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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Щорічно в Україні виникає понад 50 тисяч пожеж. 

Під час ліквідації пожеж та проведенні пожежно-рятувальних робіт, 

пожежники зазнають впливу дії небезпечних та шкідливих факторів 

(підвищена температура, теплове випромінювання, полум’я, низька 

температура, вода та поверхнево активні речовини тощо). Статистика 

засвідчує щорічні трагічні випадки загибелі і травмування працівників 

пожежно-рятувальних служб Єдиної державної системи цивільного захисту. 

За результатами проведеного аналізу встановлено, що впродовж 2007÷2016 

років під час виконання завдань за призначенням працівниками пожежно-

рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

отримано 481 травма, із них 36 – зі смертельними наслідками. Зазначений 

статистичний аналіз засвідчує недосконалу та неефективну систему 

забезпечення безпеки пожежників відповідно до вимог меморандумів та 

директив Міжнародної організації праці.   

З метою запобігання травмування та порушення здоров’я особового 

складу підрозділів пожежно-рятувальної служби (ПРС) та формувань, які 

залучаються до ліквідацій НС, в Україні діє низка вимог нормативно-

правових актів, що визначають необхідність захисту вказаних категорій 

працівників. Значних досягнень в розробці методів та способів створення 

засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) досягли такі видатні науковці, як 

Бєліков А.С., Брінклі Дж., Вілсон Н., Воробйов В.Д., Грядущий Б.А., 

Должинков А.П., Колєсніков П.А., Колесник В.Е., Колосніченко М.В., Кукин 

Г.Н., Латгес Г., Литвиненко Г.Е., Луцик Р.В., Марійчук І.П., Медведєв Е.М., 

Мичко А.А., Носов М.П., Роговин З.О., Романова В.Е., Пашковский П.С., 

Перепелкін К.Е., Семак Б.Д., Ткачук К.Н., Третьякова Л.Д., Овчаренко В.Л., 

Ходжинова М.А. 

Враховуючи специфіку умов експлуатації ЗІЗ під час ліквідації наслідків 

НС техногенного та природного характеру, та зважаючи на інтенсифікацію 

процесів сучасного виробництва до них висувають відповідні вимоги. Ці 

вимоги стосуються і конструктивного виконання та матеріалів, з яких вони 

виготовлені. Це розкриває актуальність щодо проведення відповідних 

досліджень в галузі удосконалення ЗІЗ. Від відповідного рівня захисту 

пожежника в умовах ліквідації пожеж безпосередньо залежить ефективність 

виконання ним завдань, життя та здоров’я населення. Аналіз засвідчує, що 

протипожежні формування відомств ще досі застосовують близько 50% 

малоефективного брезентового захисного одягу і лише 3% сучасного 

захисного одягу пожежника. Тому, результати  роботи, спрямовані на 

розробку і виготовлення ефективних ЗІЗ з параметрами за критеріями  

комплексного захисту пожежника в умовах впливу небезпечних, шкідливих 

виробничих факторів (НШВФ).  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано у Львівському державному університеті безпеки 

життєдіяльності. Дисертаційна робота виконувалась відповідно до Програми 

забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 р. № 870, 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 р. 

№ 870, Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки, затвердженої 

розпорядженням кабінетом міністрів від 31.08.2011р., № 889-р, на підставі 

Плану науково-дослідних робіт Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності за період 2007–2009 рр. (м. Львів), Українського 

науково-дослідного інституту цивільного захисту на період 2003-2005, тема: 

«Провести дослідження та розробити проект Національного стандарту 

України «Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та методи 

випробування», номер державної реєстрації від 08.12.2005 р. №0103U00835; 

«Підвищення захисних характеристик одягу пожежників» (Теплозахисний 

одяг), номер державної реєстрації від 08.09.2008 №0108U006940; 

«Обґрунтування вибору оптимальних параметрів захисного одягу для 

пожежників-рятувальників (Газохімзахисний одяг)», від 24.01.2008 р., тема 

перезатверджена 18.02.2015 р. №5 «Удосконалення методу та засобів 

визначення ефективності газохімзахисного одягу рятувальників» номер 

державної реєстрації 0109U001864. 

Основні положення дисертаційної роботи реалізовано в науково-

конструкторських роботах за безпосередньої участі автора як наукового 

керівника. 

Мета дослідження – наукове і практичне обґрунтування розробки  та 

удосконалення ЗІЗ з урахуванням встановлених закономірностей 

комплексного впливу на пожежника негативних факторів під час ліквідації 

пожеж та їх наслідків за екстремальних умов.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:  

- проаналізувати умови праці пожежника і сформувати номенклатуру 

НШВФ; 

- встановити закономірності впливу технічних характеристик ЗІЗ на 

ризик виникнення виробничого травматизму і професійного захворювання; 

- обґрунтувати вплив НШВФ на анатомо-топографічні зони тіла 

пожежника відповідно до умов виконання робіт; 

- розробити класифікацію контингенту пожежників за специфікацією 

праці у відповідні групи впливу НШВФ; 

- обґрунтувати вимоги до ЗІЗ, які характеризують їх захисні та 

експлуатаційні властивості за умов виконання робіт в різних екстремальних 

умовах з розробкою методів їх комплексної оцінки для визначення 

раціонального діапазону захисту анатомо-топографічних зон тіла пожежника; 
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- розробити методи прогнозування напрямків необхідного захисту 

пожежника від комплексу НШВФ з урахуванням оцінки ефективності ЗІЗ для 

обґрунтування перспективних параметрів щодо їх удосконалення і 

виготовлення; 

- розробити і впровадити: нові типи високоефективних ЗІЗ, вимоги до 

перспективних ЗІЗ, нормативно-технічні документи: Державні стандарти 

України, технічні завдання на виготовлення ЗІЗ. 

Об’єкт дослідження – процеси та чинники, які визначають вплив 

небезпечних шкідливих виробничих факторів  під час ліквідації пожеж  та їх 

наслідків на анатомо-топографічні зони тіла пожежника за умов застосування 

засобів індивідуального захисту. 

Предмет дослідження – умови праці, температурні, механічні та 

фізичні навантаження пожежника, що визначають ефективність застосованих 

ним засобів індивідуального захисту. 

Методи досліджень. При проведенні досліджень застосовувались 

теоретичні та експериментальні методи, методи системного аналізу та 

математичного моделювання. Для експериментальних досліджень 

застосовані нові та стандартні методи випробовування. Лабораторні 

дослідження захисних і експлуатаційних характеристик засобів 

індивідуального захисту пожежників здійснювались з використанням 

сучасних технічних засобів вимірювання; моделювання залежностей між 

показниками травматизму і параметрами умов праці із застосуванням 

кореляційного і багатофакторного регресійного аналізу; комплексне 

оцінювання ефективності засобів індивідуального захисту здійснювалось на 

підставі кваліметричного підходу і визначення ступеня індивідуального 

ризику пожежника; застосовано техніко-економічний аналіз ефективності 

запропонованих заходів. 

Натурні та полігонні експерименти проводились в якості перевірки 

адекватності запропонованих математичних моделей і застосовувались з 

використанням сучасних вимірювальних приладів відповідно до методик, 

викладених у стандартах для відповідних ЗІЗ. Обробку результатів 

експериментів здійснено із застосуванням методів математичної статистики 

та регресивного аналізу з використанням ПК. 

Ідея роботи полягає у створенні системи забезпечення захисту 

пожежника від дії НШВФ з урахуванням функціонального навантаження. 

Наукові положення та новизна отриманих результатів, які виносяться 

на захист:  

1. Вперше, в результаті моделювання з використанням 

багатофакторного регресивного аналізу, встановлені залежності сумарного 

впливу негативних шкідливих факторів на травматизм і професійні 

захворювання, що дозволяє визначити шкоду здоров'ю пожежника та 

обґрунтувати методологію комплексної оцінки і напрямків удосконалення та 
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створення засобів індивідуального захисту. 

2. На основі теоретично-експериментальних досліджень встановлено 

вплив негативних факторів пожежі на окремі ділянки тіла пожежника, що 

дозволило здійснити розподіл поверхні  тіла на зони з урахуванням 

просторової орієнтації під час ліквідації пожежі, а також визначити 

номенклатуру чинників НВФ за умов виконання завдань і, обґрунтувати 

набір показників, які дозволяють здійснювати вибір характеристик засобів 

індивідуального захисту. 

3. Вперше експериментально встановлено степеневу залежність зміни 

температури підкостюмного простору в області грудей за умов зростання 

температури навколишнього середовища, в діапазоні 180…425°С, яка має 

вигляд Т=А tв, де t тривалість нагріву (0< t < 300, с), А і в – емпіричні 

коефіцієнти які залежать від характеристик протитеплових засобів.  

4. Удосконалено модель теплообміну в системі «тіло пожежника – 

захисний одяг – оточуюче середовище» для визначення оптимальних 

параметрів захисного одягу і граничного часу роботи пожежника, яка 

враховує динаміку основних теплових процесів та механізми терморегуляції 

за різних фізичних навантажень; порівняльний аналіз результатів 

випробувань на манекені і модельних розрахунків показав, що середня 

різниця складала не більше 2°С. 

5. Вперше теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено 

зворотно-пропорційне зменшення часу захисної дії захисного одягу 

пожежника-рятувальника від 30хв до 10хв з наростанням теплового балансу 

людини в комплекті захисного одягу за визначених експлуатаційних умов, 

що відноситься до відповідного рівня метаболізму (M) і відповідає значенню 

при екстремальному M=2512 кДж/год, важкому M=1674 кДж/год і 

середньому навантаженні M=1256 кДж/год. Зі зниженням рівня негативних 

температур середовища з -29 до -49°С встановлено лінійну залежність 

скорочення часу захисної дії захисного одягу пожежника. Чисельні значення 

відповідають загальноприйнятому положенню: при збільшенні фізичного 

навантаження зменшується безпечний час роботи в таких умовах на 27%. 

6. Проведено наукове та практичне обґрунтування вдосконалення та 

розвитку високоефективних засобів індивідуального захисту, з урахуванням 

встановлених закономірностей впливу негативних факторів під час ліквідації 

пожежі та її наслідків в екстремальних умовах. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

використані як методична основа для розробки нових, високоефективних ЗІЗ, 

нормативних документів і методів випробувань, що дають змогу підвищити 

рівень безпеки і ефективності пожежогасіння, пожежно-рятувальних дій 

пожежників завдяки зниженню травматизму і професійної захворюваності. 

На різні види ЗІЗ розроблені нормативні документи, які погоджені та 

затверджені в установленому порядку: 
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- ДСТУ 4366-2005 «Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та 

методи випробування»; 

- ДСТУ 4446:2005 «Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та 

методи випробовування»; 

- ДСТУ 7141:2009 «Протипожежна техніка. Одяг пожежний 

тепловідбивний захисний. Загальні технічні вимоги та методи 

випробування»; 

- Рекомендації щодо гасіння пожеж у висотних будівлях: Наказ МНС 

України № 900 від 30.08.2011; 

- Рекомендації з гасіння пожеж на об’єктах та рухомому складі 

залізничного транспорт. – 0026: затверджені наказом Державної адміністрації 

залізничного транспорту України від 24.05.2005 № 133-Ц. – К.: Укрзалізниця, 

2005. – 128 с.; 

- Захисний одяг пожежника : довідник. – Львів: ЛДУ БЖД, 2016. – 105 с.; 

- Довідник керівника гасіння пожежі. – Київ: ТОВ «Літера-Друк», 2016. – 

320 с.; 

- Рекомендації щодо гасіння лісових та торф'яних пожеж. – Львів: Вид-во 

ЛДУ БЖД, 2007. – 53 с.; 

- Технічне завдання на захисну каску ТУ-UF101 (ТОВ «ТАЛАН», м. Київ, 

Акт від 15.05.2015 № 11);  

- Технічні умови на виготовлення захисного одягу пожежника з вітро-, 

водозахисними прокладками (ТОВ «ТАЛАН» м. Київ, Акт від 21.08.2014     

№ 34; ТОВ «ПІРЕНА» м. Вінниця, Акт від 12.03.2014 № 3); 

- Технічне завдання на виготовлення захисного взуття пожежника на 

ТОВ «Дельта-Кредо» м. Хмельницький (Акт від 04.10.2013 № 17): розроблені 

за вказаною нормативно-технічною документацією ЗІЗ пройшли 

cертифікаційне випробування, частина їх впроваджена, а деякі рекомендовані 

до широкого застосування;   

- Полігон для вогневих випробовувань захисного одягу пожежника: Патент 

№ 32071; заяв. 15.03.2007; опубл. 12.05.2008, Бюл. № 9. 

Особистий внесок здобувача полягає у формулюванні, узагальненні і 

вирішенні теоретичних та експериментальних завдань дисертаційної роботи.  

Автором самостійно сформульовані наукова проблема, мета й завдання 

дослідження, ідея роботи, її основні наукові положення, висновки й 

рекомендації, програма лабораторних і полігонних експериментів, розроблені 

методики й проаналізовані результати досліджень, обрані методи 

математичних досліджень. Автор брав безпосередню участь в організації й 

проведенні лабораторних і полігонних експериментів. Як керівник, 

відповідальний виконавець і виконавець автор брав безпосередню участь у 

виконанні НДР, у розробці нормативно-технічних документів. Зміст 

дисертації викладений автором самостійно. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи в цілому 

й окремі її етапи обговорювалися й одержали схвалення на Міжнародних 

конференціях: VI-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції 

рятувальників (Київ: УкрНДІПБ, 2004); VIІІ-ій Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Проблеми зниження ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій в Україні» (Київ, 2006); Науково-практичній 

конференції «Особливості гасіння пожеж черговими караулами» (Харків, 

2006); Науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку 

забезпечення безпеки життєдіяльності» (Львів: ЛБУ БЖД, 2007); Науково-

звітній конференції «Проблеми діяльності кримінальної міліції в умовах 

розбудови правової держави» (Львів: ЛДУ ВС, 2008); 10-ій Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Організація управління в надзвичайних 

ситуаціях» (Київ: ІДУ у СЦЗ, УЦЗУ, 2008); Науково-практичній конференції 

«Об’єднання теорії та практики – запорука підвищення боєздатності 

оперативно-рятувальних підрозділів» (Харків: НУЦЗ, 2009); Науково-

практичній конференції «Екологічна безпека техногенного перевантажених 

регіонів. Оцінка і прогноз екологічних ризиків» (НАНУ, 2008); XX-ій 

Междунар. науково-практ. конф «Исторические и современные аспекты 

решения проблем горения, тушения и обеспечения безопасности людей при 

пожарах» (Москва, 2007); VIIІ-ій Міжнародної конференції «Температура-

2003» (Львів: НУ «Львівська політехніка», 2003); Міжнародній науково-

практичній конференції «Пожежна безпека-2007» (Черкаси: АПБ ім. Героїв 

Чорнобиля, 2007); ІХ-ій міжнародній науково-практичній конференції 

«Пожежна безпека-2009» (Львів: ЛДУБЖД, 2009); I-ій Міжнародній науковій 

конференції «Забезпечення цивільного захисту ХХI століття – інженерна 

справа» (Варшава: ВШП, 2007); VI-ій Міжнародній науковій конференції 

«Цивільна безпека-2011» (Софія, Болгарія: Академія МВС, 2011); ІІ-ій 

Міжнародній науково-практичній конференції «Безпека життєдіяльності на 

транспорті і виробництві – освіта, наука, практика» (Херсон: ХДМА, 2015); 

ІV-ій Міжнародній науковій конференції «Інженерія безпеки в цивільних 

загрозах» (Ченстохова, Польща: ЦШДПО, 2016). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано           

54 наукових праць, з яких 2 навчальні посібники, 3 нормативні документи;  

23 статті в спеціалізованих виданнях, які входять до переліку фахових,           

4 статті в закордонних наукових виданнях, 4 патенти на винаходи;                

18 у збірках доповідей і тезах конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Мета і завдання визначили структуру 

дисертаційної роботи, яка складається з вступу, семи розділів, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Матеріал дисертації викладено на 

542 сторінках друкованого тексту, що містить 62 таблиці, 71 рисунок, 14 

додатків та 265 посилань на використану літературу. 

Автор висловлює особливу подяку д.т.н., с.н.с. Долженкову А.П. за 

сприяння та консультації щодо проведення експериментальних досліджень.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі наведено актуальність дисертаційної роботи, мету, об'єкт, 

предмет та основні завдання досліджень, наукову новизну, наукові 

положення і практичну цінність отриманих результатів. Наведено дані про 

впровадження та апробації результатів досліджень. 

У першому розділі проведено аналіз сучасного стану наукової 

проблеми щодо умов праці, травматизму і професійних захворювань 

пожежників. Проаналізовано вплив небезпечних та шкідливих факторів 

пожежі на засоби індивідуального захисту пожежника. Здійснено аналіз 

динаміки травматизму пожежників за останні десять років як в Україні, так і 

за кордоном. Проведено аналіз особливостей умов праці пожежників та 

вплив небезпечних, шкідливих факторів пожеж, що зумовлюють алгоритм 

прогнозованого рівня захисту та його вплив на тактичні дії особового складу, 

а саме: пожежне навантаження – клас пожежі – місце пожежі (відкрита 

місцевість чи обмежений простір) – НШВФ – засоби індивідуального захисту 

(ЗІЗ). Встановлено, що існуючі ЗІЗ та методики перевірки їх якості є 

недосконалими і через те зумовлюють зростання травматизму і виникнення 

професійних захворювань. Відсутність комплексної оцінки ефективності 

захисних та експлуатаційних характеристик ЗІЗ, що застосовуються в 

пожежно-рятувальних підрозділах, не дає змоги обґрунтувати перспективні 

напрямки їх розробки та вдосконалення. Не досліджено залежності між 

показниками умов праці пожежника і захисними характеристиками ЗІЗ, у 

зв'язку з чим не існує моделей залежностей, які б дозволяли інтегрувати 

інформацію про НШВФ до вимог параметрів щодо технічних характеристик 

ЗІЗ. Для деяких НШВФ відсутні методи кількісної оцінки, що не дає змоги 

переводити їх у розряд вимірюваних категорій і зумовлює проблему 

врахування параметрів виробничих факторів у вимогах до захисних 

властивостей ЗІЗ. 

З урахуванням результатів оцінки дії НШВФ на пожежника та аналізу 

сучасного стану оцінки їх захисту, за допомогою застосування ЗІЗ, визначено 

мету і завдання дослідження. 

Другий розділ присвячено теоретичним дослідженням надійності 

захисту пожежника за різних екстремальних умов. 

Визначено і обґрунтовано ефективність співвідношення значень 

показників властивостей ЗІЗ при проведенні їх комплексного оцінювання. 

Представлено ієрархію захисних властивостей ЗІЗ, що дозволить 

деталізувати послідовність проведення їх комплексної оцінки. 

Встановлено, що сумарний ризик втрати здоров’я пожежником від дії 

НШВФ (Rс) доцільно визначати, як суму залежно від величини фактора (Pi) 

та часу його дії (t) з урахуванням коефіцієнта ризику – kр. Така функція має 

вигляд: 
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Rс=ƒ[


n

i 1

Pi;  Pi (t)] kр. (1) 

Зниження ризику виникнення профзахворюваності і травматизму через 

застосування пожежником ЗІЗ у загальному вигляді запропоновано подати  

функцією, що характеризує їх захисні властивості (nзіз): 

R=ƒ(nзіз). (2) 

Для оцінки рівня (R ij) використовувалися відносні показники, що є 

функцією двох абсолютних показників – прийнятого за базовий Pij
баз та 

вимірюваного Pij  : 

Кij=f (Pij; Pij
баз). (3) 

Показники захисних властивостей об’єднані в групи з метою оцінки 

захисту пожежника як від дії комплексу НШВФ на організм в цілому, так і на 

його окремі анатомо-топографічні зони. Запропоновано принцип локального 

захисту з урахуванням специфіки впливу різних НШВФ на окремі ділянки 

тіла пожежника та розподілено поверхню їх тіла на зони з урахуванням 

просторової орієнтації під час гасіння пожежі, що дало змогу обґрунтувати 

вимоги до зонального захисту організму від впливу НШВФ. На основі 

аналізу виділено 4 зони тіла пожежника: голова, тулуб (спина, груди) , ступні 

ніг, що в свою чергу визначило необхідність створення специфічних ЗІЗ з 

відповідними параметрами.  

Відповідно класифікації щодо виконання робіт на позиціях, з 

урахуванням місця розташування та впливу НШВФ, визначено групи з 

характерними умовами праці. Визначені найбільш травмонебезпечні і 

шкідливі чинники впливу. Проведено класифікацію умов праці контингенту 

пожежників під час ліквідації пожежі та виконання пожежно-рятувальних 

робіт.  

У третьому розділі наведено результати досліджень закономірностей з 

моделювання теплового стану теплозахисного одягу пожежника (ТЗОП) в 

різних умовах теплових випробувань. За результатами аналізу статистичних 

показників травмування пожежників встановлено домінуючі температурні 

НШВФ. Запропоновано метод фізичного моделювання, який, завдяки 

оперативності, дає можливість аналізувати більшу кількість умов роботи 

пожежника, а також факторів, що впливають на тепловий стан ТЗОП. 

Запропонований варіант моделювання дає змогу проводити багаторазові 

оцінки теплового стану для різних матеріалів ТЗОП в пошуках оптимального 

поєднання шарів матеріалів з найкращими теплозахисними властивостями. У 
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моделі теплообмін через повітряні прошарки здійснювався теплопровідністю, 

випромінюванням і, за необхідності, конвекцією.  

З метою аналізу теплового стану ТЗОП і визначення граничного часу 

роботи пожежника була розроблена модель тришарового пакета ТЗОП як з 

урахуванням калориметра, так і з урахуванням манекена. Використано 

фізичне та математичне моделювання. Для проведення випробувань в 

тренувальній камері було встановлено манекен, одягнений у теплозахисний 

одяг фірми GO WEST. На зовнішній і внутрішній сторонах ТЗОП в різних 

місцях на манекені установлювались термопари, що вимірюють температури 

в часі з періодичністю 1 с. В результаті проведеного теплового випробування  

виміряні температури зовні і в підкостюмному просторі, в часі, за якими 

побудовані відповідні залежності. Манекен моделювався шляхом додавання 

в модель додаткового об’єму, що забирає на себе частину теплоти з 

внутрішньої сторони одягу (рис. 1). Значення теплофізичних характеристик 

манекена були прийняті, виходячи з літературних даних для каучуків такими: 

щільність 1100 кг/м3, коефіцієнт теплопровідності 0,25 Вт/(м∙град), 

теплоємність 1,2 кДж/кг. 

Математичну модель, що описує теплообмін калориметра (манекена) з 

навколишнім середовищем через захисний костюм, можна записати, 

використовуючи одномірне нестаціонарне рівняння теплопровідності, в 

такому вигляді:  

( , ) ( , )
( , ) ( , ) ( , )

t x t x
c x t x t x t

x x

 
 



   
  

   
. (4) 

в області рішення (рис. 1):  

для манекена                                     
5

0 x x  ,                                                   (5)
 

для калориметра                             2 5
x x x  ,                                                  (6) 

з початковими умовами:            t = t(x, 0) = tпоч. (7) 

з такими граничними умовами 
 

для манекена: 

(0, )
 0

t

x
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(8) 

для калориметра: 
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де с,  і  – теплоємність, густина і коефіцієнт теплопровідності, що залежать 

від координати x і за певних умов від температури t для різних шарів одягу, 

манекена або калориметра.  

 

 

Рис. 1. Схема теплообміну манекена в ТЗОП з навколишнім середовищем: 

1 – манекен; 2 – шари ТЗОП; 3 – рукавички захисного одягу; 

4 – конвективний і 5 – променистий теплові потоки; 6 – повітряний 

прошарок; tман – температура манекена; tвнутр – температура на внутрішній 

стороні пакета ТЗОП; tзовн – температура на поверхні ТЗОП; 

0–Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х – розподіл меж шарів ТЗОП та прошарків повітря 

 

Тепловий потік на зовнішній поверхні одягу з координатою x5 і 

температурою tпов = t(x5,) для випадку випробування фрагмента костюма з 

калориметром сумарно включає три складові теплового потоку: 

q q q qнагр конв рад   ,          (10) 

де qнагр – тепловий потік, що падає від кварцових радіаційних ламп, що 

дорівнює 2500 Вт/м², qрад – радіаційний тепловий потік від поверхні 

фрагмента одягу в навколишню температуру tос=30°С, обчислюваний за 

законом Стефана-Больцмана: 
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273 273
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t tрад пов осq  
 
    
       
 

 
     ,           (11) 

конвективний потік від поверхні костюма в навколишнє середовище з тією ж 

температурою, обчислюваний з відомої залежності: 

 q t tконв nов ос  .                                    (12) 

Розв’язання системи рівнянь проведено чисельним методом. Кількість 

вузлів чисельної моделі становила 150. В якості початкових та граничних 

умов використані дані фізичного моделювання моделі з манекеном. В якості 

температури навколишнього середовища приймається температура гарячих 

газів, що оточують захисний одяг. Кутовий коефіцієнт радіаційного 

теплообміну поверхні костюма приймається за 1, ξ – ступінь чорноти цієї 

поверхні, приймається рівним 0,7, α – коефіцієнт тепловіддачі від гарячих 

газів до поверхні одягу, приймається рівним 25 Вт/(м2∙К). На лівій межі х=x5 

для випадку випробування манекена в захисному одязі приймається гранична 

умова (8) – умова відсутності теплообміну. За допомогою розробленої моделі 

були проведені розрахунки випробування фрагмента захисного одягу з 

калориметром, які потім порівнювалися з відповідними випробуваннями, 

наведеними на рис.2. 

 

 

Рис. 2. Динаміка  температури за визначений час для різних складових 

фрагмента ТЗОП: 

суцільні криві – результати, отримані розрахунком; пунктирні – результати 

вимірювань за методикою з калориметром; нижні криві – для нижнього; 

середні – для середнього; верхні – для верхнього шарів ТЗОП 

 

 

Відключено 

джерело нагріву 
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Результатами моделювання та теплових випробувань встановлено, що 

граничний час при зазначеному тепловому навантаженні становить близько 

90-100 секунд за критерієм досягнення значення граничної температури із 

зворотного боку одягу – понад 50°С.  

За результатами випробувань на манекені і даними модельних 

розрахунків встановлено, що гранична температура підкостюмного простору 

досягається за час 100–125 с.  

Коефіцієнт теплопровідності теплового ядра λя був прийнятий рівним 20 

Вт∙м∙град для забезпечення швидкого і рівномірного розподілу температури 

по усьому об’єму. Здійснено порівняльний аналіз результатів 

експериментальної і розрахункової кривих температур підкостюмного 

простору для рівня легкого та важкого навантаження, що представлені на 

рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Динаміка температури в області грудної клітки манекена (під ТЗОП) в 

часі, при випробуванні (пунктирна лінія) і розрахунку (суцільна лінія) за 

середньооб’ємної температури в камері 425 С 

 

Застосовано двовимірне нестаціонарне рівняння теплопровідності 

теплообміном в тепловому ядрі, поверхневому шарі тіла і шарах захисного 

одягу:   

( , ) ( , ) ( , , ) ( , , ) ( , )
t t

с х у p x y x y t x y t Q x yv
x x y y
 



  
  

   

    
  

    
,          (13) 

де с,  і  – теплоємність, густина і коефіцієнт теплопровідності об’ємів тіла і 

шарів костюма, залежно від координати x та у (x –координати в напрямку 

поверхні, у – вздовж поверхні) і певні значення відповідного об’єму, які в 

ряді випадків залежать від температури t; Qv – внутрішнє джерело теплоти, 

яке для теплового ядра дорівнює сумі метаболічного тепловиділення Qм і 

виведення теплоти диханням Qдих.  
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                                (а)                 (б) 

Рис. 4. Динаміка температур підкостюмного простору в області грудей 

людини, отримані розрахунковим і експериментальним шляхами: 

1 – для легкого (а), і 2 – для важкого (б) навантажень 

 

В результаті проведення розрахунків отримана динаміка температур в 

підкостюмному просторі за фізичного навантаження пожежника. 

Встановлено, що температура в підкостюмному просторі зросла до показника 

+32 оС за 5 хв, за 7 хв вона становила вже 34 оС. Визначено, що стаціонарне 

значення 34,5 оС за умов різного навантаження досягається на 6-й та 8-й 

хвилинах відповідно.  

В четвертому розділі дослідження спрямовані на встановлення 

розрахунковим та експериментальним шляхом граничних параметрів роботи 

пожежника в захисному одязі за різних умов впливу теплового та фізичного 

навантаження.  

Сформульовано методи визначення теплопровідності окремих елементів 

пакета спеціального матеріалу теплозахисного одягу пожежника з метою 

оцінки теплозахисних показників матеріалу під час дії екстремальних 

температур і густини теплового потоку до 7 кВт/м2 та досягнення  граничної 

температури 50ºС на виворотній стороні пакета матеріалів захисного одягу. 

За допомогою тривимірної комп'ютерної моделі, розробленої в середовищі 

ANSYS FLUENT проведено експериментальне дослідження максимального 

часу захисту одягу пожежника де здійснено моделювання нестаціонарного 

теплового стану пожежника в ТЗОП в умовах дії небезпечних факторів 

пожежі. Для дослідження ТЗОП був взятий теплозахисний одяг USP 2-2 

польської фірми GO WEST. Тривимірна геометрична модель побудована в 

програмному комплексі ANSYS Fluent і геометрично близька до форми і 

розмірів тіла людини. У моделі враховується метаболічне тепловиділення. 

Для порівняння показників динаміки температури ядра людини також 

проведено експериментальні дослідження із залученням волонтерів за 

1 

2 

2 1 
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температур навколишнього середовища: 30ºС,40 оС, 50 оС, 60 оС, 70 оС, 80 оС. 

Результати представлені на рисунках 5–7. 

 

 

Рис. 5. Динаміка температури ядра тіла пожежника, отримана моделюванням 

(суцільні лінії) і експериментально в теплокамері (пунктир) при різних 

температурах навколишнього середовища Тнс 

 

 
                                а)                                                    б) 

Рис. 6. Динаміка тепловиділення пожежника  (а); значення температури 

шкіри (Т1, Т2) і підкостюмного простору (Т6) в області грудей і на спині, 

отримані експериментально (експ.) і моделюванням (розрах.)  

для умов кімнатної температури (б) 

 

В результаті розрахунків було отримано залежності температури 

теплового ядра від часу, а також залежність граничного часу роботи 

пожежника в костюмі USP 2-2 польської фірми GO WEST від температури 

навколишнього середовища. Результати представлені на рис. 8. 
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                            (а)                (б) 

Рис. 7. Динаміка тепловиділення пожежника і температури повітря в 

теплокамері (а); значення температури шкіри (Т1) і підкостюмного простору 

в області грудей (Т3), отримані експериментально (експ.)  

і моделюванням (розрах.) (б) 

 

  
                   (а)                                                            (б) 

Рис. 8. Динаміка температури теплового ядра пожежника за різних 

температур навколишнього середовища під час пожежі (а) і граничного часу 

роботи пожежника в костюмі USP 2-2 польської фірми GO WEST від 

температури навколишнього середовища під час пожежі (б) 

 

За даними розрахунків встановлено, що з точки зору теплового 

ураження найбільш вразливим є ядро тіла людини та зареєстровано, що 

внутрішнє перегрівання організму в усіх випадках настає раніше, ніж 

внутрішня поверхня костюма прогріється вище +50°С. 

Для всіх розглянутих рівнів температури середовища час до настання 

перегрівання знаходиться в межах 5–10 хв. 
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В результаті проведених досліджень встановлені критичні параметри: 

гранично допустима температура в підкостюмному просторі +50°С, 

досягається через 105 c, 185 c та 390 с після початку зовнішнього впливу за 

температур 425ºС, 300ºС та 180ºС відповідно, що подано на рис. 9.  

 

 
Рис. 9. Динаміка досягнення гранично допустимої температури в 

підкостюмному просторі за температур середовища:  

1 – 425°С, 2 – 300°С, 3 – 180°С 

 

Результати порівняльних досліджень, отриманих за допомогою 

середовища ANSYS FLUENT і експериментальних досліджень доводять 

достатню збіжність результатів, що дозволяє застосовувати метод в 

подальшому для дослідження різних типів ЗІЗ. 

У п'ятому розділі наведено результати науково-дослідної роботи щодо 

особливостей захисту пожежника під час виконання робіт в умовах низьких 

температур. Приймаючи до уваги кліматичні умови впливу на пожежника за 

температурних режимів в осінньо-зимовий період  та статистичні показники 

ліквідації пожеж на відкритій місцевості, розроблено та запропоновано 

методику експериментальних досліджень принцип якої полягає у визначенні 

досягнення граничної температури в під костюмному просторі (+18ºС) за 

умов виконання робіт за температури середовища -40ºС. Спосіб визначення 

реалізований за допомогою розробленого комплексу термоперетворювачів 

малої інерційності, які розміщуються в підкостюмному просторі та приладу 

вимірювання. 

Дослідження проводились в приміщеннях промислових холодильних 

установок ТОВ «Лімо», (м. Львів). Обрано сертифіковані в Україні 

комплекти захисного одягу, які використовуються при виконанні завдань за 

призначення в умовах низьких температур: ізолювальний захисний костюм 

№1 (ІЗК-1), Ізолювальний захисний костюм №2 (ІЗК-2) – Україна; Vautex  

SL-S фірми MSA AUER, Німечина – №3; Trellchem SUPER, Швеція – №4. 

Температура у камері випробовування становила від  -36,1ºС  до  -41,6ºС. 
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Результати експерименту показали, що найшвидше досягнення 

граничної температури в підкостюмному просторі відбувається на ділянках 

паху та грудей, що відповідає часовим градаціям 17,3–37,8 хв, з 

використанням відповідних костюмів. Результатом досліджень є визначення 

динаміки температури підкостюмного простору на час досягнення граничної 

температури за різних навантажень пожежника (рис. 10). 

 
Рис. 10. Графік динаміки температури підкостюмного простору у 

відповідному захисному одязі під час роботи в умовах дії низької 

температури до -40°С 

 

За результатами досліджень встановлено, що захисний одяг 

вітчизняного виробництва ІЗК №1 не забезпечує надійного захисту 

пожежника-рятувальника в умовах дії низьких температур і становить      

17,3 хв. Натомість ефективним визначено Vautex SL-S (Німечина), де час 

захисту становить 37,8 хв, ІЗК №2 – 28,7 хв, Trellchem SUPER – 31,5 хв 

відповідно. 

З метою визначення безпечного часу роботи пожежника за умов 

середовища з температурами -47°С і -29,8°С здійснено теоретичні 

дослідження його енергетичного балансу з врахуванням фізичного 

навантаження (табл. 1). 

Дослідження процесу теплопередачі через пакет захисного одягу з 

урахуванням медико-біологічних особливостей організму людини та 

динамічних навантажень відносяться до групи середнього та високого 

фізичного навантаження, оскільки робота вимагає використання апаратів на 

стиснутому повітрі. Обґрунтовано значення теплового енергетичного 

балансу організму людини в комплекті захисного одягу за визначених 

експлуатаційних умов, що відноситься до коефіцієнта метаболізму людини 

(M) і відповідає значенню при середньому навантаженні M=1256 кДж/год, 

важкому M=1674 кДж/год та екстремальному M=2512 кДж/год, а їх часовий 

еквівалент становить  11,5÷31,5 хв (рис. 11). 

1 2 
3 

4 

1 

2 

3 

4 
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Таблиця 1 

Результат визначення енергетичного балансу людини за умов фізичного 

навантаження 

№ 

з/п 

Значення 

температури дії, 

tв, ºС 

Витрата енергетичного балансу, 

М, кДж/год / час захисту 

пожежника-рятувальника, τзах, хв 

Значення температури 

комфорту, 

t1=33, ºС 

Граничне значення 

температури 

комфорту, 

t1=26, ºС 

Умови середнього фізичного навантаження  

М=1256, кДж/год 

1 tв= – 47,0 661,1/24,8 606,7/23,0 

2 tв= – 29,8 518,8/31,6 481,2/29,0 

Умови важкого фізичного навантаження  

М=1674, кДж/год 

3 tв= – 47,0 661,1/18,6 606,7/17,25 

4 tв= – 29,8 518,8/23,7 481,2/21,75 

Умови екстремального фізичного навантаження  

М=2512, кДж/год 

5 tв= – 47,0 661,1/12,4 606,7/11,5 

6 tв= – 29,8 518,8/15,8 481,2/14,5 

 
 

–10 

–20 

–30 

–40 

–50 

  5   10  15   20  25   30   τзах, хв 

  tв, °C 

– 47 

– 29,8 

 
Рис. 11. Схема залежності температури середовища (tв) та часу захисної дії 

(τзах) комплекту захисного одягу пожежника-рятувальника з урахуванням 

теплового енергетичного балансу людини (М) 
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У шостому розділі наведено результати дослідження закономірностей 

захворювання та травмування пожежника на підставі проведення оцінки 

надійності його захисту за екстремальних умов праці. 

Досліджено особливості професійного ризику пожежників і водіїв 

пожежних автомобілів (ПА). Встановлено і обґрунтовано, що під час 

ліквідації пожеж найбільше гігієнічне значення мають вплив на пожежників і 

водіїв ПА  небезпечних факторів пожежі (залежно від зони перебування): 

температурні  факторів (висока і низька температура повітря в поєднанні з 

намоканням захисного одягу), хімічно агресивні речовини, несприятливі 

кліматичні умови. Результати гігієнічної оцінки представлені відповідно 

гігієнічної класифікації умов праці ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002 в табл. 2. 

В структурі хронічної захворюваності у пожежників перше місце 

займають захворювання системи кровообігу – 28,6%, на другому і третьому 

місцях – хвороби органів дихання і травлення (24,2% і 18,7% відповідно). 

Високий відносний ризик хвороб органів дихання, основну частку яких у 

пожежників становлять захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів 

(відносний ризик – RR = 2,8; етіологічна доля – EF = 65,0%), обумовлені, 

значним часом їх контакту зі шкідливими факторами виробничого 

середовища-технологічного процесу гасіння пожежі. 

Таблиця 2 

Загальна гігієнічна оцінка умов праці пожежно-рятувальних підрозділів 

 

Фактори виробничого 

середовища та 

трудового процесу 

 

Класи умов праці 

відповідно до гігієнічної класифікації умов праці  

Ліквідація загорянь Решта часу робочої 

зміни 
Пожежники Водії ПА Пожежники Водії ПА 

Хімічний фактор 3.1-4 3.1-4 2 2 

Шум (L екв.) 3.3-4 3.3-4 2 2 

Вібрація (L кор.) 3.1-4 3.1-4 2 2 

Мікроклімат 4 2 2 2 

Важкість трудового 

процесу 

3.1-3.2 3.1 2 2 

Напруженість 

трудового процесу 

 

3.3 

 

3.2 

 

2 

 

2 

Загальна оцінка умов 

праці 4 (небезпечні) 2 (допустимі) 

 

З метою підвищення захисних властивостей захисного одягу за умов 

виконання робіт на відкритій місцевості в осінньо-зимовий період проведено 
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дослідження водо- і вітрозахисту за рахунок застосування локальних 

прокладок. 

Оцінку повітропроникності матеріалів для захисних пакетів виконано за 

допомогою приладу ВПТМ-2М. Визначення водотривкості  матеріалів для 

пакетів було виконано методом кошеля на приладі ПВ-2. Запропоновані 

пакети відрізняються величиною пористості захисного шару з поліетиленової 

плівки. Для підсилення теплозахисту пакету до складу пакетів додано 

утеплювальний шар. Зазначені пакети було обрано за об’єкт подальших 

досліджень та виконано визначення спроможності протистояти проникненню 

води окремо взятих матеріалів верху пакетів. Як матеріали шару для захисту 

від впливу води і вітру, пропонуються три основні групи полімерних плівок: 

поліамідні, поліетиленові і полівінилхлоридні, які різняться між собою 

способом виготовлення і фізико-механічними властивостями. Досліджено та 

запропоновано структуру і склад водо- і вітрозахисних пакетів захисного 

одягу пожежників для роботи в умовах низьких температур з відповідними 

показниками (табл. 3, 4). 

Таблиця 3  

Водотривкість матеріалів верху, утеплюючого матеріалу, 

сорбційного шару 

Вид матеріа- 

лів 

Матеріали верху 

С
о

р
б

ц
ій

н
и

й
 

  
  

  
 ш

ар
 

ар
т.

 

5
2

1
3

5
 

ар
т.

 

7
2

0
4

0
 

ар
т.

 

5
2

1
1

9
 

ар
т.

 

4
4

0
3

3
 

ар
т.

 

6
2

0
8

2
 

ар
т.

 

6
3

0
3

8
 

ар
т.

 

7
2

4
7

1
 

ар
т.

 

6
3

0
3

4
 

Водотрив- 

кість 

Вт, с 
15,0 7,8 16,6 8,1 12,0 7,0 6,9 9,3 4,4 

 

Таблиця 4 

Повітропроникність матеріалів верху, утеплюючого матеріалу, 

сорбційного шару 

Вид дослід- 

них матеріа- 

лів 

Матеріали верху 

С
и

н
те

п
о

н
 

С
о

р
б

ц
ій

н
и

й
 ш

ар
 

П
ід

к
л
ад

к
а 

ар
т.

 

5
2

1
3

5
 

ар
т.

 

7
2

0
4

0
 

ар
т.

 

5
2

1
1

9
 

ар
т.

 

4
4

0
3

3
 

ар
т.

 

6
2

0
8

2
 

ар
т.

 

6
3

0
3

8
 

ар
т.

 

7
2

4
7

1
 

ар
т.

 

6
3

0
3

4
 

Коефі-

цієнт 

повітро-

проник-

ності,  

дм3/(м2с) 

22,2 37,6 55,0 139,0 163,0 216,0 318,0 538,0 

1
6

7
5
 

4
0

0
,0

 

8
3

,5
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За допомогою розробленого способу, забезпечено необхідний 

теплозахисний рівень властивостей пакетів захисного одягу пожежників в 

мовах низьких температур.   

За результатами дослідження захисних властивостей взуття пожежника 

в умовах низьких температур встановлено залежність збільшення таких 

показників, як стійкість до стирання по площині, значення жорсткості, 

розривального навантаження тощо. Експерименти для вивчення впливу 

низьких (заданих) температур у динамічних умовах проводились за допомогою 

приладу МІРМ-1, за методом «ромба», тобто при складній деформації проби.  

Проведені дослідження, які пов’язані з високотемпературними 

джерелами (відкрите полум’я, ІЧ-випромінювання – 7 кВт/м2, конвективне 

тепло – 200°С), агресивними рідинами (20% сірчана, соляна, азотна кислоти, 

NaOH, 12% розчин поверхнево-активної речовини) та низькою температурою 

(-40°С), дали змогу відкоригувати технічні вихідні вимоги до оптимального 

варіанту спеціального матеріалу з поліефіруретановим покриттям для верху 

взуття пожежника. 

За абсолютним значенням показників, після впливу низької 

температури, їх можна розмістити в такий ряд морозостійкості (в порядку 

зменшення): СШ ПУЕ+100% ПЕ тканина > натуральна шкіра > СШ ПАН+НТ 

полотно (табл. 5).  

Таблиця 5 

Результати випробовування матеріалів в динамічних умовах 

при температурі  -40°С 

Матеріал Кількість циклів 

СШ ПУЕ+100% ПЕ 24000 

Натуральна шкіра 6000 

СШ ПАН+НТ 4000 

 

Розроблено науково-технічні основи створення ефективних засобів 

захисту голови пожежника, об'єднані в єдиному комплексі математичного 

моделювання фізико-механічних процесів, інженерні методи розрахунку 

конструктивних рішень. 

Виконана декомпозиція загальної задачі моделювання захисної каски за 

ознакою домінуючих параметрів, на основі якої розроблено математичні 

моделі та інженерної методики розрахунку конструкції, при яких вона 

набуває максимальних захисних властивостей. Результати представлені в 

таблиці 6. 

Використання інженерної методики розрахунку корпусу та внутрішньої 

оснастки захисної каски на підприємстві «ТАЛАН» (м. Київ) при створенні  

каски (шолома) пожежного UF-101 дозволило суттєво поліпшити  технічні 

характеристики і сертифікувати їх в системі УКРСЕПРО. Теоретично 
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обґрунтовані терміни використання захисних касок для різних умов їх 

застосування.  

Таблиця 6 

Результати досліджень каски пожежника нового зразка 

Показник 

Вимога 

ДСТУ EN 

443 

Результат 
Висновок про 

відповідність 

Досягнуто 

ефективність 

Амортизація 

удару, Дж 
123 240 відповідає вдвічі 

Стійкість до 

проникання 

гострих 

предметів 

0,400 г 

цілісність 

не 

порушено 

700 

відповідає 
збільшено 

стійкість 

Стійкість до 

займання 

трива- 

лість 

горіння 

не більше       

5 с 

не 

підтримує 

горіння 

відповідає не займається 

Стійкість до 

теплового 

випроміню 

вання при 

7 кВт/м2 

не вище 

45°С 
19,3 ± 1,4°С відповідає 

після 

нагрівання 

температура 

вдвічі нижче 

допустимої 

 

Розділ сьомий присвячено розробці технічних вимог до ЗІЗ пожежника 

та обґрунтуванню соціально-економічних втрат без урахування їх 

впровадження. Враховуючи особливості впливу НШВФ і прогнозований 

відповідний рівень захисту визначених анатомо-топографічних зон тіла 

пожежника розроблено технічні вимоги, рекомендації щодо підвищення 

ефективності ЗІЗ. З урахуванням особливостей ушкоджень пожежників 

запропоновано і сконструйовано захисні каски типу UF-101, яка має 

підвищенні показники амортизування при ударі, стійкість до вертикального 

та бічного ударів та підвищених експлуатаційних характеристик за умов 

високого діапазону температурного впливу від -35°С до +250°С. Розроблено 

та впроваджено ТЗ каски пожежника UF-101. 

З урахуванням небезпечних факторів пожежі і кліматичних умов вперше 

розроблено конструкцію захисного одягу пожежника з підвищеним захистом 

від впливу води, вітру, поверхнево активних речовин в значному 

температурному діапазоні від -35°С до +250°С. Основні технічні вимоги 

визначені у ДСТУ «Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та 

методи випробовування», який розроблено за безпосередньої участі автора. 

Зазначений захисний одяг за розробленим технічним завданням уже 
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виготовляється ТОВ «ТАЛАН» (м. Київ) та ТОВ «ПІРЕНА» (м. Вінниця). 

Автором безпосередньо розроблено ДСТУ «Взуття пожежника захисне. 

Загальні технічні вимоги та методи випробовування», що дозволило 

впровадити вимоги до матеріалу верху та основних конструкційних 

елементів під час проектування і виготовлення захисного взуття пожежника. 

Впроваджено основні технічні вимоги до взуття пожежника захисного з 

поліпшеними захисними і гігієнічними властивостями. 

Проведено розрахунки соціально-економічної ефективності з 

урахуванням впровадження відповідних рекомендацій щодо експлуатації ЗІЗ. 

На основі розрахунку соціально-економічних втрат без урахування 

впровадження рекомендацій до експлуатації ЗІЗ за високих та низьких 

температур (Ссе1) та з урахуванням (Ссе2) економічний ефект прогнозовано-

орієнтовно становить понад 640 тис. гривень для одного обласного гарнізону. 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

Дисертація є закінченою науково-дослідною роботою, у якій здійснено 

теоретичне обґрунтування і вирішена актуальна наукова проблема розвитку 

наукових основ моделювання, оптимізації та оцінки параметрів ЗІЗ 

пожежника, режимів їх використання, враховуючи комплексний вплив 

НШВФ, екстремальні умови праці, багатофакторні ризики, як підґрунтя для 

створення високоефективних засобів індивідуального захисту за анатомо-

топографічними зонами захисту. При цьому отримано такі основні наукові і 

практичні результати, висновки і рекомендації: 

1. На основі проведеного аналізу встановлено, що при ліквідації пожеж 

та їх наслідків пожежники підлягають значному ризику травмування та 

професійним захворюванням (R=10-3). Виявлено, що основними НШВФ які 

негативно впливають на умови праці є: дія екстремально-високих та низьких 

температур – 38%; ушкодження в результаті падіння конструкцій – до 30%; 

вибухонебезпечність горючих речовин – до 13,1%, дія небезпечних речовин 

та газів – до 15%. 

2. В результаті проведених досліджень встановлено, що однією з 

причин такого стану є недосконалість та неефективність ЗІЗ. Відсутність 

наукового обґрунтування та методології комплексної оцінки ЗІЗ на основі 

встановлених закономірностей ризику враження пожежників НШВФ не 

дозволяють визначити напрямки їх застосування, розробки та вдосконалення. 

3. Проведене моделювання з використанням багатофакторного 

регресивного аналізу дозволило встановити залежності сумісного впливу 

НШВФ на травматизм і професійні захворювання, що дало змогу визначити 

сумарний ризик шкоди здоров'ю пожежників та обґрунтувати методологію 

комплексної оцінки, напрямків удосконалення та створення ЗІЗ. 
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4. На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень 

вперше встановлені закономірності теплового впливу на ділянки тіла 

пожежника, визначено розподіл зон враження тіла з урахуванням просторової 

орієнтації при виконанні та розподілу професійних обов'язків і виконання 

завдань під час ліквідації пожеж та їх наслідків. 

5. В результаті проведених експериментальних досліджень вперше 

установлені критерії граничного часу роботи пожежника , які дають змогу 

проводити вибір ЗІЗ за призначенням з урахуванням їх технічних 

характеристик та ризиків від комплексного впливу НШВФ. 

6. На основі тривимірної комп’ютерної моделі в середовищі ANSYS 

FLUENT відображено нестаціонарний тепловий стан пожежника в ТЗОП. 

Різниця між результатами моделювання і експериментами при температурі в 

підкостюмному просторі вище 50°С не перевищувала 7%. Зазначене 

дозволило визначити оптимальні параметри захисного одягу пожежника та 

граничний час роботи пожежника в умовах гасіння пожежі. 

7. Вперше експериментально встановлено степеневу залежність зміни 

температури підкостюмного простору в області грудей пожежника за умов 

зростання температури навколишнього середовища в діапазоні 180°С – 

425°С, що дало можливість прогнозувати час захисної дії з урахуванням його 

фізичного навантаження. 

8. За умов застосування захисного одягу пожежника в середовищі 

низьких температур встановлені залежності зменшення захисної дії одягу з 

наростанням теплового балансу людини. Чисельні значення відповідають 

положенню: при збільшені фізичного навантаження зменшується безпечний 

час роботи на 27%, що дало змогу удосконалити захисне спорядження 

введення додаткових конструктивних елементів-захисних прокладок (Акт від 

21.08.2014 №34, ТОВ «ТАЛАН» м. Київ; Акт від 12.03.2014 № 3, ТОВ 

«ПІРЕНА» м. Вінниця). 

9. Вперше досліджено поведінку матеріалів взуття пожежника при 

температурі до -40°С, що дало можливість удосконалити вимоги до його 

конструктивних елементів. Розроблено ДСТУ 4446:2005  «Взуття пожежника 

захисне. Загальні технічні вимоги та методи випробовування». 

Запропонований матеріал верху впроваджено у виробництві взуття 

пожежника на підприємстві «Дельта-Кредо» (Акт від 04.10.2013 №17            

м. Хмельницький). 

10. Враховуючи температурні НШВФ в діапазоні від -40°С до +250°С та 

на основі досліджень властивостей матеріалів обґрунтовано оптимальну 

рецептуру матеріалів для захисної каски пожежника. На основі 

впровадженого технічного завдання (Акт від 15.05.2015 №11) виготовляється 

каска пожежника UF-101 на підприємстві ТОВ «ТАЛАН» (м. Київ). На основі 

механічних та температурних випробувань удосконалено амортизаційні 
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захисні властивості каски пожежника від бокових та вертикальних ударів 

шляхом застосування трьохшарової конструкції.   

11. За результатами комплексу досліджень впроваджено гармонізовані 

нормативно-технічні вимоги, які відображені в державних стандартах: 

ДСТУ 4446:2005 «Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та 

методи випробування» – Чинний від 2005-09-07; ДСТУ 4366:2004 «Одяг 

пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробовування» – 

Чинний від 2005-07-01; ДСТУ 7141:2009 «Одяг пожежника тепловідбивний 

захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування» – Чинний від 

2012-01-01. 

12. Враховуючи впровадження результатів дослідження, очікуваний 
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АНОТАЦІЯ 

Болібрух Б.В. Розвиток наукових основ створення 

високоефективних засобів індивідуального захисту пожежника. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.26.01. – охорона праці. Донецький національний технічний 

університет. – Покровськ, 2017. 

У дисертаційній роботі вирішена актуальна наукова проблема розробки 

наукових основ створення високоефективних засобів індивідуального 

захисту пожежників шляхом визначення багатофакторних залежностей 

ступеня ушкодження анатомо-топографічних зон тіла пожежника з 

урахуванням умов виконання пожежно-рятувальних робіт та  величини і 

характеру впливу НШВФ. Розроблено, обґрунтовано та запропоновано 

систему створення високоефективних засобів індивідуального захисту 

пожежників із застосуванням методів визначення ступеня ризику їх 

травмування комплексом факторів, характерних для технології гасіння 

пожеж, проведення пожежно-рятувальних робіт, що дає змогу оцінити 

надійність захисту пожежника засобами індивідуального захисту і 

обґрунтувати перспективні напрямки  удосконалення їх ефективності. 
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АННОТАЦИЯ 

Болибрух Б.В. Развитие научных основ создания 

высокоэффективных средств индивидуальной защиты пожарного. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.26.01. – охрана труда. Донецкий национальный 

технический університет. – Покровск, 2017. 

В диссертационной работе решена актуальная научная проблема 

развития научных основ создания высокоэффективных средств 

индивидуальной защиты пожарных, путем определения многофакторных 

зависимостей степени повреждения анатомо-топографических зон тела 

пожарного с учетом условий выполнения пожарно-спасательных работ и 

величины характера влияния ОВПФ (опасные и вредные производственные 

факторы). Разработана, обоснована и предложена система создания 

высокоэффективных средств индивидуальной защиты пожарных с 

применением методов определения степени риска травмирования пожарных 

комплексом факторов, характерных для технологии тушения пожаров, 

проведения пожарно-спасательных работ, что позволяет оценить надежность 

защиты пожарного СИЗ (средствами индивидуальной защиты) и обосновать 

перспективные направления совершенствования их эффективности. 

Впервые обоснована система создания высокоэффективных СИЗ 

пожарных и оценки их свойств, с учетом определения степени риска их 

поражения комплексом ОВПФ во время выполнения пожарно-спасательных 

работ и оценки уровня его защищенности, что позволило обосновать 

перспективные направления в разработке и совершенствовании СИЗ с 

повышенными защитными и эксплуатационными свойствами. 

Обоснованно методологию комплексной оценки эффективности СИЗ 

пожарных на основе установления закономерностей риска поражения ОВПФ. 

Проведено дифференциальную оценку свойств СИЗ, которую превращено 

затем в относительные показатели, представляющие функцию двух 

абсолютных показателей – базового и установленного. Установлены 

зависимости травмирования и заболеваемости пожарных от условий труда в 

виде уравнений множественной регрессии.  

С помощью разработанной модели определена зависимость для 

определения оптимальных параметров защитной одежды и определения 

предельного времени работы пожарного в различных условиях тушения 

пожаров по критерию достижения максимальной температуры в 
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подкостюмном пространстве. Предложен метод определения предельного 

времени проведения пожарно-спасательных работ в защитной одежде 

пожарных-спасателей в условиях низких температур. Впервые разработан 

алгоритм для учета механизма терморегуляции из-за изменения скорости 

кровообращения, что реализует принцип термостатирования внутренней 

температуры теплового ядра организма путем управления 

теплопроводностью наружного слоя тела пожарного. Решен комплекс задач 

защиты головы пожарного. Сформулированы и решены задачи, что 

позволило практически реализовать проектно-технологическую разработку 

каски пожарного. Разработаны и обоснованы технические требования к 

защитной обуви пожарного. Комплексный подход создания эффективных 

СИЗ позволит совершенствовать систему безопасности пожарных в 

экстремальных условиях выполнения работ. 

Ключевые слова: пожарно-спасательные работы, средства 

индивидуальной защиты, опасные и вредные производственные факторы, 

профессиональная заболеваемость, травматизм, комплексная оценка, риск, 

эффективность.  

 

 

SUMMARY 

Borys Bolibrukh. Development of Scientific Bases of Creation of Highly 

Effective Personal Protective Equipment of Fire-fighters. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of doctor of technical sciences, specialty 05.26.01. 

– Labour Protection. – Donetsk National Technical University. – Pokrovsk, 2017. 

The thesis solves actual scientific problem of scientific bases development of 

creation highly effective personal protective equipment for fire-fighters, by 

determining the multifactorial dependencies extent of damage anatomical-

topographic fire-fighter`s body regions, considering the conditions of 

implementation of fire-rescue operations and hazardous and harmful production 

factors affection. 

The system of creating highly effective personal protective equipment for 

fire-fighters, using methods of determining the degree of risk of fire-fighter’s 

injury is designed. This makes it possible to evaluate the reliability of the 

protection of personal protective equipment and justify the promising directions for 

improving their efficiency. 

In this manuscript system for creating high-performance personal protective 

equipment fire-fighters proved for the first time, as well as evaluation of their 

properties, taking into account the determination of the  risk degree of hazardous 

and harmful production factors affection during the execution of fire-rescue 

operations. 

The methodology of complex estimation of efficiency of fire PPE is justified 

on the basis of the establishment of the laws of the defeat of the risk of hazardous 
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and harmful production factors. The differential evaluation of the properties of PPE 

held, then converted to relative indicators, representing the function of two 

absolute indicators – basic and installed. Dependencies of fire-fighters injury and 

illness from the working conditions in the form of multiple regression equations 

were established. 

Using the developed model, the dependence to determine the optimal 

parameters of a protective suit and determine the maximum operating time of the 

fire-fighter in the various fire-fighting conditions by the criterion of maximum 

temperature undersuit space were defined. A method to determine the maximum 

time of the fire rescue operations in protective clothing at low temperatures was 

proposed. 

The first algorithm to account for the speed of the thermoregulatory 

mechanism due to changes in blood flow has been developed, which implements 

the principle of temperature control inside temperature of the body heat of the 

nucleus by controlling the conductivity of the outer layer of the fire-fighter’s body. 

Fire-fighter head protection problems have been solved.  

The list of challenges was formulated and solved, what allowed fire-fighter 

helmet design and technological development. Technical requirements for fire-

fighter protective footwear were developed and justified. A comprehensive 

approach will enable the establishment of effective personal protective equipment 

to improve fire safety in extreme work conditions. 

Key words: fire rescue operations, personal protective equipment, hazardous 

and harmful production factors, occupational morbidity, injuries, comprehensive 

assessment of risk, efficiency. 
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