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Постановка проблеми. Одним з основних показників тактичних 

можливостей підрозділів при встановленні пожежно-рятувальних ав-
томобілів (ПРА) на джерела водопостачання є гранична відстань пода-
вання засобів ліквідації НС з використанням різноманітними речовин 
(для захисту аварійного обладнання, осадження хмари отруйних речо-
вин, гасіння пожеж та інших НС). 

Порядок визначення даного показника носить достатньо загаль-
ний характер, що дає не зовсім коректні результати які впливають на 
безперервність подавання необхідних технічних засобів.  

Даний показник, також є важливим елементом у методиці розра-
хунку сил та засобів для проведення аварійно-рятувальних робіт, 
пов’язаних з вибухами та пожежами, тому його вірне визначення впли-
ває на кінцевий результат, а саме – визначення потрібної кількості тех-
нічних засобів для ліквідації НС. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Граничною відстанню 
подавання засобів ліквідації аварій і пожеж є максимальна довжина ма-
гістральної рукавної лінії від ПРА, встановленого на джерело водопо-
стачання, до розгалуження на місці НС або до позицій рятувальників, 
якщо розгалуження не встановлюють. 

Залежно від обстановки на місці проведення аварійно-
рятувальних робіт (АРР) керівник ліквідації НС повинен забезпечити 
найбільш ефективне використання  спеціальної аварійно-рятувальної 
та пожежної техніки і безперебійну подачу спеціальних та вогнегасних 
речовин до місця АРР, на підставі тактичних можливостей подавання 
засобів ліквідації аварій і пожеж від ПРА встановлених на джерела во-
допостачання на визначенні відстані [1]. 
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У [2-4] визначення граничної відстані, а в подальшому і кількості 
ПРА, що встановлюються на джерела водопостачання  залежить від  ви-
ду аварійно-рятувальної та пожежно-рятувальної техніки і обладнання, 
умов ліквідації НС та ґрунтуються: по перше - на особистому досвіді 
керівництва ліквідації НС; по друге - використанням недостатньо корек-
тних таблиць, графіків, тактичних експонометрів та аналітичних виразів.  

Постановка завдання та його вирішення. Для визначення да-
ного параметру потрібно застосовувати методику аналітичного розра-
хунку з урахуванням тактико-технічних показників основних та спеці-
альних ПРА, обладнання та особливостей прокладання магістральних 
рукавних ліній (по рівній місцевості, на висоти будівель і споруд, відк-
ритих технологічних установок у підвали та підземні споруди) [5]. 

Визначають граничну відстань подавання засобів ліквідації ава-
рій і пожеж від ПРА установленого на джерело водопостачання до по-
зиції технічних приладів ліквідації НС залежно від напору на насосі 
ПРА, підйому або спуску місцевості на шляхах прокладання магістра-
льних ліній, підйому або спуску та напору біля технічних приладів, ти-
пу рукавів та обраної схеми оперативного розгортання.  

Після визначення схеми оперативного розгортання (рис. 1) необ-
хідно перевірити можливість подавання засобів ліквідації аварій і по-
жеж по ній до місця НС.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Схема оперативного розгортання для визначення граничної від-
стані подавання засобів ліквідації аварій і пожеж 

 
Для цього визначають граничну відстань в рукавах за формулою 
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технічного приладу подавання спеціальних речовин, води, тощо, м вод. 
ст., (якщо технічні засоби подають через розгалуження, доцільно в цих 
випадках приймати замість прН  напір біля розгалуження ( рН ), який 

дорівнює Нр = Нпр + 10 м вод. ст.); мZ , прZ  –  найбільша висота підйо-
му (+), або спуску (–) відповідно місцевості та приладів та місці поже-
жі, м; 20 – стандартна довжина одного пожежного рукава, м; рукS  – гі-
дравлічний опір одного напірного рукава довжиною 20 м, приймають 
за табл. 1, залежно від типу та діаметру рукавів; Q  – витрата спеціаль-
ної або вогнегасної речовини, що подається однією магістральною лі-
нією, л/с (якщо від одного ПРА прокладено дві магістральні лінії 
приймають витрату за однією найбільш завантаженою лінією (рис. 1), 
коли до одного лафетного ствола по двох рукавних лініях (рис. 2), 
приймають половину витрати спеціальної або вогнегасної речовини від 
нього, тобто 2QЛаф . 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Схема оперативного розгортання для визначення граничної від-
стані подавання лафетного ствола на ліквідацію аварії або пожежі 

 
Табл. 1. Опір одного напірного рукава довжиною 20 м 
Вид рукава Діаметр рукавів, мм 

51 66 77 89 110 150 
прогумовані  0,15 0,035 0,015 0,004 0,02 0,00046
непрогумовані 0,3 0,077 0,03 - - - 

 
Граничну відстань подавання засобів ліквідації аварій і пожеж по 

місцевості визначають за формулою 
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Можливу відстань установки ПРА який подає спеціальні засоби 
для ліквідації аварійної ситуації пов’язаної з вибухами і пожежами у 
резервуарах (РВС) та відкритих технологічних установках (ВТУ) слід 
визначати за формулою 
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де місц
грL  – гранична відстань установки ПРА, м; нН  – максимальний 

робочий напір на насосі ПА, приймають у межах 90...100 м вод. ст.; 
ГПС(СПП)Н  – напір перед пінним приладом гасіння, приймають 60…80 м 

вод. ст.; ГПС(СПП)Z  – висота на якій працює технічний прилад гасіння, м; 
2

рукQS  – втрата напору в одному напірному рукаві довжиною 20 м, м 
вод. ст.; 16,7 – показник відстані на місцевості при прокладці одного 
пожежного рукава довжиною 20 м, (20 / 1,2 = 16,7).  

При використанні усіх типів пінопідіймачів необхідно визначати 
максимально можливу відстань ( місц

грL ) для отримання якісної піни [6]. На-
пір на насосі ПРА не повинен перевищувати значення робочого напору. 

Висновки. Граничну відстань, яка одержана розрахунковим шля-
хом, порівнюють з фактичною відстанню від джерела водопостачання 
до місця НС ( факL ) і оцінюють можливість подавання засобів ліквідації 
аварій і пожеж за обраною схемою оперативного розгортання. Якщо 

грL  ≥ факL , прийнята схема оперативного розгортання забезпечить 

безперебійну подачу необхідних речовин, а якщо грL < факL , то за цією 
схемою забезпечити подачу засобів ліквідації аварій і пожеж не мож-
ливо. В останньому випадку необхідно застосувати іншу схему опера-
тивного розгортання, зменшити кількість технічних приладів або вико-
ристовувати прилади подавання з меншими витратами. 

Якщо обрана схема оперативного розгортання була із однієї магіст-
ральної лінії, то при наявності пожежних рукавів доцільно не змінювати 
кількість передбачених приборів подавання спеціальних та вогнегасних 
речовин, а забезпечити роботу шляхом їх подавання по двох магістраль-
них рукавних лініях. В цих умовах грL  можна збільшити до 4-х разів.  
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Порядок определения предельного расстояния подачи средств 

ликвидации аварий и пожаров от основных и специальных пожарно-
спасательных машин 

Представлен порядок определения предельного расстояния подачи средств 
ликвидации аварий и пожаров с учетом выбранных схем оперативного 
развертывания, технических требований применения основных, специальных 
машин и оборудования при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова: предельное расстояние, средства ликвидации аварий и 
пожаров, специальные, пожарно-спасательные, нормативные показатели, напорные 
рукава. 

 
Y.N. Senchyкhin, V.V. Sirovoy 
Order of determination of maximum distance of serve of facilities to 

liquidation of accidents and fires from basic and special fire-rescue machines 
The order of determination of maximum distance of serve of facilities to 

liquidation of accidents and fires is presented taking into account the chosen charts of 
operative development, technical requirements of application of basic, special machines 
and equipment at liquidation of emergencies. 

Keywords: maximum distance, facilities of liquidation of accidents and fires, 
special, fire-rescue, normative indexes, pressure sleeves. 

 


