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Корисна модель належить до пожежної техніки і може бути використана при гасінні пожеж, 
які виникають під шаром пористих речовин, землі, торфу на глибині до 2 м. 

При горінні хімічних сполук або речовин на глибині необхідно здійснювати гасіння 
потужними пожежними стволами з великою продуктивністю та під великим тиском, що 
супроводжує розбризкування хімічних речовин на поверхню з наявною небезпекою для 5 

оточуючих. 
При глибинному горінні торфу утворену кірку розбивають потужними струменями води. 
Небезпека торфових пожеж у тому, що в процесі горіння утворюються порожнини (часто з 

жаром) у вигорілому торфі, в які можуть провалюватися люди, тварини і техніка. 
Відомі моделі торф'яних стволів: 10 

ТС-1 та ТС-2 - застосовуються для гасіння торф'яних пожеж при глибині прогорання від 1 до 
2 м. Складається з латунної трубки з внутрішнім діаметром 16 мм, наконечника і крана-ручки з 
накидною гайкою. У нижній частині має 40 отворів діаметром до 3 мм. Вода надходить від 
насосу в ствол під тиском від 3 до 4 атм через отвори в ґрунт [1, 2]. 

СПТ-70 - застосовується для гасіння торф'яних пожеж при глибині прогорання до 2 м. 15 

Складається з стальної трубки з внутрішнім діаметром 20 мм, наконечника, крана-ручки з 
накидною гайкою. У нижній частині має 70 отворів діаметром до 5 мм. Вода надходить від 
насосу в ствол під тиском від 2 до 6 атм через отвори в ґрунт [3]. 

Однак відомі торф'яні стволи: стволи типу ТС-1, ТС-2 задавлюють в торф під вагою тіла 
пожежного (ствольника). А це у свою чергу може призвести до обвалу торф'яного шару в зоні 20 

перебування ствольника, та створити загрозу здоров'ю та життю. Подача води (розчину 
піноутворювача) здійснюється лише після повного занурення. 

В основу корисної моделі поставлена задача створення ствола пожежного для глибинного 
гасіння з метою забезпечення безпечних умов праці пожежного та кращого гасіння на глибині 
завдяки подачі води (розчину піноутворювача) безпосередньо від моменту введення ствола в 25 

горючий шар. 
Поставлена задача вирішується тим, що ствол пожежний для глибинного гасіння 

встановлюється на кінці пожежної рукавної лінії. Під тиском від насосу пожежного автомобіля 
або мотопомпи, вода (розчин піноутворювача) подається по рукаву діаметром 51 мм. Ефект 
гасіння глибинних пожеж з глибиною прогару більше 20 см досягається тим, що вода (розчин 30 

піноутворювача) через отвори в корпусі ствола подається не на поверхню, а на глибину 
джерела горіння. При цьому завдяки гвинтовій частині, шляхом обертання, ствол 
заглиблюється і виймається із землі. 

Ствол зі шнеком заглиблюється в шар (торф'яний, земляний і т.д.) на необхідну глибину, 
поворотом ручки крану (запірного пристрою), подається робочий тиск порядку 0,2-0,6 МПа (2-6 35 

атм). Далі витримується потрібний час подачі рідини, після чого подача рідини припиняється і 
ствол переноситься на інше місце. 

Даний ствол пожежний для глибинного гасіння, який відрізняється тим що, має шарнірне 
з'єднання в стволі біля ручки для вгвинчування в шар пористих речовин, землі, торфу на 
глибину, що підвищує ефективність пожежогасіння горючих речовин, сполук, матеріалів на 40 

глибині, завдяки подачі води (розчину піноутворювача) безпосередньо від моменту введення 
ствола в горючий шар, що дозволяє здійснювати гасіння по всій глибині його розміщення до 2 м. 

На кресленні зображена схема ствола пожежного для глибинного гасіння, де: 1 - 
з'єднувальна головка, 2 - кран 3/4, 3 - шарнірна втулка, 4 - ручка (вентильного типу) для 
утримання та введення на глибину, 5 - трійник 3/4, 6 - насадка, 7 - шнек. 45 

Ствол пожежний для глибинного гасіння складається з: насадки, шнека, трійника, ручки, 
з'єднувальної головки, крану 3/4, шарнірної втулки. 

Принцип роботи даного ствола пожежного для глибинного гасіння такий: потік води, що 
проходить через отвори діаметром 8 мм в насадці, просочується в шар горючого матеріалу в 
радіусі 2-3 м в залежності від пористості матеріалу та вогнегасна рідина проникає по всій 50 

глибині занурювання ствола. 
Тобто, для приведення в дію ствола пожежного для глибинного гасіння необхідно прокласти 

робочу лінію (пожежні рукава) діаметром 51 мм від мотопомпи або пожежного автомобіля та 
під'єднати до з'єднувальної головки ствола 1 (креслення). Встановити ствол у вертикальне 
положення до горючого шару, при цьому насадка 6 (креслення) з шнеком 7 (креслення) повинна 55 

бути вставлена у горючий шар. За допомогою ручки 4 (креслення) здійснити вгвинчування 
ствола за годинниковою стрілкою у горючий шар на необхідну глибину, при цьому можна 
одночасно відкрити кран 2 (креслення) для подачі води. Внаслідок дії шарнірної втулки 3 
(креслення) можна безперешкодно здійснювати вгвинчування ствола на глибину без 
перекручування пожежного рукава діаметром 51 мм. 60 



UA   76248   U 

2 

Для нормальної роботи ствола пожежного для глибинного гасіння, напір в робочій лінії 
повинен бути 0,2-0,6 МПа (2-6 атм.). 

Розроблений ствол пожежний для глибинного гасіння дозволяє підвищити ефективність 
пожежогасіння горючих речовин, сполук, матеріалів на глибині, завдяки подачі води (розчину 
піноутворювача) безпосередньо від моменту введення ствола в горючий шар, що дозволяє 5 

здійснювати гасіння по всій глибині його розміщення до 2 м та забезпечити безпечні умови 
праці пожежного під час заглиблення ствола на певну глибину. 

Джерела інформації: 
1. Торф'яний ствол ТС-2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.leshozmash.ru/stvol-torfyanoy-ts-2. 10 

2. Торф'яний ствол ТС-1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lhm-
pushkino.ru/page/ruRU/protivopojar/stvol-torf-st-l. 

3. Торф'яний ствол СПТ-70. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://minsk.deal.by/p33398-stvol-pozharnyj-torfyanoj.html.  
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Ствол пожежний для глибинного гасіння, який характеризується тим, що має шарнірне 
з'єднання в стволі біля ручки для вгвинчування в шар пористих речовин, землі, торфу на 
глибину, що підвищує ефективність пожежогасіння горючих речовин, сполук, матеріалів на 20 

глибині, завдяки подачі води (розчину піноутворювача) безпосередньо від моменту введення 
ствола в горючий шар, що дозволяє здійснювати гасіння по всій глибині його розміщення до 2 м.
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