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Лісові й торфові пожежі завдають великих збитків державі,  а при  поганій організації 

боротьби з ними може постраждати і населення, яке проживає в зоні їх поширення. Близько 10 

млн. га території України займають ліси і торфовища, тому лісові і торфові пожежі є найбільш 

поширеними. 31 %  лісів розташовано в північному регіоні, 17 – східному, 10 – у південному, 

8 – в південно-західному і 32 % - в західному регіоні [1]. 

 Зареєстровано  60  торф’яних пожеж  ( тільки у травні  сталося  44 пожежі),  

матеріальні збитки від яких склали близько 1 млн. 757 тис. грн. Найбільшу кількість 

торфовищ і земель із торфовим ґрунтом зосереджено у Волинській, Київській, Рівненській і 

Чернігівській областях.  За 7 місяців 2013 року найбільша кількість пожеж на торф’яниках 

виникала у Львівській (45 пожеж) області ,а також в Івано-Франківській (5), Житомирській   8  

(4), Полтавській (3),  Волинській (2)  та Чернігівській (1)  областях.  З причини 

необережного поводження з вогнем виникло 59 торф’яних пожеж. [2]. 

 Однією з складових гасіння тофових та низових пожеж  є їх локалізація. Локалізацію 

пожеж у тилу і на флангах можна здійснювати за допомогою інженерної техніки шляхом 

переміщення сухого верхнього шару торфу до краю горіння. За цих умов між торфом, що 

горить, та торфовищем, що не горить, утворюється волога смуга покладу торфу, яка деякий 

час буде перешкоджати поширенню пожежі. Ширина цих смуг може бути лише 2-4 м [3]. 

Винайдено новий агрегат для гасіння лісових та торфових пожеж. У Чебоксарах 

успішно пройшов випробування  грунтомет-полосопрокладач  для гасіння лісових пожеж в 

недоступних для звичайної пожежної техніки місцях. 

В основі роботи грунтомета лежить принцип поперечного фрезерування ґрунту, з 

одночасним метанням ґрунту. Умови експлуатації - піщані і супіщані грунти, без 

кам'янистих включень. 

 Тактико-технічні характеристики грунтомета. 

1. Призначення - є засобом малої механізації при гасінні низинних лісових пожеж в 

недоступних для звичайної пожежної техніки місцях і призначений для гасіння кромки 

низинних лісових пожеж будь-якої інтенсивності шляхом закидання грунтом і одночасної     



пр окладки мінералізованою загороджувальної смуги. 

2. Габаритні розміри: довжина -1,6 метрів, ширина -0,8 метра, висота - 1,25 метра 

3. Потужність двигуна - 6 кінських сил. 

4. Паливо - бензин АІ-92. 

5. Розхід бензину 2 літра на годину. 

6. Об'ем бака - 4 літра. 

7. Максимальная (транспортна) швидкість - 4,7 км / год. 

8. Робоча швидкість при гасінні пожежі - 1,4-1,8 км / год.  в залежності від структури ґрунту, 

пересіченості місцевості. 

9. Продуктивність - висока. Двоє людей (оператор грунтомета і помічник) з грунтометом 

можуть зупинити поширення пожежі, наприклад, площею 10 га, що має периметр 2200 метрів, 

проводячи гасіння кромки і одночасно прокладаючи мінералізовану смугу, не більше ніж за 

2:00 (2,2 км: 1,4 км / год. = 1,57 години). Ефект від застосування грунтомета для гасіння 

лісових пожеж помітний неозброєним оком. 

10. Ширина закидання кромки пожежі ґрунтом - 2 метри. 

11. Ширина мінералізованої смуги - 0,64 м 

12. Глубина мінералізованої смуги - 0,09 м. 

13. Мінімально вузький простір між двома деревами, яке може подолати грунтомет - 1 метр. 

14. Додаткова корисна функція грунтомета: 

- в місцях з високою пожежонебезпекою за допомогою грунтомета є можливість 

заздалегідь прокладати в профілактичних цілях мінералізовані протипожежні смуги; 

- при верховій пожежі його можна буде використовувати для швидкої прокладки 

загороджувальної смуги, від якого будуть пускати зустрічний вогонь проти верхової 

пожежі. Але думається, при використанні грунтометра  не дійде до верхових пожеж. Всі 

осередки пожеж можна буде ліквідувати в зародку [4]. 

 Отже, використання грунтомета для гасіння неглибоких торф'яних пожеж є дуже 

ефективний і дешевий спосіб. 
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