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ВИЗНАЧЕННЯ ВОГНЕГАСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНЕРТНОЇ ПІНИ 
 
Основною метою роботи є визначення ефективності гасіння різними вогнегасними речовинами, в 

даному випадку інертною пінною, в закритих об’ємах. Для порівняння ефективності гасіння різноманітних 
пожеж в закритих об'ємах в Львівському державному університеті БЖД створена установка визначення 
ефективності гасіння (рис. 1). Леткі продукти згорання, після вмикання вентилятора 4 (швидкість роботи 
якого регулюється), потрапляють в холодильник 3, в якому охолоджуються. Охолоджені до температури 80 
°С леткі продукти згорання потрапляють в нагнітальний трубопровід і трубопровід для викиду в атмосферу 
5. 

 

 
 

Рис.1. Установка визначення ефективності гасіння різними вогнегасними речовинами в  закритих об’ємах 
класу «А», «В», «Е»: 

1 – камера згорання випробувальної установки, 2 – всмоктувальний трубопровід, 3 – холодильник, 4 – 
вентилятор, 5 – трубопровід для з’єднання з атмосферою, 6 –  напірний трубопровід, 7- генератор піни,  8 

– трубопровід для подачі розчину ПУ, 9 – балон для зберігання розчину ПУ, 10 – редуктор,  11 – балон зі 
стисненим повітрям (інертним газом), Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, Т7, Т8  – термопари, 13.1– 13.3 – отвори для 

відбору проб 
 

Для проведення рециркуляції чи гасіння піною закривається вихід в атмосферу шиберною засувкою 
з’єднувального трубопроводу 5, на якій є позначки для регулювання кількості видалених газів (100%, 75% і 
50%). Для подачі піни до камери згорання відкривається балон з повітрям 11, витіснений розчин 
піноутворювача потрапляє до генератора піни. Температура в камері згорання не менше 400 °С. Кабельна 
продукція розміщується на поличках на висоті 10, 20, 30 см від нижнього рівня камери. В камеру згорання 
завантажують до 20 кг кабельної продукції (за необхідності це може бути деревина, горючі рідини і т.ін.). 
Перед завантаженням кабелів камера прогрівається газовим пальником 15-20 хвилин. Підпалюють кабельну 
лінію протягом 5 хв газовим пальником, з довжиною полум’я 15 см у трьох місцях до стійкого видимого 
горіння, при відкритих засувках камери та видаленням продуктів горіння в атмосферу. Аналіз продуктів 
згорання проводимо на хроматографі "Хром-5".  

 



Рис.2. Термограма зміни температури при гасінні піною 
 

Також цю установку можна використовувати для визначення вогнегасної ефективності тонко-
розпиленої води, аерозолю, вогнегасних порошків, вуглекислого газу. 

Висновки 
1. В першу хвилину гасіння інертною піною при подачі у нижню частину камери знизу знижується 

максимальна температура на 300 ºС, при гасінні рециркуляцією на 143 ºС. 
2. Довший час в процесі гасіння інертною піною зберігається високий відсоток СО2, що сприяє 

інертизації середовища. 
3. Подачу піни треба здійснювати не зважаючи на зникнення полум’яного горіння та продовжувати 

до зниження температури нижче 150 оС в зоні горіння,  а це більше 3  хвилин,  що запобігає повторному 
спалаху. 

4. Для отримання більш достовірних результатів, які б можна було впровадити в практику необхідно 
провести полігонні випробування. 

5. Установка дає можливість імітувати пожежу та її гасіння різними вогнегасними речовинами. 
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