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Для захисту бажано використовувати насадки НТР-5, які роблять водяну завісу з лівого чи 
го боку трактора та цистерни. їх необхідно установити в кількості чотирьох штук. Разом їх 
та складає 20 л/с. Також у трубі бажано просвітлити отвори по яких вода буде зливатись у низ 

’а  : холоджу вати агрегат.
Так, як швидкість таких пожеж велика, то фронт пожежі пройде крізь агрегат за кілька 

/нд. Тобто розрахунок захисту шляхом охолодження можна зробити в інтервалі до однієї 
.-аши охолодження.

Рис. 1. Гідравлічна схема, що пропонується

Виходячи з необхідної витрати води доцільно встановити розповсюджений відцентровий насос 
ram' ПН-40, який буде мати привід від штатного валу відбору потужності. Зважаючи на необхідність 
^.алітування майданчика б/p з приладами гасіння/зрошення та розташування валу відбору потужності 

цільно обладнати насос двома пультами пневматичного керування в кабіні та на майданчику б/р.
Для створення мінералізованої полоси необхідно встановити обладнання для використання 

хтугів. Особливістю є необхідність проведення розрахунку тягово-потужносної характеристики.
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В сучасних умовах промислового виробництва, впровадження високих технологій та 
зменшення енергоємності продукції зростає пожежна небезпека технологічних процесів виробництва. 
При цьому ускладнюються умови та обстановка, в яких необхідно виконувати оперативні дії 
особовому складу підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За статистичними даними Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту 
протягом 2012 року в Україні зареєстровано 71443 пожежі, унаслідок яких загинуло 2751 людина, у 
тому числі 87 дітей; 1682 людини отримали травми, з них 143 дитини. Матеріальні втрати від пожеж 
склали 3 млрд. 360 млн. 61 тис. грн. В той же час за 12 місяців 2012 року підрозділами МНС на 
пожежах було врятовано 2901 людина, у тому числі 262 дитини; матеріальних цінностей на суму біля 
5,7 млрд. грн., окрім того на пожежах врятовано 31644 будівлі та споруди та 2431 одиниця техніки.

Застосування систем протипожежного захисту в приміщеннях великих площ на об’єктах 
дозволяє ефективніше ліквідовувати пожежі та загорання і забезпечує безпечні умови праці для 
особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту при проведені
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оперативних дій. Автоматична система пожежогасіння (далі - АСПГ) -  це система, яка автоматично 
контролює стан працездатності та виконує функції виявляння ознак горіння, оповіщування про 
пожежу і несправність та подавання вогнегасної речовини. АСПГ об’ємним способом включає в себе: 
генератори піни високої кратності, синтетичний піноутворювач, бак-дозатор для зберігання 
концентрату піноутворювача та отримання робочого розчину необхідної концентрації, запірну 
арматуру, магістральний водопровід та розчинопровід, пожежні сповіщувачі, прилади контролю та 
управління системою пожежогасіння.

Розрахунок АСПГ полягає у визначенні кількості піногенераторів, їх розміщення в 
приміщенні, яке захищається, і нормативного запасу концентрату піноутворювача. Розрахунок 
проводиться виходячи з наступних параметрів:

-  геометричних розмірів приміщення;
-  температури спалаху горючої рідини;
-  витрати робочого розчину піноутворювача через піногенератор;
-  нормативного часу гасіння;
-  природи синтетичного піноутворювача;
-  концентрації робочого розчину піноутворювача.

Розрахункову кількість піногенераторів, необхідних для гасіння (N', шт.), розраховується за 
формулою:

N ' - I H • S / Q,
де: І„ -  нормативна інтенсивність подачі робочого розчину піноутворювача, дм /м • с;

S  -  ефективна площа гасіння, м2;
Q -  проду ктивність (витрата) генератора по робочому розчину піноутворювача, дм3/с.

При гасінні пожеж необхідно враховувати відмінність ефективної площі гасіння від 
геометричної. Для цього використовуємо величину коефіцієнту поверхні, який розраховуємо по 
співвідношенню сумарної площі гасіння з урахуванням наявного технологічного устаткування до 
геометричної площі поверхні приміщення. Кількісна оцінка цього коефіцієнта з похибкою 20 % 
складає 1,2. Тому ефективна площа гасіння (S, м2) визначається за формулою:

S  = S „ K ,
де: S„ -  площа підлоги в приміщенні, м2;

К  -  коефіцієнт поверхні (К = 1,2).
Фактична інтенсивність подачі піни розраховується за формулою:

Іф = Q N / S .
Нормативний запас робочого розчину піноутворювача, необхідний для одного гасіння пожежі 

(V, дм3), визначається за формулою:
У ^ І ф - S - T ,

де: Т -  нормативний час гасіння (приймаємо 600 с)
Нормативний запас концентрату піноутворювача, необхідного для одного гасіння пожежі (v, дм3), 

визначається за формулою:
v = Г - С /100,

де: С -  концентрація робочого розчину піноутворювача, % (приймаємо 6%).
Нормативний запас концентрату піноутворювача, необхідного для гасіння, розраховуємо по 

приміщенню з найбільшою площею. При цьому передбачається трьохкратний запас піноутворювача (vl, дм3):
vl = 3 • v.

Застосовуючи автоматичні системи пожежогасіння для ліквідації пожеж об’ємним способом в 
приміщеннях великих площ зменшується час вільного розвитку пожежі, матеріальні втрати від неї, а 
особовий склад підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій безпечно виконує завдання за призначенням.
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