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Система автоматичної подачі піни високої кратності – це сукупність обладнання, яке 

призначене для об’ємного гасіння пожежі закритих технологічних установок і приміщень за ра-

хунок димостійкої полідисперсної піни, яку отримують за допомогою спеціальних піногенера-

торів. Така система включає в себе: генератори піни високої кратності, синтетичний піноутво-

рювач, бак-дозатор для зберігання концентрату піноутворювача та отримання робочого розчину 

необхідної концентрації, запірну арматуру, магістральний водопровід та розчинопровід, пожеж-

ні сповіщувачі, прилади контролю та управління системою пожежогасіння.  

Розрахунок системи автоматичної подачі піни високої кратності полягає у визначенні кі-

лькості піногенераторів, їх розміщення в приміщенні, яке захищається, і об'єму (нормативного 

запасу) концентрату піноутворювача. Розрахунок проводиться виходячи з наступних парамет-

рів: 

 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.), розраховуємо 

за формулою:  

N' = Iн · S / Q, 
де: Iн - нормативна інтенсивність подачі робочого розчину піноутворювача, дм3/м2 · с; 



S – ефективна площа гасіння, м2; 

Q - продуктивність (витрата) генератора по робочому розчину піноутворювача, дм3/с. 

Отриманий результат заокруглюємо до цілого числа N у більшу сторону. 

Нормативна інтенсивність подачі робочого розчину на поверхню горючої рідини складає:  

 для нафтопродуктів з температурою спалаху до 28 °С – 0,08 дм3/м2 · с;  

 для нафти і нафтопродуктів з температурою спалаху вище 28 °С – 0,05 дм3/м2 · 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) визначаємо за формулою:  

S = Sп · К, 
де: Sп – площа підлоги в приміщенні, м2; 

К – коефіцієнт поверхні (К = 1,2). 

Фактична інтенсивність подачі піни розраховуємо за формулою: 

Iф = Q · N / S. 
Об'єм (нормативний запас) робочого розчину піноутворювача, необхідний для одного 

гасіння пожежі (V, дм3), визначаємо за формулою: 

V = Iф · S · T, 
де: Т – нормативний час гасіння (приймаємо 600 с) 

Об'єм (нормативний запас) концентрату піноутворювача, необхідного для одного гасіння 

пожежі (v, дм3), визначаємо за формулою: 

v = V · С / 100, 
де: С – концентрація робочого розчину піноутворювача, % (приймаємо 6%). 

Об'єм (нормативний запас) концентрату піноутворювача, необхідного для гасіння, розра-

ховуємо по приміщенню з найбільшою площею. При цьому передбачається трьохкратний запас 

піноутворювача (v1, дм3):  

v1 = 3 · v. 
Застосовуючи систему автоматичної подачі піни високої кратності для гасіння пожеж за-

критих технологічних установок і приміщень ми зменшуємо час вільного розвитку пожежі, ма-

теріальні втрати від неї та створюємо безпечні умови праці для особового складу підрозділів 

оперативно-рятувальної служби цивільного захисту при ліквідації надзвичайних ситуацій.  
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