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Корисна модель належить до пожежогасіння, а саме стосується способів гасіння пожеж з 
використанням капсули з вогнегасними речовинами, оболонка якої може заповнюватись 
різними вогнегасними речовинами, призначена для локалізації і дистанційного гасіння пожеж 
різного класу. 

Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб доставки вогнегасного елемента в 5 

осередок пожежі [1], який полягає в тому, що вогнегасна речовина герметично розміщена в 
капсулі сферичної форми, яка виконана із желатину, і доставляється в осередок пожежі за 
допомогою пневматичного пристрою, що являє собою пневматичний автоматичний маркер. 
Руйнування оболонки капсули виникає при зіткненні з об'єктом, що горить. Недоліком цього 
способу є дальність доставки вогнегасного елемента, яка обмежена 100 метрами, що зменшує 10 

спектр використання способу при локалізації і гасінні осередків ландшафтних пожеж, та 
необхідність закупівлі пневматичних маркерів для здійснення способу доставки. 

В основу корисної моделі поставлена задача підвищити дальність доставки вогнегасних 
речовин в осередок пожежі та знизити вартість здійснення способу доставки за рахунок 
використання оснащення, що знаходиться на озброєнні підрозділів ДСНС України. 15 

Поставлена задача вирішується тим, що у способі доставки вогнегасного елемента в 
осередок пожежі, при якому вогнегасна речовина герметично розміщується в капсулі сферичної 
форми і доставляєтеся в осередок пожежі за допомогою пневматичного пристрою, при цьому 
руйнування оболонки капсули відбувається при зіткненні з об'єктом, що горить, згідно з 
корисною моделлю, як пневматичний пристрій використовується імпульсний вогнегасник 20 

ТАЙФУН-10. 
Використання штатної одиниці протипожежного оснащення дозволяє знизити витрати на 

здійснення способу вогнегасного елемента в осередок пожежі через відсутність необхідності 
закупівлі додаткового оснащення. 

Авторами проведено експериментальні дослідження дальності подачі вогнегасного 25 

елемента сферичної форми діаметром 68 мм із використанням імпульсного вогнегасника 
ТАЙФУН-10. Результати експериментів наведено на кресленні, на якому зображений графік 
залежності дальності доставки вогнегасного елемента в капсулі від кута нахилу ствола. Тиск в 
вогнегаснику складав 2,4 МПа, а максимальна дальність подачі склала до 200 м. 

Спосіб доставки вогнегасного елемента в осередок пожежі здійснюють наступним чином. 30 

Імпульсний вогнегасник ТАЙФУН-10 удосконалюють шляхом відключення водяної магістралі та 
зняття балона з водою. Капсулу сферичної форми заправляють вогнегасною речовиною та 
розміщують всередині ствола ТАЙФУН-10. Далі встановлюють необхідний кут нахилу ствола, 
відкривають балон зі стисненим повітрям і натискають спусковий гачок. Капсула підлітає до 
осередку пожежі, розбивається та здійснює вогнегасну дію. 35 

Таким чином, використання запропонованого способу доставки дозволяє підвищити 
ефективність гасіння пожеж при використанні штатного пожежно-технічного оснащення 
протипожежних підрозділів. 
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Спосіб доставки вогнегасного елемента в осередок пожежі, при якому вогнегасну речовину 
герметично розміщують в капсулі сферичної форми і доставляють в осередок пожежі за 
допомогою пневматичного пристрою, при цьому руйнування оболонки капсули відбувається при 
зіткненні з об'єктом, що горить, який відрізняється тим, що як пневматичний пристрій 50 

використовують імпульсний вогнегасник ТАЙФУН-10. 
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