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Корисна модель належить до області пожежної техніки і може бути використаний при гасінні 
пожеж розлитих легкозаймистих рідин та горючих рідин на відкритих місцевостях, а також на 
вибухопожежних та пожежонебезпечних об'єктах площею від 120 м

2
 до 600 м

2
. Призначений 

для створення робочого розчину (суміш піноутворювача з водою) з метою забезпечення гасіння 
за допомогою ствола типу "ПУРГА-5" в кількості від 1 до 5, який генерує піну середньої кратності 5 
- кратність 70, дальність подачі піни 25-35 м. 

Для якісного використання піноутворювачів необхідно дотримуватись певного 
співвідношення в розчині між піноутворювачем і водою. Для цього існує певна дозуюча, або 
пінозмішуюча апаратура. 

Пінозмішувач (ПЗ) - це ежекційний пристрій призначений для регулювання введення 10 
піноутворювача (ПУ), або поверхнево-активних рідин (ПАР), для приготування водних розчинів, 
необхідних для отримання повітряно-механічної піни ПМП та змочувачів у визначеній кількості. 

Відомі пінозмішувачі: являють собою насоси струминного типу. Пінозмішувачі є стаціонарні 
та переносні. Стаціонарні пінозмішувачі: ПЗ-5, ПЗ-12. Переносні пінозмішувачі: ПЗ-1, ПЗ-2, ПЗ-
3. 15 

Незважаючи на різноманітність конструкцій пінозмішувачі мають загальні елементи: сопло, 
дозатор, зворотній клапан. 

Однак відомі пінозмішувачі: пінозмішувачі типу ПЗ-1, ПЗ-2, ПЗ-3 технічно неефективні та 
морально застарілі, так як дані пінозмішувачі розраховані конкретно під певну кількість 
генераторів піни середньої кратності (ГПС-600) на даній робочій лінії, що під час оперативних 20 
розгортань не дуже зручно, тому, що при цьому необхідно змінювати кількість магістральних 
ліній та створює невпорядкованість в рукавах. Пінозмішувач типу ПЗ-5, більш практичний у 
застосуванні, але даний пінозмішувач встановлюється стаціонарно на пожежній автоцистерні 
(АЦ), а як відомо з комплектації АЦ, вона вивозить лише 2 ГПС-600 ("ПУРГА-5"), що у свою 
чергу не дає можливості одній АЦ задіяти ПЗ-5 на повну потужність. 25 

В основу корисної моделі поставлено задачу створення переносного пінозмішувача типу П3-
5(п), який дозволить незадіювати АЦ для подачі пінних стволів, так як вона не зможе згідно 
своїх тактичних можливостей це виконати, а всього-на-всього залучити мотопомпу з 
відповідною продуктивністю по воді або водопровідну мережу. 

Поставлена задача вирішується тим, що необхідно прокласти магістральну лінію від 30 
мотопомпи або водопровідної мережі та під'єднати до переносного пінозмішувача П3-5(п). Вода 
з насосу мотопомпи або під тиском водопровідної мережі, поступить по магістральній лінії до 
сопла, а отже, навколо сопла утвориться розрідження. Піноутворювач почне поступати в 
пінозмішувач. В дифузорі піноутворювач змішується з водою, потім розчин поступає у напірну 
лінію і далі до пінних стволів типу "ПУРГА-5". 35 

Даний переносний пінозмішувач П3-5(п), який відрізняється тим що, має дозатор, який 
розрахований на змінну кількість стволів від 1 до 5, що покращує процес гасіння пожеж 
розлитих легкозаймистих рідин та горючих рідин на відкритих місцевостях, а також на 
вибухопожежних та пожежонебезпечних об'єктах площею від 120 м до 600 м 

На фіг. 1 зображена схема переносного пінозмішувача П3-5(п), де 1 - дозатор, 2 - шкала, 3 - 40 
маховичок, 4 - корпус, 5 - сопло, 6 - розріджувальна камера, 7 - дифузор. 

На фіг. 2 зображений загальний вигляд переносного пінозмішувача П3-5(п) 
Переносний пінозмішувач П3-5(п) складається з: корпуса, дозатора, сопла, дифузора. 

Принцип роботи даного пінозмішувача такий: потік води, що проходить через сопло, горловину, 
дифузор, створює розрідження у вакуумній камері, завдяки якому піноутворювач підсмоктується 45 
із сторонньої ємності (бак, резервуар) і, змішуючись з водою, утворює водяний розчин 
піноутворювача. В залежності від положення маховичка дозатора буде підсмоктуватись певна 
кількість піноутворювача (від 0,36 л/с - 1 ствол до 1,8 л/с - 5 стволів). 

Тобто, для приведення в дію переносного пінозмішувача П3-5(п) необхідно прокласти 
магістральну лінію від мотопомпи або водопровідної мережі та під'єднати до переносного 50 
пінозмішувача. Встановити стрілку на шкалі 2 (фіг. 1) за допомогою маховичка 3 (фіг. 1) на 
відповідну цифру в залежності від кількості поданих стволів від 1 до 5. Вода з насосу мотопомпи 
або під тиском водопровідної мережі, поступить по магістральній лінії до сопла 5 (фіг. 1), а отже, 
навколо сопла (розріджувальна камера 6 (фіг. 1)) утвориться розрідження. Піноутворювач почне 
поступати по всмоктувальному рукаву 8 (фіг. 2) в дозатор 1 (фіг. 1) пінозмішувача. В дифузорі 7 55 
(фіг. 1) піноутворювач змішується з водою, потім розчин поступає у напірну лінію і далі до 
стволів. Дозатор регулює подачу піноутворювача в п'яти положеннях. 

Пінозмішувач обладнаний зворотнім клапаном для запобігання потрапляння води в ємність 
(бак, цистерна) з піноутворювачем під час роботи. 

Для нормальної роботи пінозмішувача, напір в магістральній лінії повинен бути 0,7-0,8 МПа. 60 
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Розроблений переносний пінозмішувач П3-5(п) дозволяє забезпечити безперебійну роботу 
п'ятьох пінних стволів типу "ПУРГА-5", які знаходяться на озброєнні в підрозділах МНС. Його 
характеристики дозволяють залучити навіть мотопомпи типу МП-1600, ММ-27/100, що в свою 
чергу дозволить досягнути повну продуктивність по піні даного типу пінного ствола. 

Джерела інформації:: 5 
1. А.Ф.Иванов и др. "Пожарная техника". В 2 ч. 4.1. Пожарно-техническое вооружение / 

А.Ф.Иванов, ПП. Алексеев, М.Д. Безбородько и др./ - М: Стройиздат, 1988. - 379 с. 
2. Каталог-справочник "Пожарная техника" Дзикас Н.М., Шебеко Н.Д., Кисель А.С., 

Введенский Н.Д. - М: ЦНИИТЭстроймаш, 1970. - 659 с. 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Переносний пінозмішувач, який складається з корпуса, дозатора, сопла, дифузора, який 
відрізняється тим, що має дозатор, який розрахований на змінну кількість стволів від 1 до 5, 
для подачі піни середньої кратності від водопровідної мережі або пожежної мотопомпи, що 15 
дозволяє здійснювати гасіння без залучення пожежної автоцистерни. 
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