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Постановка проблеми. У європейських країнах використання пожежно-
рятувальних причепів з року в рік набуває розвитку. Передовою щодо
виробництва такого типу техніки є компанія Rosenbauer International AG. У
країнах ближнього зарубіжжя лідером серед їх виробництва є Російська
Федерація. Вітчизняні підприємства, що спеціалізуються на виробництві
пожежної та аварійно-рятувальної техніки, мало уваги приділяють проблемі
розроблення нових та виготовлення пожежних причепів. Дані технічні засоби
дають змогу покращити тактико-технічні можливості пожежних автомобілів
чи здійснювати пожежогасіння самостійно. Згідно [1], пожежний причіп – це
причіп, призначений для транспортування наземними транспортними
засобами переносних пожежних мотопомп, пожежно-технічного оснащення,

резервуарів з вогнегасними речовинами.
Аналіз останніх досліджень та розробок. Відомі пожежні причепи

російського виробництва: Герда-ПП (НПП «Герда») [2] (рис.1а) являє собою
автомобільний причіп з встановленою на ньому трубної обв'язкою,
кріпильними виробами та іншими пристроями, що забезпечують можливість
монтажу та транспортування на причепі пожежного ствола FJM, підключення
до нього пожежних рукавів; ПЛПМ 2.0-10ВЛ (ОАО «Великолукский завод
ЛЕСХОЗМАШ») [3] (рис.1б) призначений для доставки до місця пожежі води
та пожежно-рятувального обладнання з метою локалізації та ліквідації пожеж,
складається з: візка, ємності для води та, розташованого ззаду, відсіку з
дверкою панельного типу для розташування пожежно-рятувального
обладнання. Причіп ПЛПМ 2.0-10ВЛ агрегатується з тракторами.

Характеристики розглянутих причепів наведені в табл. 1, 2.

Таблиця 1

Технічні характеристики пожежного причепа Герда-ПП
Характеристика, одиниця

виміру

Значення
Герда-ПП-

80
Герда-ПП-

100
Герда-ПП-

150
Тип лафетного ствола FJM 80 FJM 100 FJM 150

Витрата при тиску 10 Атм, не

більше л/с

50 83 183



Довжина струменя, м 70 82 90
Макс. робочий тиск 1,6 МПа

Рекомендований робочий тиск 0,8-1 МПа
Кратність піни на виході з

ствола
не менше 7,0

Регулювання струменя Від суцільного до розпиленого
Маса причепа, кг 570 580 600

Таблиця 2

Технічні характеристики пожежного причепа ПЛПМ 2.0-10ВЛ
Місткість ємності для води, л 2000

Продуктивність насоса, л/хв до 600

Тип та кількість пристроїв
подачі вогнегасної речовини

Ствол ручний РС-50, 1шт; ствол ручний
скомбінований РСК-50, 1 шт.

Маса причепа, кг не більше
повна
споряджена 3300

1300

а) б)
Рис. 1. Пожежні причепи російського виробництва:
а – причіп пожежний Герда-ПП; б – причіп пожежний (причіпний

лісопожежний модуль) ПЛПМ 2.0-10ВЛ

Серед причепів, які використовуються в західноєвропейських країна,
варто виокремити такі: SLA-6000 Fjamatic (Rosenbauer International AG,
Австрія) [4] (рис.2а) призначений для забезпечення подачі вогнегасної
речовини в осередок пожежі та доставки пожежно-рятувального обладнання;
Varisco J6-250 (Varisco S.p.A., Італія) [4] (рис.2б) призначений для
забезпечення подачі в осередок пожежі великих об’ємів вогнегасної

речовини. Характеристики розглянутих причепів наведені в табл. 3.



Таблиця 3

Технічні характеристики західноєвропейських пожежних причепів
Характеристика Значення

SLA-6000 Fjamatic Varisco J6-250
Тип насосу відцентровий R-600 самовсмоктувальний

відцентровий Varisco

Напір 80-100 м 22-7 м

Продуктивність 6000 л/хв 1333-6000 л/хв

Габаритні розміри 4900×2100×2300 мм 1400×1700×1700 мм

Маса 3100 кг 710 кг

а) б)

Рис. 2. Пожежні причепи західноєвропейських виробників:

а – SLA-6000 Fjamatic; б) – Varisco J6-250

Однак відомі пожежні причепи Герда-ПП, ПЛПМ 2.0-10ВЛ, SLA-6000
Fjamatic є автомобільними та не передбачають експлуатацію іншим шляхом і

мають цільове призначення лише ліквідацію пожежі.
Шляхи вирішення проблеми. 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.
Універсальний багатофункціональний пожежний причіп (заявка на

отримання патенту u 2011 01338) відноситься до галузі пожежної техніки і
застосовується для мобільної доставки до місця пожежі вогнегасної речовини,
пристроїв подачі, пожежно-рятувального обладнання, технічних засобів
зв’язку та освітлення.

Поставлена задача вирішується тим, що причіп 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. 3. 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

Універсальний багатофункціональний пожежний причіп (рис. 3)
складається з трьохколісного шасі 1, на якому встановлюється ємність для



вогнегасної речовини 2 з горловиною 7, зливним пристроєм 8 та габаритними
вогнями 12. Над ємністю 2 кріпляться задній 4 та боковий 5 відсіки для
обладнання. На задньому відсіку 5 кріпиться освітлювальна щогла 6. Спереду
на шасі 2 кріпиться відкидний пристрій для пересування причепа 9, який
фіксується при пересуванні причепу за допомогою горизонтального фіксатора
10. В складеному положенні пристрій для пересування причепа 9 утримується
вертикальним фіксатором 11, який кріпиться на боковому відсіку для

обладнання 5, що також містить запасне колесо 3.
На рис. 4 зображено пристрій для пересування причепа в положенні для

експлуатації вручну.

Рис. 4. 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. Внаслідок таких можливостей
підвищується маневреність та прохідність причепа, зменшується час вільного
розвитку пожежі, кількість особового складу та техніки, що залучається для

ліквідації пожежі.
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).
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Представлено універсальний багатофункціональний пожежний причіп
власної розробки. Причіп відноситься до галузі пожежної техніки і
застосовується для мобільної доставки до місця пожежі вогнегасної речовини,
пристроїв подачі, пожежно-рятувального обладнання, технічних засобів
зв’язку та освітлення. Застосування причепа дозволяє підвищити

ефективність ліквідації пожежі на початковій стадії її розвитку.


