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пожежної тактикита аварійно-рятувальних робіт 
 

Ефективність ліквідації пожеж в задимлених та   загазованих примі- 
щеннях та проведення аварійно-рятувальних робіт значною мірою залежить 
від продуктивності, швидкості оперативного розгортання пожежно- 
технічного обладнання, одним з видів якого є переносний вісьовий пожеж- 
ний димовсмоктувач. Аналіз тактико-технічних характеристик, конструкти- 
вних рішень димовсмоктувачів, які є на озброєнні оперативно-рятувальної 
служби ДСНС України, свідчить, що вони не здатні забезпечити швидке 
осадження продуктів горіння та зниження температури в приміщеннях, що 
ускладнює ведення оперативних дій ланками газодимозахисної служби (далі 
ГДЗС) та наражає на небезпеку особовий склад ДСНС України та призво- 
дить до збільшення часу гасіння пожеж, а відповідно до значних матеріаль- 
них втрат, та загибелі людей. 



 
Усунення цих та інших недоліків наявних димовсмоктувачів немож- 

ливе без обґрунтування параметрів та реалізації нових конструктивних рі- 
шень. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності бу- 
ло створено пристрій, на базі вісьового пожежного димовсмоктувача, який 
подаватиме в задимлене приміщення повітряно-водяний струмінь для оса- 
дження продуктів горіння, зниження температури та збільшення видимості 
в задимлених приміщеннях (рис. 1.). [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Пристрій для осадження продуктів горіння на базі вісьового пожеж- 
ного димовсмоктувача: 

а) загальний вигляд пристрою на базі ДПЕ-7; б) вигляд пристрою з  однією 
насадкою на базі ДП-10; в) вигляд пристрою з трьома насадками 

Випробовування відбувалося згідно з планом експерименту: за допо- 
могою димовсмоктувача ДПЕ-7 було випробувано пристрій для осадження 
продуктів горіння, зниження температури та покращення видимості в зади- 
млених приміщеннях. [2] 

Основною метою проведення експериментальних досліджень було: 
визначення зниження температури в приміщенні під час застосування прис- 
трою (°С); визначення видимості в задимлених приміщеннях (м); 

Досліди полягали у проведенні п’яти етапів випробувань, на кожному 
з яких здійснювались заміри температури в задимленому приміщенні (рис. 
2), а також заміри видимості за допомогою групового ліхтаря з лампочкою 
21 Вт (рис. 3). 
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Рис. 2 Динаміка  міни видимості під час осадження 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

. з продуктів горіння 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Термограма зміни температури 

 
З рис. 2 та рис. 3 бачимо, що запропонований пристрій є ефективний 

для осадження продуктів горіння в об’ємних приміщеннях. Розроблено спо- 
сіб заповнення задимленого простору закритих приміщень краплинами роз- 
пиленої води за допомогою однієї, двох та трьох насадок розпилювачів з 
середнім діаметром краплин 140 мкм, який має перевагу над застосовувани- 
ми досі способами, для яких характерне використання димовсмоктувачів та 
стволів для подачі розпиленої води. 
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