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Корисна модель належить до галузі пожежної техніки і застосовується для утворення 
повітряно-механічної піни для гасіння пожеж легкозаймистих і горючих речовин класу В з 
використанням піноутворювача з автономної ємності. 

Відомий пожежний ствол RamboJet 02 дозволяє здійснювати пожежогасіння розчином 
поверхнево-активної речовини завдяки можливості встановлення автономного твердого 5 

картриджа "PYROCOOL TS" [1]. 
Однак відомий пожежний ствол RamboJet 02 має іншу форму насадка, не забезпечує подачу 

повітряно-механічної піни для гасіння пожеж класу В, не містить автономної ємності для 
піноутворювача. 

В основу корисної моделі ставиться задача створити ручний пожежний ствол із автономним 10 

запасом піноутворювача, в якому нове конструктивне виконання форми ствола дозволило б 
забезпечити подачу повітряно-механічної піни для гасіння пожеж класу В з використанням 
піноутворювача з автономної ємності і, як наслідок, здійснювати ліквідацію пожеж класу В 
ручним пожежним стволом із автономним запасом піноутворювача від пожежних автомобілів, 
що не мають ємності для піноутворювача, мотопомп, пожежних кран-комплектів. 15 

Поставлена задача вирішується тим, що ручний пожежний ствол із автономним запасом 
піноутворювача виготовлений з автономною ємністю для піноутворювача, містить штуцер та 
піногенератор. 

На кресленні подано загальний вигляд ручного пожежного ствола із автономним запасом 
піноутворювача, де 1 - ежекційна камера; 2 - камера змішування; 3 - конусна камера; 4 - 20 

піногенератор; 5 - комплект сіток; 6 - сопло; 7 - штуцер; 8 - ємність із піноутворювачем; 9 - 
з'єднувальна головка; 10 - ручка; 11 - приймальна камера. 

Ручний пожежний ствол із автономним запасом піноутворювача складається з ежекційної 
камери 1, до якої послідовно кріпляться камера змішування 2 та конусна камера 3. До 
ежекційної камери 1 кріпиться штуцер 7 та ємність з піноутворювачем 8, також до ежекційної 25 

камери 1 кріпиться приймальна камера 11 з з'єднувальною головкою 9. До конусної камери 3 
кріпиться сопло 6, до якого приєднується піногенератор 4, що містить комплект сіток 5. Завдяки 
переносній ручці 10, що кріпиться до приймальної камери 11 та камери змішування 2, 
здійснюється транспортування ствола. 

Робота ручного пожежного ствола із автономним запасом піноутворювача полягає в 30 

можливості здійснювати подачу повітряно-механічної піни для гасіння пожеж класу В з 
використанням піноутворювача з автономної ємності. Внаслідок цього досягається можливість 
здійснювати ліквідацію пожеж класу В ручним пожежним стволом із автономним запасом 
піноутворювача від пожежних автомобілів, що не мають ємності для піноутворювача, мотопомп, 
пожежних кран-комплектів. 35 

Джерело інформації: 
Комбінований ручний пожежний ствол Rambojet 02 з регулюванням витрат. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.pyrocool.com.ua/?lng=ukr&action=10&id=13.  
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 

 
Ручний пожежний ствол із автономним запасом піноутворювача, що містить з'єднувальну 
головку, приймальну камеру, ручку, який відрізняється тим, що піноутворювач для 
генерування піни ежектується з ємності із піноутворювачем, містить ежекційну камеру, камеру 
змішування, конусну камеру, піногенератор з комплектом сіток, штуцер та ємність із 45 

піноутворювачем.
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