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В роботі проведені експериментальні дослідження водяного аерозолю, 
що створюється установкою пожежогасіння періодично-імпульсної дії. 
При проведені досліджень визначалася довжина та висота розповсю-
дження струменя водяного аерозолю, витрата води з установки при її 
формуванні, а також осідання крапель води на земну поверхню. Отри-
мані результати дозволили визначити сферу застосування установки 
пожежогасіння періодично-імпульсної дії. 
 
Ключові слова: водяний аерозоль, установка пожежогасіння періоди-
чно-імпульсної дії , гасіння пожежі, технічні засоби. 

 

Постановка проблеми. Для виконання основного оперативного 
завдання особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів (далі – 
ПРП) використовуються технічні засоби за допомогою яких здійснюють 
гасіння пожежі [1]. Вид та параметри пожежно-технічного обладнання, 
яке використовується для гасіння пожеж в житлових будівлях залежить 
насамперед від тактико-технічної характеристики пожежно-рятувальних 
автомобілів (далі – ПРА) (продуктивності насосу, комплектації, кількості 
та виду пожежних рукавів, стволів, тощо), призначення будівлі, 
геометричних параметрів пожежі, оснащення особового складу ПРП 
засобами індивідуального захисту органів дихання (далі – ЗІЗОД). Це все 
впливає на ефективність проведення оперативних дій особовим складом 
ПРП при гасінні пожеж [2, 3]. Також в житлових будівлях для гасіння 
пожежі встановлюються автоматичні системи пожежогасіння [4], які 
працюють без втручання людини. Але встановлення цих систем потребує 
значних витрат. Враховуючі технічні засоби, які використовуються для 
гасіння пожеж та той розвиток сфери будівництва. Можна сказати, що 
функціональність, вид та призначення будівель буде основним 
показником при виборі вогнегасної речовини та її подачі в осередок 
пожежі за допомогою технічних засобів пожежогасіння. Таким чином 
удосконалення технічних засобів пожежогасіння для отримання нових 
вогнегасних речовин є проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи переносні 
пожежні стволи [2], які подаються від пожежно-рятувальних автомобілів 
можна зазначити, що їх тактико-технічна характеристика буде залежати 
насамперед від продуктивності насосу, запасу вогнегасної речовини, кі-
лькості пожежних рукавів та оснащеності особового складу ПРП. Також 
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не можна не сказати про зниження ефективності гасіння за рахунок по-
давання в осередок пожежі суцільних або розпилених струменів із роз-
міром крапель біля 200–600 мкм [5]. Чим значно зменшується ефектив-
ність використання переносних пожежних стволів за рахунок збільшен-
ня витрати вогнегасної речовини та суттєве зростання побічних збитків 
від пожежі. В країнах Європейського Союзу під час гасіння пожеж най-
частіше застосовують стволи розпилювачі високого тиску [6, 7]. Реалі-
зація цих стволів потребує постійного вододжерела, насосів високого 
тиску, а дисперсність крапель води складає близько 150–300 мкм.  

Розглядаючи системи протипожежного захисту, а саме автоматич-
ні системи пожежогасіння та пожежні кран-комплекти якими обладну-
ються будівлі та споруди. Так, в роботі [8] представлена стаціонарна си-
стема гасіння пожежі дрібнорозпиленим водяним струменем, яка скла-
дається зі зрошувачів, насосу, трубопроводу та ємності з водою. Встано-
влення зрошувачів потребує проведення додаткового розрахунку для за-
хисту усього приміщення, а також обмежений об’єм вогнегасних речо-
вин. В роботі [9] застосовують відомі системи пожежогасіння FFFS, але 
використання цих систем вимагає проведення спеціальних робіт з прое-
ктування, монтажу, експлуатації та технічного обслуговування, що пот-
ребує залучення значних коштів. 

Пожежні кран-комплекти представляють протипожежний при-
стрій, який складається з трубопроводу, що забезпечує постачання води, 
ручного вхідного запірного вентиля, пожежного рукава та ствола [10, 
11]. Використання пожежних кран-комплектів для гасіння пожежі до-
цільно тільки на початковому етапі розвитку пожежі. При подальшому 
їх використанні особовий склад ПРП повинен бути забезпечений ЗІЗОД.  

Розглянуті технічні засоби та системи протипожежного захисту, які 
застосовують для гасіння пожеж в будівлях та спорудах не в повній мірі 
можуть забезпечити гасіння пожежі за короткий час, тому необхідно 
працювати у напрямку застосування новітньої техніки пожежогасіння. 
Враховуючи це в роботі буде розглянуто застосування установки по-
жежогасіння періодично-імпульсної дії при подачі водяного аерозолю. 

Постановка завдання та його вирішення. Метою роботи є екс-
периментальне дослідження водяного аерозолю, що створюється уста-
новкою пожежогасіння періодично-імпульсної дії.  

Експериментальні дослідження проводилися на навчальному полі-
гоні. При проведенні досліджень використовувалася установка пожежо-
гасіння періодично-імпульсної дії [12], загальний вид якої представлено 
на рис. 1. Принцип роботи установки наведено в роботі [12]. 

Проведення експериментальних досліджень із визначення показ-
ників водяного струменя проходили в наступній послідовності. В якості 
показників визначалося довжина та висота розповсюдження струменя 
водяного аерозолю, витрата води з установки при її формуванні, а також 
осідання крапель води на земну поверхню. Дослідження проводилися на 
відкритому майданчику навчального полігону за відсутності опадів і 
швидкості вітру, що не перевищує 2 м/с та при температурі навко-
лишнього середовища 16 °C [13]. 
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Рис. 1. Загальний вид установки пожежогасіння 
 

Подача водяного аерозолю проводилося безперервно подаванням 
дрібнорозпиленого струменя водяного аерозолю при максимальної вит-
раті вогнегасної речовини. Подавання води до установки здійснювалося 
за допомогою мембранного насосу високого тиску з параметрами: робо-
ча напруга – 12 В; потужність – 80 Вт; витрата рідини – 5,5 л/хв.; робо-
чий тиск – 0,55 МПа; максимальний тиск – 0,9 МПа. Як вогнегасна ре-
човина використовувалася вода, що заливалася в пластикову квадратну 
ємність об’ємом 100 л, яка зображена на рис. 1. 

Визначення витрат води при роботі установки було здійснено 
шляхом від’єднання шлангу подачі води з насосу до ствола установки. 
Біля установки було встановлено мірну ємність об’ємом 1 л та 
здійснювалося її наповнення водою з подальшим фіксуванням часу за 
допомогою секундоміру. Під час кожного вимірювання запускався мем-
бранний насос високого тиску та через 6-8 с відбувалося наповнення 
мірної ємності водою. Визначення витрат здійснювалося п’ять разів за 
однакових умов досліджень з метою отримання достовірних результатів. 
Отримані результати досліджень оброблені за методом найменших 
квадратів і наведені в табл. 1. 

 
Табл. 1. Результати досліджень з визначення витрат води 

№ 
з/п 

Час наповнення, с 
Витрата води, 

л/хв. 
Середньоквадратична вит-

рата води, л/хв. 

1 11,0 5,45 

5,51±1,9140.9 

2 13,0 4,61 

3 9,8 6,6 

4 10,1 6,0 

5 12,2 4,9 

 

Вимірювання довжини та висоти струменя водяного аерозолю 
здійснювалося за допомогою мірної стрічки (рулетки) довжиною 20 м. 
Вимірювання проводилося від початку виходу водяного аерозолю зі 
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ствола установки до кінцевої точки його розповсюдження. Так за ре-
зультатами вимірювання довжина розповсюдження струменя водяного 
аерозолю склала 34 м, а висота відповідно 2,1 м. Поширення струменя 
водяного аерозолю зображено на рис. 2. 

 

  
Рис. 2. Результати проведення експериментальних досліджень щодо 

визначення довжини та висоти розповсюдження струменя водяного аерозолю 
 

Дослідження стану струменя водяного аерозолю та осідання кра-
пель води на земну поверхню представлено на рис. 3. 

 

  
 

  
Рис. 3. Результати проведення експериментальних досліджень щодо 

осідання крапель води на земну поверхню 

 
З фото представлених на рис. 3 видно, що на земній поверхні зоб-

ражено форму осідання крапель води під час подачі струменя водяного 
аерозолю. Встановлено, що найбільш інтенсивне осідання крапель води 
відбувається на довжині 3 метра від ствола установки. За допомогою 
мірної стрічки здійснено вимірювання цієї форми, так довжина склала 8 
м, а ширина – 1,9 м. 
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Отримані результати проведених експериментальних досліджень 

подачі водяного струменя аерозолю дозволяють визначити сферу за-

стосування установки пожежогасіння періодично-імпульсної дії. Вони 

полягають у застосуванні водяного аерозолю при гасінні внутрішніх по-

жеж в різноманітних будівлях та спорудах (висотні, житлові, громадські, 

складські будівлі, а також торгівельні, культурно-видовищні та 

дозвіллєві заклади). Крім цього, можна використовувати при ліквідації 

горіння електроустановок під напругою, музеїв і бібліотек, архівів, га-

ражів та підземних стоянок (автопаркінг), приміщень і відсіків на судах, 

машинних залів компресорних станцій, фарбувальних і сушильних ка-

мер, в тому числі, для гасіння пожеж з ЛЗР та ГР. 

Висновки. При проведенні експериментальних досліджень подачі 

водяного аерозолю за допомогою установки пожежогасіння періодично-

імпульсної дії встановлена довжина розповсюдження струменя водяного 

аерозолю, що склала 34 м, а висота – 2,1 м. Також визначено, що 

найбільш інтенсивне осідання крапель води водяного аерозолю 

відбувається на довжині 3 м від ствола установки при цьому 

встановлено форму осідання з розмірами 8×1,9 м. Середньоквадратична 

витрата води при подачі водяного аерозолю склала 5,51±1,9140.9 л/хв. 

Результати проведених досліджень дозволяють визначити сферу 

застосування установки пожежогасіння періодично-імпульсної дії. Вони 

полягають у застосуванні водяного аерозолю при гасінні внутрішніх 

пожеж в різноманітних будівлях та спорудах а також при гасінні 

електроустановок під напругою та приміщень з обертанням ЛЗР та ГР.  
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Д. П. Дубинин, К. В. Корытченко, А. А. Лисняк, Е. Н. Криворучко 

Экспериментальное исследование водяного аэрозоля создаваемого уста-

новкой пожаротушения периодически-импульсного действия 

В работе проведены экспериментальные исследования водяного аэрозоля, ко-

торый создается установкой пожаротушения периодически-импульсного действия. 

При проведении исследований определялась длина и высота распространения струи 

водяного аэрозоля, расход воды из установки при формировании, а также осаждение 

капель воды на земную поверхность. Полученные результаты позволили определить 

сферу применения установки пожаротушения периодически-импульсного действия. 

Ключевые слова: водяной аэрозоль, установка пожаротушения периодиче-

ски-импульсного действия, тушение пожара, технические средства. 
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Experimental investigation of water aerosol, created by installation of period-

ic-pulse fire 

Experimental investigations of a water aerosol created by a periodic-pulse fire ex-

tinguisher were carried out in the work. During the research, the length and height of the 

jet of water aerosol, the water flow rate from the installation during its formation, and the 

deposition of water droplets on the earth's surface were determined. The results obtained 

allowed us to determine the scope of the periodic impulse fire extinguisher. 

Keywords: water aerosol, intermittent-pulse fire extinguishing installation, fire 

fighting, technical means. 
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