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Корисна модель належить до судових пристроїв пожежних суден та може бути використана 
як засіб активного управління судном для маневрування в умовах вузьких акваторій, міських 
каналів, стоянок човнів тощо під час гасіння пожежі. 

Відомі судові підрулюючі пристрої [1-2], які являють собою стаціонарну або висувну 
гвинторульову колону з механічним, гідравлічним або електричним приводом, розміщеним в 5 
поворотному корпусі з шарнірним механізмом, що дозволяє обертатися навколо вертикальної 
осі на 360°. Тяговий гребний гвинт розміщений на торцевій площині або всередині проточної 
частини каналу гвинторульової колони. 

Недоліками судових підрулюючих систем такого типу є необхідність встановлення 
додаткової енергетичної установки, а також значні габаритні розміри та вага, які не дозоляють 10 
використовувати їх на пожежних судах через збільшення осадки, складність конструкції та 
технічного обслуговування. 

Відома судова підрулююча система пожежних суден [3-4], яка створює тягові зусилля в двох 
протилежних напрямках, перпендикулярних осі судна, яка складається з одного або більше 
гребних гвинтів, встановлених в поперечних гідроканалах, що проходять через корпус судна. 15 

Недоліками даних судових підрулюючих систем є складність технічного обслуговування та 
необхідність встановлення додаткової енергетичної установки для їх живлення. 

Найбільш близькою за суттю та вибраного нами за прототип є судова підрулююча система 
[5], що складаються з енергетичної установки, насосної установки, трубопровідної арматури та 
випускних сопел, що встановлені в корпусі судна. Підрулюючи зусилля виникають за рахунок 20 
реактивної сили потоків води, що виходить з сопел, розміщених в корпусі судна. 

Недоліками даної судової підрулюючої системи є необхідність встановлення додаткових 
енергетичної та насосної установок для забезпечення її роботи. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення підрулюючої системи 
пожежного судна, у якій нове застосування його існуючих елементів конструкції забезпечить її 25 
спрощення, зменшення вартості та високу маневреність судна під час гасіння пожежі зі 
збереженням малої осадки. 

Поставлена задача вирішується за рахунок того, що в підрулюючій системі пожежного 
судна, що складається з трубопровідної арматури уздовж бортів та випускних сопел, що 
встановлені в корпусі судна, новим є те, що як рушій використовується штатний пожежний 30 
насос пожежного судна. 

Використання штатного пожежного насоса дає змогу відмовитись від встановлення 
додаткової енергетичної та насосної установки, а отже дозволяє спростити конструкцію та 
зменшити вартість пожежного судна. 

На фіг. 1 представлена схема підрулюючої системи пожежного судна, де: 1 - пожежний 35 
насос; 2 - трубопровідна арматура; 3 - запірна трубопровідна арматура з дистанційним 
керування; 4 - рульовий комплекс; 5 - випускні водяні сопла; 6 - корпус пожежного судна. 

Підрулююча система пожежного судна складається з пожежного насоса 1, трубопровідної 
арматури 2, запірної трубопровідної арматуру з дистанційним керування 3, якою управляє 
рульовий комплекс 4, та випускних водяних сопел 5, встановлених в корпусі 6 пожежного судна. 40 

Підрулююча система пожежного судна працює наступним чином. При необхідності 
проведення маневрування в умовах обмеженого фарватеру під час гасіння пожежі за 
допомогою рульового комплексу 4 здійснюється керування пожежним насосом 1 та запірною 
трубопровідною арматурою 3, внаслідок чого потік води спрямовується через трубопровідну 
арматуру 2 до сопел 5, встановлених в корпусі 6. Реактивна сила потоків води створює 45 
підрулюючі зусилля у необхідних напрямках та забезпечує маневреність пожежного судна. 

Таким чином, запропонована підрулююча система дозволяє пожежному судну досягати 
високої маневреності під час гасіння пожежі зі збереженням малої осадки, зменшення його 
вартості і ваги за рахунок спрощення своєї конструкції і відсутності необхідності встановлення 
додаткової енергетичної та насосної установки. 50 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 5 
Підрулююча система маломірного пожежного судна, що складається з трубопровідної арматури 
уздовж бортів та випускних сопел, що встановлені в корпусі судна, яка відрізняється тим, що 
як рушій використовується штатний пожежний насос маломірного пожежного судна. 
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