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ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГАЗОАЕРОЗОЛЬНОЇ СУМІШІ, ДЛЯ 

ФЛЕГМАТИЗАЦІЇ ГОМОГЕННИХ ГОРЮЧИХ СУМІШЕЙ 

В роботі обґрунтовано можливість використання газоаерозольної суміші для флегматизування гомогенних 

горючих систем. Наведено результати експериментів з визначення флегматизувальної здатності газоаерозольної 

суміші.  Визначено флегматизувальну концентрацію газоаерозольної суміші аерозоль + СО2, при концентрації 

аерозолю від 15 до 50 г/м
3 

та концентраціях СО2 від 15% до 0%.  Виявлено ефект синергізму між аерозолем та 

інертними газами, що проявляється у суттєвому зменшенні флегматизуючої концентрації.  Встановлено 

можливість комбінованого використання суміші аерозолю і газів СО2 та N2.  

В даний час важливе місце в дослідженнях і розробках в області протипожежного 

захисту займає напрям, пов'язаний з вдосконаленням об'ємного пожежогасіння. У індустріально 

розвинених країнах об'ємний спосіб гасіння з використанням газів, хладонів домінує при 

захисті обчислювальних центрів, машинних залів, транспортних засобів, багатьох промислових 

об'єктів. Об'ємний спосіб гасіння пожеж представляється найбільш прогресивним, оскільки він 

забезпечує не лише швидке і надійне припинення процесу горіння в будь-якій точці об'єму, що 

захищається, але і флегматизацію цього об'єму, тобто запобігання утворенню 

вибухонебезпечного середовища. Проте темпи устаткування об'єктів народного господарства 

автоматичними установками протипожежного захисту залишаються ще невисокими. Поряд з 

високою економічною ефективністю, яка полягає в значному зниженні матеріального збитку від 

пожеж на захищених об'єктах, збільшуються витрати на технічне обслуговування систем 

протипожежного захисту. Залишаються невирішеними екологічні питання,  пов'язані з 

вживанням в цих системах озоноруйнуючих фреонів. Тому пошук вирішень наукових завдань, 

направлених на підвищення ефективності протипожежного захисту об'єктів, є актуальним. Ми 

зосередилися на дослідженні можливості вдосконалення систем пожежогасінні газовими і 

аерозольними складами шляхом їх об'єднання. Аналізуючи вогнегасні властивості окремо 

кожного виду можна визначити ряд недоліків з обох боків, які до певної міри можуть бути 

компенсовані за рахунок поєднання їх в одному засобі пожежогасінні. Ефект від поєднання 

газових вогнегасних речовин з аерозолеутворювальними сполуками  величезний. Перевагами 

такого об'єднання є в першу чергу підвищення вогнегасних властивостей, зниження витрат на 

газові вогнегасні речовини за рахунок введення відносно дешевших аерозолів. З аналізу 

наукових робіт в яких проведено дослідження за визначенням вогнегасячої і флегматизуючої 

ефективності таких сумішей встановлено, що порівняльне незначне розведення газового 



середовища приводить до істотного зменшення мінімальної вогнегасної концентрації 

аерозольного інгібітору горіння [4]. Важливо підкреслити, що аерозолі є найбільш 

перспективною альтернативою екологічно шкідливим хладонам. Одним з недоліків 

аерозольних вогнегасних речовин, який обмежує сферу їх вживання, є втрата видимості в об'ємі 

приміщення, в якому вони розподілені, протягом десятків хвилин. Цей недолік також 

мінімізується завдяки розведенню задимленості газовими вогнегасними компонентами. Сучасні 

газові суміші, розроблені, для використання в системах автоматичного пожежогасіння, 

дозволяють людям знаходитися в зоні використання газу, що дозволяє не лише проводити 

евакуацію персоналу із зони горіння, але і вести боротьбу з вогнем. [5] Відносно практичного 

вживання, то попереднє вивчення питання, зроблене в рамках даного дослідження дозволяє 

зробити висновок про те, що виготовлення засобів із запропонованим об'єднанням вогнегасних 

речовин є перспективним і може базуватися на вже існуючих зразках при впровадженні 

удосконалень.  

Для визначення реальності даної ідеї нами було проведено визначення флегматизуючої 

здатності газоаерозольної суміші. Виходячи з результатів експериментів флегматизаційна 

ефективність газоаерозольної суміші при концентраціях СО2 від 15% до 0% та концентрації  

аерозолю від 15 до 50 г/м
3 

та концентрації, мала наступну залежність яка зображена на рисунку 

1 в позиція «а». При заміні в газоаерозольній суміші СО2 на N2  флегматизаційна ефективність 

газоаерозольної суміші дещо зменшується та набуває  наступної залежності  (Рис. 1 позиція 

«б»).  
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Рис 1.   Флегматизаційна ефективність газоаерозольної суміші 

 

В результаті проведених експериментів встановлено, що природа вогнегасної здатності 

аерозолів є комбінованою – аерозоль діє одночасно як тепловий флегматизатор і як хімічний 

30 40 50200

2

4

6

8

10

/ 3

%

%

г м / 3
3 0 4 0 5 02 00

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

1 5

/ 3

%
г м /

3

%



інгібітор. При додаванні до аерозолю газів-флегматизаторів, таких як СО2 і N2 спостерігалось 

підвищення флегматизуючої ефективності вогнегасного аерозолю. Ці результати дають 

підставу стверджувати, що теплофізичні властивості газової фази також впливають на 

вогнегасну ефективність аерозолів, причому більше, ніж зменшення концентрації О2. 

Враховуючи, що флегматизаційна ефективність газоаерозольної суміші з добавками СО2 

працює за складним  механізмом, що включає як інгібуючу так і флегматизуючу дію окремих 

компонентів газоаерозолю, а додатковий вміст СО2 створює газове середовище не придатне для 

дихання то відповідно з цієї позиції представляє інтерес суміш СО2 та N2.  

Суттєве зменшення флегматизуючої концентрації дає змогу стверджувати, що виявлено 

ефект синергізму у разі сумісного застосування  вогнегасного аерозолю та додаткової кількості 

інертних газів.  Висока флегматизаційна  ефективність газоаерозольної суміші проявляється, як 

видно вже при концентрації аерозолю в газоаерозольній суміші 15 г/м
3
 та концентрації СО2- 8 

% При цьому вогнегасна концентрація аерозолю із вмістом інгібіторів горіння також 

зменшується у 1,2 – 2 рази залежно від вогнегасної концентрації аерозолю в газоаерозольній 

суміші.  

В кінцевому результаті проведені дослідження показали, що застосування газових 

інертних розріджувачів разом з аерозолем, для попередження та гасіння пожежі є доцільним та 

ефективним, оскільки це дозволяє зменшити необхідну кількість аерозоль утворювального 

заряду, при незначному зменшенні концентрації кисню. Крім цього ці дані можуть бути 

використані для вибору кількісного співвідношення інертного розріджувача та АУС щодо їх 

спільного застосування з метою попередження і гасіння пожеж об’ємним способом.  

Виходячи з результатів експериментів можна зазначити, що газоаерозольні суміші з 

підвищеним вмістом газів флегматизаторів, а власне СО2 та N2 являються на даний час 

найефективнішими флегматизаторами, а їхні флегматизаційні характеристики відповідають 

умовам сучасного протипожежного захисту від пожеж та вибухів горючих газопароповітряних  

систем. 
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