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ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ СТЕНОК 

РЕЗЕРВУАРОВ И ЦИСТЕРН ОТ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЖАРА 

 

Атаманчук А.А., НУГЗУ 

НР – Савченко А.В., к.т.н., с.н.с., НУГЗУ 

 

При ликвидации пожаров в резервуарных парках и на железной дороге опера-

тивно-спасательными подразделениями, кроме тушения выполняется ряд работ, в со-

став которых обязательно входит защита аппаратуры и стенок соседних резервуаров от 

теплового излучения. Это особенно актуально при организации тушения пожаров на 

подобных объектах при недостаточном количестве сил и средств. В таком случае глав-

ной задачей аварийно-спасательных подразделений является сдерживание развития 

пожара до прибытия дополнительных сил. Решением этой проблемы может быть раз-

работка новых огнетушащих веществ и тактических приемов, которые позволят 

уменьшить необходимое количество сил и средств для ликвидации пожара на объектах 

газо-нефтеперерабатывающего комплекса и транспортной инфраструктуры. 

При тепловом воздействия на конструкции вода (даже с добавками ПАВ) не 

обеспечивает длительную защиту горючего материала. Увеличение количества воды 

подаваемой на защиту приводит лишь к дополнительным потерям и проливу. Раннее 

было установлено, что существенно уменьшить потери огнетушащего вещества при 

тушении пожаров позволяет применение гелеобразующих систем (ГОС). В отличие от 

жидкостных средств пожаротушения, ГОС практически на 100% остается на защищае-

мой поверхности. К тому же, толщину гелевой пленки при необходимости можно регу-

лировать, увеличивая ее в особо опасных местах. 

Возможность использования геля для охлаждения стенок резервуаров подтвержда-

ется результатами исследований по определению показателя коррозионной активности 

ГОС CaCl2 – Na2O·2,95 SiO2 – Н2О на стальные элементы резервуаров для нефтепродуктов. 

Значения показателя коррозионной активности ГОС и сертифицированного пе-

нообразователя ППЛВ (Универсал)-106м оказались близки, следовательно, коррозион-

ное влияние рассматриваемых ГОС на стальные элементы резервуаров для нефтепро-

дуктов сопоставимы [1]. 

Проведенный анализ свидетельствует о перспективности использования ГОС с 

целью охлаждения стенок резервуаров и цистерн с углеводородами от теплового воз-

действия пожара. Проведение дополнительных исследований, например, направленных 

на восстановление охлаждающих свойств ксерогеля, позволит разработать новые так-

тические приемы, которые сократят необходимое количество сил и средств при туше-

нии резервуаров и цистерн с углеводородами. 
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Зручним транспортом для перевезення нафти і палива є морські та річкові танке-

ри. Відомо, що нафтоперевезення у танкері, у порівнянні з залізничними, знижують ви-

трати на 10-15%, і на 40% у порівнянні з автомобільними. Практика морського судноп-

лавства знає чимало сумних прикладів, коли пожежі, що виникали на судах, які перево-

зять нафтопродукти, призводили до серйозних негативних наслідків, таких як: забруд-

нення екосистеми, масштабні матеріальні втрати, а особливо загибель людей. Прикла-

дом є аварія, що сталося 6 січня 2018 року. Танкер Sanchi під прапором Панами віз наф-

ту з Ірану до Південної Кореї, коли зіткнувся у Східно-китайському морі з вантажним 

кораблем, який перевозив зерно. Загинуло 32 людини. Танкер мав на борту 136 тисяч 

тон конденсату. 

В роботі [1] було встановлено, щоб суттєво зменшити втрати вогнегасної речо-

вини при гасінні пожежі дозволяє застосування гелеутворюючих систем (ГУС). Один з 

компонентів ГУС являє собою розчин гелеутворюючого компонента – сульфату лужно-

го металу. Другий компонент – розчин силікату. При одночасній подачі двох складів во-

ни змішуються на поверхнях, що горять або захищаються. Гель утворює на поверхні 

нетекучий вогнезахисний шар. Цей шар міцно закріплюється на вертикальних і похи-

лих поверхнях. Порівняно з рідкими речовинами пожежогасіння ГУС практично на 

100% залишається на поверхні. До цього ще й товщину гелевої плівки при необхідності 

можна регулювати, збільшуючи її в особливо небезпечних місцях.  

За результатами експериментів було встановлено, що морська вода може викори-

стовуватись в якості каталізатора гелеутворювання для бінарних гелеутворюючих сис-

тем [2]. Метою цієї публікації є обґрунтування удосконаленого методу гасіння пожеж на 

танкерах з використанням ГУС, в яких у якості каталізатора використовується морська 

вода. 
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