогли здійснюється освітлення місця проведення

оперативних дій.

Як свідчить практика, нерідко під час ліквідації пожежі виникає

необхідність одночасної подачі кількох типів вогнегасних речовин чи швидкої

їх зміни залежно від особливостей розвитку пожежі. Це стосується як цільового

застосування вогнегасної речовини (подача безпосередньо на гасіння пожежі)

так і для допоміжних робіт з ліквідації наслідків (змивання піноутворювача,



вогнегасного порошку тощо). Особливо актуальною є потреба зміни типу

вогнегасної речовини «вода – повітряно-механічна піна – вода» при ліквідації

пожеж на промислових підприємствах, де можуть виникати локальні займання

класу «В» під час основної пожежі класу «А».

Для вирішення цієї проблеми була розроблена конструкція комбінованого

водопінного ствола [2] (рис. 3, 4), 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 [3]. Даний ствол, зокрема, пропонується для

комплектування універсального багатофункціонального пожежного причепа.

Рис. 3. Ствол комбінований водопінний СКВП (положення для подачі суцільного

струменя води):

1 – корпус (ствол повітряно-пінний типу СПП); 2 – трубчаста заглушка; 3 – конусоподібна

частина; 4 – змінна насадка; 5 – рухомий шарнір; 6 – кріплення для з’єднання корпуса та

конусоподібної частини; 7 – підтримуючий хомут; 8 – ущільнювачі

Рис. 4. Ствол комбінований

водопінний СКВП (положення для

подачі повітряно-механічної піни

низької кратності):

1 – корпус (ствол повітряно-пінний

типу СПП); 2 – трубчаста заглушка; 3 –

конусоподібна частина; 4 – змінна

насадка; 5 – рухомий шарнір; 6 –

кріплення для з’єднання корпуса та

конусоподібної частини; 7 –



підтримуючий хомут; 8 – ущільнювачі

Важливим параметром для ручних пожежних стволів є реакція струменя –

сила, що виникає при витіканні рідини з насадка ствола. У результаті

вдосконалення конструкції розроблено переносний пожежний скомбінований

ствол пістолетного типу (заявка на отримання патенту u 2011 07378), сила

реакції струменя для якого поділяється на кілька складових і спрямована вгору

(рис. 5). Це значно спрощує роботу ствольщиків при гасінні пожеж.

Рис. 5. Переносний пожежний скомбінований ствол пістолетного типу:

1 – корпус ствола; 2 – трубчаста заглушка; 3 – конусоподібна частина; 4 – змінна насадка; 5 –

рухоме пересувне шарнірне з’єднання; 6 – перехідник для з’єднання корпуса та

конусоподібної частини; 7 – підтримуючий хомут; 8 – з’єднувальна головка ствола; 9 –

корпус коліна; 10 – вихідна з’єднувальна головка коліна; 11 – ручка пістолетного типу; 12 –

перекривний кран; 13 – ручка перекривного крана; 14 – вхідна з’єднувальна головка коліна

Для спрощення роботи з вже існуючими стволами, зокрема [2],

запропоновано застосування коліна пістолетного типу для ручних пожежних

стволів (заявка на отримання патенту u 2011 07369) (рис. 6).



Рис. 6. Коліно пістолетного типу для

ручних пожежних стволів

1 – корпус; 2 – ручка пістолетного типу; 3

– перекривний кран; 4 – ручка

перекривного крана; 5 – вихідна головка

типу ГН (Богданова); 6 – вхідна головка

типу ГН (Богданова)

Висновки. Розроблено новий пожежний причіп власної конструкції з

розширеними можливостями експлуатації, використання якого дозволяє

зменшити час вільного розвитку пожежі, кількість особового складу та техніки,

що залучається для ліквідації пожежі. Особливо актуальним застосування

пожежних причепів є на промислових підприємствах, де з метою проведення

заходів щодо запобігання пожежам та організації їх гасіння можуть

створюватися з числа робітників, службовців, інженерно-технічних працівників

та інших громадян добровільні пожежні дружини (команди).

Для комплектації причепа запропоновано застосовувати нові скомбіновані

стволи, використання котрих зменшити час гасіння за необхідності зміни

подачі типу вогнегасної речовини, кількість особового складу, рукавних ліній

та пристроїв подачі.
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