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Експериментально визначено показник вогнегасної здатності на лабо-
раторному вогнище класу А. Встановлено, як впливає кратність та кі-
лькість піноутворювача на вогнегасну ефективність компресійної піни. 
Отримані залежності, які дозволили вивчити, який вплив має структура 
піни та концентрація піноутворювача на вогнегасну ефективність ком-
пресійної піни під час твердих горючих речовин. 
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Постановка проблеми. Відомо, що складовими піни є повітря, вода 
та піноутворювач. Структуру компресійної піни, а саме співвідношення 
повітряної та рідкої фази, визначає її кратність. В свою чергу з експериме-
нтальних досліджень [1] встановлено, що від кратності піни залежать на-
ступні ії властивості: стійкість, дисперсність і однорідність. Отже від стру-
ктури піни залежить її вогнегасна ефективність. З проведеного аналізу [2] 
з’ясовано, що кожен з відомих світових виробників установок пожежога-
сіння компресійною піною пропонує різні співвідношення рідкої та повіт-
ряної фаз, вміст піноутворювача та робочий діапазон кратності. 

На шляху ефективного застосування компресійної піни постає 
проблема, що полягає у відсутності теоретичного підходу та практичних 
досліджень, які науково обґрунтовують вплив зміни структури та кіль-
кості піноутворювача в компресійній піні на іі вогнегасну ефективність.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Найбільша кількість 
відомих досліджень присвячено використанню компресійної піни для га-
сіння рідких горючих речовин. Так, у роботі [3] оцінювалась вогнегасна 
ефективність системи подачі компресійної піни при різних співвідношен-
ня кількості стисненого повітря і водного розчину піноутворювача для 
гасіння пожеж рідких горючих речовин. У дослідженні [4] порівнювалась 
ефективність гасіння пожеж рідких горючих речовин з використанням 
піноутворювачів класу А (змочувачі) і AFFF (плівкоутворюючий) в сис-
темах компресійної і повітряно-механічної піни. У роботі [5] вивчено 
вплив типу пінних бульбашок системи СAFS на час гасіння пожежі. Як 
джерело загорання використовували бензин. Виділено три типи пінних 
бульбашок: мокрі, середні та сухі. Щодо застосування компресійної піні 
для гасіння твердих горючих речовини, то в дослідженні [6] проведено 
порівняння ефективності гасіння таких пожеж компресійною піною та 
повітряно-механічною піною низької кратності. Ряд досліджень було 
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спрямовано на пошук оптимальних способів змішування компонентів в 
системах для подачі компресійної піни. Так, у роботах [7] проаналізовано 
існуючи способи вводу повітря в камеру змішування CAFS. В роботі [8] 
проведені дослідження, щодо визначення ефективності компресійної піни 
під час гасіння твердих горючих речовин, за показником ефективності га-
сіння. Встановлено, що при співвідношенні повітря-розчин піноутворю-
вача 25 до 1, піна має найбільшу вогнегасну ефективність. 

Авторами в роботі [1] вивчалися властивості компресійної піни, 
такі як її стійкість, дисперсність та однорідність. Визначено, що для 
компресійної піни більшої кратності має місце і більша її стійкість. Та-
кож зі збільшенням кратності відбувається зменшення розміру пінної 
бульбашки, що призводить до збільшення часу її існування, наслідком 
чого є утворення високодисперсної стійкої піни. Виходячи з аналізу, 
вплив структури компресійної піни на її вогнегасну ефективність під час 
гасіння твердих горючих речовин вивчені недостатньо повно, зокрема 
влив кратності піни та кількість піноутворювача у розчині. 

Постановка завдання та його вирішення. Метою роботи є оцінка 
ефективності компресійної піни на лабораторних вогнищах класу А за 
показником вогнегасної здатності. 

Для визначення вогнегасної ефективності компресійної піни вико-
ристовували показник вогнегасної здатності Пв.з. [9–10]. При гасінні тве-
рдих горючих речовин цей показник визначається масою вогнегасної 

речовини m, що припадає на одиницю площі модельного вогнища по-

жежі S, достатньої для впевненого гасіння в ньому в умовах стандартно-
го експерименту. 

Як модельне вогнище пожежі класу А був вибраний штабель з 32 
брусків розміром (20×20×150) мм, укладених в 8 шарів по 4 бруски в 
кожному. Відстань між брусками у ряді 20 мм. Загальна площа брусків 
складає 0,41 м

2
. Відкрита поверхня горіння модельного вогнища (за від-

німанням площ перекриття брусків) складає 0,32 м
2
. Це модельне вог-

нище пожежі класу А широко використовується при лабораторних ви-
значеннях показника вогнегасної здатності різних вогнегасних засобів 
[11–15]. Порядок проведення випробувань описаний у роботі [8]. В 
табл. 1 наведені отримані результати експерименту. 

 
Табл. 1. Результати експерименту 

 
N 

 Р,% маса розчину mр, кг 

х1 х2 
1 2 3 

m  
1 2 m3 

1 15 4 1,03 0,96 0,98 0,99 

2 25 4 0,73 0,68 0,75 0,72 

3 15 6 0,8 0,76 0,825 0,795 

4 25 6 0,625 0,675 0,635 0,645 

5 15 5 0,83 0,885 0,895 0,87 
6 25 5 0,745 0,65 0,69 0,695 

7 20 4 0,935 0,87 0,88 0,895 
8 20 6 0,805 0,74 0,75 0,765 

9 20 5 0,865 0,81 0,83 0,835 
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Наступним кроком було розраховано значення показника вогнега-
сної здатності ..ЗВП , для кожної серії дослідів. Результати розрахунків 

..ЗВП  наведено в табл. 2. 

 
Табл. 2. Результати розрахунків показника вогнегасної здатності 

N, досліду К, кратність Р, % m, кг S, м
2
 ..ЗВП , г/м

2 

1 15 4 0,99 

32 

3094 

2 25 4 0,72 2250 

3 15 6 0,795 2484 

4 25 6 0,645 2016 

5 15 5 0,87 2719 

6 25 5 0,695 2172 

7 20 4 0,895 2797 

8 20 6 0,765 2391 

9 20 
 

5 0,835 2609 

 
На рис. 1 наведена поверхня відгуку, яка описує залежність впливу 

кратності та кількості ПУ на показник вогнегасної здатності компресій-
ної піни. 

 

 
 
Рис. 1. Поверхня відгуку показника вогнегасної здатності від кратності комп-

ресійної піни та концентрації піноутворювача у розчині з водою 
 

Поверхня відгуку зображена на рис. 1 описує залежність показника 
вогнегасної здатності Пв.з , від двох чинників, таких як кратність К кількість 
піноутворювача Р. Аналізуючи графік, найвища вогнегасної ефективність, 
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за показником вогнегасної здатності спостерігається при використанні піни 
кратністю 25 і концентрацією піноутворювача в розчині 6%. При зниженні 
кратності до 15 та концентрації ПУ до 4% вогнегасна ефективності піни 
зменшується практично в 1,5 рази, це свідчить про негативний вплив низь-
кої кількості піноутворювача Р та низької кратності піни К на вогнегасну 
ефективність в цілому. Рівняння регресії, яке описує дану залежність пред-
ставлено на формулі (1) 
 

 ПВ.З = 4599,1+73,1*К-637,67*Р-5,7267*К
2
 +18,8*К*Р+5,33*Р

2
. (1) 

 
Висновки. Проведено експериментальні дослідження та визначено 

ефективність компресійної піни за показником вогнегасної здатності. 
Визначено, що кратність піни істотньо впливає на вогнегасну ефектив-
ність. Так, збільшення кратності піни з 15 до 20 призводить до підви-
щення ефективності гасіння на 21%, а з 20 до 25 – до 10%. При цьому 
для розчину з 6% вмістом ПУ підвищення ефективності гасіння для піни 
кратністю 25 не спостерігається, що добре корелюється з результатами, 
отриманими в [1] та вказує на те, що ПУ необхідно використовувати ві-
дповідно до рекомендацій виробника у співвідношенні 6/94. Отримано 
регресійну залежність, за допомогою якої можна порівняти показник во-
гнегасної компресійної піни в залежності від її структури та вмісту ПУ у 
розчині. 
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Определение показателя огнетушащей способности компрессионной пены 
Экспериментально определено показатель огнетушащей способности на ла-

бораторном очаге пожара класса А. Установлено, как влияет кратность и количество 
пенообразователя на огнетушащее эффективность компрессионной пены. Получен-
ные зависимости, которые позволили изучить, какое влияние имеет структура пены 
и концентрация пенообразователя на эффективность компрессионной пены при ту-
шении твердых горючих веществ. 

Ключевые слова: пожаротушение, компрессионная пена, показатель огне-
тушашей способности, твердые горючие вещества, пожар класса А. 

 
S. Shakhov, S. Vinogradov, А. Kodryk, O. Titenko, S. Shakhov 
Determination of the fire extinguishing ability of compression foam 
The fire extinguishing ability indicator was experimentally determined at the labor-

atory fire site of a Class A fire. It has been established how the multiplicity and quantity of 
foaming agent affects the fire extinguishing efficiency of compression foam. The obtained 
dependences, which made it possible to study what effect the structure of the foam and the 
concentration of the foaming agent have on the effectiveness of compression foam when 
extinguishing solid combustible substances. 

Keywords: fire extinguishing, compression foam, rate of fire extinguishing ability, 
solid combustible substances, class A fire. 


