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1 

Корисна модель належить до способу ремонту гнучких трубопроводів та може бути 
використана для ремонту напірних пожежних рукавів (НПР). 

Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб ремонту напірних пожежних 
рукавів [1], який полягає в тому, що на місце розриву вирізають тканинну латку, яка по розміру 
повинна бути більша місця розриву в довжину на 60 міліметрів, а в ширину на 40 міліметрів, 5 

місце розриву та поверхню латки знежирюють ацетоном. Після висихання на місце, що 
ремонтується, та латку наносять 5-7 шарів клею, причому загальна товщина шарів не більше 1 
мм і кожен шар підсушується. Після підсушування останнього шару клею до місця розриву 
щільно притискається латка, рукав укладається на вулканізаційний апарат та вулканізуємо 
протягом 35-40 хвилин при температурі 130-140 °C. 10 

Недоліками вказаного способу ремонту НПР є великі працевтрати проведення ремонту та 
час ремонтування. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення відомого способу ремонту 
напірних пожежних рукавів, у якому заміна способу склеювання поверхонь дозволить зменшити 
працевтрати проведення ремонту та час ремонтування. 15 

Поставлена задача вирішується за рахунок того, що в способі ремонту напірних пожежних 
рукавів, який полягає в тому, що на місце розриву рукава, що ремонтується, наклеюють 
тканинну латку, яка за розміром повинна бути більша розриву в довжину на 60 міліметрів, а в 
ширину на 40 міліметрів, причому поверхню рукава та латку знежирюють ацетоном, висушують, 
щільно з'єднують між собою та вулканізують, згідно з корисною моделлю, між латкою та 20 

поверхнею рукава, що ремонтується, укладається прокладка з хлоринової тканини, за розміром 
однакова з розміром латки, причому хлоринова тканина попередньо змочується в ацетоні, 
температура вулканізації складає 100-120 °C, а час - 20 хвилин. 

Використання хлористої латки дозволить зменшити працевтрати та час проведення 
ремонту. 25 

Спосіб ремонту напірних пожежних рукавів здійснюється наступним чином. На місце розриву 
вирізають тканинну латку, яка по розміру повинна бути більша місця розриву в довжину на 60 
міліметрів а в ширину на 40 міліметрів, місце розриву та поверхню латки знежирить ацетоном, 
після висихання на місце, ремонту НПР вирізається латка з хлоринової тканини, яка за 
розміром однакова з розміром тканинної латки, причому хлоринова тканина попередньо 30 

змочується в ацетоні. За рахунок хімічної реакції хлоринової тканини з ацетоном, перша 
перетворюється на густу масу (желе), яка в подальшому служить як клей. Після чого до місця 
розриву щільно притискається латка, рукав укладається на вулканізаційний апарат та 
вулканізуємо протягом 20 хвилин при температурі 100-120 °C. 

Використання запропонованого способу ремонту напірних пожежних рукавів дозволить 35 

проводити швидкий ремонт НПР при зменшених працевтратах. 
Джерело інформації: 
1. Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 01.04.2013 року № 107 

"Методичні рекомендації з експлуатації та ремонту пожежних рукавів". 
 40 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Спосіб ремонту напірних пожежних рукавів, який полягає в тому, що на місце розриву рукава, 
що ремонтується, наклеюють тканинну латку, яка за розміром повинна бути більша розриву в 
довжину на 60 міліметрів, а в ширину на 40 міліметрів, причому поверхню рукава та латку 45 

знежирюють ацетоном, висушують, щільно з'єднують між собою та вулканізують, який 
відрізняється тим, що між латкою та поверхнею рукава, що ремонтується, укладається 
прокладка з хлоринової тканини, за розміром однакова з розміром латки, причому хлоринова 
тканина попередньо змочується в ацетоні, температура вулканізації складає 100-120 °C, а час - 
20 хвилин. 50 
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