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АНОТАЦІЯ 

 

Болібрух Б.В. Розробка наукових основ створення високоефективних засобів 

індивідуального захисту пожежника. - Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.26.01 «Охорона праці». - ЛДУБЖД (м. Львів), Державний 

вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», 

м. Покровськ, 2017. 

У дисертаційній роботі вирішена актуальна наукова проблема розробки 

наукових основ створення високоефективних засобів індивідуального 

захисту (ЗІЗ) пожежника шляхом визначення багатофакторних залежностей 

ступеня ушкодження анатомо-топографічних зон тіла пожежника з 

урахуванням умов ліквідації пожежі та її наслідків,  величини і характеру 

впливу небезпечних, шкідливих виробничих факторів (НШВФ). 

Здійснено аналіз умов праці пожежника та сформовано номенклатуру 

НШВФ, дія яких на працюючого може усуватися або знижуватися завдяки 

застосуванню високоефективних ЗІЗ зі встановленням закономірностей їх 

впливу на ризик виникнення виробничого травматизму та професійної 

захворюваності за високих та низьких температурних факторів. 

Розроблено класифікацію контингенту пожежників з виділенням їх у 

групи зі схожими умовами праці. Обґрунтовано вимоги до ЗІЗ, що 

характеризують їх захисні та експлуатаційні властивості під час робіт у 

різних екстремальних умовах з розробкою методів їх комплексної оцінки для 

встановлення раціонального діапазону захисту анатомо-топографічних зон 

тіла пожежника. 

Розроблено методи прогнозування параметрів необхідного захисту 

пожежника від комплексу НШВФ, що діють на робочих місцях, шляхом 

оцінки ефективності ЗІЗ для обґрунтування перспективних напрямів в 

процесі їх створення та вдосконалення. 
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Розроблено двовимірну модель теплообміну тіла пожежника в 

захисному костюмі, що враховує основні теплові процеси та механізми 

терморегуляції при різних рівнях фізичних навантажень, а саме: внутрішнє 

тепловиділення, змінну провідність тканин, тепловиділення потовиділенням і 

диханням. 

Для врахування механізму терморегуляції через зміни швидкості 

кровообігу вперше запропоновано алгоритм, що реалізує принцип 

термостатування внутрішньої температури теплового ядра організму шляхом 

управління теплопровідністю зовнішнього шару тіла пожежника. 

Шляхом ідентифікації визначено ряд параметрів моделі, з 

експериментальними даними. Отримано залежність граничного часу роботи 

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

навколишнього середовища за критерієм вищим за граничне значення 

внутрішньої температури під костюмного простору. 

Вперше експериментально встановлено степеневу залежність зміни 

температури підкостюмного простору в області грудей за умов зростання 

температури навколишнього середовища, в діапазоні 180…425 
0
С, яка має 

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

коефіцієнти, які залежать від характеристик протитеплових засобів. 

Удосконалено модель теплообміну в системі «тіло пожежника – захисний 

одяг – навколишнє 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 становила не більше 2
0
С. 

Вперше теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено 

зворотно-пропорційне зменшення часу захисної дії захисного одягу 

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

балансу людини в комплекті захисного одягу за визначених експлуатаційних 

умов, що відноситься до відповідного рівня метаболізму людини (M) і 
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відповідає значенню при екстремальному – M=2512 кДж/год, важкому – 

M=1674 кДж/год та середньому навантаженні M=1256 кДж/год. Зі 

зниженням рівня від’ємних  температур середовища з -29 до -49
0
С 

встановлено лінійну залежність скорочення часу захисної дії захисного 

одягу. Числові значення відповідають загальноприйнятому положенню: при 

збільшенні фізичного навантаження зменшується безпечний час перебування 

в таких умовах на 27%. 

Застосовано теоретичні розрахунки й експериментальні дослідження 

термозахисних властивостей спеціальних матеріалів різного асортименту для 

верху захисного взуття пожежника залежно від їх теплофізичних 

характеристик (коефіцієнтів теплопровідності, тепловіддачі, теплового 

потоку) і товщини. Розраховано значення критичної температури  на 

зворотних сторонах проб із натуральної шкіри та полімерних матеріалів.  

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, нові вимоги до захисних властивостей ЗІЗ та нове 

апаратурне забезпечення для оцінки їх якості з розширеною системою 

оціночних показників, впровадження яких дає змогу вийти на більш високий 

рівень проектування засобів індивідуального захисту. 

Проведено декомпозицію загальної задачі моделювання захисної каски 

за ознакою домінуючих параметрів, на основі якої розроблено математичні 

моделі та інженерні методики розрахунку оптимальних конструкцій корпусу 

і внутрішньої оснастки. Отримано залежності відносного зминання корпусу 

каски та напруження в точці удару від основних конструктивних параметрів 

каски. Встановлено, що руйнування каски в момент удару при додатніх 

температурах відбувається, в основному, через перевищення допустимого 

рівня відносної деформації, а при від’ємних – через виникнення руйнівного 

напруження на поверхні каски.  
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Розроблено і впроваджено у галузі: пропозиції до конструкцій 

високоефективних ЗІЗ з високим ступенем захисту від НШВФ, нормативні 

документи, що регламентують порядок обліку, аналізу, застосування та 

контролю оцінки якості і безпеки ЗІЗ в пожежно-рятувальних підрозділах. 

Розроблено, обґрунтовано та запропоновано систему створення 

високоефективних засобів індивідуального захисту пожежника із 

застосуванням методів визначення ступеня ризику їх травмування  

комплексом факторів,  характерних  для технології гасіння пожеж та 

проведення пожежно-рятувальних робіт, що дає змогу оцінити наскільки 

надійно захищений пожежник засобами індивідуального захисту і 

обґрунтувати перспективні напрямки  удосконалення їх ефективності. 

Ключові слова: ліквідація пожежі, небезпечні і шкідливі виробничі фактори, 

засоби індивідуального захисту, ризик, професійна захворюваність, 

травматизм, комплексна оцінка, ефективність. 
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ABSTRACT 

Bolibrukh B.V. The development of the scientific foundations of creation of highly 

efficient means of a personal firefighter protection. – A qualifying research paper 

based on the manuscript rights. 

The thesis for obtaining a scientific degree of Doctor of Engineering Science 

with a specialization in 05.26.01 "Labor Protection". - LSULS (Lviv), State Higher 

Educational Institution "Donetsk National Technical University", Pokrovsk, 2017. 

In the thesis the actual scientific problem of the development of scientific 

foundations for the creation of highly efficient means of a personal firefighter 

protection (MPP) is worked out by determining the multifactorial dependencies of 

the damage degree to the anatomical and topographic areas of the firefighter's 



14 
 

body, taking into account the fire fighting conditions, fire rescue operations and the 

magnitude and nature of the impact of hazardous occupational factors (HOF). 

The analysis of a firefighter’s working conditions has been carried out and 

the nomenclature of the HOF has been formed, the effect of which on a worker can 

be eliminated or reduced through the use of the highly efficient MPP with the 

establishment of patterns of their influence on the risk of occupational injuries and 

occupational diseases at high and low temperature factors. 

A classification of the cohort of firefighters has been developed with their 

separation into groups in accordance with similar working conditions. The 

requirements for MPP are validated characterizing their protective and operational 

properties during work performing under various extreme conditions together with 

the development of methods for their integrated assessment to establish a rational 

range of protection for the anatomical and topographic areas of a firefighter's body. 

Methods for predicting the parameters of a necessary firefighter’s protection from 

the HOF are developed that operate in the workplace by assessing the effectiveness 

of the MPP to demonstrate promising ways in the process of its creation and 

improvement. 

A two-dimensional model for the heat exchange in a firefighter's body in the 

protective gear is developed, taking into account the main thermal processes and 

the mechanisms of thermoregulation at various levels of physical loads, 

specifically, internal heat release, variable conductivity of tissues and heat release 

by perspiration and breathing. 

To take into account the mechanism of thermoregulation through changes in 

the blood circulation, an algorithm is firstly proposed that realizes the 

thermostating of the internal temperature of the body's thermal core by controlling 

thermal conductivity of the outer layer of a firefighter's body. 

With the help of identification, a number of model parameters are 

determined with a use of experimental data. The dependence of the firefighter 

working time limit in the USP 2-2 gear of the Polish company GO WEST 
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depending on the ambient temperature obtained according to the criterion above 

the inner temperature of the end value. 

For the first time a power-law dependence of the change in the temperature 

of the under gear space in the chest area has been experimentally established 

according to the conditions of an increase in the ambient temperature in the range 

180…425
0
С, which is presented in the formula Т=А t

в
, where t is the heating time 

(0< t < 300, с), А and в are empirical coefficients that depend on the characteristics 

of the anti thermal means. The model of the heat exchange in the system 

"firefighter's body - protective gear - environment" has been improved to 

determine the optimal parameters of the  protective gear and the firefighter's 

working time which takes into account the dynamics of the main thermal processes 

and the mechanisms of thermoregulation under various workloads. A comparative 

analysis of the results of the tests on manikins and model calculations showed that 

an average difference was not more than 2
0
С. 

For the first time it is theoretically substantiated and experimentally 

confirmed the inversely proportional reduction of the protective action time of the 

firefighter-rescuer's protective gear from 30 min. up to 10 min. with an increase of 

a person’s heat balance in the protective gear under certain operating conditions 

that  refers to the corresponding level of human metabolism (M) and corresponds 

to the value at an extreme M = 2512 kJ / h, a difficult M = 1674 kJ / h, an  average 

load - M = 1256 kJ / h. With a decrease in the level of negative ambient 

temperatures from -29 to -49
0
С, a linear dependence of the time reduction of the 

protective gear protective action has been established. Numerical values 

correspond to the generally accepted position: when the work load increases, the 

safe residence time in such conditions decreases by 27%. 

Theoretical calculations and experimental studies of the thermal protection 

properties of special materials of various assortments are used for the top of the 

fire safety footwear depending on their thermal and physical characteristics 

(thermal conductivity, heat transfer coefficient, heat flux) and the thickness. The 
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value of the critical temperature on the reverse side of the sample made of leather 

and polymer materials is calculated. 

The scientific and technical foundations for the creation of effective means 

for protecting the head of a firefighter, combined in a single complex of 

mathematical modeling of physical and mechanical processes, engineering 

methods for calculating design solutions, new requirements for the protective 

properties of the MPP and new equipping for assessing their quality with an 

extended system of evaluation indicators are developed that allows to reach a 

higher level in designing means of the personal protection. 

The decomposition of the general problem in a protective helmet designing 

is performed on the basis of the dominant parameters, on the basis of which 

mathematical models and engineering methods for calculating the optimal designs 

of the construction of a base and internal equipment has been produced. The 

dependences of the relative jamming of the helmet body and the stress at the 

impact point from the basic structural parameters of the helmet are obtained. It is 

established that the destruction of the helmet at the time of impact at positive 

temperatures occurs mainly due to the excess of the permissible level of relative 

strain. And at negative ones - due to the emergence of a destructive stress on the 

surface of a helmet. 

It is developed and implemented in the industry: proposals due to the 

construction of the highly efficient MPP with a high degree of reliability in the 

protection against HOF, standardized documents that regulate the accounting, 

analysis, application and monitoring of the rating of the MPP quality and safety in 

fire and rescue units. 

A system for creating highly efficient means of a personal firefighters’ 

protection is developed with the use of methods for determining a level of the risk 

of their injuries by a set of factors which are typical for a fire extinguishing 

technology and fire-rescue operations that provides an opportunity to assess the 

reliability of a firefighter’s protection by individual protection means and to 

substantiate the perspective ways of improvement of its effectiveness. 
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Key words: fire-rescue operations, means of personal protection, hazardous 

occupational factors, occupational disease, injury, comprehensive assessment, risk, 

efficiency. 
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ВCТУП 

За час незалежності нашої держави Оперативно-рятувальна служба 

цивільного захисту неодноразово проходила процес реформування. І у 2002 

році до Міністерства з надзвичайних ситуацій було приєднано Департамент 

пожежної безпеки МВС України з її структурними і оперативними 

підрозділами [1]. Відтоді коло її завдань щодо запобігання та реагування на 

надзвичайні ситуації (НС) значно розширилось. Проте і надалі найбільший 

відсоток НС пов’язаний з ліквідацією пожеж, яких в Україні виникає 

щорічно понад 50 тисяч [2]. Під час гасіння пожеж та проведення пожежно-

рятувальних робіт, пожежники зазнають впливу дії небезпечних та 

шкідливих факторів (підвищена температура, теплове випромінювання, 

полум’я, низькі температури, вода та поверхнево активні речовини тощо). 

Статистика засвідчує щорічні трагічні випадки загибелі і травмування 

працівників пожежно-рятувальних підрозділів Єдиної державної системи 

цивільного захисту. Щоб запобігти травмуванню та іншим небезпечним 

впливам на здоров’я особового складу підрозділів пожежно-рятувальної 

служби (ПРС) та формувань, які залучаються до ліквідації надзвичайних 

ситуацій, в Україні діє низка вимог нормативно-правових актів [3-6], що 

визначають необхідність захисту вказаних категорій осіб. Проте, в Україні і 

досі не запроваджена ефективна система забезпечення безпеки пожежників-

рятувальників відповідно до вимог Меморандумів та Директив Міжнародної 

Організіції Праці.  Безпеці і гігієні праці присвячена і Директива 89/654/ЄЕС 

«Про мінімальні вимоги безпеки і захисту здоров’я на робочих місцях» [7]. 

 Зазначена директива містить основні вимоги з охорони праці, що мають бути 

враховані при організації робочих місць як у виробничих приміщеннях, так і 

на відкритому повітрі. Вони знову ж таки подаються через призму обов’язків 

роботодавця: держава лише визначає правові межі та вимоги безпеки й 

охорони здоров’я стосовно робочих місць, а завданням роботодавця є 

безумовне виконання цих вимог щодо кожного робочого місця будь-яким 

способом, який є для нього найбільш сприятливим і економічно вигідним. У 
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цій та інших директивах, як правило, не ставиться за мету жорстко 

нормувати конкретні показники чи параметри безпеки, а застосовуються 

загальні формулювання кінцевої мети, якої має досягти роботодавець. В 

процесі реформування Державної служби надзвичайних ситуацій, 

добровільної пожежної охорони, протипожежних служб відомств, 

запровадження європейських норм безпеки та гармонізації законодавства в 

галузі обов’язкового страхування надзвичайно актуальним і відповідальним є 

питання забезпечення безпеки пожежників-рятувальників. Безпосереднім і 

обов’язковим засобом захисту учасників ліквідації НС є засоби 

індивідуального захисту (ЗІЗ), які мають забезпечувати відповідний 

ефективний захист, що невід’ємно впливатиме на якість проведення робіт з 

мінімізації наслідків пожеж, аварій, катастроф. Враховуючи специфіку умов 

їх експлуатації під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, та зважаючи на інтенсифікацію 

процесів сучасного виробництва, до ЗІЗ висувають відповідні вимоги. Ці 

вимоги стосуються як конструктивного виконання, так і матеріалів, що 

використовуються для їх виготовлення. 

Значних досягнень в розробці методів та способів створення захисного 

одягу (спецодягу) 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., Колосниченко 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. 

Ефективність захисних властивостей ЗІЗ пожежника оцінюється їх 

якістю та технічним рівнем надійності, які повинні визначатись як на стадії 

проектування, так і в процесі виготовлення  та  експлуатації.  

 

 



35 
 

Актуальність теми  

В умовах євроінтеграційних процесів Україна має запровадити понад 

50 тисяч стандартів та регламентів в усіх секторах економіки. Європейські 

вимоги зазначені в [8] засвідчують і відповідне прогнозоване  запровадження 

нормативно-правових актів що стосуються охорони праці. Невід’ємною 

умовою забезпечення безпеки виробничого сектора є відповідне 

функціонування оперативно-рятувальних служб. В Україні лише в Державній 

службі надзвичайних ситуацій задіяно понад 60 тис.осіб. За умов 

адміністративно-територіального реформування формат функціонування 

пожежно-рятувальних підрозділів кардинально зміниться, що призведе до 

значного збільшення кількості осіб задіяних в заходах мінімізації наслідків 

пожеж, аварій, катастроф. Від рівня їх захисту, в умовах  ліквідації 

надзвичайних ситуацій, безпосередньо залежить ефективність виконання 

завдань, життя та здоров’я населення. На теперішній час в Україні 

функціонує декілька підприємств, які продукують засоби індивідуального 

захисту, зокрема це захисний одяг пожежника. Враховуючи відсутність 

сучасного лабораторно-технічного забезпечення, єдиного регламенту та 

методів розробки та виготовлення ЗІЗ пожежника з урахуванням повного 

спектру навантажень та небезпечних і шкідливих факторів умов праці постає 

проблема відповідного дослідження. Тому, дисертаційне дослідження 

передусім ставить завдання щодо вирішення недосліджених питань захисту 

пожежника в екстремальних умовах або недосконало досліджених. 

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 
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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).  

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 01.07.2002р. № 870, 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002р. 

№ 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 08.12.2005р. №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 24.01.2008р., тема 

перезатверджена 18.02.2015р. №5 «Удосконалення методу та засобів 

визначення ефективності газохімзахисного одягу рятувальників» номер 

державної реєстрації 0109U001864. 
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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; 

- 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 гасіння пожеж на 
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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 
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впливу негативних шкідливих факторів на травматизм і професійні 

захворювання, що дає змогу визначити шкоду для здоров'я пожежників та 

обґрунтувати методологію комплексної оцінки і напрямків удосконалення та 

створення засобів індивідуального захисту. 

2. На основі теоретично-експериментальних досліджень встановлено 

вплив негативних факторів пожежі на окремі ділянки тіла пожежника, що 

дало змогу здійснити розподіл поверхні тіла на умовні зони з урахуванням 

просторової орієнтації під час ліквідації пожежі, а також визначити 

номенклатуру чинників НВФ за умов виконання завдань і, обґрунтувати 

набір показників, які дають можливість вибирати характеристики 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 нагрівання (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 – навколишнє 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 становила не більше 2
°
С. 

5. Вперше теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено 

зворотно-пропорційне зменшення часу захисної дії захисного одягу 

пожежника-рятувальника від 30 хв до 10 хв 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 – M=1256 кДж/год навантаженнях. Зі зниженням рівня 
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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. Наведено 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: 

- 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.; 
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- 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 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 результати досліджень і положення дисертаційної роботи, на 

окремих етапах її виконання і загалом, доповідалися і дістали схвалення на 

науково-практичних  та 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 
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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 – 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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РОЗДІЛ 1 

СТАН ПИТАННЯ. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ НАУКОВОЇ 

ПРОБЛЕМИ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Аналіз умов праці, травматизму і професійних захворювань 

пожежників  

Ліквідація пожежі, як зазначено в [9], – це стадія пожежогасіння, на 

якій припинено горіння, дію небезпечних та шкідливих факторів та усунено 

умови його самочинного відновлення. Під час проведення  пожежно-

рятувальних робіт та гасіння пожежі пожежники знаходяться в зоні 

безпосередньої дії небезпечних та шкідливих факторів. Тактика проведення 

пожежно-рятувальних робіт, способи припинення горіння, застосування 

відповідних вогнегасних речовин та засобів їх подачі до місця пожежі 

безпосередньо залежать від рівня захисту особового складу пожежно-

рятувальних підрозділів [10]. 

За результатами проведеного впродовж 2016 року фахівцями 

Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту моніторингу 

стану з пожежами та наслідками від них та на основі звітних даних, 

отриманих від територіальних органів ДСНС України в областях і місті 

Києві, протягом 2016 року в Україні зареєстрована 74221 пожежа. 

Матеріальні втрати від пожеж становлять 5 млрд 166 млн 872 тис. грн 

(з них прямі матеріальні збитки становлять 1 млрд 626 млн 531 тис. грн, а 

побічні – 3 млрд 540 млн 341 тис. грн). 

Унаслідок пожеж загинуло 1872 людини, у тому числі 57 дітей; 1351 

людина отримала травми, з них 125 дітей. 

Упродовж 2016 року в Україні в середньому щодня виникало 203 

пожежі (у 2015 році цей показник дорівнював 218), унаслідок яких гинули 5 і 

отримували травми 4 людини, вогнем знищувалося або пошкоджувалося 58 

будівель та 11 одиниць техніки. Щоденні матеріальні втрати від пожеж 

становили суму 14,2 млн грн. Кожною пожежею державі завлавалось прямих 
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збитків на суму 21,9 тис. грн. Кожною 19 пожежею знищувалась або 

пошкоджувалась одиниця техніки.  

Наймасштабнішою пожежею за часів незалежності України, що 

призвела до значних людських і матеріальних втрат, була пожежа, яка 

виникла 8 червня 2015 року на одному з резервуарів з пальним на території 

нафтобази групи компаній “БРСМ” у Васильківському районі Київської 

області, унаслідок якої загинуло п’ятеро людей, у тому числі троє 

пожежників, та 16 отримали травми різного ступеня важкості. Пожежа 

тривала майже два тижні, для її ліквідації було задіяно значну кількість 

особового складу та техніки Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій з декількох областей. Витрати на гасіння пожежі оцінили у 50 

мільйонів гривень [11]. 

Необхідно зазначити, що кількість пожеж та  кількість населення в 

зарубіжних державах прямо пропорційно не пов’язані з кількістю загиблих 

чи травмованих пожежників (табл.1.1). Особливу увагу привертають 

показники місць виникнення пожеж (таб.1.2). Переважна кількість пожеж в 

усіх представлених країнах світу виникала в приміщеннях: в будівлях, 

спорудах, житлових чи складських комплексах – 49,5%. Наступним вагомим 

показником за місцем виникнення пожеж на відкритому просторі є пожежі в 

екосистемах: лісових масивах та чагарниках – 17,7% та 8% пожеж виникає на 

транспорті. За результатами статистичного аналізу гасіння пожеж у цих 

зазначених місцях виникнення, визначаються особливості впливу НШФ на 

пожежників. В середньому,  за статистичними даними з 36-и країн світу, 

кількість загиблих пожежників становить понад 150 осіб  на рік. Значна 

кількість травмованих (понад 82 тис. осіб) вказує на проблему 

функціонування системи захисту та запобігання травмуванню пожежників 

(табл 1.3) [12]. Доречно буде зазначити, що найбільша кількість травмованих 

пожежників припадає на Японію та США. Попри високий ступінь технології 

продукування засобів захисту пожежників в цих країнах та дотримання 

інструкцій з врахуванням рекомендацій страхових компаній спостерігаємо 

негативну динаміку зростання показників загибелі та травмування. 
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Таблиця 1.1 

Динаміка кількості пожеж в країнах світу за 2012-2016 

№ Країна 

Населен-

ня, тис. 

люд. 

Кількість пожеж Середнє 

2008 2009 2010 2011 2012 в рік 
на 1000 

люд. в 

рік 1 США 317 000 1 451 500 1 348 500 1 331 500 1 389 500 1 375 000 1 379 200 4,35 
2 Бангладеш 156 000 9 310 12 182 - - - 10 746 0,07 
3 Росія 142 000 201 706 187 600 179 500 168 205 162 900 179 982 1,27 
4 Японія 127 515 - - - 50006 44 101 47 054 0,37 
5 В’єтнам 86 000 1 891 1 916 2 354 1 764 1 900 1 965 0,02 
6 Німеччина 82 218 185 295 188 429 189 400 205 386 - 192128 2,34 
7 Франція 65 027 312 100 343 300 336 867 317 909 306 871 323 409 4,97 

8 
Велико-
британія* 60 003 327 448 - 285 500 287 000 272 000 292 987 4,88 

9 Італія 58 500 236 731 210 548 197166 230 244 241 232 223 184 3,82 
10 Іспанія 47 021 - - 115 267 - - 115 267 2,45 
11 Україна 45 593 49 838 44 015 62 207 60 790 71 443 57 659 1,26 
12 Польща 38 533 161 744 159122 135 555 171 839 183 888 162 430 4,22 
14 Румунія 20 121 15 530 15 760 13 167 31 958 38 077 22 898 1,14 
15 Нідерланд

и 

16 306 47 327 - - - - 47 327 2,90 
16 Казахстан  15 819 19 098 17 184 19 058 15 194 16 145 17 336 1,10 
17 Португалія 11 000 41 624 44 849 26 800 - - 37 758 3,43 
18 Греція 10 788 33 976 37 779 - 35 474 33 731 35 240 3,27 
19 Бельгія 10 667 27 095 - - - - 27 095 2,54 
20 Чехія 10 517 20 406 20 177 17 937 20 511 20 492 19 905 1,89 
21 Угорщина 9 932 19 828 26 357 16 756 29 920 37 106 25 993 2,62 
22 Швеція 9 556 28 693 29 493 - 24 806 22 657 26 412 2,76 
23 Білорусь 9 463 8 654 - 10 023 35 322 34 505 22 126 2,34 
24 Австрія 8 426 36 031 36 427 34 363 57 994 42 213 41 406 4,91 
25 Швейцарія 7 656 15 503 15 094 - 13 523 14 304 14 606 1,91 
26 Сербія 7 566 6 673 6 168 17 304 31 886 - 15 508 2,05 
27 Болгарія 7 364 38 099 30 219 25 030 41 890 44 939 36 035 4,89 
28 Данія 5 603 20 786 18 946 16 723 16 719 14 844 17 604 3,14 
29 Словаччин

а 

5 412 11 267 11 991 9 979 13 891 14 413 12 308 2,27 
30 Фінляндія 5 372 - 15 057 15 208 14 737 11 803 14 201 2,64 
31 Киргизстан 5 100 3 104 3 278 6 145 3 973 3 708 4 042 0,79 
32 Норвегія 5 096 - - 9 480 8 146 7 369 8 332 1,63 
33 Сінгапур 4 987 - 5 236 4 600 4 470 4 485 4 698 0,94 
34 Ірландія 4 581 35 386 - - 29 872 - 32 629 7,12 

35 
Нова 
Зеландія 4 405 24 315 21 060 18 622 14 357 - 19 589 4,45 

36 Хорватія 4 290 8 008 7 549 5 036 10 003 10 857 8 291 1,93 
37 Молдова 3 557 - - - - 1 984 1 984 0,56 
38 Монголія 2 997 2415 2285 2 645 3224 3 730 2 860 0,95 
39 Литва 2 972 15 760 16 195 13 411 - 11 257 14 156 4,76 
40 Словенія 2 055 4 504 7 110 3 770 5 198 5 570 5 230 2,55 
41 Латвія 2 025 8 967 9 317 8 175 8 812 8 536 8 761 4,33 
42 Естонія 1 294 9 170 8 421 6 439 6 321 4 973 7 065 5,46 
43 Кіпр 803 6 505 5 716 7 160 7 264 6 799 6 689 8,33 

44 
Ліхтен-
штейн 37 - - - - 32 32 0,86 

Всього: 1 441177 1 437 018 3 421 645 2 883 826 3 121 373 3 354 523 2 843 677 1,97 

* - показники 2009-2010 р.р. для Об’єднаного королівства 

Великобританії та Північної Ірландії  
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Таблиця 1.2 

Розподіл пожеж за місцями виникнення в країнах світу за 2016 р. 

№ Країна 

Чисельність пожеж 

в
 б

у
д

ів
л

я
х
 

в 
% 

в
 д

и
м

о
-

п
р

о
в

о
д
а

х
 

в 
% 

н
а

 т
р

а
н

с-

п
о

р
т
і 

в 
% 

в
 л

іс
а

х
 

в 
% 

т
р

а
в

а
, 

ч
а

г
а

р
н

и
к

-

к
а

х
 в 

% 

см
іт

т
я

, 
зв

а
л

и
щ

е 

в 
% ін

ш
і в 

% 

1 Болгарія 4125 9,0 503 1,1 2001 4,4 420 0,9 24 047 52,5 6287 13,7 8391 18,3 

2 Білорусь - - - - 461 1,3 408 1,2 2402 7,0 24981 72,4 6253 18,1 

3 Хорватія 2435 22,4 574 5,3 - - 2346 21,6 3422 31,5 254 2,3 1826 16,8 

4 Кіпр 717 10,5 115 1,7 363 5,3 44 0,6 4105 60,4 459 6,8 996 14,6 

5 Данія 5632 37,9 756 5,1 2610 17,6 - - 1885 12,7 1824 12,3 2137 14,4 

6 Естонія 1831 36,8 108 2,2 414 8,3 18 0,4 672 13,5 1424 28,6 506 10,2 

7 Фінляндія 5595 46,2 311 2,6 2276 18,8 440 3,6 561 4,6 324 2,7 2609 21,5 

8 Франція 152277 49,6 - - 58073 18,9 - - 59734 19,5 - - 36787 12,0 

9 
В.Брита- 
нія 

71000 26,1 7600 4,4 28800 10,6 - - 55200 20,3 - - 8400 3,2 

10 Греція 7684 22,0 - - 1709 4,9 2909 8,3 4613 13,2 1639 4,7 16440 47,0 

11 
Угорщи- 
на 

12486 34,2 958 2,6 604 1,6 - - 19154 51,6 2395 6,5 1509 4,1 

12 Італія 5356 2,2 6330 2,6 24143 10,0 14271 5,9 83236 34,5 40695 16,9 67201 27,9 

13 Японія 25583 58,0 - - 4 549 10,3 1 178 2,7 - - - - 12791 29,0 

14 Латвія 3363 38,7 643 7,4 414 4,8 162 1,9 2 001 23,0 429 4,9 1686 19,4 

15 
Ліхтен-

штейн 
22 68,8 2 6,3 1 3,1 0 0,0 3 9,4 2 6,3 2 6,3 

16 Литва 2358 20,9 918 8,2 1183 10,5 98 0,9 2492 22,1 2805 24,9 1403 12,5 

17 Монголія 2997 66,2 - - 292 6,4 229 5,1 - - - - 1012 22,3 

18 Норвегія 3 147 49,4 995 13,5 940 12,8 - - 538 8,4 - - 1 749 27,4 

19 Польща 29145 15,8 285 0,2 8328 4,5 8879 4,8 38303 20,8 27012 14,7 71936 39,1 

20 Румунія 13334 34,2 2557 6,6 1399 3,6 333 0,9 10940 28,1 7263 18,6 3129 8,0 

21 Росія 130450 71,6 - - 24266 13,3 19329 10,6 - - - - 3369 1,9 

22 Сінгапур 3766 84,0 - - - - - - - - - - 719 16,0 

23 
Словач-

чина 
2516 17,5 522 3,6 1082 7,5 517 3,6 4476 31,1 2527 17,5 2773 19,2 

24 Словенія 1959 35,2 240 4,3 403 7,2 385 6,9 2045 36,7 523 9,4 15 0,3 

25 Швеція 9410 41,5 1007 4,4 4237 18,7 845 3,7 1 402 6,2 2334 10,3 3422 15,1 

26 Україна 37525 52,5 -  3588 5,0 2163 3,0 -  - - 2938 4,1 

27 США 480500 35,7 - - 172500 12,8 - - - - - - - - 

Всього 
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Таблиця 1.3 

Динаміка загиблих/травмованих пожежників в країнах світу 

за 2012-2016 рр. 

№ Країна 
Кількість загиблих / травмованих пожежників Середнє 

за рік 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Австрія 2/1439 3/1153 1/1123 4/1103 4/1086 3/1155 
2 Білорусь - - 6/11 -/9 -/6 3/8 
3 Бельгія 3/- - - - - 3/- 
4 Болгарія 0/19 0/22 0/12 0/13 0/19 0/19 
5 Китай 16/150 - - - - 16/150 
6 Хорватія 3/9 1/8 2/6 0/- 3/11 2/10 
7 Кіпр 0/1 0/5 0/1 6/2 0/4 0/3 
8 Чехія 1/406 1/418 0/458 0/405 1/225 0/205 
9 Данія 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 

10 Естонія 0/6 0/7 0/9 0/41 1/37 0/5 
11 Фінляндія - 1/71 0/125 1/84 0/37 0/83 
12 Франція - - 13/1155 12/- 11/- 12/1155 
13 Німеччина 7/0 7/0 - - - 7/0 
14 Греція 0/9 0/5 - 2/27 0/28 0/8 
15 Угорщина 0/395 0/291 0/42 0/106 1/143 2/195 
16 Ірландія - 120 120 0/120 - 1/- 
17 Італія 5/162 2/198 4/202 2/164 3/186 3/210 
18 Японія - - - 222/2475

* 

11/2615 116/2475* 
19 Лаос 0/- - - - - 0/- 
20 Латвія 0/17 0/14 0/11 0/27 0/27 0/22 
21 Литва 0/25 0/17 0/17 - 0/16 0/23 
22 Нідерланди 4/- - - - - 2/16 
23 Нова Зеландія 1/554 0/484 - 0/463 - 0/521 
24 Норвегія - - - 0/- 0/- 0/- 
25 Польща 0/301 2/- 0/- 2/- 1/- 1/301 
26 Португалія 0/16 0/176 3/178 - - 1/123 
27 Румунія 1/10 0/26 1/19 0/0 0/28 1/43 
28 Росія 12/94 - 7/80 - - 9/111 
29 Сербія - - - 0/55 - 0/55 
30 Словаччина 0/25 0/23 0/23 - 2/14 0/24 
31 Словенія 0/- 0/- 0/17 0/55 0/4 0/25 
32 Швеція 0/0 0/- - 0/- 0/- 0/0 
33 Швейцарія - -/213 - 2/120 - 2/166 
34 Україна 1/- 0/- 0/- 0/- 2/- 2/- 
35 США 103/79078 82/78150 72/71875 61/70090 64/69400 76/73718 
36 В’єтнам 0/- 0/- 0/- 0/100 - 0/- 
Всього: 153/10062

5 

152/8253

7 

91/81054 109/7410

8 

103/73880 121/82440 

* - з урахуванням жертв землетрусів та цунамі  

 

Окрім НШФ пожежі, перелік чинників травмування необхідно 

доповнити особливостями застосування відповідного обладнання, 

інструменту та автотранспортної техніки (табл. 1.4). 
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Таблиця 1.4 

Перелік спорядження та техніки в підрозділах ОРС ЦЗ 

№ 

з/п 
Найменування Наявність Підлягає 

списанню 
Некомплект 

1. Автоцистерни пожежні 3574 3006 - 
2. Автодрабини пожежні 307 301 130 
3. Автопідйомники пожежні 50 38 28 

4. Насосні станції 64 64 11 

5. Аварійно-рятувальні 

автомобілі 

124 35 - 

6. Спеціальні пожежні 

автомобілі 

941 515 - 

 Захисний одяг пожежника 

7. Спорядження пожежника Загальна кількість особового складу 

підрозділів пожежно-рятувальної 

служби становить майже 30 тис. 

чоловік (1154 пожежно-рятувальні 

частини), також біля 3 тис. особового 

складу 10 загонів ОРС ЦЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Каска пожежника 

9. Взуття пожежника 
10. Засоби індивідуального 

захисту пожежника 

11. Тепловідбивний одяг 

пожежника 

12. Газохімзахисний одяг 

пожежника 

13. Радіаційнозахисний одяг 

пожежника 

14. Переносний пожежний 

інструмент 

15. Механізований пожежний 

інструмент 

  

Застосування представленого в таблиці оснащення на пожежі має певні 

особливості і окреслює відповідний рівень небезпеки. 

Аналіз стану виробничого травматизму в органах і підрозділах, 

підприємствах та організаціях ДСНС України,що  складено за результатами 

звітів про стан травматизму рядового та начальницького складу органів і 

підрозділів під час виконання службових обов’язків (форма ВТ-1,2) засвідчує 

недосконалу форму обліку та неінформативність  зазначених даних [13]. 
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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 [14]. 

Розподіл кількості травмованих і загиблих працівників пожежно-

рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

за 2007÷2016 роки наведено в таблиці 1.5. 

Таблиця1.5  

Кількість травмованих і загиблих працівників пожежно-рятувальних 

підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту  

за 2007÷2016 роки 

Роки 
Кількість травмо-

ваних працівників 

Кількість загиблих 

працівників 

2007 73 3 

2008 20 2 

2009 31 0 

2010 17 1 

2011 13 2 

2012 29 2 

2013 55 4 

2014 77 9 

2015 95 7 

2016 71 6 

Всього: 481 36 

 

За місцем настання, обставинами, умовами виникнення випадки 

виробничого травматизму розподілилися на такі, що трапилися: 

– під час ліквідації пожеж та їх наслідків – 453;  
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– під час проведення службової підготовки та навчального         

процесу – 7; 

– під час несення служби: – 21. 

Причини виникнення за обставинами: 

Організаційні: 

– невикористання засобів індивідуального захисту через 

незабезпеченість ними – 12; 

– порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, 

устаткування, механізмів тощо – 18. 

Психофізіологічні: 

– незадовільні фізичні дані або стан здоров’я – 32; 

– особиста необережність потерпілого – 27. 

Технічні: 

– конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність      

ЗІЗ – 176; 

– екстремальні температури – 202; 

– інші – 14. 

Збільшення у процентному відношенні випадків травмування під час 

проведення пожежно-рятувальних робіт та під час виконання завдань на 

службі викликано необхідністю залучення органів та підрозділів ДСНС 

України до реагування на надзвичайні ситуації у складних умовах за 

наявності несприятливих факторів. Спостерігалося збільшення випадків 

виробничого травматизму у 2014 році із смертельними наслідками. Основна 

частина випадків смертельного травмування особового складу та працівників 

ДСНС України у 2014 році припала на ІІ квартал (4 випадки). 

Аналіз актів проведення розслідувань нещасних випадків, звітів про 

стан травматизму рядового та начальницького складу органів і підрозділів 

під час виконання службових обов’язків (форма ВТ-1), про стан травматизму 

працівників органів і підрозділів під час виконання службових обов’язків 

(форма ВТ-2), показує, що причини виникнення нещасних випадків в актах 
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та звітах підрозділів, установ та організацій ДСНС України здійснюється 

формально. У звітних формах не передбачені відомості щодо небезпечних та 

шкідливих факторів впливу та їх інтенсивності, виду ЗІЗ, що не дає змоги 

ефективно здійснювати заходи з профілактики виробничого травматизму та 

професійного захворювання.  

Проведений аналіз травматизму працівників оперативно-рятувальних 

підрозділів ДСНС України за період 2007-2016 роки вказує на 

невизначенність критеріїв щодо фактору ураження пожежників від дії 

небезпечних та шкідливих чинників . Основними факторами за останні 10 

років стали фактори, які представлені  в таблиці1.6. 

Таблиця 1.6 

Основні фактори травмування пожежників під час 

ліквідації пожеж та їх наслідків 
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2007 0% 15% 35% 10% 10% 15% 5% 

2008 13,6% 9,2% 22,7% 13,6% 4,6% 22,7% 13,6% 

2009 14,3% 14,3% 42,8% 14,3% 14,3% 0% 0% 

2010 27,6% 30% 3,4% 13,8% 0% 11,4% 13,8% 

2011 30% 25% 25% 10% 0% 5% 5% 

2012 19% 16,4% 8% 2,7% 27% 13,6% 13,3% 

2013 10% 5% 15% 30% 0% 15% 25% 

2014 4,8% 33,7% 8,5% 7,4% 7,4% 16% 22,2% 

2015 5,4% 30% 18,4% 23,1% 0% 0% 23,1% 

2016 18,5% 38% 14,8% 0% 0% 14,5% 14,2% 
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В результаті статистичного аналізу встановлено, що найбільша 

кількість пожеж як за кордоном так і в Україні виникає в житловому секторі 

– до 50% і понад 70% відповідно. Травмування пожежників  небезпечними, 

шкідливими  виробничими факторами за кількістю випадків визначає 

домінуючі чинники впливу: екстремальні температури, удари конструкціями, 

дія агресивних середовищ.   

 

1.2. Аналіз впливу високотемпературних факторів на пожежника процесі 

експлуатації ЗІЗ 

До високотемпературних факторів відносяться: теплове 

випромінювання, конвективне нагрівання, контакт з нагрітими поверхнями. 

Теплове випромінювання виникає внаслідок процесів теплообміну, які 

відбуваються під час горіння. Все тепло, яке виділяється в зоні хімічної 

реакції горіння, відводиться від неї в навколишнє середовище у вигляді 

теплового випромінювання і лише 3% енергії іде на підтримання і 

продовження процесу горіння [15]. Під небезпечними чинниками 

(факторами) пожежі розуміють прояви пожежі, що призводять чи можуть 

призвести до опіків, отруєння леткими продуктами згоряння або піролізу, 

травмування чи загибелі людей та (або) до заподіяння матеріальних, 

соціальних, екологічних збитків.. За результатами досліджень впливу 

небезпечних факторів пожежі  залежно від місця її виникнення та виду 

пожежної  навантаги, рівень захисту пожежника під  час ліквідації пожеж 

безпосередньо впливатиме на тактичні можливості та ефективність ліквідації 

пожежі підрозділу загалом. Залежно від класу пожежі, місця виникнення, 

фізико-хімічних властивостей речовин та матеріалів кількість, вид та 

особливості впливу НФП матимуть різні характеристики. Таким чином, з 

отриманої класифікації НФП та класифікації пожеж [15] визначаються умови 

проведення ліквідації пожежі та пожежно-рятувальних робіт (рис.1.1). 
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Рисунок 1.1 – Класифікація пожеж 
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Отже, з метою визначення необхідного рівня захисту пожежника 

необхідно проаналізувати умови, в яких він перебуває під час гасіння пожеж 

та ліквідації надзвичайних ситуацій (НС), відповідно до чинної класифікації 

[16]. 

За умов ліквідації пожеж класу А на відкритій місцевості пожежник   

перебуватиме в зоні дії: 

- потужного теплового випромінювання (конвективні теплові потоки); 

- хімічного забруднення територій; 

- радіоактивного випромінювання; 

- кліматичних умов. 

За умов ліквідації пожеж класу В на відкритій місцевості пожежник-

рятувальник може перебувати в зоні дії: 

- вибухопожежонебезпечного середовища; 

- потужного теплового опромінення; 

- факельного горіння; 

- загазованого середовища; 

- низьких температур; 

- продуктів неповного згорання та газів; 

- різкого перепаду температурних режимів.  

За умов ліквідації пожеж класу С на відкритій місцевості пожежник-

рятувальник може перебувати в зоні дії: 

- теплового потоку потужної густини; 

- потужного звукового навантаження; 

- полуменевого горіння (факельного горіння); 

- низьких температур; 

- продуктів неповного згорання (задимлення)  та газів; 

- різкого перепаду температурних режимів. 

 За умов ліквідації пожеж класу Д,  як на відкритій місцевості, так і в 

обмежених просторах пожежник-рятувальник може перебувати в зоні дії: 

- потужної густини  теплового потоку; 
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- вибухопожежонебезпечного середовища; 

- продуктів неповного згорання (задимлення) та газів; 

-  різкого перепаду температурних режимів; 

- полуменевого горіння. 

Відповідно [5] пожежники-рятувальники виконують завдання з гасіння 

пожеж за умов: 

- низьких температур, шквального вітру та недостатньої кількості води; 

- наявності вибухових речовин (у тому числі на арсеналах, базах, 

складах тощо); 

- наявності небезпечних хімічних речовин; 

- наявності радіоактивних речовин і в зонах радіоактивного 

забруднення; 

- у будинках і спорудах; 

- у тунелях теплотрас; 

- на новобудовах та об’єктах, що реконструюються; 

-  у будівлях підвищеної поверховості та висотних будинках; 

- на покрівлях великих площ; 

- у будівлях з металевими конструкціями з використанням горючих 

полімерних утеплювачів; 

- у лазнях-саунах; 

- у закладах охорони здоров’я, дошкільних та навчальних закладах; 

- у культурно-видовищних закладах; 

- на виставках, у музеях, бібліотеках, архівних сховищах, церквах 

(культових релігійних приміщеннях і спорудах), приміщеннях 

обчислювальних центрів та об’єктів зв’язку; 

- у дерев’яних будівлях V ступеня вогнестійкості; 

- на енергетичних об’єктах і у приміщеннях з електроустановками; 

- на підприємствах металургії та машинобудування; 

- на підприємствах текстильної промисловості; 

- у холодильниках; 
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- у торгових та складських приміщеннях; 

- на підприємствах деревообробної і целюлозно-паперової 

промисловості; 

- на елеваторах, млинах та комбікормових заводах; 

- у резервуарних парках зі зберігання займистих та горючих речовин 

(ЗР та ГР), а також зріджених вуглеводних газів (ЗВГ); 

- пожеж газових і нафтових фонтанів, газо-, нафтопроводів; 

- на об’єктах хімічної, нафтопереробної та нафтохімічної 

промисловості; 

- у спиртосховищах; 

- у лісових масивах; 

- на торф’яних полях і родовищах; 

- на складах лісоматеріалів; 

- пожеж вовни в бунтах і штабелях; 

- на рухомому складі залізничного транспорту, на товарних та 

сортувальних станціях; 

- у наземних та підземних спорудах метрополітену; 

- пожеж повітряних суден на землі; 

- на водному (морському, річковому) транспорті у портах, доках тощо; 

- у гаражах, автотранспортних підприємствах, тролейбусних і 

трамвайних депо;  

- сільськогосподарський сектор (ферми, хлібні поля, склади пестицидів, 

гербіцидів). 

На рисунку 1.2 наведено динаміку загальної кількості пожеж та пожеж 

у житловому секторі протягом останніх 10 років [17]. Очевидним є 

домінуючий кількісний показник пожеж в житловому секторі, відповідно в 

закритих обмежених об’ємах (рис. 1.2).  
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Рисунок 1.2 – Динаміка загальної кількості пожеж та пожеж у житловому секторі 

 

Дуже небезпечною для людей є дія на них високої температури 

продуктів горіння не лише у приміщенні, де відбувається пожежа, але і в 
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2
 викликає у людини ті ж 

відчуття, що і температура 42-46 °С. 

Критичною ж інтенсивністю опромінювання вважають інтенсивність, 

що дорівнює 4,2 кВт/м
2
. Для порівняння в (табл. 1.7) [18] наведено дані про 

час, протягом якого людина здатна переносити теплове опромінювання при 
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Таблиця 1.7 

Час, протягом якого людина здатна переносити теплове опромінювання 

при різній його інтенсивності 

Щільність 

теплового 

потоку, 

кВт/м
2
 

Допустимий час 

перебування 

людей, хв 

Необхідний захист 

людей 

Ступінь теплової 

дії на шкіру 

людини 

3,0 Не обмежується Без захисту Больові відчуття 

4,2 Не обмежується У захисному одязі і в 

касках із захисним 

склом 

Нестерпні больові 

відчуття через 20 с 

7,0 5 _ Нестерпні больові 

відчуття, що 

виникають миттєво 

8,5 5 У захисному одязі, 

змоченому водою, і в 

касках із захисним 

склом 

Опіки через 20 с 

_ 

10,5 5 Те ж саме, але під 

захистом розпилених 

струменів води або 

водяної завіси 

Миттєві опіки 

14,0 5 У тепловідбивних 

костюмах під захистом 

розпилених струменів 

води або водяної завіси 

_ 

85,0 1 Те ж саме, але із 

засобами 

індивідуального захисту 

_ 

 

Результати аналізу експериментальних досліджень з питань динаміки 

та розвитку пожеж засвідчують, що НТФП у приміщеннях під час 

пожежогасіння можуть бути значно більшими від тих, котрі є безпечними 

для людей, це залежить від розгляду фізичних параметрів, щільності 

пожежної навантаги та умов вентиляції [19].  

Відповідно динаміки горіння, яка представлена на рис. 1.3 можемо 

побачити, що температура на момент  середнього часу локалізації пожеж в 
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приміщенні, де горючою навантагою є дерев’яні елементи конструкцій 

становить 700 – 900 ºС. 

 

 

Рисунок 1.3 – Залежність зміни температури в часі від навантаги під час 

пожежі в обмеженому об’ємі [12] 

 

Вплив щільності пожежної навантаги та вентиляції  на температуру 

газів в приміщенні наведено на рис. 1.4, 1.5. 

 

 

Рисунок 1.4 – Залежності зміни температури  в часі під час пожежі в 

обмеженому об’ємі з урахуванням впливу отворів 
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Рисунок 1.5 –Залежності зміни температури в часі під час пожежі в 

обмеженому об’ємі з урахуванням впливу пожежної навантаги 

 

З представлених показників динаміки розповсюдження горіння в 

обмежених об’ємах та відповідно горючої навантаги визначено, що 

температурний показник на 10 хвилині горіння становитиме понад 500 ºС. 

Тому, рівень ефективності ЗІЗ має першочергове значення в технології 

ліквідації пожеж та  їх наслідків, а ефективність проведених робіт 

знаходиться в прямій залежності від ступеня досконалості захисту 

пожежників.  

Значна частина тепла на пожежах передається конвекцією. Так, при 

горінні бензину в резервуарах цим способом передається близько 57-62%  

тепла, а при лісових пожежах – 60-70%. За відсутності вітру значна частина 

тепла віддається у верхні шари атмосфери, а за наявності вітру висхідний 

потік нагрітих газів значно відхиляється від вертикалі. 

Практика показує, що при температурі 80-100 ºС в сухому повітрі і при 

50-60 ºС у вологому, людина без спеціального теплового захисту може 

перебувати лише кілька секунд. 
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Тепловий потік залежить від відстані між вогнищем полум’я і 

об’єктом. З цим параметром пов’язані безпечні умови для опроміненого 

об’єкта. Для людини гранично допустима інтенсивність опромінення 1050 

Вт/м
2
; гранично допустима температура нагрівання незахищених частин тіла 

людини не повинна перевищувати 40 ºС. Для захисного одягу пожежника ці 

величини відповідно дорівнюють  7500 Вт/м
2
 і 393 ºС. 

Процес обміну гарячих газів, факела полум’я і конструкцій під час 

пожежі в закритих приміщеннях обумовлюється одночасною дією теплового 

випромінювання, конвекцією і теплопровідністю. 

Одним з головних параметрів, які характеризують процес горіння на 

пожежі, є інтенсивність виділення тепла. Вона визначається масовою 

швидкістю вигорання речовин і матеріалів та їх теплового вмісту. На 

інтенсивність теплового виділення впливають вміст кисню і температура 

навколишнього середовища, а вміст кисню залежить від інтенсивності 

надходження повітря в приміщення під час пожеж в обмежених (закритих) 

об’ємах та в зону горіння під час пожеж на відкритій місцевості. 

З метою більш детальної характеристики високотемпературних 

факторів, проведено їх загальну класифікацію з урахуванням засобів 

переносу тепла. 

В табл.1.8 наведено межі варіювання параметрів високотемпературних 

факторів, які можуть діяти на пожежника при виконанні робіт з гасіння 

пожежі. Вищевказані параметри орієнтовні та отриманні шляхом 

узагальнених даних [21-29] з різноманітних літературних джерел, які мають 

місце в експлуатаційних умовах діяльності людини. 

Таким чином, температурне поле виконання завдання створює умови 

навколишнього середовища впливу небезпечних факторів (табл.1.9). 

Звичайні умови: умови роботи пожежників, які працюють з напірними 

рукавами, або іншими засобами пожежогасіння пожежі на відстані, де немає 

потреби у спеціальному одязі. Згідно з [30], пропонуються  умови 25 хвилин 

при температурі 100 °C і густиною теплового потоку до 1 кВт/м
2
. Згідно з 
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[31], це умови з температурою 20-70 °C, з густиною теплового потоку < 1.7 

кВт/м
2
. 

Таблиця. 1.8 

Загальна класифікація високотемпературних факторів 

Вид теплової дії 

Одиниці 

вимірювання 

енергетичних 

характеристик 

Межі варіювання 

енергетичних 

характеристик 

терміну 

дії, с 

1. Контактні високотемпературні фактори 

1.1. 
Контакт з твердими 

нагрітими тілами 
ºС 15…1200  0…3 

2. Конвективні високотемпературні фактори 

2.1. 
Омивання нагрітою рідиною 

або газом 
ºС 15…600  3600 

3. Променеві високотемпературні фактори 

3.1. Теплове випромінювання кВт/м
2
 0…84  0…180 

4. Комплексні високотемпературні фактори 

4.1 
Контакт з відкритим 

полум’ям 

ºС 

кВт/м
2
 

700…1300  

0…200  
0…180 

4.2 
Горіння твердого тіла на 

поверхні 

ºС 

кВт/м
2
 

700…1300  

0…200  
0…20 

4.3 
Безконтактна теплова дія 

нагрітої речовини 

ºС 

кВт/м
2
 

40…1200  

0…84 
3600 
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Таблиця 1.9.9   

Умови навколишнього середовища під час пожежі 

Умови Температура 

повітря, (°C) 

Густина теплового 

потоку, (кВт/м
2
) 

 

Час теплової 

дії, (хв) 

Стандартні  

 

 

Ризиковані  

 

 

Надзвичайні  

 

 

100°C 

120°C 

160°C 

235°C 

70°C 

300°C 

1200°C 

60°C 

300°C 

1000°C 

8,5 

3 

4,2 

9,5 

< 1,7 

1,7 – 12,5 

12,5 - 210 

1,25 

8,5 

105 

25  

10  

1  

< 1  

10 - 20  

1 - 5  

15 - 20  

5 - 60  

5 - 20  

5 – 20   

Ризиковані умови: це умови, які відповідають роботі пожежників, 

наприклад, у житловій кімнаті або невеликому палаючому будинку. Згідно з 

[32], нижні межі цих умов схожі з умовами, коли пожежники працюють в 

умовах вентиляції, без підтримки води, а верхні межі застосовуються для 

тих, хто тільки но потрапив у палаючу будівлю. Тим не менше 

теплозахисний костюм повинен забезпечити захист та звести до мінімуму 

теплову дію на тіло пожежника. Діапазон показників, згідно з [33],  – це   

менше 1 хв при 160 °C, густина теплового випромінювання – 4 кВт/м
2
 і  

тривалістю до 10 хв. Згідно з [34], ці умови описуються у середовищі з 

температурою 70 - 300 °C з густиною теплового потоку від 4,2 до 12,5 кВт/м
2
. 

Надзвичайні умови: такі умови можуть виникнути в разі “вибуху” при 

пожежі у великому будинку. Ці умови були прийняті рангом вище ніж 

“небезпечні” умови, і мають місце починаючи з 235 °C і густини теплового 

потоку 9,5 кВт/м
2
 .  У цих умовах травми небезпечні для життя. За такі умови 

характеризуються температурою 300 °C і до 1200 °C і густиною теплового 

потоку 12,5 - 210 кВт/м
2
. 
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За результатами аналізу умов ліквідації пожеж в закритих об’ємах  та 

впливу НШФП визначимо алгоритм прогнозованого рівня захисту та його 

вплив на пожежника, а саме: пожежне навантаження – клас пожежі -– місце 

пожежі (відкрита місцевість чи обмежений простір) – НШФП – засоби 

індивідуального захисту (ЗІЗ). 

  

1.3. Аналіз впливу  низькотемпературних факторів на пожежника в 

процесі експлуатації ЗІЗ 

За умов домінуючих високотемпературних НШФ,  що впливають на 

пожежника під час ліквідації пожежі, залишились без уваги НШФ впливу 

низьких температур. Означена проблема існує за двох умов виконання 

завдань: відкрите середовище за певних кліматичних умов (осінньо-зимовий 

період) та ліквідація аварій за наявності амоніаку в закритому приміщенні. В 

нормативній літературі [34] зазначено лише показник -40°С для дослідження 

фізико-механічних властивостей пакету матеріалів для спецодягу. Водночас 

негативний вплив низьких температур на пожежника в  умовах виконання 

пожежно-рятувальних дій не досліджено, що стало причиною відсутності 

наукового дослідження і  вирішення питання захисту пожежника. Переважна 

більшість випадків отримання ураження у вигляді обмороження, 

переохолодження відбувається під час гасіння пожеж в сільській місцевості в 

осінньо-зимовий період. Вирішальним фактором при цьому є часовий 

показник прибуття підрозділу, як правило, відділення в кількості 3-4 осіб. 

Він становить в середньому 40-хвилин для сільської місцевості . Отже, на 

момент прибуття житловий будинок, ферми, складські будівлі будуть 

охоплені вогнем і температурні показники в приміщеннях становитимуть 

700-800°С, що унеможливлює роботу всередині будівель. Відтак, подача 

вогнегасних засобів здійснюватиметься ззовні відповідно до вирішального 

напрямку ведення дій для ліквідації пожежі та проведення пожежно-

рятувальних робіт. 
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Рисунок 1.6 – Розподіл кількості пожеж за місцем виникнення 

 

В Україні, взагалі за останній 2016 рік, у сільській місцевості виникла 

35601 пожежа. У порівнянні з минулим роком їх кількість збільшилась на 

36,9 %. Прямі збитки від пожеж у сільській місцевості становили 646 млн 731 

тис грн (+26,3 %), побічні збитки – 1 млрд 739 млн 143 тис грн (-56,9 %).  

Середній час слідування до місця пожежі по регіонах України 

становить 13,6 хв, в містах і селищах міського типу – 9,7 хв, в сільській 

місцевості – 21,2 хв (рисунок 1.7). 

Середній час локалізації пожежі по регіонах України становить 18,1 хв, 

в містах і селищах міського типу – 15,8 хв, в сільській місцевості – 22,5 хв 

(рисунок 1.8). 

Середній час ліквідації пожежі по регіонах України становить 34,7 хв, в 

містах і селищах міського типу – 24,7 хв, в сільській місцевості – 53,5 хв 

(рисунок 1.9). 

Місто Селище міського 

типу 

Сільський 
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Поза межами 

населеного пункту 
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Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2016 2015 
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Рисунок 1.7 –  Середній час слідування до місця пожежі (хв) 

 

 

Рисунок 1.8 – Середній час локалізації пожежі (хв) 

 

За даними масивів карток обліку пожеж щороку найменший час 

слідування до місця пожежі становить до 1 хвилини для 0,5 % від загальної 

кількості пожеж (в абсолютних значеннях: 170 – 200 пожеж). Переважно в 

2/3 випадках – це виїзди на пожежі в приватних житлових будинках і на 
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пожежі в житловому секторі. Також, протягом 2016 року 4019 пожеж (5,4 % 

від загальної кількості пожеж) виникло на транспорті; 36461 пожежа або 

49,1 % припадає на місця відкритого зберігання матеріалів, відкриті території 

та зовнішні установки; 2221 (3,0 %) – на інші об’єкти (рис. 1.10), що не 

ввійшли до переліку.  

 

Рисунок 1.9 – Середній час ліквідації пожежі (хв) 

 

 

Рисунок 1.10 – Розподіл пожеж за об’єктами їх виникнення 
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Як засвідчує аналіз розподілу пожеж за місцем виникнення – 

найбільша їх частка виникала на відкритих територіях. 

Найбільше часу на ліквідацію пожеж витрачається підрозділами 

пожежно-рятувальної служби, що виникають на торфовищах. Щороку, на 

гасіння близько 20 таких пожеж витрачається від 5 і більше діб. Таким 

чином, пожежники ліквідовують пожежі на відкритому просторі за від’ємних 

температур  з жовтня по квітень, як в житловому секторі в сільській 

місцевості так і на торфовищах. Відповідно до зонального температурного 

розподілу території України (рис.1.11) пожежники в зимові місяці працюють 

за температури  -29 °С і нижче. 

Окремого наукового обґрунтування і дослідження потребують вимоги 

до захисту нижніх кінцівок пожежників в умовах тривалого перебування на 

відкритих об’єктах за низьких температур. 

 

 

Рисунок 1.11 – Температурні режими за зонами території України в 

осінньо-зимовий період 
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Окремого наукового обґрунтування і дослідження потребують вимоги 

до захисту нижніх кінцівок пожежників в умовах тривалого перебування на 

відкритих об’єктах за низьких температур. 

Термофізичні характеристики спеціальних матеріалів, що мають різне 

призначення, в тому числі і для виготовлення ЗІЗ (каски, одяг, взуття), 

визначаються, а в деяких випадках і постійно контролюються, з допомогою 

стандартних або розроблених приладів, технічного устаткування, стендів 

тощо. Але, незалежно від обладнання, яке використовується, і критеріїв 

оцінок, їх об’єднує така методологічна основа як задане високотемпературне 

джерело енергії (полум’я бутану, водню, розплавлений чавун, олово, 

свинець, розжарений стержень та інше), про що зазначено в роботах [35,36] 

Зрозуміло, що вказаний перелік НШФ не є універсальним або таким, 

щоб з його допомогою провести аналіз умов праці пожежників-рятувальників 

і охарактеризувати його для всіх випадків проведення робіт в екстремальних 

ситуаціях. Це повною мірою відноситься до проблем, які пов’язані із 

захисним взуттям пожежника-рятувальника, особливо із розробкою 

спеціального матеріалу для верху взуття, вітчизняне виробництво якого 

відсутнє з деяких причин. 

Розширення функціональних завдань пожежно-рятувальних 

підрозділів, які тепер підпорядковані ДСНС України, призвело до збільшення 

переліку небезпечних факторів, в основному, різних хімічних сполук 

неорганічного та органічного походження, які при НС (вибух, пожежа, 

розливи, розгерметизація реакторів, продуктопроводів, наливних складів, 

цистерн, газгольдерів тощо) стають причиною отримання травм різного 

ступеня важкості, як робітниками підприємств, так і пожежниками-

рятувальниками, а також осередком знищення довкілля і матеріальних 

цінностей. 

З усього переліку підприємств, які постійно контролюються пожежно-

рятувальними підрозділами ДСНС України, екологічно найнебезпечнішими є 

потужні хімічні комбінати, що розташовані в Донецькій області,  Дніпрі, 
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Сумах, Черкасах, Рівному і Калуші. Вказані підприємства є застарілими як за 

технологіями, так і за рівнем зношення обладнання(до 75%). Якщо взяти до 

уваги, що зростають темпи випуску продукції (мінеральні кислоти, луги, 

розчини солей кислотно-лужного характеру і ін.) за допомогою недосконалих 

технологій, то вказані підприємства можуть бути осередками аварій і 

катастроф, для ліквідації яких пожежно-рятувальні підрозділи повинні бути 

екіпіровані необхідними та ефективними ЗІЗ, а особливо захисним взуттям. 

Таким чином, роботи в можуть проводиться не тільки в процесі впливу 

таких традиційних НШФ, як відкрите полум’я, ІЧ-випромінювання, 

контактне та конвективне тепло, а до них можуть долучатися і хімічно-

агресивні речовини. Необхідно зазначити, що вказані роботи пожежниками 

проводяться цілодобово, незалежно від пори року, погодних та кліматичних 

умов (температура повітря, швидкість вітру, опади тощо). Роботи, що 

виконуються в екстремальних умовах відносять, як правило, до складних та 

небезпечних. Окрім цього, в процесі проведення робіт, що пов’язані, 

наприклад, з розливами мінеральних кислот, пожежники можуть зазнавати 

впливу сіркового ангідриду, окислів азоту, сірководню, хлористого водню та 

парів соляної й азотної кислот, концентрація яких може зростати від 120 

мг/м
3
 до 1000 мг/м

3
 при їх граничнодопустимих значеннях 1…5 мг/м

3
, а 

також прямому обливі сірчаною, соляною, азотною кислотами, лугом, 

розчинами солей кислотного або лужного характеру, поверхнево-активних 

речовин ПАР, водою тощо. Якщо до цього неповного переліку агресивних 

середовищ додати вже зазначені температурні джерела, то стає очевидним, 

що (з метою захисту пожежників-рятувальників від впливу комплексу НШФ) 

розробка взуття із термо- і агресивно-стійкого спеціального матеріалу є 

проблемою, актуальність якої беззаперечна [37]. Аналіз свідчить, що нові 

технології взуттєвих і шкіряних виробів призвели до випуску широкого 

асортименту матеріалів, що різняться за структурою та призначенням, 

використання яких залежить від комплексу вимог та від способу 

дослідження. Якщо провести аналіз діючого на сьогодні апаратурного 
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забезпечення для оцінки теплофізичних властивостей спеціальних матеріалів 

різного призначення, які застосовуються у виготовлені ЗІЗ (каски,взуття, 

одяг), то стає очевидним їх необґрунтоване розмаїття, що унеможливлює 

порівняння отриманих результатів, а відтак і їх об’єктивність. Окрім цього, 

використання діючих методів, стендів, устаткування і приладів для вивчення 

ідентичних показників, призводить до суттєвих непорозумінь у процесі 

розробки технічних вимог до необхідних спеціальних матеріалів, оскільки 

отримані характеристики можуть відрізнятися як за фізичною суттю, так і за 

критеріями їх оцінок. 

Найбільш поширеною характеристикою спеціальних матеріалів для 

виробів ЗІЗ вказаного асортименту вважається його стійкість до впливу 

відкритого полум’я. За таких показників  в умовах від’ємних кліматичних 

температур і відсутності відповідного захисту пожежники отримують 

обмороження, переохолодження та хронічні захворювання.  

Оскільки робота в ГХЗО передбачає використання засобів 

індивідуального захисту органів дихання та зору (ЗІЗОД) [38], відповідно 

найнижчим ступенем важкості при ліквідації НС з витоком (виливом) 

амоніаку буде «середній». 

Так, рекомендований час виконання завдань за призначенням в засобах 

індивідуального захисту наведений у таблиці (з використанням ЗІЗОД) та 

рекомендованим часом роботи в табл.1.10. 

Таблиця 1.10 

Гранично допустимий час перебування особового складу з 

урахуванням режимів навантаження та використання ЗІЗОД, год [24] 

ЗІЗ Ступінь фізичного навантаження 

легке середнє важке 

ЗІЗОД 3 1,25 0,66 

ЗІЗОД+ІЗО 3 1 0,5 
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Отже, відповідно до табл. 1.10 та 1.11, час захисту рятувальників при 

температурі навколишнього середовища -40ºС, становить від 30 хв до 7 год, 

що суперечить аспектам медико-біологічних особливостей організму людини 

[39] та відповідного регламенту виконання пожежно-рятувальних робіт за 

від’ємних температур. 

Таблиця 1.11 

Граничнодопустимий час перебування особового складу з урахуванням 

температурних режимів навколишнього середовища 

 

Проведеним аналізом ліквідації пожеж та їх наслідків в умовах низьких 

температур встановлено відсутність захисту пожежника та відповідно ЗІЗ, які 

б забезпечували надійний захист в осінньо-зимовий період та на об’єктах 

наявністю амоніаку. Відсутність норм забезпечення пожежника відповідними 

ЗІЗ, інструкцій та вимог проведення зазначених робіт за від’ємних 

температур підтверджує невирішеність проблеми і визначає напрямок 

досліджень в цій галузі. 

 

 

 

ЗІЗ 

Гранично допустимий час перебування особового складу у ЗІЗ при швидкості 

вітру 2 м/с, що регламентується тепловим станом організму для виключення 

можливого загального переохолодження, год 

Т е м п е р а т у р а   п о в і т р я ,   ° С  

від-40 від-30 від-20 від-10 

Ступінь фізичного навантаження 

легке середнє важке легке середнє важке легке 
середнє 

важке 
легке 

середнє 

важке 

Фільтрувальний 
протигаз + 

зимова форма 
одягу + захисні 

панчохи і 
рукавички 

0,5 0,7 1,5 0,6 1,2 3,0 0,8 Н/Р 2,8 Н/Р 

Фільтрувальний 
протигаз + 

зимова форма 
одягу 

0,6 1,5 4,0 0,8 4,0 Н/Р 1.2 Н/Р 

Фільтрувальний 
протигаз + ІЗО 

1,0 7,0 Н/Р 1,7 Н/Р 2,8 Н/Р 
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1.4. Аналіз травмування голови пожежника в результаті вертикальних 

та бокових ударів  

За статистичними даними, відповідно високий показник має 

травмування голови пожежника від бічних, вертикальних ударів, обвалення 

будівельних конструкцій та падіння з висоти (табл.1.6). Незважаючи на те, 

що серед засобів індивідуального захисту важливе місце відводиться засобам 

індивідуального захисту голови і засобам захисту від падінь з висоти, аналіз 

виробничого травматизму пожежників в Україні , а також в країнах Європи, 

США засвідчує, що травми голови і травми від падіння з висоти після 

екстремальних температур займають відповідно 2-е і 3-е місце, що дає 

достатні підстави віднести їх до основних видів виробничого травматизму. 

Поряд з певними досягненнями вчених і фахівців в галузі  розробки 

засобів індивідуального захисту голови і засобів захисту від падінь з висоти є 

цілий ряд невирішених завдань, пов'язаних з розробкою високонадійних і 

зручних у застосуванні засобів індивідуального захисту. 

Створення ефективних засобів захисту можливо тільки при 

комплексному підході, що включає в себе розробку науково обґрунтованих 

вимог до захисних властивостей і методів випробувань, розроблення 

інженерних методів їх проектування, а також розробку сучасної 

випробувальної бази та вимірювальних пристроїв для оцінки якості і 

надійності цих засобів захисту. У момент удару по корпусу каски елементи 

внутрішньої оснастки подовжуються і взаємодіють з поверхнею голови 

працюючого, тому зв'язки є кінематичними (неголономними) і неідеальними, 

оскільки реакції зв'язків містять складові, обумовлені тертям. 

В процесі експлуатації корпус каски сприймає впливи: силові, 

температурні, хімічні, різної природи опромінення тощо. Силові впливи 

включають об'ємні сили і поверхневі. До об'ємних сил відносять власну вагу 

каски та інерційні сили. Поверхневі сили прикладаються до корпусу каски 

при випробуваннях на стійкість до вертикальних і бічних ударних 
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навантажень ти визначення ступеня амортизації, опір ударним 

навантаженням. 

На захисні каски  впливають температури навколишнього середовища в 

діапазоні від +250°С до -40°С. Температурні впливи викликають зміну 

геометричної форми корпусу каски, зміна фізико - механічних властивостей 

матеріалів. У першому наближенні розрахункова модель каски відчуває 

вплив навколишнього середовища з температурою +20°С. 

До захисних властивостей каски відносять також стійкість до 

агресивних хімічних речовин, горючість, електропровідність. Ці вимоги 

пред'являються до властивостей матеріалів, з яких виготовляються каски. 

Каска виготовляється з пластичних матеріалів (поліетилен низького і 

високого тиску, шаруваті пластики, скловолокнисті пластик тощо), які під 

впливом сонячної радіації і впливом навколишнього середовища старіють і 

при цьому значно змінюються механічні властивості матеріалів. 

У розрахунковій моделі каски приймається, що всі її елементи 

виготовлені з матеріалів з початковими фізико-механічними властивостями. 

У розрахункову модель каски закладаються фізико-механічні 

властивості матеріалів, які відповідають вимогам експлуатації захисної 

каски. Властивості матеріалів характеризують: модуль пружності, модуль 

зсуву, коефіцієнт Пуассона, межа пропорційності, межа текучості, 

тимчасовий опір в залежності від різних параметрів - відносної деформації, 

швидкості деформації, температури, часу і т. п. Ці властивості уточнюються 

на підставі аналізу експлуатації різних видів касок. 

Найбільша кількість касок загального призначення виготовляються з 

поліетилену та інших полімерних матеріалів. Корпус касок виготовляються з 

поліетилену низького тиску (ПЕНТ) високої щільності. Внутрішня оснастка 

виконується з поліетилену високого тиску (ПЕВТ) низької щільності. 

Поліетилен є дешевим полімером, що поєднує сукупність цінних 

властивостей з високою технологічністю: він піддається всім видам 

переробки, доступним для термопластів. Поліетилен поєднує високу міцність 
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з хорошою пластичністю, є гарним діелектриком і має стійкість до лугів, 

сірчаної та плавикової кислот. Проте, при температурах більше + 50°С різко 

зростають пластичні деформації і виріб (каска) втрачає форму. Крім того, при 

експлуатації каски більше 1,5 років матеріал швидко старіє і стає крихким, 

що вимагає застосування спеціальних пластифікаторів. 

У зарубіжній практиці для виготовлення корпусів захисних касок 

широко використовуються поліаміди і особливо полікарбонати, механічні 

властивості яких не змінюються навіть при температурах більше +70°С, що 

дуже важливо при створенні касок для пожежників. Однак цей матеріал 

значно дорожче поліетилену і тому його застосування обмежене. Створення 

оптимальної конструкції захисної каски залежить від вибору розрахункової 

моделі. Розрахункова модель має бути досить простою і, в той же час, 

достовірно відбивати конструктивні особливості каски. У розрахунковій 

моделі каски враховуються форма, структура, геометричні розміри, 

елементи, зовнішні впливи і властивості матеріалів. Насправді всі вихідні 

дані знаходяться під впливом великої кількості неврахованих факторів і тому 

часто носять випадковий характер. Наприклад, мінливість геометричних 

розмірів і форми елементів суттєво впливають на загальну стійкість і 

амортизаційні властивості захисної каски. Всі зовнішні навантаження є 

випадковими. Випадковий характер мають і механічні характеристики 

матеріалів. Випадковий характер вихідних даних може бути врахований в 

розрахунковій моделі шляхом вибору коефіцієнтів запасу міцності, стійкості, 

(демпфірування) згідно з чинними нормами. Крім того, випадковий характер 

вихідних даних може бути врахований за допомогою статистичних методів 

аналізу стану конструкцій існуючих касок при випробуваннях. Ефективність 

проектного рішення захисної каски в цілому грунтується на безлічі 

кількісних показників, кожен з яких може служити критерієм ефективності 

проектного рішення окремого елемента конструкції каски. 

В результаті проведеного аналізу травмування пожежників визначено 

відносно високий показник отримання ними травм голови, зокрема, від 
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бокових ударів, що складає,  в середньому, понад 13%. Встановлено основні 

недоліки конструкції захисної каски пожежника та недосконалість матеріалів 

їх виготовлення.  

 

1.5. Особливості професійного захворювання пожежників  

Умови праці пожежників на сьогодні зазнали істотних змін. Це 

пов'язано з широким застосуванням у виробництві, будівництві та побуті 

полімерних матеріалів, що різко збільшило спектр токсичних сполук, які 

виділяються під час горіння і здатні викликати отруєння або істотні зміни в 

стані здоров'я пожежників та залучення пожежників до ліквідації 

різноманітних надзвичайних ситуацій (НС) [40 ]. 

Особливістю професійної діяльності працівників пожежно-рятувальних 

служб є вплив на них екстремальних факторів: нервово-емоційні 

навантаження, необхідність прийняття рішень при дефіциті інформації і часу, 

наявність стрес-факторів під час проведення оперативних дій на пожежі, 

комплексний вплив шкідливих фізичних і хімічних чинників. У зв'язку з цим 

особливого значення набуває оцінка професійного ризику у пожежників і 

водіїв ПА. Як показали гігієнічні дослідження, в процесі трудової діяльності 

пожежники і водії ПА піддаються впливу комплексу несприятливих 

факторів. Під час ліквідації загорянь найбільше гігієнічне значення мають: 

вплив на пожежників і водіїв ПА високих концентрацій хімічних речовин, 

шуму, несприятливих кліматичних факторів (висока і низька температура 

повітря в поєднанні з  намоканням захисного одягу та взуття). Робота в 

умовах надзвичайних ситуацій, супроводжується певними фізичними 

навантаженнями.  В цілому, як показали дослідження, праця пожежників під 

час гасіння пожеж за важкістю трудового процесу відноситься до класу 3.2 

(важка праця другого ступеня). Робота водіїв ПА характеризується меншою 

напруженістю і відноситься до класу 3.1[41] (важка праця першого ступеня) 

(табл. 1.12). 
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Таблиця 1.12 

Загальна гігієнічна оцінка умов праці пожежно-рятувальних підрозділів 

Фактори виробничого 

середовища та трудового 

процесу 

Класи умов праці 

відповідно до ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002 

 

Ліквідація пожежі 
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) 

 

Процес гасіння пожеж пов'язаний з високим нервово-емоційним 

напруженням, ризиком для життя, відповідальністю за безпеку потерпаючи 

та навколишнього середовища. У зв'язку з цим напруженість трудового 

процесу у пожежників при роботі в екстремальних умовах слід віднести до 

класу 3.3 (напружена праця 3 ступеня), у водіїв ПА - до класу 3.2 (напружена 

праця 2 ступеня). 

Всесвітня організація охорони здоров'я відносить професію пожежника 

до числа десяти найскладніших за ступенем небезпеки і шкідливого впливу 

на організм, за даними Міжнародної асоціації пожежників, крім того, 

професія пожежника займає одне з перших місць серед інших професій [42]. 

Слід зазначити, що в літературі вкрай обмежені, відомості, що 

стосуються гігієнічної оцінки умов праці пожежників [43,44,45,46], 
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практично відсутні дані про рівень їх захворюваності та травматизму [47], 

відсутні офіційно визнані професійні захворювання. 

Необхідно звернути увагу на те, що,  незважаючи на специфічні умови 

праці та наявність професійно-шкідливих умов, якими супроводжуються 

гасіння пожеж, важкість і напруженість трудового процесу, оцінка стану 

здоров'я пожежників, пов'язана з їх професійною діяльністю, в Україні до 

теперішнього часу практично не проводилася, а в іноземних джерелах 

зустрічаються лише поодинокі роботи з цієї тематики [49,50,51]. 

Поглиблених досліджень стану захворюваності пожежників як в системі 

Міністерства охорони здоров'я, так і Міністерства з надзвичайних ситуацій 

(ДСНС) не проводилося. Наявні ж мізерні дані, отримані при обробці форм 

статистичної звітності, свідчать про більш високі рівні захворюваності з 

тимчасовою втратою працездатності у пожежників, порівняно із 

середньодержавними показниками. Ці дані наводять на висновок про 

необхідність вивчення причин, структури і наслідків захворювань 

пожежників, спричинених виконанням ними службових обов'язків, та 

розробки заходів щодо профілактики цих захворювань [52,53]. 

Виробничо-обумовлена захворюваність – це захворюваність 

(стандартизована за віком) загальними захворюваннями різної етіології 

(переважно поліетіологічної), що має тенденцію до підвищення числа 

випадків із зростанням вислуги років в шкідливих або небезпечних умовах 

праці та перевищує таку в групах, які не контактують із шкідливими 

факторами [54]. 

Разом з тим, профілактика виробничо-обумовлених і професійних 

захворювань у пожежників повинна ґрунтуватися на отриманні достовірної 

інформації про умови праці, важкості і напруженості роботи, пошуку та 

оцінки провідних чинників професійного ризику. 

Дослідження, проведені в США, показали характерні для умов роботи 

пожежників небезпечні фактори. У їх числі раптові викиди полум'я, 

закипання перегрітих зріджених горючих рідин, обвалення будівельних 
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конструкцій, вплив чадного та інших токсичних газів, втрата орієнтації 

всередині будівлі, ураження падаючими предметами, висхідними потоками 

полум'я і гарячих газів та ін. [55]. 

Французькими дослідниками показано, що через небезпечні умови 

праці і ризик захворювань, тривалість життя пожежників приблизно на 7 

років коротша за середньостатистичну [56]. Складність вирішення завдань 

щодо оцінки професійного ризику для нашої країни багато в чому 

обумовлена тим, що протягом, майже 80 років у нас домінувала доктрина 

"нульового ризику" для працюючих, або "абсолютної безпеки" праці за 

умови досягнення нормативних значень факторів виробничого середовища. 

Навіть сам термін "ризик" стосовно до виробничих умов не застосовувався. 

Міжнародний і вітчизняний досвід виявив безвихідність доктрини 

"нульового ризику", оскільки вплив факторів професійного ризику, навіть 

якщо вони знаходяться в межах нормованих величин, здатний викликати 

порушення здоров'я працівників [57]. Крім того, переважна кількість 

підприємств не в змозі досягти безумовного дотримання нормативних 

значень факторів ризику. 

Цей підхід зафіксований у визначенні професійного ризику, 

запропонованому Всесвітньою організацією охорони здоров'я: ризик – це 

математична концепція, що містить очікувану тяжкість і (або) частоту 

несприятливих реакцій організму людини на дану експозицію шкідливого 

фактора виробничого середовища [58]. Рівень ризику визначається шляхом 

порівняння ступеня поширення тих чи інших захворювань за певними 

професійними групами, що працюють у конкретних умовах праці (експозиція 

факторів виробничого середовища, клас небезпеки речовин і перевищення їх 

концентрації по відношенню до санітарних норм). 

Таким чином, з позиції медицини, охорони праці та техніки безпеки, 

оцінка професійного ризику є аналізом причин його виникнення і масштабів 

впливу на професійні групи працюючих [59]. Причинно-наслідкові зв'язки 

аналізуються за схемою: умови праці - ризик - захворювання - шкода. 
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Об'єктом вивчення професійних ризиків служить робоче місце, де 

проявляє себе ризикова ситуація. Наприклад, на робочому місці на 

працівника з різною часткою ймовірності можуть впливати фактори ризику 

хімічної, фізичної та біологічної природи, а також фактори ризику трудового 

процесу (тяжкість, інтенсивність і монотонність праці). Але в літературі не 

розглядається питання про регулярно-короткочасний вплив концентрацій 

шкідливих речовин, які в десятки разів перевищують ГДК, що характерно 

для праці пожежників. 

Методика оцінки професійного ризику на сьогодні визначена для тих 

факторів виробничого середовища, для яких встановлена чітка залежність 

доза-час-ефект за специфічними критеріями їх впливу на організм. Однак 

навіть для цих факторів сьогодні існує кілька варіантів моделей 

прогнозування, і кожна з них має свої певні особливості і недоліки. 

Але, незважаючи на те, що оцінка професійного ризику останнім часом 

є однією з найбільш актуальних проблем в медицині, практично відсутні 

роботи, присвячені висвітленню цієї проблеми. 

На основі методики, запропонованої К. А. Буштуєвою [60], 

модифікованої з урахуванням розрахункової експозиції впливу, 

запропонований коефіцієнт забруднення повітря робочої зони (Крз), 

розрахований з урахуванням часу ліквідації представлених типів пожеж. За 

шкалою, яка запропонована К. А. Буштуєвою, небезпечний вплив на організм 

населення відповідає 4-8 одиницям, для повітря робочої зони подібні критерії 

не розроблені. Значення Крз на робочих місцях пожежника в межах 17,3- 67,1 

од. повністю узгоджуються з високими показниками захворюваності. 

Також, необхідно відзначити, що ізолюючі дихальні апарати, які 

застосовують пожежники під час ліквідації загорянь, значно збільшують 

фізичне і фізіологічне навантаження на організм, тому при гасінні невеликих 

об'єктів, наприклад гаражів, пожежники воліють працювати без дихальних 

апаратів. У той же час, саме під час горіння гаражів і дерев'яних будинків 

реєструються найбільш високі значення Крз. Тому, гасіння цих об'єктів 
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найбільш сильно впливає на здоров'я. Незважаючи на те, що багато авторів 

[61,62,63] досліджували умови праці пожежників, і досі не проводилася 

комплексна оцінка їхніх умов праці та стану здоров'я. 

В процесі оцінки умов праці за важкістю і напруженістю трудового 

процесу встановлено, що умови роботи пожежників під час ліквідації 

загорянь можна віднести до класу 3.2 (важка фізична праця другого ступеня). 

Напруженість праці під час роботи з гасіння пожеж також висока, і 

відповідає у пожежників третьому класу третього ступеня. У той же час в 

інший час робочої зміни пожежники не зазнають впливу екстремальних 

факторів і їх працю можна віднести до другого класу (допустимі умови 

праці). 

Як було зазначено вище, трудова діяльність пожежників під час 

робочої зміни містить два блоки обов'язків, які кардинально відрізняються за 

умовами праці: основні види робіт і додаткові, що в відсотковому 

співвідношенні становить 48,8% і 51,2% часу робочої зміни відповідно. При 

цьому безпосередньо виїзди за сигналом  ,,тривога” становлять в середньому 

14,6% від часу, зайнятого виконанням основних робіт. Але слід зазначити, 

що в деяких випадках виїзди по тривозі можуть відбуватись один за одним, і 

становити 50% і більше часу робочої зміни (наприклад горіння сухої трави у 

весняно-осінній період). Але в той же час, саме при виїздах по тривозі 

пожежники зазнають впливу високих рівнів шкідливих факторів 

професійного середовища. Це високі концентрації шкідливих хімічних 

речовин, рівні шуму, вібрації, мікроклімату, що перевищують гранично 

допустимий рівень. Але, незважаючи на вплив хімічних і фізичних факторів, 

безсумнівно слід враховувати фактор невизначеності: в момент виїзду 

розрахунок пожежного караулу не обізнаний про подробиці події і перебуває 

в стані нервово-психічної напруги, що також може впливати на стан здоров'я 

і рівень професійного ризику у пожежників. 

Особливістю роботи пожежників є наявність екстремальних умов при 

виконанні  завдань. Зважаючи на це, відзначається високий ступінь нервово-
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психічної напруги, спричиненої високим ступенем відповідальності за 

тактичні рішення і результат оперативного завдання, наявністю загрози для 

власного життя і відповідальністю за безпеку інших осіб [64]. Всі 

перераховані фактори можуть бути причиною формування різних патологій. 

За даними Національної асоціації протипожежного захисту (США) в 

структурі захворюваності пожежників 65-70% захворювань припадає на 

серцево-судинні, що можливо обумовлене високою напруженістю їх 

трудового процесу і впливу екстремальних температур [65].  

Серед значного рівня нервово-психічного напруження, важких 

фізичних навантажень, підвищеної запиленості та загазованості, високої 

температури і вологості, шуму і вібрації, низької освітленості, а також 

нестачі кисню, найбільшу небезпеку становлять токсичні продукти горіння 

[66-71]. Статистичні дослідження показують, що причиною смерті понад 50% 

людей, які загинули на пожежах, є отруєння шкідливими хімічними 

речовинами, що виділяються при горінні. Встановлено, що в продуктах 

горіння міститься до ста видів хімічних сполук, які можуть мати токсичний 

вплив на організм людини. Якісний склад продуктів горіння та їхнього 

розкладу залежить, головним чином, від природи матеріалу, а кількісний їх 

склад – від умов горіння, температури навколишнього середовища, кількості 

повітря, яке надійшло в процесі горіння і інших умов [72,73]. 

Вплив деяких комбінацій газів призводить до збільшення їх токсичного 

ефекту [74,75]. Згадані хімічні фактори при повторному і тривалому впливі 

можуть бути причиною формування виробничо-обумовлених і професійних 

захворювань, в тому числі – у вигляді віддалених ефектів перенесених 

гострих або підгострих інтоксикацій. 

У сучасній літературі наводяться поодинокі дані про стан здоров'я 

пожежників [76,77,78,79 та ін.], але не показано, яким чином умови праці 

впливають на їх захворюваність. 

Результати аналізу поширеності нозологічних форм показали, що 

найбільш поширеними захворюваннями органів дихання є гострі 
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респіраторно-вірусні інфекції, що становлять 60,4%. На другому місці 

знаходиться грип (5,1%), на третьому – гайморити та ангіни (9,4%). Слід 

підкреслити, що вищі рівні захворюваності хворобами органів дихання різної 

етіології у пожежників можуть бути обумовлені впливом шкідливих факторів 

зовнішнього середовища, які призводять як до прямого впливу токсичних 

речовин на дихальні шляхи, так і до зниження неспецифічного імунітету, що 

призводить до ослаблення опірності організму і, як наслідок, до виникнення 

різного роду респіраторно-вірусних захворювань. 

Аналізуючи поширеність хронічних захворювань, виявлених під час 

проведення поглибленого медичного огляду, бачимо, що на першому місці 

стоять захворювання системи кровообігу (74,8 ± 8,8 на 100 обстежених 

пожежників). Це можна пов'язати з високою напруженістю роботи 

пожежникітних  за умов не комфортних температурних режимів, що 

потребує підтверджується також і даними літератури [80, 81]. Друге і третє 

місце за частотою поширення займають хвороби органів травлення (69,5 ± 

8,5 на 100 обстежених) і хвороби органів дихання (62,3 ± 8,0 на 100 

обстежених). Серед хвороб органів дихання провідне місце займають 

захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів: хронічні риніти, 

фарингіти, тонзиліт, бронхіт. Це очевидно пов'язано із впливом високих 

концентрацій  шкідливих хімічних речовин, продуктів горіння. Це означає, 

що при тривалій роботі з ліквідації осередків горіння у пожежників можуть 

виникати отруєння, подразнення верхніх дихальних шляхів і інші розлади. 

Високі показники поширеності захворювань органів травлення, як було 

сказано вище, можливо викликані напруженістю трудового процесу і 

супутніми стрес-факторами, які разом з нерегулярним і, можливо, 

незбалансованим харчуванням призводять до розвитку зазначених патологій. 

Проведені дослідження дають змогу стверджувати, що умови праці 

пожежників під час виконання основних видів робіт класифікуються як 

небезпечні (клас 4), в той же час рівень захворюваності в цілому невисокий, 

що можливо, пов'язане з високими критеріями відбору для роботи у цій 
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галузі. У той же час, оскільки для таких працівників професійна 

захворюваність практично не реєструється, неможливо точно обчислити 

індекс профзахворювань. Таким чином, ми спостерігаємо невідповідність 

між показником екстремальних умов праці пожежників під час ліквідації 

осередків загорянь, низькими рівнями захворюваності з тимчасовою втратою 

працездатності та невисоким індексом профзахворювань [82]. Професійний 

ризик в екстремальних ситуаціях у цієї категорії надвисокий, в той же час за 

показником індексу профзахворювань ризик відноситься до категорії 

помірного. 

У деяких країнах (США, Фінляндія та ін.) професійними визнаються 

будь-які хвороби, в патогенезі яких встановлена роль професійно-

виробничих факторів [83,84,85]. В даний час, у зв'язку з інтеграцією нашої 

країни в міжнародне співтовариство, спостерігається тенденція до 

загальноприйнятої термінології. У зв'язку з цим набуває особливої 

значущості підтвердження виробничої обумовленості захворювань у 

пожежників на загальнодержавному рівні. 

Проведеним аналізом випадків захворюваності пожежників 

встановлено підвищенні показники впливу на стан здоров’я психоемоційних 

навантажень, екстремальних температур, потужних теплових потоків, 

високих концентрацій диму, що містить шкідливі хімічні речовини, 

агресивного середовища. Визначено, що відповідно до ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002 

(Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності 

факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового 

процесу) умови праці пожежників і водіїв ПА під час гасіння пожеж 

класифікуються, як шкідливі і небезпечні: клас 4 – небезпечні. 
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1.6. Аналіз системи створення, впровадження і оцінки засобів 

індивідуального захисту пожежників в підрозділах ДСНС України 

В системі забезпечення ЗІЗ пожежників в підрозділах ДСНС України 

станом на сьогодні відсутній єдиний підхід і регламент, який би забезпечував 

створення, впровадження і оцінку якості ЗІЗ. 

УкрНДІЦЗ здійснено моніторинг захисного одягу, який 

використовується підрозділами МНС України, та встановлено, що 60 % одягу 

застаріле і не має відповідних сертифікатів відповідності, а інші 40 % мають 

ряд недоліків, як конструктивних так і захисних. Ці дані свідчать про те, що 

одяг, який використовується підрозділами Оперативно-рятувальних служб 

ДСНС України, не повною мірою здатен захищати користувачів від 

небезпечних факторів пожежі [86]. Розподіл захисного одягу пожежників-

рятувальників за видами та типами наведено на рисунках 1.12 та 1.13. 

 

Рисунок 1.12 – Розподіл захисного одягу пожежників-рятувальників за 

видами: 

1 – брезентовий захисний одяг (42,1 %); 2 – «Ліга-S» (41,2 %); 

3 – тепловідбивний одяг виробництва за радянських часів (4,2 %); 

4 – «Шторм» (2,5 %); 5 – «Du Pont» (2,2 %); 6 – БОП-І (2,1 %); 

7 – ЗО виробництва ТОВ «Талан» (2,0 %); 8 – «Фенікс» (1,0 %);  

9 – Л-1 (0,66 %); 10 –ТОК-800 (0,47 %), 11 – «Drager» (0,46 %);  

12 – «Bristol» (0,26 %); 13 – «Мрія» (0,2 %); 14 – «Kpatex» (0,17 %);  

15 – «Alcep» (0,16 %); 16 – «Індекс-1» (0,06 %) 
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Питання захисту пожежників під час виконання їх службових 

обов’язків (гасіння пожеж та ліквідація надзвичайних ситуацій) від дії 

теплового випромінювання та підвищених температур на теперішній час 

залишається актуальним. 

Вищезазначена статистика дає зрозуміти наскільки важливим є 

необхідність оснащеності особового складу пожежно-рятувальних 

підрозділів  засобами індивідуального захисту. 

 

 

Рисунок 1.13 – Розподіл захисного одягу пожежників-рятувальників за 

типами: 

1 – захисний одяг пожежників-рятувальників загального призначення (ЗОЗП) 

(89,2 %); 2 – теплозахисний одяг пожежників-рятувальників загального типу 

(ТЗОЗТ) (5,3 %); 3 – тепловідбивальний одяг легкого типу (4,3 %); 

4 – газохімзахисний одяг (0,7 %); 

5 – тепловідбивальний одяг важкого типу (0,5 %) 

 

Аналіз умов праці пожежників показує, що вони під час виконання 

своїх професійних обов’язків зазнають впливу небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів різноманітної номенклатури. Механізм впливу НШФ 

пожежі та НС на пожежника, наявні способи і засоби захисту пожежника 

можна представити схемою «виробниче середовище-пожежник» на рис.1.14. 
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Рисунок 1.14 – Блок-схема управління системою «виробниче середовище-

пожежник»: 1 – засоби праці; 2 – об’єкт реагування; 3 – засоби колективного 

захисту; 4 – засоби індивідуального захисту; 5 – пожежник; 6 – травматизм, 

професійне захворювання; 7 – управління об’єктом  і засобами праці 

(спорядження, техніка, засоби малої механізації ); 8 – управління рівнем 

впливу небезпечних і шкідливих факторів за допомогою застосування засобів 

колективного захисту; 9 – управління рівнем впливу НШФ за допомогою 

застосування засобів індивідуального захисту; 10 – реабілітація і 

оздоровлення пожежників; 11 – система керуючих впливів; 

х1 – небезпечні і шкідливі фактори середовища пожежі і НС; 

х2 – залишковий вплив після застосування засобів колективного захисту ЗКЗ; 

х3 – залишкові рівні НШВФ після застосування ЗІЗ 

 

Обґрунтовуючи представлену схему, необхідно зауважити, що 

поєднання факторів впливу на пожежника в умовах виконання завдання 

визначає рівні захисту і формат застосування засобів за допомогою яких 

здійснюється мінімізація небезпеки травмування. В блоці 1 і 2 засоби праці і 

об’єкт реагування зумовлюють відповідний рівень захисту пожежника, як 

х1 х2 х3 

1 2 

7 

3 4 5 

8 9 1

0

0

0 

6 

11 



89 
 

зазначено в 1.1 відповідно комплексу НШФ пожежі, а застосування засобів 

припинення горіння (вода, порошки, ПАР) зумовлює додаткові засоби 

захисту. Значна номенклатура НШФ потребує комплексної оцінки та 

комплексного захисту пожежника. При розгляді третього блоку констатуємо 

відсутність чіткого визначення і відповідно застосування класифікації 

зазначених колективних засобів захисту. У випадку застосування переносної 

установки димовидалення досягається ефект зниження впливу НШФ на 

пожежників і відповідно цей засіб можна вважати засобом колективного 

захисту і це  не єдиний приклад [87]. Відсутність відповідної послідовності у 

визначеннях засобів колективного захисту унеможливлює логічну побудову 

регламенту розробки засобів захисту пожежників. 

Надзвичайно інформативний четвертий блок схеми містить проблеми 

усього спектра захисту. Досі в Україні та деяких державах Європи відсутній 

гармонізований підхід до вибору ЗІЗ. До прикладу, у Великій Британії [88] 

пожежнику надається право самостійного вибору рівня захисту і відповідно 

він забезпечений  трьома видами захисного одягу. Від рівня компетентності і 

правильного вибору рівня захисту залежатиме ефективність виконання 

завдання, проведення пожежно-рятувальних робіт, мінімізація травмування і 

цивільно-правових відносин пожежника з страховими компаніями. ЗІЗ 

пожежника складають: одяг захисний, шолом (каска), захисні рукавиці, 

взуття захисне, засоби захисту органів дихання і зору. Кожний елемент 

індивідуального захисту призначений мінімізувати загрозу отримання 

травмування від впливу НШФ виробничого середовища [89,90,91,92]. 

З огляду на вимоги зазначених нормативів, ступінь захисту 

визначається часовим показником досягнення критичних показників, що не є 

об’єктивним параметром рівня захисту пожежника в комплексному форматі 

оцінки безпеки і професійного захворювання.  

Аналіз показників 7 і 8 блоків підтверджує, що для низки факторів 

відсутні методи кількісної оцінки, а це не дає змоги перевести їх до категорії 
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вимірних, і унеможливлює перетворення параметрів виробничих факторів у 

вимоги до захисних властивостей ЗІЗ пожежника.  

Прийнята на сьогодні в ДСНС система управління рівнем захисту 

пожежників засобами індивідуального захисту малоефективна за кількома 

причинами. Відсутня комплексна оцінка ефективності захисних і 

експлуатаційних характеристик, застосованих в підрозділах ОРС ЦЗ   ЗІЗ, що 

не дозволяє об’єктивно обґрунтувати перспективні напрямки їх розробки і 

удосконалення [93]. Діючими стандартами прийнята пофакторна система 

розробки оцінки ЗІЗ, що передбачає захист від одного декількох НШВФ. 

Тобто, в процесі технології пожежно-рятувальних робіт на робочому місці на 

пожежника діє комплекс НШВФ різної інтенсивності. І цей комплекс 

утворюється в результаті дій факторів які утворюються і з урахуванням умов 

виконання робіт. Такий стан справ склався в результаті оцінки рівня захисту 

від НШВФ яка регламентується стандартами для ЗІЗ і спецматеріалів, які 

ґрунтуються на технологічно можливих параметрах їх властивостей, без 

врахування ступеня їх захисту на конкретних робочих місцях.  

Аналіз ефективного рівня захисту пожежників наявними ЗІЗ засвідчує, 

що його необхідно визначати виходячи з комплексної оцінки НШВФ, що 

впливають на відповідні зони тіла пожежника. Відсутність методів  

комплексної оцінки, як окремого так і всього асортименту ЗІЗ пожежника 

унеможливлює вирішення вказаної задачі. 

На наш погляд, вихідними даними для вирішення такої задачі є матриці 

вимог до ЗІЗ для різних професійних груп і матриці показників захисних 

властивостей  асортименту ЗІЗ. Отримання оцінок стану захисту за 

факторами зон має здійснюватися шляхом усереднення отриманої матриці 

оцінок. В основі алгоритму комплексної оцінки може лежати кваліметричний 

підхід або методи оцінки індивідуальних ризиків на кожному етапі створення 

ЗІЗ пожежника. З погляду теорії ризиків, в нашому випадку, мова може йти 

про індивідуальний виробничий ризик, об'єктом якого є людина, що працює 

на пожежі. Під таким ризиком слід розуміти очікувану частоту або 
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ймовірність впливу НШВФ на працюючого і, як наслідок, виникнення 

захворювання або травми, а також можливого збитку від цього впливу. 

Застосування поняття «ризик», дає змогу переводити небезпеку в розряд 

вимірюваних категорій.  

В системі реагування на НС склалася практика розробки захисного 

одягу, захисного взуття, касок (шоломів) та інших ЗІЗ, розрахованих на 

людей, які працюють у вертикальному положенні. Тактика гасіння пожеж, 

робота в умовах ліквідації НС передбачають положення: «стоячи», «лежачи», 

«з коліна» [94]. З точки зору оцінки захисних характеристик ЗІЗ ця проблема 

в літературі практично не розглядалася. ЗІЗ для працюючих у вимушених 

позах практично не розроблялися, оскільки не досліджено вплив факторів 

виробничого середовища на анатомо-топографічні зони тіла пожежника 

обумовлені вимушеними їх робочими позами, які вони приймають при 

виконанні виробничих операцій, що робить неможливим обґрунтування 

діапазону захисту анатомо-топографічних зон тіла пожежника при роботах в 

різних умовах праці. Так, наприклад, не проводилися дослідження з 

визначення кількісних залежностей тяжкості ушкоджень анатомо-

топографічних зон тіла пожежника від маси травмуючого професійного 

спорядження, обладнання (драбини, механізованого інструменту, пожено-

технічного обладнання), що не дозволяє розрахувати ступінь захисту від 

ударів з енергією різної величини. Це зумовило низький рівень захисних і 

ергономічних показників ЗІЗ при експлуатації під час гасіння пожеж в 

підвалах, обмежених просторах, що  підтверджує необхідність створення ЗІЗ 

спеціально для працюючих у вимушених положеннях. Відсутність 

класифікації контингенту пожежників,  заснованої на аналізі умов праці, що 

розрізняються за локалізацією і ліквідацією пожежі, наслідків НС, 

номенклатурою та інтенсивністю впливу НШВФ на пожежника не дає змоги 

сформувати вимоги до засобів індивідуального захисту для груп з подібними 

умовами праці. Виникає необхідність у побудові моделей, що 

характеризують залежність між показниками умов праці та 
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характеристиками засобів індивідуального захисту, що дозволяють 

застосовувати інформацію про НШВФ під час формування параметрів вимог 

до властивостей ЗІЗ пожежника. 

Дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів показують, що не в 

повному обсязі обґрунтовані методи оцінки засобів індивідуального захисту, 

що застосовуються пожежниками в цих державах. Так, діючими стандартами 

[95] та іншими нормативними документами вимоги до захисних пожежних 

касок-шоломів зводяться до визначення амортизації каски та її механічної 

міцності, що  визначаються величиною максимальної енергії, при якій шолом 

не руйнується. На наш погляд, ці вимоги є малоінформативними з точки зору 

оцінки ризику травмування голови пожежника і потребують додаткових 

теоретичних і експериментальних досліджень. Дослідження ударозахисних 

характеристик показує, що захист голови касками, що застосовуються в 

пожежно-рятувальних підрозділах, розрахований на експлуатацію 

пожежником, що перебуває у вертикальному положенні. У той же час більше 

половини випадків травмування проходить при непрямих ударах та за різних 

температурних навантажень. Вимоги до відцентрового і бічного ударів не 

регламентовані вітчизняними і закордонними стандартами, отже, потребують 

додаткових теоретичних і експериментальних досліджень залежності 

перерозподілу поглинання енергії різних видів удару між основними ланками 

каски. Всі моделі розраховані на роботу в повний зріст та не захищають 

потиличну область і шию, каска постійно сповзає на лоб і падає з голови 

внаслідок зсуву центрування при установці на неї ліхтаря. Через те, що 

купольна частина розрахована на вертикальний напрямок удару, не 

оцінюється ефективність захисту голови при бічних ударах   при роботі 

лежачи і стоячи на колінах. Це призводить до підвищеного травматизму і 

незручності в роботі.  

Таким чином, розробка нової моделі  каски пожежника, що враховує 

зазначені фактори, є вельми актуальною для пожежників, які працюють у 

вимушених положеннях, обумовлених виконанням виробничих операцій. 
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Створення раціонального ЗІЗ голови для пожежників цієї категорії необхідно 

поєднати з вирішенням питання захисту області шиї.  

За умов відсутності централізованого забезпечення виникає потреба 

створення системи вхідного  контролю за якістю захисного одягу в  

підрозділах пожежно-рятувальних служб. Дослідження умов експлуатації 

спеціального захисного одягу в підрозділах різних місць дислокації за 

принципом: «промисловий регіон-сільська місцевість», показали, що він 

швидко виходить з ладу через інтенсивне локальне зношування, оскільки 

ділянки спецодягу сильно зношуються за різних умов і впливів, які часто не 

збігаються із зонами захисту від зносу. Таким чином, необхідна розробка 

захисного захисного одягу з конструктивними рішеннями захисту зон, що 

піддаються найбільшому зносу, шляхом раціонального підбору тканин і 

матеріалів, що володіють підвищеною міцністю до зносу. 

Особливої уваги потребує відповідність комплекту (захисний одяг + 

білизна) мікрокліматичним умовам на робочих місцях. Загальновідомо, що 

при роботі лежачи при температурі до +150°С основним шляхом 

тепловіддачі є кондукція. Існуючі моделі спецодягу цю особливість не 

враховують. При кондуктивній тепловіддачі відбувається інтенсивне 

переохолодження органів грудної порожнини, що призводить до підвищення 

простудної захворюваності.. Дослідниками фактично не висуваються вимоги 

до захисту від механічних ушкоджень для зон тіла, що захищаються тільки 

захисним одягом. В основному, вони встановлюються для засобів захисту 

голови, очей, органів дихання, рук, нижніх кінцівок. В той же час і ці 

анатомо-топографічні зони тіла працюючого не мають чіткого 

параметричного вираження ступеня необхідного захисту. Все зводиться, в 

основному, до обґрунтування гігієнічних вимог до властивостей окремих  ЗІЗ 

(каска, захисне взуття, маски ЗІЗОД тощо), які певною мірою розроблені 

недосконало.  

Специфічні умови виконання завдань на пожежі, обумовлені 

небезпекою травмування ніг, падаючими на взуття важкими елементами 
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конструкцій, зумовили введення ударозахисних елементів (металевих, 

напівебонітових підносків), що, однак, трохи підвищило його ударозахисні і 

експлуатаційні властивості. Під час експлуатації захисного взуття в умовах, 

де всі операції виконуються пожежниками «на колінах» або «лежачи» 

особливого значення набуває необхідність захисту пожежника від низьких 

температур, оскільки у цей час вони перебувають у зоні підвищеного ризику 

на відкритій місцевості в осінньо-зимовий період . 

Важлива роль повинна відводитися і таким ергономічним властивостям 

взуття, як комфортність, гнучкість, маса та ін [96], що в умовах роботи в 

екстремальних ситуаціях набуває досить високої значимості, оскільки 

незадовільні показники цих властивостей призводять до дискомфорту, 

швидкої стомлюваності пожежників і, як наслідок, зниження ефективності 

праці. 

Проведений аналіз наявної системи розробки та постановки ЗІЗ 

пожежників на виробництво вказує на необхідність створення науково 

обґрунтованого асортименту ЗІЗ. Це передбачає правильний розподіл і 

використання існуючих видів розробок, що дасть змогу визначити шляхи їх 

раціоналізації в суворій відповідності до головного завдання – захисту від 

шкідливих і небезпечних факторів в конкретних, екстремальних умовах праці 

пожежника. 

Важливим аспектом є оцінка відповідності ЗІЗ умовам праці, що не 

враховується  в Україні НТД [97,98]. Існуюча система обліку надходження 

ЗІЗ в пожежно-рятувальних підрозділах, в теперішній час є офіційною 

формою звітності, не володіє достатнім об'ємом інформації, необхідним для 

повноцінного аналізу безпеки та якості ЗІЗ. Облік забезпеченості працюючих 

ЗІЗ здійснюється, в основному, обліково-звітними формами: «Звіт про 

наявність на складах  зберігання ЗІЗ» та «Звіт про придбання ЗІЗ». При 

аналізі даних, першого привертає увагу той факт, що інформація за 

наведеними видами засобів захисту, в основному, зводиться до двох позицій: 

потреба і недостатня кількість ЗІЗ. В обліковій формі другого звіту відомості 
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представлені із зазначенням підприємства-виробника або постачальника тієї 

чи іншої продукції, суми виділених та витрачених коштів цільового 

призначення, кількості придбаних ЗІЗ, ціни за одиницю виробу і суми, на яку 

придбані ці ЗІЗ. Підводячи підсумок наведеного аналізу інформації, 

одержуваної з чинних сьогодні обліково-звітних форм, можна зробити 

попередні висновки про те, що в чинних облікових формах відсутній 

достатній обсяг інформації, що дає змогу оцінити якість і безпеку 

застосованих ЗІЗ, а це призводить до різних негативних наслідків, до 

погіршення якості ЗІЗ, що надходять в підрозділи. Викладене вище наводить 

на висновок, що чинна раніше, і прийнята в даний час система забезпечення 

працівників засобами індивідуального захисту потребує вдосконалення таких 

двох напрямків: 

- розробка НТД на ЗІЗ, експлуатація яких планується, має враховувати 

умови праці та характерні небезпечні і шкідливі виробничі фактори; 

- організація контролю надходження та розподілу ЗІЗ з боку служби 

охорони праці повинна вестися на основі обліково-звітної документації, що 

враховує в повному обсязі всю максимально достовірну інформацію про стан 

безпеки та якості придбаного засобу захисту. 

  

1.7. Сучасний стан проблеми і постановка задач досліджень 

На підставі проведеного аналізу умов праці, травматизму, професійної 

виробничо-зумовленої захворюваності та функціонування  існуючої системи 

створення, впровадження та оцінки якості засобів індивідуального захисту в 

пожежно-рятувальних підрозділах та службах ЄДСЦЗ України за 

статистичними і літературними джерелами за період понад 10 років, 

сформульована наукова проблема – розвиток наукових основ створення 

високоефективних і надійних ЗІЗ шляхом встановлення закономірностей 

впливу комплексу факторів на ризик і тяжкість травмування з розробкою на 

цій основі методів врахування параметрів НШВФ у вимогах до захисних 

властивостей ЗІЗ, а також здійснена постановка завдань досліджень.  
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Результати проведеного аналізу обумовлюють такі задачі.  

1. Зростання виробничого травматизму і захворюваності сучасна 

наука пов'язує, насамперед, з дією НШВФ на здоров'я пожежників. Аналіз 

умов праці під час виконання пожежно-рятувальних робіт, за результатами 

досліджень науковців  різних країн, дозволяє зробити висновок, що існуючі 

ЗІЗ та методики перевірки їх якості є недосконалими і, відповідно, 

зумовлюють зростання травматизму і виникнення професійних захворювань 

пожежників. Подальше зниження впливу НШВФ на пожежника можливе 

шляхом застосування високоефективних ЗІЗ. Разом з тим, запроваджена в 

галузі система оцінки ступеня захисту пожежників від комплексу 

виробничих факторів  малоефективна, оскільки не дає змоги оцінити ступінь 

захисту пожежника і надійність застосовуваних ЗІЗ. 

2. Під час виконання професійних завдань на пожежника одночасно 

діє комплекс НШВФ різної номенклатури та інтенсивності, який 

визначається екстремальними умовами виконання завдань. Чинними 

стандартами та іншими нормативними документами прийнято однофакторну 

систему розробки та оцінки ЗІЗ, коли захист від конкретного НШВФ 

розглядається і нормується без врахування інших чинників і, як правило, 

базується на технічно і технологічно досяжних параметрах показника без 

урахування ступеня необхідного захисту на конкретних робочих місцях, за 

конкретних екстремальних умов. Відсутність комплексної оцінки 

ефективності захисних та експлуатаційних характеристик ЗІЗ, що 

застосовуються в пожежно-рятувальних підрозділах, не дозволяє 

обґрунтувати перспективні напрямки їх розробки та вдосконалення. У зв'язку 

з цим виникає необхідність розробки методів і механізмів комплексної 

оцінки властивостей ЗІЗ, які врахують номенклатуру та інтенсивність 

НШВФ, що дасть змогу сформувати вимоги до засобів індивідуального 

захисту для груп службовців і працівників пожежно-рятувальних підрозділів 

зі схожими умовами праці. 
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3. Не досліджено залежності між показниками умов праці 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. 

4. Для ряду НШВФ відсутні методи кількісної оцінки, що не дає змоги  

переводити їх у розряд вимірюваних категорій і зумовлює  проблему 

врахування параметрів виробничих факторів щодо вимог захисних 

властивостей ЗІЗ. 

5. Не досліджено вплив локально діючих факторів пожежі, НС, 

оточуючого середовища щодо вимушених робочих положень, які вони 

приймають при виконанні виробничих операцій, що робить неможливим 

обґрунтування раціонального діапазону захисту в разі виконання робіт в 

екстремальних ситуаціях. Не проводилися дослідження з визначення 

кількісних залежностей тяжкості ушкоджень анатомо-топографічних зон тіла 

пожежника від маси травмуючого об'єкта (пожежно-технічне обладнання, 

спорядження, технічні засоби), що не дає змоги розрахувати ступінь захисту 

від механічних чинників впливу. 

6. Відсутність класифікації контингенту пожежників, відповідно до 

умов праці, особливостей перебування в зоні дії небезпечних факторів, 

номенклатури та інтенсивності впливу  на пожежника НШВФ, не дає змоги 

сформувати вимоги до засобів індивідуального захисту для груп з подібними 

умовами праці. 

7. Наявні методи оцінки властивостей ЗІЗ є недосконалими. 

8. Не вирішена задача визначення інтервалів варіювання і способів 

кількісної оцінки захисних властивостей ЗІЗ, відповідно, відсутня 

можливість оцінити ступінь ефективності захисту від конкретного фактора. 

Отримання цієї інформації диктується необхідністю побудови кількісних 

залежностей на етапі моделювання та аналізу системи захисту пожежників. 

9. В чинних облікових формах відсутній достатній обсяг інформації, 

який дав би змогу оцінити якість і безпеку ЗІЗ, що призводить до різних 
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негативних наслідків, веде до погіршення якості ЗІЗ, що надходять до 

пожежно-рятувальних підрозділів. Тому прийнята система забезпечення 

пожежників засобами індивідуального захисту потребує вдосконалення. 

10. Викладені в пунктах 1-9 результати аналізу і висновки дали змогу 

сформулювати такі завдання: 

- здійснити аналіз умов праці пожежника  та сформувати 

номенклатуру НШВФ, дія яких на працюючого може усуватися або 

знижуватися завдяки застосуванню високоефективних ЗІЗ зі встановленням 

закономірностей їх впливу на ризик виникнення виробничого травматизму та 

професійної захворюваності за високих та низьких температурних факторів;  

- розробити класифікацію контингенту пожежників з виділенням їх у 

групи зі схожими умовами праці; 

- обґрунтувати вимоги до ЗІЗ, що характеризують їх захисні та 

експлуатаційні властивості під час робіт у різних екстремальних умовах з 

розробкою методів їх комплексної оцінки для встановлення раціонального 

діапазону захисту анатомо-топографічних зон тіла пожежників у групах зі 

схожими умовами праці; 

- розробити методи прогнозування параметрів необхідного захисту 

пожежників від комплексу НШВФ, що діють на робочих місцях, шляхом 

оцінки ефективності ЗІЗ для обґрунтування перспективних напрямів в 

процесі створення та їх вдосконалення; 

- розробити і впровадити у галузі: пропозиції до конструкцій 

високоефективних ЗІЗ з високим ступенем надійності при захисті від НШВФ; 

нормативні документи, що регламентують порядок обліку, аналізу, 

застосування та контролю оцінки якості і безпеки ЗІЗ в пожежно-

рятувальних підрозділах. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ З УРАХУВАННЯМ 

РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ПОЖЕЖНИКА НЕБЕЗПЕЧНИМИ І 

ШКІДЛИВИМИ ВИРОБНИЧИМИ ФАКТОРАМИ 

 

2.1. Обгрунтування методів оцінки ефективності захисту пожежників на 

основі систематизації вимог до умов праці і властивостей ЗІЗ 

Одним з основних завдань щодо оцінки ефективності ЗІЗ пожежника є 

вибір виробів, що мають максимально ефективно захищати їх від комплексу 

небезпечних факторів пожежі (НФП), характерних для конкретного об'єкта. 

Подібний вибір неможливий лише на основі проведення диференціальних 

оцінок властивостей ЗІЗ пожежника, оскільки вони характеризуються різною 

величиною порівняльних показників. Отже, при проведенні такої оцінки 

необхідно вводити в розрахунок співвідношення значень показників 

властивостей, що можливе лише при проведенні комплексної оцінки 

надійності ЗІЗ пожежника – оцінки, яка проводиться за кількома 

показниками, що максимально характеризує їх захисні властивості. В табл. 

2.1 представлена ієрархія захисних властивостей ЗІЗ, що дає змогу 

деталізувати послідовність проведення їх комплексної оцінки. 

Як видно з аналізу (табл. 2.1) на найнижчому, 1-му ієрархічному рівні 

знаходяться прості захисні властивості ЗІЗ пожежника, що вимірюються в 

абсолютних показниках, які не дають можливості оцінити саме властивість і 

їх рівень. Формально, для оцінки ступеня захисту ЗІЗ пожежника - Kіј (по i-ій 

захисній властивості на рівні j) використовуються відносні показники, що 

представляють собою функцію двох абсолютних показників – вимірюваного 

Pij і прийнятого за базовий Ріјбаз. 

Kіј = f(Pij;Ріјбаз) kр                                                 (2.1) 
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Таблиця 2.1 

Ієрархія захисних властивостей ЗІЗ 

 

Рівень Ієрархія захисних властивостей ЗІЗ пожежника 

4 Комплексний захист 

3 
Захист від впливу на 

анатомо-топографічні зони 

Захист від загальних і комплексних 

механізмім впливу 

2 

Захист від 

механіч-

них 

факторів 

Захист від 

агресивних і 

не 

агресивних 

середовищ 

Елект-

роза-

хист 

Захист 

від 

впливу 

мікро-

клімату 

Захист від 

газів і пилу 

(газопиле-

проникність), 

диму 

Захист від 

температури 

навколишнього 

середовища 

1 

Стійкість 

до проколу 

Водостій-

кість 

Елект-

рична 

стій-

кість 

Тепло-

провід-

ність 

Фільтрація, 

ізоляція 

Інтенсивність 

(густина) 

теплового 

потоку 

морозостійкість 

Опір до 

стискання 

Стійкість до 

рідких 

агресивних  і 

не 

агресивних 

середовищ 

Повітря-

проник-

ність 

Коефіцієнт 

проскоку, час 

захисної дії 

Наявність 

відкритого 

полум’я Стійкість 

до тертя 

Вологові

ддача 

Пилопро-

никність, 

захист 

органів 

дихання 

Аморти-

зація 
Наявність 

нагрітих 

предметів 

Стійкість 

до меха-

нічного 

впливу 
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На відміну від Pij, яка є величиною постійною, Ріјбаз залежить не тільки 

від самих властивостей ЗІЗ, але й обраного еталона для порівняння.  

Достовірна оцінка захисних властивостей Rіј від впливу на пожежника 

виробничого фактора безпосередньо залежить від обраної бази для 

порівняння показників Ріјбаз. 

На підставі зазначеного випливає, що оцінка ЗІЗ пожежника в цілому 

неможлива без обчислення показників елементарних захисних властивостей. 

Безпосереднє узагальнення набору показників, що характеризують ЗІЗ, 

проблематичне, оскільки вони мають різну розмірність, у зв'язку з чим, 

необхідно на єдиній методологічній основі перевести всі прості властивості 

шкал з різними розмірностями у безрозмірну шкалу, що має назву 

трансформації шкал [99].  

Наступний, більш високий 2-й рівень полягає в поєднані простих 

показників у групи. На цьому рівні можна отримати вагоміші оцінки 

захисних властивостей ЗІЗ. Це проміжний рівень, але він дасть змогу вже на 

3-му рівні провести оцінку захисту як від локально діючих на окремі 

анатомо-топографічні зони НВФ, так і факторів із загальним і змішаним 

механізмом дії.  

На 4-му рівні, згідно з поданою ієрархією, пропонується комплексна 

оцінка захисних властивостей ЗІЗ пожежника від впливу сукупності всіх 

факторів на весь організм в цілому, тобто, в кінцевому підсумку, оцінити 

ступінь ризику ураження комплексом НВФ і ефективність захисту 

пожежника. Такий підхід дасть змогу провести комплексну порівняльну 

оцінку ЗІЗ. Комплексна оцінка ефективності ЗІЗ, в свою чергу, дасть змогу 

вирішити завдання розподілу контингента пожежників по групах з 

відповідними небезпечними умовами праці для створення системи  захисту 

від дії небезпечних факторів впливу та вирішення завдання уніфікації ЗІЗ. 
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2.1.1. Особливості комплексного підходу до оцінки надійності ЗІЗ з 

урахуванням рівнів їх захисту 

Застосування різноманітних засобів захисту пожежника в умовах 

виконання завдань за призначенням, а саме: ліквідація наслідків НС, гасіння 

пожеж, рятування потерпаючих, виконання пожежно-рятувальних та 

відновлювальних робіт за екстремальних температурних режимів, обмеженій 

видимості, впливі хімічно небезпечних речовин зумовило розробку 

нормативно -технічних вимог до рівня захисних властивостей ЗІЗ. На 

теперішній час в Україні діють понад 250 ДСТУ та гармонізованих 

європейських стандартів, які можна застосувати до ЗІЗ  пожежника (рис.2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – ЗІЗ за призначенням 

 

Відповідно, зазначені стандарти визначають рівень захисту: органів 

дихання, очей та обличчя, тулуба, шиї, ніг, рук, стоп, голови, органів слуху 

Проведеним аналізом вимог до ЗІЗ пожежника встановлено відсутність 

гармонізації технічних показників якості [100]. В першу чергу не враховано 

вплив НШВФ за умов виконання завдань за різних кліматичних та погодніх 

ЗІЗ голови  

ЗІЗ від падіння 

Захисний одяг: 

 ЗІЗ рук 

 Взуття 

 Захисний  одяг 

ЗІЗ очей та 

обличчя 

ЗІЗ органів дихання 
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умов, місця розташування (в обмежених об’ємах, на відкритій місцевісті) та 

фізичних навантажень різної інтенсивності.  

Враховуючи те, що в Україні з усіх наявних пожежних автомобілів 76% 

становлять пожежні автоцистерни, то визначення груп здійснювали за 

табелем оперативного розрахунку особового складу відділення на 

автоцистерні у складі 6 осіб, таблиця 2.2. 

Таблиця 2.2  

Табель оперативного розрахунку 

 

Склад 

оперативного 

розрахунку 

Пожежно-технічне 

оснащення, що 

приймається при 

заступанні на 

чергування 

 

Перші дії за 

сигналом 

"ТРИВОГА" 

Основні обов'язки 

оперативного 

розрахунку  

під час роботи 

1 2 3 4 

Командир 

відділення 

Автомобіль з 

пожежно-технічним 

оснащенням, 

ЗІЗОД, довідники 

джерел 

протипожежного 

водопостачання та 

вулиць, резервний 

ЗІЗОД 

Одягає спеціальний 

одяг і спорядження, 

отримує дорожній 

лист, спостерігає за 

посадкою особового 

складу, доповідає 

черговому началь-

нику караулу про 

готовність до 

виїзду, сідає у 

кабіну поряд з 

водієм, оголошує 

адресу та подає 

команду на виїзд, за 

довідником 

уточнює 

розташування 

найближчих джерел 

протипожежного 

водопостачання 

Віддає команду чи 

розпорядження 

відділенню, на чолі 

ланки ГДЗС іде у 

розвідку, керує 

роботою 

відділення щодо 

рятування 

(евакуації) людей, 

гасіння пожежі і 

евакуації майна 

Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 4 

Пожежник № 1, Приймає всі стволи 

і рукава д-51 мм, 

Одягає спеціальний 

одяг і спорядження, 

Прокладає робочу 

лінію, працює зі 
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старший 

пожежник 

ГПС-600, СПП, 

СППЄ, насадки 

НРТ, рукавні за-

тримки, рятувальні 

мотузки, групові 

електроліхтарі, 

путівний трос та 

ЗІЗОД 

відкриває ворота 

гаража, сідає в 

автомобіль з 

правого боку 

стволом, у складі 

ланки ГДЗС іде у 

розвідку, виконує 

роботи з рятування 

людей чи розкри-

вання та розбиран-

ня конструкцій 

Пожежник № 2 Приймає всі стволи 

і рукава д-66 (77) 

мм, комплект 

електрозахисних 

засобів (чоботи 

гумові, рукавиці, 

килимок, ножиці), 

електричний ліхтар, 

резервне 

обладнання для 

ЗІЗОД та ЗІЗОД 

Одягає спеціальний 

одяг і спорядження, 

відкриває ворота 

гаража, сідає в 

автомобіль з лівого 

боку 

З пожежником № 3 

переносить і вста-

новлює висувну 

драбину, прокладає 

рукава д-66 (77) 

мм, у складі ланки 

ГДЗС іде у розвід-

ку, працює зі ство-

лом чи підстволь-

ником у пожеж-

ного № 1, працює з 

електро-захисними 

засо-бами, виконує 

роботи з рятування 

людей, розкриван-

ня та розбирання 

конструкцій 

Пожежник № 3 Приймає драбини, 

ломи, багри, 

сокири, пили, 

лопати, відра, 

розгалуження, 

вогнегасник, 

гідроелеватор, 

пінозмішувач із 

шлангом та ЗІЗОД 

Одягає спеціальний 

одяг і спорядження, 

сідає в автомобіль 

другим ліворуч 

З пожежним № 2 

переносить і вста-

новлює висувну 

драбину, допомагає 

прокладати магіст-

ральну лінію, вста-

новлює розгалу-

ження, працює на 

посту безпеки, 

працює шанцевим 

інструментом, 

евакуює людей, 

    

Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 4 

   розбирає конструк-

ції, підносить 

електроліхтар та 
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освітлює місце 

роботи, прокладає 

робочу лінію і 

працює зі стволом 

чи підствольником 

у пожежників № 1 

або № 2, встанов-

лює гідроелеватор  

Пожежник № 4 Приймає переносні 

радіостанції, 

довідник телефонів, 

всмоктувальні 

рукава, забірну 

сітку, перехідні 

головки, колонку, 

гак для відкривання 

кришки гідранта, 

затискачі рукавні, 

містки та ЗІЗОД 

Одягає спеціальний 

одяг та 

спорядження, сідає 

в автомобіль 

другим справа 

Разом з водієм 

встановлює авто-

мобіль на вододже-

рело, прокладає 

магістральну лінію, 

працює на розгалу-

женні, виконує 

роботи з рятування 

людей, розкриван-

ня і розбирання 

конструкцій, вста-

новлює рукавні 

містки і зв'язок з 

ПЗЧ (ОДС ОКЦ) 

по радіостанції чи 

телефону 

Водій Приймає автомобіль 
(двигун, насос, 
ходову частину, 
кузов, ключі для 
з'єднання рукавів, 
інструмент водія, 
автомобільний вог-
негасник, переносну 
низьковольтну еле-
ктролампу, аптечку, 
автомобільну радіо-
станцію, пальне), 
перевіряє наявність 
води та 
піноутворювача 

Сідає у кабіну 

автомобіля, 

заводить двигун, 

виїжджає за 

вказівкою 

командира 

відділення 

З пожежним N 4 

встановлює авто-

мобіль на водо-

джерело, переклю-

чає роботу двигуна 

на насос, працює 

на насосі, 

забезпечує подачу 

води (піни) 

 

З наведених обов’язків і завдань, на кожного з учасників пожежно-

рятувальних робіт діятиме певна кількість НШВФ з відповідною 

інтенсивностю і тривалістю за умов безпосереднього впливу кліматичних 

чинників. З урахуванням завдань і місця розташування (приміщення, 
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відкрита місцевість) а також, приймаючи до уваги пору року ( тепла пора 

року, холодна пора року), визначено і сформовано класифікацію контингента 

пожежників, що представлено в табл.2.3. 

Таблиця 2.3 

Класифікація контингенту пожежників за аналізом умов праці 

Групи, 

сформовані за 

умовами праці 

Умови праці і виробничі фактори 

Місце 

виконання 

Фактор впливу 

Температура, 
0
С 

Фактори 

пожежі 

Фактори 

середовища 

1 група 

(водії)  

 

Відкрита 

місцевість 

Тепле повітря – 

понад 26
о
С 

Холод. повітря –

нижче 18
 о
С 

(кліматичні) 

- нетривалий 

2 група 

(пожежник№4) 

Відкрита 

місцевість 

Тепле повітря – 

понад 26
о
С 

Холод. повітря –

нижче 18
 о
С 

(кліматичні) 

- нетривалий 

3 група 

(пожежник№3) 

Відкрита 

місцевість 

Тепле повітря – 

понад 26
о
С 

Холод. повітря –

нижче 18
 о
С 

(кліматичні) 

- нетривалий 

4 група 

(пожежник№2) 

Обмежени

й простір 

Тепле повітря – 

понад 26
о
С 

дим 

підвищена 

темпера-

тура 

інтенсив-

ний 

тривалий 

5 група 

(пожежник№1) 

Обмежений 

простір 

Тепле повітря – 

понад 26
о
С 

 

дим 

підвищена 

темпера-

тура 

інтенсив-

ний 

тривалий 

6 група 

(командир 

відділення) 

Обмежений 

простір 

Тепле повітря – 

понад 26
о
С 

дим 

підвищена 

темпера-

тура 

інтенсив-

ний 

тривалий 

Сформовані групи визначили схожість умов праці, що дало змогу 

визначати ризики впливу НШВФ та прогнозувати фактори що призводять до 

травмування та захворювання пожежників. 
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2.1.2. Реалізація принципу перетворення параметрів НШВФ у вимоги до 

властивостей ЗІЗ.  

Комплекс захисних показників, що розглядаються на 1-му ієрархічному 

рівні захисних властивостей, встановлюється фактороутворюючими 

чинниками, що характеризують небезпеку об’єкта за умов виникнення 

пожежі, і визначають номенклатуру, інтенсивність та механізм впливу 

факторів пожежі. Кожна з цих ознак має градації, рівні яких відображені на в 

табл. 2.1. Інтенсивність впливу на організм пожежника температури, пилу, 

диму, агресивних і неагресивних середовищ, електрики пов'язана з 

характеристиками об'єктів, на яких виникає пожежа. У зв'язку з цим 

важливим є визначення інтервалів варіювання факторів пожежі за вказаними 

ознаками і способів їх кількісної оцінки.  

Аналіз цієї інформації диктується необхідністю побудови кількісних 

залежностей на етапі моделювання та аналізу системи забезпечення захисту 

пожежників. У зв'язку з поставленим завданням було проведено дослідження 

умов праці пожежників, форм і методів їх контролю, що дало змогу 

обґрунтувати номенклатуру комплексу ВНФ, характерних для відповідних 

класів пожеж, вплив яких може усуватися або знижуватися засобами 

індивідуального захисту, а також оцінити характер їх впливу на пожежника. 

Проведені дослідження показали, що сумарний ризик втрати здоров'я 

пожежника Rс від впливу НШВФ виражається функцією: 

Rс=ƒ[


n

i
iP

1

;Pi(t)] kр,                                                 (2.2) 

вид і характер якої визначається НШВФ і порушенням здоров'я пожежників. 

Тут Pi, Pi (t) відповідно інтенсивність і час впливу i-го пожежонебезпечного 

або кліматичного фактора на пожежника з урахуванням коефіцієнта ризику – 

kр, який приймається залежно від інтенсивності впливу фактора. 

Отримані характеристики інтенсивності і часу впливу НШВФ на 

пожежника були застосовані для ідентифікації залежності (2.2) та подальшої 

оцінки сумарного ризику втрати здоров'я пожежниками. Отримане значення 
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ризику (R) використовувалося для обґрунтування показників захисних 

властивостей матеріалів і конструкцій ЗІЗ пожежника шляхом зіставлення 

його зі значенням зниження ризику отримання опіків, теплового удару, 

виникнення травм та отруєнь завдяки застосуванню ЗІЗ. Зазначене зниження 

ризику теж можна подати, подібно до (2.2), деякою функцією, яка 

характеризує їх захисні властивості, але тільки від вектора параметрів ЗІЗ: 

Kзіз=ƒ(
_

in ).                                                          (2.3) 

Оскільки обидві залежності – (2.2) і (2.3) виражають прогнозований 

ризик, їх можна надалі застосовувати при визначенні ефективності ЗІЗ, які 

застосовуються від впливу комплексу небезпечних факторів пожежі (НФП) та 

кліматичних факторів.  

При визначенні переліку факторів для побудови моделей (2.2) і (2.3) 

використані: нормативна документація та власні дослідження [101,102,103]. 

Був сформований перелік факторів, що включає 20 найменувань. 

При формуванні групи факторів виробничого середовища за основу 

взято класифікацію небезпечних та шкідливих факторів відповідно до класу 

пожеж та рівня НС, які подано в таблиці 2.4. 

Подібна систематизація заснована на виділенні груп зі схожими 

властивостями матеріалів та речовин, які утворюють горючу навантагу 

відповідно класів пожеж. 

 

 

 

 

Таблиця 2.4 

НС та їх класифікація 

НС унаслідок пожеж, вибухів Класифікація за 10200 

1 2 

НС унаслідок пожеж, вибухів на транспорті 10230 
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НС унаслідок пожеж, вибухів у будівлях і 

спорудах 

10210 

НС унаслідок пожежі, вибуху (можливості 

вибуху) виявлених вибухонебезпечних предметів 

(застарілих боєприпасів) 

10270 

НС унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі 

боєприпасів або іншому об'єкті військової 

призначеності  

10260 

НС унаслідок пожежі, вибуху на водному 

транспорті  

10232 

НС унаслідок пожежі, вибуху на залізниці  10231 

НС унаслідок пожежі, вибуху на інших видах 

транспорту  

10234 

НС унаслідок пожежі, вибуху на об'єкті 

розвідування, видобування, переробки, 

транспортування чи зберігання легкозаймистих, 

горючих, а також вибухових речовин  

10220 

НС унаслідок пожежі, вибуху на повітряному 

транспорті  

10233 

НС унаслідок пожежі, вибуху на радіаційно, 

хімічно чи біологічно небезпечному об'єкті без 

виливу (викиду) небезпечних речовин  

10250 

  

Продовження таблиці 2.4 

1 2 

НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або 

споруді житлового призначення  

10213 

НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або 10212 
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споруді нежитлового призначення  

НС унаслідок пожежі, вибуху в споруді, на 

комунікації або технологічному устаткуванні 

промислового об'єкта  

10214 

 

Однак, класифікація, наведена в зазначеному стандарті, не дає 

можливості визначити механізм впливу НШВФ на пожежника, а, отже, і 

оцінити ефективність застосовуваних ЗІЗ. Це пов'язано з тим, що одна 

частина має локальний характер впливу на організм людини (механічні 

фактори, нагріті предмети, полум'я), інша – загальний (температура, гази, 

дим) і ще одна частина – змішаний (пил, дим,  хімічні речовини та ін) 

[104,105].  

Реалізація принципу перетворення параметрів НШВФ у вимоги до 

властивостей ЗІЗ ґрунтується на статистичному аналізі травмування та 

анатомо-топографічній зональності уражень тіла пожежника (рис. 2.2), вид і 

характер яких визначається порушенням здоров'я пожежників. 

З урахуванням формату впливу фактора, визначався вид захисту – 

завдяки застосуванню ЗІЗ. В системі вирішення поставлених завдань рівень 

травмування планується знизити шляхом застосування високоефективних ЗІЗ 

за умови, що використання всіх інших елементів системи  визначальних 

впливів не дає змоги привести рівні НШВФ до безпечних або нешкідливих.  
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Рисунок 2.2 – Дослідження причин травмування пожежника за зонами тіла та 

їх кількість: 

1 – мозкова частина голови; 2 – лицева частина голови; 3 –спина; 

4 – поперек; 5 – грудна клітка; 6 – таз; 7 – плече; 8 – передпліччя; 9 – кисть; 

10 – пальці; 11 – бедро; 12 – голінь; 13 – ступні; 14 – пальці нижніх кінцівок; 

15 – суглоби нижніх кінцівок; а –тепловий вплив ; b – низькі температури; 

с -удар конструкціями ; d – падіння пожежника; e –вибухи ; f – агресивне 

середовище; g – електричний струм; h –інші 

 

Завдання отримання інформації про інтенсивність і локалізацію впливу 

НШВФ на пожежника вирішувалася трьома методами: 

- методом визначення рівнів НШВФ у зонах застосування; 

- методом вивчення ступеня зносу або пошкодження ЗІЗ в процесі їх 

експлуатації з подальшою лабораторною оцінкою зниження захисних 

властивостей; 

- методом експертних оцінок.  

В якості експертів були залучені фахівці ЛДУБЖД, НВП «Пірена», 

«Талан» Центру сертифікації, УкрНДІЦЗ, які є головними спеціалістами з цієї 

проблеми. 
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Наявні підходи в оцінці впливу пожежонебезпечних факторів на 

організм пожежника розглядалися нами з урахуванням характеру їх впливу на 

анатомо-функціональні особливості організму, які визначають топографію 

впливу факторів на тіло пожежника. Особливо важливо це для 

характеристики локальних і змішаних факторів.  

Оскільки ділянка тіла абсолютно однорідна як за просторовою 

орієнтацією, так і за анатомо-функціональними характеристиками, вирішення 

питання про раціональний захист набуває необхідної однозначності. Слід 

зазначити, що з точки зору проектування ЗІЗ пожежника, реалізація захисту 

зони тіла людини за комплексом факторів впливу зведена до підбору 

матеріалів і конструкцій з набором необхідних фізико-механічних параметрів. 

При такому підході ефективний захист пожежників в цілому розглядається як 

сума необхідного захисту окремих зон. Традиційно ж, ця проблема 

вирішувалася по-іншому. Вимоги до конструкції одягу пожежників фактично 

ніколи не формувались і підмінялися описом якої-небудь моделі, що 

підходить до даного випадку. При формулюванні вимог до необхідного 

захисту окремих зон фактично отримуємо обґрунтовані вимоги до конструкції 

одягу, відповідно, як і інших ЗІЗ, не підміняючи компетенції конструктора. 

Таким чином, в основу принципу локального захисту була покладена 

специфіка впливу різних НШВФ на окремі ділянки тіла пожежника та 

проведено розподіл поверхні 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 наукових 

досліджень вітчизняних науковців в різних галузях безпеки виділено 18 зон 

на поверхні тіла[106], захист яких можливий засобами індивідуального 

захисту. На рис. 2.2 наведені межі виділених зон та їх позначення. 



113 
 

 

Рисунок 2.3 – Поділ поверхні тіла пожежника на анатомо-топографічні зони: 

1 – голова; 2 – очі; 3 – органи дихання; 4 – органи слуху; 5 – шия; 

6 – грудина; 7 – живіт; 8 – плече; 9 – лікоть; 10 – передпліччя; 11 – кисть; 

12 – стегно; 13 – коліно; 14 – гомілка; 15 – стопа; 16 – хребет; 17 – спина; 

18 – таз (сідниці) 

 

Зазначена методика не може застосовуватись для умов роботи 

пожежника, адже залежно від класу пожежі та місця виникнення горіння він 

виконує завдання за різних умов, за різних температурних режимів та 

роташування. Навантаження, які впливають на тіло пожежника, спонукає 

його застосовувати різні положення. За показниками тяжкості травмування 

зони тіла (наприклад, величиною енергії впливу на захисну каску пожежника 

встановлювалися характеристики ударозахисних її властивостей, за якими 

проводилися розрахунки індексів ризику (рівня захисту) різних ЗІЗ. 

Розрахунок проводився у такій послідовності. Для кожного значення фактора 

визначався елемент ризику окремо за кожним показником, що характеризуює 

захисну властивість ЗІЗ. Потім визначалось сумарне значення елементів 

ризику для ЗІЗ в цілому (рівень захисту конкретних ЗІЗ певної анатомо-

топографічної зони). Отриманий, за наведеним прикладом, результат дає 
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змогу провести порівняльну комплексну оцінку декількох ЗІЗ та оцінити 

надійність захисту кожним з них певної зони. Захист всього тіла пожежника 

розглядається як сума захистів різних зон. 

 

2.2. Дослідження залежностей ефективності захисту анатомо-

топографічних зон тіла пожежника від дії небезпечних факторів  

Як показали результати досліджень, положенням пожежника під час 

виконання оперативних дій обумовлена топографія та інтенсивність впливу 

локально діючих факторів, найбільш значимими з яких є температурні та 

механічні (бічні та вертикальні удари по касці). 

Вивчення інтенсивності та локалізації впливу комплексу НШВФ на 

організм пожежників проведено за результатами аналізу звітів Відділу 

медичного забезпечення ДСНС за останні 3 роки. 

Досліджено кількісні залежності тяжкості ушкоджень анатомо-

топографічних зон тіла пожежників від маси травмуючого об'єкта (табл. 2.5). 

Отримані залежності дають змогу оцінити рівень необхідного захисту 

кожної анатомо-топографічної зони пожежника, ефективність застосування 

ЗІЗ, і так само розробити метод прогнозування параметрів необхідного 

захисту пожежників.  

Показники травматизму пожежників у вимушених позах «лежачи», «з 

коліна» більш ніж у 3,5 раза перевищують показники у положенні «стоячи» 

(відповідно 0,75 і 0,21 випадок на 100 осіб). 

Результати наближеного хронометражу роботи пожежників у певних 

позах та їх рухів при виконанні основних операцій, наведені в табл. 2.6, 

показали, що максимальний час перебування під ймовірним впливом удару 

характерний для тім'яної і потиличної областей голови, бласті хребта, 

областей надпліччя, передпліччя, кисті, стегна і гомілки [107]. Дослідження 

структури травматизму за анатомо-топографічними зонами тіла пожежників 

залежно від інтенсивності дії фактора та тяжкості пошкоджень в період з 

2007 по 2016 рр. дали змогу встановити особливості розподілу травм за цими 

зонами. 
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Таблица 2.5 

Кількісні залежності важкості ушкоджень анатомо-топографічних зон тіла 

пожежника від маси травмуючого об'єкта в кг 
В

аж
к
іс

ть
 

п
о
ш

к
о
д

ж
ен

н
я
 

ті
л
а
 

п
о
ж

еж
н

и
к
а
 

Е
п

ер
 п

о
ш

к
о
д

ж
ен

н
я
, 

Д
ж

 

удар «лежачи» «з коліна» 
«випрямившись 

стоячи» 

0,1 0,6 0,7 0,8 1,3 1,8 5,0 >10,0 

Струс 22 22,4 3,738 3,204 2,803 1,725 1,246 0,449 0,224 

Перелом 45 45,9 7,645 6,553 5,734 3,529 2,548 0,917 0,459 

Біль 1,8 1,8 0,306 0,262 0,229 0,141 0,102 0,037 0,018 

Забій 9,1 9,3 1,546 1,325 1,160 0,714 0,515 0,186 0,093 

Перелом 16,3 16,6 2,772 2,374 2,077 1,278 0,923 0,332 0,166 

Забій 14,4 14,68 2,447 2,097 1,835 1,129 0,816 0,294 0,147 

Перелом 

5,5 5,61 0,934 0,8 0,701 0,431 0,312 0,112 0,056 

37 37,8 6,286 5,388 4,715 2,901 2,095 0,754 0,377 

68,5 69,9 11,64 9,972 8,728 5,371 3,879 1,397 0,698 

Біль 0,5 0,51 0,51 0,073 0,064 0,039 0,028 0,01 0,005 

Забій 22,5 22,94 3,823 3,277 2,867 1,764 1,274 0,459 0,229 

Перелом 44,5 45,36 7,560 6,480 5,67 3,489 2,52 0,907 0,454 

Біль 0,9 0,917 0,153 0,131 0,115 0,07 0,051 0,018 0,009 

Забій 7,7 7,849 1,308 1,121 0,981 0,604 0,436 0,157 0,079 

Перелом 14,4 14,68 2,447 2,097 1,835 1,129 0,816 0,294 0,147 
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Таблиця 2.6 

Тривалість впливу основних небезпечних та шкідливих  факторів на  

окремі анатомо-топографічні зони тіла пожежника при виконанні робіт 

Анатомо-топографічні 

зони організму 

Час знаходженя під вірогідним впливом, хв 

Удару 
Високої 

температури 

Низької 

температури 

Мозкова частина голови 

Тім'яна 60 60 120 

Скронева 60 60 120 

Лобова 60 60 120 

Потилична 60 60 120 

Шия спереду 60 60 120 

Тіло 

Живіт 60 60 120 

Передня поверхня 

грудини (спина) 
60 60 120 

Область плеча 60 60 120 

Область передпліччя 60 60 120 

Область ліктьового 

суглобу 
60 60 120 

Область кисті 60 60 120 

Нижні кінцівки 60 60 120 

 

У структурі травм за окремими анатомо-топографічними зонами 

провідне місце займають травми пальців кисті,гомілки, мозкової частини 

голови, хребта, передпліччя, кисті (табл. 2.7). 
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Таблиця 2.7 

Результати дослідження структури впливу НШВФ та травматизму за зонами 

тіла пожежників залежно від характеру та важкості пошкоджень і 

захворювань 

Анатомо-

топографічні 

зони 

організму 

Частота випадків травмувань на 100 пожежників  

забій рани 
перело

ми 

Всього 

травм 

Загальне число днів 

непрацездатності на 100 

пожежників 

 

Мозкова 0,58 0,1 0 0,68 11,44 

Лицева 0,05 0,01 0,11 0,17 1,1 

Шия 0,2 0 0 0,2 0,2 

Грудина  0,25 0 0,02 0,27 8,23 

Живіт 0,03 0 0 0,3 0,1 

Поперек 0,23 0 0 0,23 1,8 

Хребет 0,38 0 0,02 0,4 21,04 

Таз 0,11 0 0 0,11 2,01 

Плече 0,24 0 0,07 0,31 0,21 

Передпліччя 0,19 0,1 0,02 0,31 28,15 

Кисть 0,24 0,15 0,11 0,5 4,02 

Пальці рук 0,29 0,45 1,21 1,95 38,38 

Суглоби 

верхніх  

кінцівок 

0,24 0,01 0 0,25 0,45 

Стегно 0,21 0,03 0 0,24 3,82 

Гомілка 0,37 0,12 0,72 1,21 51,83 

Стопа 0,29 0,22 0,01 0,52 11,01 

Пальці ніг 0,02 0 0,12 0,14 5,01 

Суглоби 

нижніх 

кінцівок  

0,29 0 0 0,29 1,63 

ВСЬОГО 4,41 1,09 2,41 7,99 190,43 
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Таблиця 2.8 

Результати дослідження структури впливу НШВФ та травматизму за зонами 

тіла пожежників залежно від характеру впливу температурних чинників 

Анатомо-

топографічні зони 

організму 

Частота випадків на 100 

пожежників 

Загальне число 

днів непраце-

здатності на 100 

пожежників 

Температурні навантаження 
К-сть днів втрати 

працездатності Опіки 
Тепловий 

удар 

Обморо- 

ження 

Мозкова - - - - 

Лицева 0,03 - - 16 

Шия 0,07 - - 12 

Грудина  - 3,8 ⃰ 0,6 ⃰ 48 

Живіт - - - - 

Поперек - - - - 

Хребет (спина) 0,02 - - 21 

Таз - - -  

Плече 0,07 - - 15 

Передпліччя 0,1 - -- 13 

Кисть 0,1 - - 24 

Пальці рук 0,02 - 0,01 24 

Суглоби верхніх  

кінцівок 
0,07 - - 21 

Стегно 0,03 - - 18 

Гомілка 0,03 - 0,02 26 

Стопа 0,7 - 0,2 42 

Пальці ніг 0,7 - 0,6 36 

Суглоби нижніх 

кінцівок  
0,04 - - 24 

ВСЬОГО 1,98 3,8 1,43 340 

З позначкою  ⃰   подано узагальнене значення  для тіла пожежника. 
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За умовами виконання пожежно-рятувальних робіт під час гасіння 

пожежі пожежники можуть перебувати як на відкритій місцевості, так і 

приміщеннях [108]. Відповідно і навантаження на пожежника буде різнитись  

від місця перебування та завдання відповідно до табеля оперативного 

розрахунку відділення. На рис. 2.4 зображене розташування оперативного 

розрахунку на пожежі. 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема розташування пожежників на позиціях під час ліквідації 

пожежі: 1 – водій пожежного автомобіля; 2 – пожежник №1; 

3 – пожежник №2; 4 – рукавна лінія; 5 – пожежник №3; 

6 – пожежник №4, командир відділення 

 

З таблиці 2.9 обумовлюється прогнозований напрямок дослідження 

захисту пожежника та застосування захисного одягу в умовах 

високотемпературних факторів пожежі та проведення пожежно-рятувальних 

робіт за умов низьких температур навколишнього середовища (аварії з 

наявністю амоніаку, осінньо-зимовий період). 

Відповідно до класифікації  виконання робіт на позиціях, з 

урахуванням місця розташування та впливу НШВФ визначено групи зі 

схожими умовами праці. 
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Таблиця 2.9 

Класифікація контингенту пожежників за аналізом умов праці 

Групи, 

сформовані 

за умовами 

праці 

Умови праці і  виробничі фактори 

місце 

виконання 

Фактор впливу 

температура, 
0
С 

Фактори 

пожежі 

додаткові 

фактори впливу 

1 група 

(водії)  

Відкрита 

місцевість 

Т.п-вище 26
о
С 

Х.п.-нище18
 о
С 

(кліматичні) 

- тривалий 

2 група 

(пожежний4) 

Відкрита 

місцевість 

Т.п-вище 26
о
С 

Х.п.-нище18
 о
С 

(кліматичні) 

- тривалий 

3 група 

(пожежний3) 

Відкрита 

місцевість 

Т.п-вище 26
о
С 

Х.п.-нище18
 о
С 

(кліматичні) 

 

- тривалий 

4 група 

(пожежний2) 

обмежений 

простір 

Т.п-вище 26
о
С 

 

дим 

підвищена 

температура 

Нетривалий, 

Агресивне 

середовище 

ПАР, вода 

5 група 

(пожежний1) 

обмежений 

простір 

Т.п-вище 26
о
С 

 

дим 

підвищена 

температура 

Нетривалий 

Агресивне 

середовище 

ПАР, вода 

6 група 

(командир 

відділення) 

обмежений 

простір 

Т.п-вище 26
о
С 

 

дим 

підвищена 

температур 

Нетривалий 

ПАР, вода 

⃰Примітка: 2,3,4(вм) – виконання робіт на відкритій місцевості за умов 

температур нижчих + 18°С.  
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Встановлено, що перша група – водії завжди виконують роботи на 

відкритій місцевості, пожежники 2-3 також.  

Отже, можна зробити висновок про те, що найчастіше травмуються 

такі зони тіла пожежників як: голова, стопа, пальці рук. Необхідно 

зауважити, що травмування пальців рук відбувалось за умов порушення 

Правил безпеки праці у 83% випадках.Травми цих зон є причиною втрати 

працездатності у 68% від загального числа днів непрацездатності.  

Аналіз показників травматизму пожежників доводить, що 

інтенсивність і ймовірність механічного впливу на анатомо-топографічні 

зони тіла неоднакові. Кожна зона характеризувалася впливом таких 

небезпечних факторів: удару, тертя, температури. В якості показника, що 

характеризує удар, ми брали ймовірність травмування зони, розташованої у 

напрямку ймовірного удару.  

Вивчення важкості ушкоджень в окремих зонах тіла показало, що в 

області мозкової частини голови найбільш ймовірний вплив енергій, що 

викликають удари і переломи; в області хребта – забиття; в області 

передпліччя і кисті на першому місці стоять переломи, далі йдуть рани та 

забиття; в області гомілки – переломи, рани та забої. 

З метою обґрунтування достатнього захисту кожної зони від удару ми 

досліджували показники травматизму для визначення перспективних 

напрямків у створенні високоефективних ЗІЗ для захисту від НВФ  

(виробничих факторів небезпеки).  

За ступенем важкості травми голови розподілилися таким чином. Із  

100% розслідуваних випадків – 71,2% становлять легкі травми (садна, забої), 

27,2% – струс або забиття головного мозку і  1,6% – випадки з летальним 

наслідком, викликані руйнуванням кісток черепа. Наведені статистичні дані, 

а також дослідження частоти впливу механічних факторів травматизму в 

області голови (табл. 2.5) наводять на цілком обґрунтований висновок про 

недостатній захист голови від удару.  
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Щоб обґрунтувати необхідність підвищення рівня ударозахисту голови 

необхідно детально вивчити механізм її травмування від удару. Проведені 

нами дослідження травм голови показали, що у пожежників, які виконують 

роботи у вимушених положеннях, кількість травм голови становить 0,68 

випадків на 100 осіб. В обмежених просторах (підвали, кабельні тунелі, 

кабельні шахти, технологічні колодязі і т.інш.)  на тім'яну і потиличну 

області голови ймовірний вплив тертя, оскільки ці ділянки становлять 

верхній габаритний розмір тіла.  

Найбільша ймовірність впливу удару на грудну клітку відповідає її 

задній поверхні, включаючи області хребта і тазу. Причому, для цієї частини 

тіла ймовірне травмування за умови застосування апаратів захисту органів 

дихання та при виконанні робіт на висотах.  

Необхідність захисту від механічних чинників, в першу чергу від 

удару, особливо виразно виявляється при аналізі матеріалів про травми 

голови під час роботи в обмежених просторах. При роботі в положенні 

«стоячи», область хребта в силу анатомо-топографічних особливостей 

людини досить надійно захищена. При роботі в положенні «лежачи» або «з 

коліна» ймовірність травмування області хребта зростає. Травми хребта 

призводять до втрати здоров’я  та значних економічних втрат [109], Однак у 

наявному асортименті засобів індивідуального захисту пожежників засоби 

захисту хребта відсутні. 

Щодо верхніх кінцівок, то найбільша частота травм припадає на 

область пальців, далі іде передпліччя і кисть (табл. 2.5). Рідше травмується 

плече. Крім удару, з механічних факторів на верхні кінцівки впливають тертя 

і тиск. Вплив тертя, як показало вивчення умов праці, може бути 

обумовлений опиранням на верхню кінцівку для підтримання робочого 

положення на драбинах, покриттях, а також при переміщенні і зіткненні з 

предметами, зокрема в приміщеннях. Під час роботи в обмежених просторах 

в робочих положеннях «з коліна» нижня кінцівка захищена тулубом. 

Найбільш часто травмується область гомілки і стопа. У структурі травм 
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гомілки провідне місце займають переломи і забої. Серед причин травм 

гомілки 38% – падаючі предмети. Отже, необхідні детальні дослідження 

важкості травмування цієї зони для встановлення локалізації впливу енергій 

переломів і пошкоджень з метою обґрунтування вимог необхідного захисту.  

У структурі травм стегна провідне місце займають забої, з них 15% 

травм зумовлено падінням предметів. Частота травм стопи становить 0,42 

випадки на 100 пожежників, з них 22% випадків обумовлені падінням 

предметів. Для пальців стопи характерний найбільш важкий ступінь 

ушкодження – перелом  та прокол, температурний вплив, хімічно небезпечні 

речовини. 

Для оцінки ефективності захисту кожної зони тіла пожежника 

показники НВФ були трансформовані у вимоги до захисних властивостей ЗІЗ 

(табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Номенклатура факторів умов виконання робіт, вплив яких може 

регулюватись засобами індивідуального захисту 

Номенклатура 

факторів 
Характер впливу 

Показники захисних властивостей 

матеріалів і конструкцій 

1 2 3 

Удар Механічна енергія 

Механічна стійкість, Н 

амортизація матеріалу і конструкції, 

% 

Тертя Сила тертя 
Стійкість до тертя, циклів, 

коефіцієнт тертя-ковзання 

Тиск 
Сила (інтенсив-

ність) тиску 
Опір стисканню, кПа 

Прокол Проколювання Стійкість до проколу, Н/см 

Пил, дим 
Концентрація диму 

(пилу) в повітрі 
Пилепроникність, г/см

2 
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Продовження таблиці 2.10 

1 2 3 

Низька 

температура  

Підвищенна  

тепловіддача, 

обмороження 

Теплопровідність, Вт/мК 

морозостійкість (холодостійкість) 

Висока 

температура  

Затримка тепло-

провідності, опіки, 

тепловий удар 

Повітропроникність, л/м
2
с 

теплопровідність, Вт/мК 

Вологість Вологопоглинання Вологовіддача, % 

Швидкість 

руху повітря за 

умов зниження 

та підвищення 

температури 

Швидкість охоло-

дженя (нагрівання) 

підкостюмного 

простору за ката-

термометром 

Повітропроникність, дм³/м
2
с 

Напруга 

електроструму 

Пробивна елект-

рична напруга 
Електроопір , кВ/мм 

Агресивні і не 

агресивні 

рідини  

Намочування Водостійкість, Мпа 

Гази, дим  Концентрація 
Ізоляція, фільтрація,  

% 

Недостатнє 

освітлення 

Обмежена 

видимість 
Освітлення, лк 

 

Інтенсивність впливу конкретного фактора на кожну зону визначала 

прийняття рішення про необхідний ступінь його зниження (ступеня захисту 

зон організму). Таким чином, критерії оцінки ступеня впливу факторів на 

зони і ступінь їх необхідного захисту обґрунтовувалися на основі знайдених 

значень різниці інтенсивності чинника впливу і величини, що характеризує 

рівень захисних можливостей ЗІЗ пожежника за кожним фактором. 
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Завдання обґрунтування вимог до показників захисних та 

експлуатаційних властивостей асортименту ЗІЗ пожежника вирішено в 

результаті проведення статистичних і експериментальних досліджень, а 

також на основі аналізу літературних даних, виходячи з принципу локальної 

дії НВФ на організм пожежників. Після встановлення окремих анатомо-

топографічних зон тіла пожежника обґрунтовано вимоги до необхідного 

захисту кожної зони від НВФ.  

Проте, враховуючи статистичні дослідження зон ураження, 

особливості та умови виконання робіт нами було прийнято чотири зони 

захисту, які представлено на рис. 2.5, а саме: захист голови, захист тулуба: 

груди, спина; захист ніг. На підставі проведеного аналізу сформовано вимоги 

до ЗІЗ. Вони включають набір показників, що в достатній мірі 

характеризують відповідність захисних, ергономічних і експлуатаційних 

властивостей комплексу НШВФ, які впливають на організм пожежника. 

Рисунок 2.5 – Зони захисту тіла пожежника 

 

 

Захист тулуба: 

груди, спина 

Захист голови 

Захист ніг 
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За результатами визначення зон захисту тіла пожежника та НШВФ 

запропоновано  алгоритм мінімізації ризиків [110], що представлено на рис. 

2.6.  

 

Рисунок 2.6 – Схема заходів мінімізації ризику 

 

Це дало змогу розробити науково обґрунтовані напрямки щодо 

дослідження управління ризиками за допомогою застосування ЗІЗ, які 

представлені в табл. 2.11. 

Таблиця 2.11 

Основі напрямки управління ризиками отримання травм пожежником 

Види ризиків ураження Засоби зменшення ризиків 

Висока температура 

Теплозахисний одяг, визначення граничного 

часу роботи в зоні впливу високої 

температури за фізичних навантажень 

Низька температура 

Захисний одяг, визначення граничного часу 

роботи в умовах низьких температур за 

фізичних навантажень 

Вертикальні та бокові 

удари в голову, 

температурний вплив 

Захист голови касками з підвищенними 

захисними характеристиками в умовах 

високих та низьких температур 

Вплив низької, високої 

температури, агресивого 

середовища на ноги 

пожежника 

Захисне взуття з підвищеним захистом від 

НШВФ 

 

 

Ідентифікація 

ознак ризику 

 

 

Прогнозуван

ня  ризику 

 

Управління 

ризиком  

(вибірЗІЗ) 
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На підставі проведених досліджень впливу НШВФ визначено 

домінуючі чинники впливу на здоров’я пожежника. Визначено номенклатуру 

факторів умов виконання робіт, вплив яких може регулюватись засобами 

індивідуального захисту. Встановлено анатомо-топографічні зони тіла для 

проведення досліджень засобів їх захисту та обґрунтовано основні напрямки 

управління ризиками ураження тіла пожежника за допомогю ЗІЗ. 

 

2.3. Методи  досліджень захисних властивостей ЗІЗ 

Виходячи з характеру і топографії впливу НШВФ на пожежника, для 

кожного ЗІЗ ми обґрунтовали необхідний набір захисних властивостей, що 

знижують дію фактора, та визначили методи експериментальних досліджень 

захисних властивостей цих ЗІЗ (представлені на рис. 2.1 властивості 

нижнього або 1-го ієрархічного рівня) з урахуванням зональності захисту.  

 

2.3.1. Критерії оптимізації захисної каски пожежника  

Ефективність проектного рішення захисної каски ґрунтується на  

кількісних показниках, кожен з яких може бути визначальним критерієм 

ефективності проектного рішення окремого елемента конструкції каски 

[111]. 

Так, якщо проектована система (каска) допускає застосування різних 

матеріалів, то доцільно в якості критерію використати функцію ваги ( )P x  

системи: 

1
1

( ) ( ) ( ),
N

j
j

f x P x P x


                                                   (2.4) 

де N  – число елементів, x  – вид матеріалу. 

Іншим критерієм ефективності є вартість каски, яка складається з 

вартост матеріалу і витрат, пов'язаних з її виготовленням. 

Критерій ефективності за вартістю можна взяти у вигляді: 

1 22( ) ( ) ( ),f x S x S x                                                       (2.5) 
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де: 
1( )xS  - функція вартості витрачених матеріалів, 

2( )xS  - функція вартості 

робіт із створення системи. 

Аналогічним чином вибираються критерії ефективності різних 

елементів конструкції каски. 

В задачі оптимального проектування каски розглядається не один 

критерій ефективності, а їх сукупність, що утворює вектор критеріїв 

ефективності: 

1 2( ) ( ), ( ),..., ( ) .
T

l
F x f x f x f x 

                                            (2.6) 

Такі завдання є багатокритеріальними . 

Розглядаючи послідовно кожний критерій ефективності 

1 2( ), ( ),..., ( )
l

f x f x f x  як скалярну цільову функцію, можна знайти відповідні 

екстремальні рішення: 

     * * * * * *
1 1 1 2 2 2, ( ) , , ( ) ,... , ( ) .

l l l
x f x x f x x f x                                         (2.7) 

Проблема полягає в тому, щоб вибрати «найкраще» компромісне 

рішення  

   
 * * * *

21 ( ),..., ( ), ( ), .lx xx f x f f                          (2.8) 

Для визначення оптимальності необхідно перейти від задачі векторної 

оптимізації до задачі оптимізації зі спеціально сконструйованою скалярною 

функцією мети: 

1 2( ) ,( ), ( ),..., ( )
T

l
C x C f x f x f x 

                                            (2.9) 

де C  - вектор вагових коефіцієнтів. 

Питання важливості частинних критеріїв і, отже, величини вагових 

коефіцієнтів у загальному випадку не вирішене і визначається виходячи з 

мети дослідження. Цільова функція ( )C x  може бути сконструйована у формі 

*
1

( )
( ) .

( )

l
j

j j j

f x
C x

f x

                                                        (2.10) 
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В цьому випадку задача пошуку оптимальної точки x  полягає в 

мінімізації ( )C x  в галузі (області компромісного рішення), тобто точка *x  

повинна задовольняти умові 

*( ) min ( ), .C x C x x D                                                  (2.11) 

Обмеження на напружений стан. Згідно з [112], каска повинна 

витримати вертикальний удар з енергією не менше 50 Дж (механічна 

міцність), при цьому не допускається утворення наскрізних тріщин і вм'ятин 

на корпусі, вискакування підвіски з кишені корпусу, а також порушення 

цілісності внутрішньої оснастки. 

Вимогу виконання умови міцності можна сформулювати у виді 

системи обмежень на напружений стан в розмірній формі 

( , )

,
max ( ) , 1,..., , 1,..., ,i j

екв i j
x i I j J                                         (2.12) 

де: I  – число елементів каски; j  – номер варіанта силового впливу на каску; 

( , )i j
екв  – максимальне еквівалентне напруження в обсязі i -го елемента, що 

визначається за прийнятою теорією міцності при j -тому варіанті силового 

впливу; 
,i j

    – допустиме напруження для матеріалу i -го елемента при           

j -тому варіанті силового впливу. 

Загальне число обмежень дорівнює добутку загального числа елементів 

каски на загальне число варіантів зовнішніх силових впливів. 

 

2.3.2. Оцінка ударного навантаження та величини деформації каски 

Обмеження на деформований стан.  

Згідно [113], в разі  удару гострим предметом з енергією не менше 50 

Дж (перфорація) каска повинна виключати його торкання поверхні макета 

голови. 

Обмеження на деформований стан можна записати у формі: 

, ,
max | ( ) | ,i j i j

u x u               (2.13) 
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де: , ( )i ju x  - переміщення поверхні i -го елемента при j -му варіанті силового 

впливу; 
,i j

u    – допустиме переміщення. 

Умови загальної стійкості форми каски та  оцінка її загальної стійкості 

полягає в аналізі критичного параметра зовнішнього силового впливу, при 

якому можлива загальна втрата стійкості форми рівноваги деформованого 

корпусу каски. 

Умова загальної стійкості записується у вигляді системи нерівностей 

 min ( ) ,j
j kp

P P x                                      ( 2.14) 

де: jP  – параметр j -го силового впливу на всю каску;  min ( )j
kp

P x – 

мінімальне значення параметра критичного j -го впливу на каску. 

Обмеження на параметри. Для тонких оболонок товщиною оболонки 

h та мінімальним радіусом кривизни R  прийняте співвідношення 0,05.
h

R
  

Створити розрахункову модель каски з урахуванням всіх властивостей 

реального об'єкта, як деформуючої системи надзвичайно складно. Рішення 

задачі можливе шляхом декомпозиції системи. В результаті, згрупувавши 

параметри за їх впливом на технічні характеристики каски, можна створити 

моделі окремих елементів конструкцій каски і пов'язати їх один з одним. 

З урахуванням декомпозиції завдання створення математичної моделі 

захисної каски можна розділити на дві самостійні частини: 

- розробка математичної моделі корпусу каски; 

- розробка математичної моделі внутрішньої оснастки, яка дає змогу 

оцінити амортизаційні властивості каски при вертикальному та бічному 

ударах. 

Таким чином, розглянувши удар по касці в рамках контактної задачі 

теорії пружності, можна отримати оцінку контактних напружень в точці 

удару і провести перевірку на міцність. Представивши амортизатор каски як 

сукупність лінійно-пружних елементів, можна визначити зусилля, що 

передається амортизатором на голову людини.  
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Для вивчення захисних властивостей корпусу каски від дії ударного 

навантаження використовується теорія контактних взаємодій, яка 

передбачає, що загальні деформації  тіл, що вдаряються, малі порівняно з їх 

деформаціями в області контакту [114]. 

Під час удару обидва тіла – ударник і каска стискаються прикладеним 

імпульсом, в результаті чого вони взаємно переміщуються на деяку відстань. 

Для кожного з тіл позитивний напрямок осі р спрямований вглиб тіла і 

позначається для ударника і для каски відповідно удz  і кz . Рівняння 

поверхонь, що обмежують кожне з тіл, які вдаряються, представляють у 

вигляді квадратичних форм. Згідно з теорією Герца, у цих рівняннях досить 

зберігати тільки головні члени. Таким чином, рівняння поверхонь ударника і 

каски мають вигляд: 

2 2 2 2, ,к к куд уд уд
z A x B y z А x B y        (2.15) 

де , , ,к куд удA В А В  – постійні коефіцієнти.  

Позначимо , кудu u  – пружні переміщення вздовж осі z  точок ударника і 

каски, які збіглися на ділянці контакту після деформації. Зближення тіл h  

визначається рівністю: 

2 2,к к куд уд удh z u u z u u Ax By            (2.16) 

де .,к куд удA A А В В В     

Позначимо ( , )zp x y  – тиск між стисненими тілами в точках їх зіткнення. 

В силу малих розмірів площі контакту, можна з достатньою точністю 

розглядати поверхні тіл в  області торкання як пружні площини. 

У загальному випадку нормальні переміщення 
zu  і напруга z  пружної 

площини 0z  , що знаходиться під дією нормального тиску ( , )zp x y , 

розподіленого по деякій області, розташованої на межі півпростору, 

описується рівняннями [115] 

2(1 )zu z
z


 


  


                               (2.17) 
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2

2

1
z z

E z z

  


  
 
 

        (2.18) 

з граничною умовою 

( , )

0
z

z

p x y всередині

зовні


  
 
  





      (2.19) 

Тут , Е  – коефіцієнт Пуасона та модуль пружності, ( , , )x y z   - 

деяка гармонійна функція, що підлягає визначенню. 

З рівнянь (2.17,218) випливає, що напруга 
z  при 0z  , отже, величина 

тиску ( , )zp x y виражається через похідну від функції  : 

0 0

1 1
| | ( , ).z zz z

p x y
z E E
  


 

  
 


     (2.20) 

Таким чином, гармонічна функція ( , , )x y z  є рішенням задачі Неймана:  

 

2 2 2

2 2 2
0,

x y z

  
  

  

  
                                                       (2.21) 

0

1
( , )

| .
0

z
z E

p x y всередині

z
зовні






 
 
 
 
 








                       (2.22) 

Відомо, що така функція може бути представлена у вигляді потенціалу 

простого шару: 

2 2 2(

( , )1
( , , )

2 ( ) )

zp d d
x y z

E x y z

   


   




  
    (2.23) 

Переміщення 
zu  на границі напівпростору 0z   встановлюється 

першим з рівнянь (2.17), з урахуванням вигляду функції  , дорівнює 

2 2

2

(

( , )1
( , )

( ) )
z

zp d d
u x y

E x y

   
  




       (2.24) 

Виходячи з формули (2.24) переміщення точок дотику ударника і каски 

і підставляючи їх у співвідношення (2.16), отримаємо інтегральне рівняння, 

що визначає розподіл тиску ( , )zp x y  по області контакту  
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2 2

2 2

2 2

1 1 1 ( , )уд уд

куд

z h Ax By
x y

p d d

E E  

      
 
 
 

   
  

 


 ,  (2.25) 

де , , ,к куд уд
E E   – коефіцієнти Пуассона і модулі пружності при 

розтягуванні матеріалів ударника і каски. 

Рішення такого типу рівнянь отримано за аналогією з методами теорії 

потенціалу таким способом [114]. 

Якщо за обсягом тривісного еліпсоїда 
2 2 2

2 2 2
1

x y z

a b c
     розподілений 

заряд з постійною об'ємною щільністю  , то потенціал поля всередині 

еліпсоїда визначається виразом: 

2 2 2

2 2 2 2 2 2
0

( , ) 1
( )( )( )

x y z d
x y abc

a b c a b c


 

     

 
  
 

   
     

      (2.26) 

В граничному випадку при стисненні вздовж осі еліпсоїда z  (тобто  

при c ) отримаємо: 

2 2

2 2 2 2
0

( , ) 1
( )( )

x y d
x y abc

a b a b


 

    

 
 
 

  
   

   (2.27) 

З іншого боку потенціал записується у вигляді об'ємного інтеграла: 

2 2 2
( , , )

( ) ( ) ( )

d d d
x y z

x y z

   


  


    
 ,             (2.28) 

де інтегрування проводиться по об'єму еліпсоїда. В граничному випадку при 

0z  проводячи інтегрування по d в межах 
2 2

2 2
1c

a b

 
    отримаємо: 

2 2

2 22 2
1

( ) ( )
( , ) 2

d d

a bx y
x y c

   

 
   

  
                     (2.29) 

де інтегрування проводиться вже по площі усередині еліпса 

2 2

2 2
1

a b

 
                    (2.30) 

Прирівнюючи обидва вирази для ( , )x y  (2.9) і (2.11), отримаємо 

тотожність: 
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2 2

2 22 2
1

( ) ( )

d d

a bx y

   

 
 

  
  

2 2

2 2 2 2
0

1 .
2 ( )( )

ab x y d

a b a b

 

    

 
 
 

  
   

               (2.31) 

Порівнюючи тотожність (2.31) і рівняння (2.25), отримаємо, що ліворуч 

стоять інтеграли одного типу, праворуч – квадратичні функції одного виду. З 

подібності інтегралів в лівих частинах слідує, по-перше, що область дотику 

при стисканні   збігається з областю інтегрування в інтегралі (2.29) і 

обмежена еліпсом 
2 2

2 2
1,

x y

a b
   по-друге, – функція розподілу тиску по області 

контакту ( , )zp x y  повинна мати вигляд: 

2 2

2 2
1( , )z

x y

a b
p x y k        (2.32) 

Константа k  вибирається так, щоб інтеграл від тиску по області 

контакту дорівнював повній силі F , що стискає тіло: 

2 2

2 2

2
.

3
1 dxdy ab

x y
k

a b
F k 



                                  (2.33) 

Приймаючи k  з (2.33) і підставляючи його в (2.32), остаточно 

отримаємо закон розподілу тиску в області контакту:  

2 2

2 2

3
.

2
1( , )z

F

ab

x y

a b
p x y


                            (2.34) 

Тут слід зауважити, що максимальний тиск в центрі області при 

0x y   в півтора раза більший від средньоінтегрального по області 

контакту, який дорівнює 

F
p

ab
 .                                                     (2.35) 

Підставляючи отриманий розподіл ( , )zp x y  в рівняння (2.25) і 

замінивши отриманий інтеграл виразом з (2.31), отримаємо рівність: 
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2 2 2 2

2 2
2 2

0

1 13
1

4

уд к

куд

F x y d

Е Е a b a b

  

     

   
    

  

 
   

   
  

2 2.h Ax By             (2.36) 

В рівності (2.36) ліворуч і праворуч стоять квадратичні функції змінних 

, .x y  Прирівнюючи коефіцієнти при однакових степенях, одержимо 

співвідношення: 

  2 2
0

,
FD d

h
a b



   




 

                                            (2.37) 

    2 220

,

a b

FD d
A

a   



 



 




       (2.38) 

    2 220

,

a b

FD d
B
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     (2.39) 

де:    
2 21 13

.
4

уд к

куд

D
Е Е

  
 
 
 

 
                     (2.40) 

Рівняння (2.37-2.39) є звичайними для контактних задач, де заданими 

вважаються сила стискання F  і вигляд поверхонь тіл що вдаряються 

(величини A і B ). Рівняння дають змогу отримати напівосі a  і b  еліпса, що 

обмежує область дотику тіл і величину стискання h . Інтеграли у виразах 

(2.37-2.39) еліптичні. Приведення їх до розрахункового вигляду і чисельні 

таблиці для визначення параметрів ,a b  і h  даються в технічній літературі з 

теорії пружності. 

Для проведення оціночних розрахунків будемо вважати, що ударник і 

каска обмежені сферичними поверхнями. У цьому випадку існує аналітичне 

рішення задачі. 

Нехай радіуси сферичних поверхонь ударника і каски дорівнюють, 

відповідно, удR  і кR . Головні члени рівнянь поверхонь  тіл, які ударяються 

будуть:  
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1 1 1
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2 2

куд

к куд уд

R R
A B

R R R R

 
 
 
 


                                         (2.41) 

Область дотику є коло з радіусом а , рівним:  

1/3

.
куд

куд

R R
a FD

R R

 
 
 
 


               (2.42) 

Перше з рівнянь (2.37-2.39) дає співвідношення між силою 

здавлювання і взаємним зближенням ударника і каски:  

                   

1/3

2/3( ) .
куд

куд

R R
h FD

R R

 
 
 
 


                         (2.43) 

При проведенні розрахунків касок на міцність складність полягає в 

тому, що величина сили стиску невідома. Відома тільки енергія ударника в 

момент удару. Для визначення часу дії ударного імпульсу і сили стискання 

скористаємося законом збереження енергії [117]. 

Нехай , , ,к куд удm m v v  – відповідно маси і швидкості ударника та каски 

до удару. Причому 0кv  .  

Енергія системи «ударник-каска» до удару дорівнює кінетичній енергії 

ударника: 

2
0

1

2
уд удT m v .       (2.44) 

Загальна швидкість тіла після абсолютно непружного удару становить: 

уд

уд
куд

m
u v

m m



і — V д.     (2.45) 

Кінетична енергія тіл після удару: 

                         
2

0( )
2

.куд

уд

куд

u
m m

m
Т Т

m m
 


     (2.46) 

Втрата кінетичної енергії, витраченої на деформацію тіл при ударі, 

дорівнює: 

2
0 0.2( )

куд к
уд

к куд уд

m m m
Т Т Т v Т

m m m m
   

 
                 (2.47) 
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Енергія зіткнення складається з кінетичної енергії відносного 

зближення тіл 
втнT  і потенційної енергії сили здавлювання 

давлП  - Кінетична 

енергія взаємного зближення виражається через відносну швидкість: 

2

2( )

куд
втн

куд

m m dh
Т

m m dt

 
 
 




             (2.48) 

Потенційна енергія здавлює сили визначається з умови: ( ) давлП
F

dh


    , 

звідки з урахуванням залежності між стискаючою силою і величиною 

відносного зближення (2.43) отримаємо: 

1/2

5/2 2
.

5

куд

давл
куд

R R
П h

D R R

 
 
 
 




     (2.49) 

За законом збереження енергії:  

1/2

5/2
0

2
2

52( )
куд

куд

куд к

к куд уд

R R
h Т

D R R

m m mdh
m m dt m m

  
     

   

 
 

          (2.50) 

Максимальне зближення ударника і каски 
maxh  (максимальне 

зминання) відповідає моменту, коли їх відносна швидкість h  наближається 

до нуля. Тоді з (2.50) виходить: 

2/5

max 0

5
.

2( )
уд kk

уд удk k

R RDm
h Т

m m R R

 
 
 
 





     (2.51) 

Час  , протягом якого триває зіткнення ударника і каски (тобто 

зближення від нуля до 
maxh  і назад до нуля) визначається інтегруванням 

диференціального рівняння (2.50), яке можна записати у вигляді: 

5/2 ,
dh

ah
dt

         (2.52) 

де,  0
4( )2

,
5

к куд уд

к куд уд уд

m m R RT
а

m Dm m R R



 


                                    (2.53) 

Тоді час зіткнення обчислюється як:  
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max 1

1/5 2 1/55/2 5/220 0

2 4 (2 / 5)
2

5( ) (9 /10)1

h
dh dx Г

а Гah xa




 
  

 
            (2.54) 

Замінюючи гама-функції дробового аргументу їх наближеними 

значеннями, остаточно отримаємо час зіткнення ударника і каски або час дії 

ударного імпульсу: 

 

1/5
2

0

5
2,94 .

24

к куд уд уд

кудкуд

Dm m R R m

R R Tm m


  
   
  
     





    (2.55) 

Величина maxh  представляє сумарну  зминання. Однак в силу істотної 

відмінності модулів пружності матеріалів ударника і каски (сталь і полімер 

ПЕНД) деформації ударника і каски різні. 

З рівності (2.24) випливає, що між деформаціями ударника і каски існує 

постійне відношення:  

2

2

(1 )
.

(1 )

уд уд k

к удk

u Е

u Е









       (2.56) 

Висловлюючи звідси зміщення ударника удu  і підставляючи її до 

рівняння (2.16), отримаємо зміщення точок каски по області дотику: 

2
2 23(1 )

( ).
4

k

k
k

h Ax By
Е D

u


         (2.57) 

Очевидно, максимальне зміщення точок каски відбувається в центрі 

області при 0x y  , де воно з урахуванням (2.51) становить: 
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2
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2( )

3(1 )
.

4
уд kk

уд удk k
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R RDm T

m m R RЕ D
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      (2.58) 

Максимальна сила стискає maxF  визначається з (2.42), звідки з 

урахуванням виразу (2.51) для maxh  : 

2/53/5

0
max

15

2( )
.уд k

уд k

k

уд k

R R

D R R

Dm T

m m
F

   
   

  
  


                 (2.59) 
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Постійну стискаючу силу F можна визначити як средньоінтегральну 

від дії навантаження за час зіткнення. Припускаючи синусоїдальний характер 

зміни сили від 0  до maxF  за час зіткнення від 0  до  , отримаємо: 

max

2
F F


            (2.60) 

Максимальний тиск на каску в центрі області дотику виражається з 

(2.34) при 0x y   і з урахуванням постійної стискаючої сили дорівнює: 

0
2 4

1/5
3

max
53
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.k

уд k

уд k

уд k

m T
p

m m D

R R

R R

  
  
  
   




          (2.61) 

В результаті проведення моделювання встановлено, що методика 

моделювання  дає змогу проводити оцінку міцності корпусу каски за 

типовою силою напруги за умови, що максимальний тиск – напруга на 

поверхні каски – не повинен перевищувати допустимого значення і за 

типових деформацій за умови, що максимальне зминання – деформація каски 

– не повинно перевищувати допустимого значення. 

 

2.3.3. Дослідження захисту голови пожежника каскою в лабораторних умовах 

Досліджувалися такі показники: 

- лінійні розміри каски та шолома, включаючи їх зовнішній розмір і 

масу, що передбачає визначення висоти і товщини корпусу, ребер жорсткості 

каски, ширини полів і козирка, кута нахилу козирка, розміру каски, стійкість 

до теплового випромінювання, відкритого полум’я, низьких температур, 

амортизаційна здатність, захист каскою голови від удару;  

- маса каски, яку визначали зважуванням на лабораторних вагах. 

Оцінка ефективності захисту голови від удару касками різних 

конструкцій і виготовлених з різних матеріалів проводилася за результатами 

лабораторних експериментів. Стійкість і амортизаційна здатність до 

вертикального ударного навантаження визначалася за результатами 

випробувань касок на ударну міцність (руйнування) одним вертикально 
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спрямованим ударом вантажу з енергією 80 Дж і триразовим вертикально 

спрямованим ударом з енергією 50 Дж з виміром висоти безпечного зазору в 

момент удару. В якості показника ефективності захисту від удару прийнятий 

відсоток амортизації, тобто здатність ЗІЗ поглинати певну частину енергії 

впливу, що визначається за формулою: 

А = 

0

..0

F

FF срп
 100% ,                                                (2.62) 

де F0 – сила енергії, що передається на стенді без засобів захисту, Н;  

Fп ср – середнє значення сили енергії, що передається на основу стенда через 

засіб захисту, Н.  

Конфігурація корпусу каски (λ) обчислювалася за формулою: 

λ=
r

L
                                                           (2.63) 

де L – довжини малої осі еліпса каски, м; r – радіус кривизни купола      

каски, м. 

Величина енергії при бічному ударі визначалася за формулою: 

Е=
2

2тv
,                                                       (2.64) 

де m – маса рухомої платформи з макетом голови, кг; v – швидкість 

переміщення платформи, м/с. 

Стійкість до дії гострих предметів, що падають (перфорація) 

визначалася за допомогою конуса що перфорується з кутом заточення 

(601)0, радіусом заокруглення вістря (0,5-0,1) мм, твердістю 320...350 НВ і 

масою вантажу (2,0000,025) кг. Удар конусом завдавався з енергією 50 Дж 

по верхній частині каски в межах кола радіусом (502) мм. 

Дослідження зразка пожежної каски. 

1) Стійкість до займання.  

До контрольної точки на поверхні каски підноситься пальник та 

витримується протягом 15 с. 

Критерії: 
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Під час випробовування каски, матеріал не повинен мати ознак: 

– будь-якого розм’ягшення протягом усього випробовування; 

– будь-якого видимого полум’я або тління протягом більше ніж 5 с 

після вилучення з полум’я. Якщо зовнішня поверхня каски виготовлена з 

кількох матеріалів, то випробовують кожен матеріал. 

2) Випробування на амортизацію удару. 

Проводилось на стенді СВПК-1 чотирма вертикально спрямованим 

ударами по боках каски (лінії удару під кутом 30
0
 від центра каски). 

Пробійник масою 5 кг з висоти 2,5 м. 

Критерії: 

Сила, передана на макет голови, не повинна перевищувати 15 кН. 

3) Випробування на стійкість до проникання гострих предметів. 

Проводилось на стенді СВПК-1 трьома вертикально спрямованим до 

центра каски ударами у точки розташовані на відстані не менше ніж 70 мм, 

визначені у межах площі, обмеженої колом діаметром 100 мм із центром у 

центральній вертикальній осі каски. Пробійник масою 400 г з висоти 2,5 м. 

Критерії: 

Вершина ударника не повинна мати контакту з поверхнею макета 

голови. 

4) Перевірка термічної стійкості відповідно діючих зазначених вимог: 

Термошафа СНОЛ 3,5 температура 200 
0
С час витримки 180 с. 

Критерії: 

Оболонка каски не повинна змінювати форму, колір та розміри під 

дією температури (200 ± 5) °С протягом (180 ± 2) с. 

5) Випробування на міцність .Проводилось на стенді СВПК-1 одним 

вертикально спрямованим до центра каски ударом. Пробійник масою 4 кг з 

висоти 2 м після впливу низьких температур. 

Критерії: 

На касці не повинно утворюватися наскрізних тріщин, вм’ятин та 

порушення цілісності внутрішнього оснащення. 



142 
 

Водопоглинання і стійкість матеріалу корпусу каски до дії вологи 

визначалися шляхом проведення випробувань його на стійкість до ударного 

навантаження після впливу душ-установки. 

Стійкість корпусу каски до агресивних середовищ (кислоти, мінеральні 

масла, луг, бензин) визначалася за часом їх дії на матеріал протягом 24 

годин, а до дезінфікуючих розчинів протягом 25-30 хв, з наступним 

випробуванням касок на перфорацію. 

Електрозахисні властивості каски визначалися за допомогою установки 

для випробування корпусів касок змінною (до 30 кВ) і випрямленою (до 50 

кВ) високою напругою, що складається з апарата типу АИИ-70 і ємності з 

розчином електроліту. 

Міцність з'єднання корпусу каски з оснащенням та міцність 

амортизатора визначалися з допомогою розривної машини ІР-5074-v. 

 

2.4 Дослідження захисних властивостей захисного одягу пожежника в 

умовах пожежі 

Дослідження захисних властивостей захисного одягу пожежника  в 

умовах пожежі здійснювалось за розробленою і за даними теплових 

випробувань перевіреною розрахунковою моделю теплового стану 

тришарового теплозахисного одягу пожежника в умовах теплового 

випробування за [118,119,120]. Модель дає змогу враховувати детальну 

структуру теплозахисного одягу та умови теплових випробувань на установці 

RPP  а також експериментальні дослідження теплозахисного одягу 

пожежника  на тренажері Mobile Fire Trainer ML2000. За розробленою 

двовимірною моделю теплообміну тіла пожежника в захисному одязі, 

визначались основні теплові процеси та механізми терморегуляції при різних 

рівнях фізичних навантажень, а саме внутрішнє тепловиділення, змінну 

провідності тканин, тепловиділення потовиділенням і диханням. Для 

дослідження граничного безпечного часу роботи пожежника в 

теплозахисному одязі застосовано моделювання нестаціонарного теплового 



143 
 

стану пожежника в ТЗОП в умовах дії НФП за допомогою тривимірної 

комп'ютерної моделі, розробленої в середовищі ANSYS FLUENT. Для 

дослідження ТЗОП був взятий теплозахисний одяг USP 2-2 польської фірми 

GO WEST [121]. 

Вимоги до показників теплозахисних властивостей спецодягу 

визначалися двома методами – розрахунковим і експериментальним шляхом 

та за методикою полігонних випробувань [122]. 

 

2.5. Дослідження залежностей ефективності захисту пожежника  в 

умовах низьких температур і впливу амоніаку за різних навантажень 

Удосконалення методу визначення тривкості до дії низьких температур 

матеріалів газохімзахисного одягу пожежника передбачає вирішення ряду 

питань. Ці питання розділено на декілька етапів. Для достовірності 

теоретичних результатів процес визначення часу захисту  розділено на такі 

етапи: 

І етап – дослідження температурних показників навколишнього 

середовища за умов ліквідації НС з виливом (викидом) амоніаку в аміачно-

холодильній установці [123]; 

ІІ етап – дослідження процесу теплопередачі через пакет захисного 

одягу з урахуванням медико-біологічних особливостей організму людини та 

динамічних навантажень; 

ІІІ етап – дослідження часу захисту пожежника в комплекті захисного 

одягу пожежника за умов впливу низьких температур з урахуванням медико-

біологічних особливостей організму людини та динаміки навантажень. 

Перший етап поєднує вирішення теоретичних питань, пов’язаних з 

визначенням фізичної сутності процесів тепломасопереносу за різних 

навантажень, що  передбачає їх оцінювання за допомогою формулювання 

робочої гіпотези та створення теорії оцінки показників якості пакету 

спеціальних матеріалів.  
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Другий етап вирішення питань безпосередньо пов’язана із створенням 

технічних засобів, для реалізації запропонованого методу [124]. 

Уточнення результатів розрахунку безпечного часу експлуатації ГХЗО 

пожежника в умовах дії НТФ (topt) проводилось на основі моделювання двох 

основних інформаційних потоків, відповідно до двох груп математичних 

співвідношень:  інформація щодо поширення теплоти в пакеті (багатошаровому 

твердому тілі), яке описується нелінійними взаємозв’язаними рівняннями 

термодифузії та інформація щодо поширення теплоти в повітряному прошарку 

між пакетом і тілом людини, яке описується лінійними взаємозв’язаними 

рівняннями термодифузії. Ключовим моментом роботи є використання 

функціонально орієнтованої оптимізаційної моделі [125].   

Провівши аналіз технічних характеристик матеріалів спеціального 

газохімзахисного одягу пожежника-рятувальників які найчастіше 

використовуються в Україні встановлено, що їх основними показниками є 

час захисної дії спецматеріалу з якого він виготовлений їх порівняльні 

характеристики базуються на визначенні [126,127]:  

1. Температурного інтервалу експлуатації;
 

2. Стійкості до згинання; 

3. Тривалості роботи при зміні температури навколишнього 

середовища; 

4. Тривалості контакту з агресивним середовищем;  

5. Стійкості до низьких температур.  

В наведеному випадку, основним показником захисних характеристик 

є часовий фактор. З врахуванням європейського наукового і практичного 

досвіду, для визначення граничних показників, нами було розроблено 

прилад, який відповідає сучасним інноваційним технологіям і аналога якому 

немає [128]. 

Структура приладу (ОКЗВ-КД2) для дослідження теплофізичних 

показників якості пакета ГХЗО виконана відповідно до рекомендацій щодо 

загальної схеми теплофізичних приладів [129]. Згідно з цими 
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рекомендаціями, прилад має містити тепловий та електровимірювальний 

блок (рис. 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Загальна структурна схема приладу ОКЗВ-КД1 

 

На рис. 2.8 зображено основні вузли з яких складатиметься  прилад 

ОКЗВ-КД2 для визначення теплозахисних параметрів газохімзахисного одягу 

рятувальника: тепловий I та електровимірювальний II блоки. До функцій та 

складу теплового блока входить: визначення граничних умов  – 1.1, 

кріплення перетворювачів температури та блока для моделювання теплової 

радіації (ІЧ-випромінювання, конвекційного та контактного тепла) – 1.2, 

закріплення випробувального зразка – 1.3. Електровимірювальний блок 

складається з пристрою зовнішнього сканування – 2.1, пристрою приймання 

та обробки даних – 2.2, пристрою синхронізації і запису інформації – 2.3, а 

також ПК – 2.4. 
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Рисунок 2.8 – Блок-схема приладу ОКЗВ-КД2 для оцінки 

теплозахисних властивостей спеціальних матеріалів ГХЗО 

 

Запропонований метод оцінювання захисних показників якості пакета 

спеціальних матеріалів ЗО пожежника-рятувальника призначений для 

оцінювання теплофізичних показників якості матеріалів які компонують 

пакет. Всі методи побудовані на принципі вирішення різних задач 

теплопровідності. Для реалізації методу  розроблено технічні засоби до 

складу яких входить блок моделювання низької температури, який створює 

граничні умови випробування до -40ºС.  

В структурі приладу ОКЗВ-КД2 запропоновано використати, для 

створення та передачі низької температури, компресорну аміачно-

охолоджувальну систему. Кількість тепла, що поглинається при проходженні 

через спіраль радіаторіа, розраховується відповідно закону Джоуля-Ленца. 

При розміщенні охолоджувального джерела поблизу випробувального 

зразка відбувається радіаційно-конвекційний теплообмін. Залежно від 

досягнення стабільних показників дії температури ця відстань коливається в 

діапазоні 0,1….0,02 м. Це дає змогу змінювати показники температурної дії 

для моделювання різних умов, які наближені до експлуатаційних. На основі 

методу для оцінки кріозахисних властивостей матеріалу (пакета) 

запропоновано використовувати ряд характеристик: 

1.3 
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- зниження температури на виворітній поверхні випробувального 

зразка пакета матеріалів до значення 18ºС (відповідає граничній температурі 

комфортного відчуття людини Тгра); 

- підвищення температури на виворітній поверхні зразка пакета 

матеріалів спецодягу за наперед визначений термін дії – 60 с (ця 

характеристика (крива Stoll) може бути віднесена до додаткових, але вона дає 

практичне уявлення про захисні  властивості);  

З врахуванням європейського наукового і практичного досвіду 

запропоновано завершальну оцінку кріозахисних властивостей матеріалів 

виконувати за допомогою ряду характеристик. Вони надають можливість 

зробити висновок про здатність матеріалу або пакета забезпечувати 

достатній рівень захисту від дії певного низькотемпературного фактора [130]. 

Якщо провести вимірювання температур на лицевій і виворітній 

поверхнях матеріалу (пакета) можна отримати графіки залежності 

температур від часу теплової дії (рис. 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Схема визначення критеріїв оцінювання кріозахисних 

показників якості матеріалів (пакетів) 
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На основі аналізу представлених графіків для оцінювання кріозахисних 

властивостей матеріалу (пакета) запропоновано використовувати ряд 

характеристик. Далі будемо називати їх критеріями оцінки кріозахисних 

властивостей матеріалів. Назва “критерії” дає можливість відрізнити їх від 

класичних теплофізичних характеристик. Пояснимо їх сутність, 

обґрунтування та вибір. 

Що стосується матеріалів і швейних виробів, з яких виготовляють 

захисний одяг для рятувальників (пожежників), то [131] дає визначення 

характеристики “температура руйнування”. Цією характеристикою стандарт 

описує температуру, за якої настають необоротні зміни властивостей 

матеріалу або виробу. В науковій літературі цей термін щодо волокон, носить 

назву “морозотривкість”. Для полімерів ця характеристика, як правило, є 

однією з основних, оскільки визначає температурні межі та область їх 

використання. Тому в довідниковій літературі наведена температура 

руйнування волокон різного виду. 

Однак, незважаючи на наявність і важливість такої стандартної 

характеристики, відомості про температури руйнування таких матеріалів в 

літературі практично відсутні. Це не надає можливості правильно визначити 

область застосування нових матеріалів та температурно-часові межі їх 

експлуатації. 

Для розробки рекомендацій щодо термінів і граничних температур, при 

яких можлива робота матеріалів без руйнування, рекомендовано визначати 

терміни початку і кінця експлуатаційних умов зразків і відповідні 

температури, при яких відбувається цей процесс [132,133]. Якщо встановити 

термін індекс морозотривкості випробувального зразка (
K

захI ), то можна 

з’ясувати температуру для матеріалу верху t1 (τ), при якій відбулась його 

початкова стадія руйнування. На основі запропонованого методу для оцінки 

морозотривкості матеріалу (пакета) запропоновано використовувати ряд 

таких характеристик: 
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- зниження температури на виворітній поверхні випробувального 

зразка пакета матеріалів до значення 18ºС (відповідає граничній температурі 

відносно комфортного відчуття людини Тгра), що введено вперше;  

- підвищення температури на поверхні випробувального зразка пакета 

матеріалів спецодягу за наперед визначений термін дії – 60 с (ця 

характеристика (крива Stoll) віднесена до додаткових, але вона дає практичне 

уявлення про захисні властивості); 

- захисний індекс морозотривкості відношення кількості тепла, що 

блоковане матеріалом (пакетом), до кількості тепла, що діє, за наперед 

визначений час, який обчислюють за формулою: 

 
max
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зах

граK

зах

TT
I




  (2.65) 

де  –  індекс морозотривкості; Т
0
 – температура дії, ºС; Тгра – гранична 

температурі відносно комфортного відчуття людини, ºС;  – 

максимальний час перебування пожежника-рятувальника в умовах дії 

низьких температур, хв.  

Розробка ПЗ здійснювалась з урахуванням оптимальних режимів 

проведення експерименту. До його складу входять: програма сканування, 

допоміжні, тестові та обробні підпрограми (рис. 2.10). 

 

 

Рисунок 2.10 – Схема програмного забезпечення 

 

Структура ПЗ дає можливість змінювати або доповняти окремі 

складові, зберігаючи інші незмінними [134,135]. Всі програми приладу 

K

çàõI

max

çàõ
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ОКЗВ-КД2, які входять до його складу, розроблені так, що можуть 

виконуватися незалежно одна від іншої. 

Отже, для оцінювання температурних режимів підкостюмного 

простору  визначались показники якості за відповідними критеріями. 

Алгоритм визначення теплозахисних показників якості пакета ГХЗО 

зображений на рис. 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Алгоритм визначення теплозахисних характеристик 

матеріалів (пакета) 

 

Прилад складається з трьох частин: камери випробовування (І), камери 

сканування або імітації підкостюмного простору (ІІ), системи прийому 

обробки та збереження результатів. 
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: 

 
 

Рисунок 2.12 – Схема приладу ОКЗВ-КД2: 

1.1 – радіатор; 1.2 – перетворювачі температури; 1.3 – камера охолодження;  

2.1 – випробувальний зразок; 2.2 – панель кріплення випробувального зразка; 

2.3 – керамічна пластина з обмоткою для нагрівання імітаційної камери 

підкостюмного простору; 3.1 – дзеркальна система сканування;  

3.2 – пристрій зовнішнього сканування; 3.3 – штатив кріплення;  

4 – регулятор температури; 5.1-5.4 – вмикачі режимів роботи;  

6 – витяжний вентилятор; 7 – корпус; 8 – дверцята; 9,10 – прилади контролю; 

11 – датчики контролю температури 

 

Програма визначення критеріїв оцінки теплозахисних властивостей 

матеріалів (пакетів) ГХЗО вміщує дві піктограми, які призначені для 

опрацювання чисельних результатів в регулярній або стаціонарній стадії 

експерименту. 

Регулярна стадія експерименту визначає показники: 

а) мінімальна кількість вузлів (m), що розраховується за формулою: 

k

f

z
z

M
m


 1


,                             (2.66) 
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де:  f – кількість шарів матеріалу (пакета);  δz – товщина z- го шару (пакета), м;     

Мк  – найбільше спільне кратне товщині шарів матеріалу (пакета). 

б) коефіцієнт теплопровідності зразка матеріалу  λ, Вт/(м·К); 

в) тепловий опір зразка R, К/(Вт/м
2
); 

г) питома теплоємність зразка с, (Дж/кг·К) 

Відповідно визначаються межі стаціонарної стадії, які вміщують такі 

дані: 

а) константа С яка визначається при стаціонарній стадії експерименту і 

відповідає густині теплового потоку, що проходить крізь пробу в підкостюмний 

простір і яка описується такою системою: 

Cqqq
nпр


1 ,     (2.67) 

б) коефіцієнт теплопровідності зразка матеріалу  λ, Вт/(м·К); 

в) тепловий опір зразка R, К/(Вт/м
2
); 

г) температура дії на пробу, К. 

За програмою розрахунку теплофізичних показників якості, ПК 

виконує аналіз матриці даних, знаходить початок і кінець стадії 

експерименту виконуючи їх опрацювання.  ПК послідовно розраховує усі 

показники матеріалу. 

Відповідно алгоритму, керування програмою є не складне, але 

водночас ефективне. 

Впреше, на підставі оцінок захисних властивостей під час визначення  

запропоновано критерії: тепловий опір пакета; індекс морозотривкості; 

гранична температура відносно комфортного відчуття людини. Зазначене 

дало змогу комплексно оцінювати ЗІЗ та граничний час перебування 

пожежника за низьких температур. 

 

2.6. Дослідження захисних властивостей захисного взуття пожежника 

До групи термофізичних характеристик захисного взуття пожежника, 

окрім уже названих, включена і морозостійкість матеріалів у динамічних 
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умовах. Це означає, що, на відміну від вимог стандарту [136], які 

передбачають проводити експерименти в статиці на готових виробах, з 

наступним їх випробуванням (носінням) в умовах лабораторії або полігону, 

ми рекомендуємо досліджувати морозостійкість матеріалів, що знаходяться в 

динаміці. Для цього, як вже зазначено в методиці  і стандарті [133], 

необхідно використати прилад МІРМ, що дає змогу проводити дослідження 

за способом «ромба» в динамічних умовах та шість проб взірців розміром 

60х90 мм. Задана низька температура, а в нашому випадку це -25°С, 

підтримується автоматично. Критерієм оцінки моростійкості є кількість 

циклів до руйнування матеріалу під впливом кріофактора і деформації, що 

відповідає режиму «згинання – випрямлення». Якщо зважити на те, що 

кривошипно-шатунний механізм рухомих затискачів може обертатись 100 

об/хв., або 200 об/хв., то момент руйнування проби можна контролювати 

через кожні 1000 циклів, тобто через кожні 10 хв. або 5 хв. Сумарна величина 

циклів «до руйнування» фіксується лічильником. Але при цьому слід 

пам’ятати, що матеріал вважається морозостійким, якщо при заданій 

температурі показник зменшується від вихідного не більше, як на 10%. 

Експерименти проводились з використанням натуральної шкіри юхти, 

синтетичних шкір СШ ПАН+НТ полотно та СШ ПУЕ+100% ПЕ тканина. Для 

отримання вихідних значень стійкості проб до складного згинання з метою їх 

порівняння ми провели експерименти при нормальних температурних умовах 

лабораторії (t=20-23°С). 

При дослідженні ступеня захисту ніг взуттям пожежника аналізувалися 

властивості, що характеризують захист від механічних впливів (удару, 

проколу, стискання), гнучкість підйому стопи і підошви, сила тертя ковзання, 

стійкість до підвищенних температур, морозостійкість, а також стійкість 

верху взуття до впливу хімічнонебезпечних речовин [137,138]. 

Для оцінки ефективності захисту від удару різних видів вітчизняного і 

зарубіжного захисного взуття використовувався стенд для динамічних 

випробувань вертикально спрямованим ударом, аналогічний стенду для 
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випробування касок. На основі стенду встановлювалася спеціальна площадка, 

на якій кріпилися  зразки, вирізані зі взуття пожежника. Зусилля, що виникає 

при ударі і передається на основу стенда, сприймалося датчиком сили, 

сполученим через з’єднувальний пристрій з входом універсального 

запам'ятовувального осцилографа С8-13. Зразок витримували протягом 24 

годин в закритому приміщенні при температурі повітря (20±5) 
0
С і відносній 

вологості (65±5)%. Зразки піддавалися ударам, починаючи з енергії 5 Дж з 

наростанням до 30 Дж. У момент нанесення удару по зразку захисного взуття 

пожежника на екрані електронно-променевої трубки осцилографа 

записувався імпульс, що генерується датчиком сили Кількість вимірювань на 

кожному зразку – не менше 3-х. 

При обробці результатів вимірювань, визначалося середнє арифметичне 

значення переданої енергії. 

Еn=
n

E
n

i
ni

, Дж ,                                                     (2.68) 

де Eni – передана через захисний елемент взуття енергія удару при i-тому 

вимірюванні, Дж; n – кількість вимірювань. 

Потім визначалася амортизація енергії удару. 

 

2.7. Оцінка захисту анатомо-топографічних зон тіла пожежника 

Завдання оцінки використовуваного асортименту ЗІЗ пожежника з 

метою обґрунтування напрямів  подальшого підвищення ефективності ЗІЗ 

вирішувалося на основі кваліметричного підходу [139]. Для цього, згідно з 

вимогами та прийнятою системою оцінок, проведена оцінка 

використовуваного асортименту. У зв'язку з великою різноманітністю 

варіантів використовуваного асортименту і, як наслідок, великим обсягом 

розрахунків, рішення задачі комплексної оцінки ЗІЗ було реалізовано з 

допомогою спеціально розробленого алгоритму і програми, за якими було 

отримано комплексну оцінку екіпіровки пожежників. Враховуючи кількість 
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НВФ, що діють на пожежника, тільки по одному набору екіпіровки різними 

ЗІЗ оцінки захисту анатомо-топографічних зон тіла пожежника за 

показниками захисних властивостей від комплексу факторів, характерних 

для робочих місць зі схожими умовами праці. Вимоги до рівнів необхідної 

зональності захисту тіла від НВФ встановлено на основі проведення 

кластерного аналізу або таксономії, при якому вивчаються анатомо-

топографічні зони тіла пожежника за показниками травмування (ран, ударів і 

переломів), ступеня опіку тощо, представлялися у вигляді точок 

багатовимірного простору, між якими з допомогою відповідних методів 

визначено ступінь схожості впливу на них  факторів для об'єднання в більш 

або менш однорідні групи.  

Опік 1-го ступеня характеризується почервонінням та невеликим 

набряком шкіри. потребує мінімального захисту від травмонебезпечних 

факторів; другий – опік 2-го ступеня – червоніє шкіра, з'являються пухирі, 

захист від травм звичайними ЗІЗ; третій – опік 3-го ступеня – омертвіння 

шкіри з утворенням струпу сірого або чорного кольору, захист від факторів, 

що призводять до переломів, забоїв і ран; четвертий – опік 4-го ступеня – 

омертвіння і навіть обвуглення не тільки шкіри, але й глибше розташованих 

тканин – м'язів, сухожиль і навіть кісток, посилений захист від всіх 

механічних факторів.  

З точки зору важкості наслідків заслуговує на увагу  інформація, що 

міститься в 3 кластері. Показник ураженості від ран (на 100 см² площі зон) в 

3 таксоні становить 0,53, від ударів – 1,46 і переломів 0,18. Спеціальний 

захист від ран, в першу чергу, потрібен для плеча, (0,4) і голови (0,34); від 

ударів – для грудей (2,75), хребта (2,42) і голови (1,36); від переломів – для 

грудей (0,30) і хребта (0,23).  

Вимоги до захисту різних зон тіла пожежників від механічних чинників 

обґрунтовувалися в ході вивчення показників травматизму. При цьому ми 

виходили з передумови, що різна інтенсивність впливу механічних факторів 

(тертя, удару) викликає різні за важкістю порушення стану здоров'я 
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пожежників, клінічні прояви яких мають певну локалізацію залежно від 

місця впливу фактора. Було переглянуто дані про опіки, переломи, удари і 

рани. Дані взято з більш, ніж з 1000 амбулаторних карт медико-санітарних 

частин. Показники травматизму на 100 пожежників у випадках і днях 

розраховані за кількістю травмувань. З метою встановлення топографії та 

інтенсивності впливу механічних факторів на організм пожежників вивчено 

травматизм за  анатомо-топографічними зонам. Враховуючи ту обставину, 

що площі різних анатомо-топографічних зон неоднакові, була проведена 

стандартизація показників травматизму за зонами шляхом перерахунку 

показників на 100 см² поверхні тіла. Площі різних анатомо-топографічних 

зон взяті за Постниковим Б. Н., а площі зон тіла, захищених засобами 

індивідуального захисту пожежників, розраховані автором. 

В результаті проведених досліджень та опрацювань кількісних 

факторів травмування механічного походження застосовано стандартизацію 

показників травматизму за зонами за Постніковим Б.Н.  

 

2.8. Розрахунок ризику втрати здоров'я пожежниками від НШВФ  

Залежності впливу різних факторів на показники травматизму 

пожежника визначалися шляхом математичного моделювання з 

використанням методу багатофакторного регресійного аналізу. В перше для 

моделювання залежностей між показниками травм і параметрами НВФ які 

впливають на пожежника рівняння регресії представлялося у вигляді 

полінома другого ступеня: 
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де Yr – показник захворюваності; b0, bj, cij – оцінки коефіцієнтів регресії; xi,  xj 

– фактори умов праці; ix – середнє значеня по i-му  фактора, що визначається 

за формулою:  





L

i

ii x
L

x
1

1
                                             (2.71) 

де L – число спостережень; R – число незалежних аргументів – факторів. 

Коефіцієнти рівнянь регресії визначалися за методом найменших 

квадратів, що дає в класі лінійних і нелінійних моделей за змінними, які 

розглядаються в цьому випадку, незміщені та ефективні оцінки незалежно 

від закону розподілу помилок [140,141]. 

Виробляючи лінеаризацію рівнянь (2.72), замінюючи квадрати 

факторів і їх похідні новими змінними Zij з подальшим нормуванням, 

переходимо до лінійного рівняння виду: 




m

j
ijjr

zqqY
1

0
,                                             (2.72) 

де: q0, qj – коефіцієнти регресії в нормованому масштабі; m – число 

аргументів після лінеаризації. 

Згідно з методом найменших квадратів, при визначенні коефіцієнтів 

регресії мінімізується функція квадратів відхилень теоретичних значень 

показників від значень, отриманих при спостереженнях. На цій підставі 

складається система нормальних рівнянь, кількість яких визначається 

порядком апроксимуючого рівняння: 

 

Lq0 +q1 ΣZi1 + q2 ΣZi2 + … + qi ΣZij + … + qm ΣZim = ΣYi ;                           (2.73) 

q0 ΣZi1 +q1 Σ
2

1i
Z  +q2 ΣZi1 Zi2 +…+qi ΣZi1 Zij +…+qm ΣZi1 Zim = ΣZi1Yi ;  

q0 ΣZi1 +qi ΣZi2 Zi1 +q2 Σ
2

2i
Z   + … +qi ΣZi2 Zij +…+qm ΣZi2 Zim = ΣZi2Yi; 

q0 ΣZim +qi ΣZim Zi1  +q2 ΣZi2 Zim +…+qi ΣZim Zij + … +qm Σ
2

iü
Z = ZimYi; 
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Для отримання коефіцієнтів регресії проводиться звернення 

симетричної коваріаційної матриці, складеної з центрованих добутків 

значень факторів. В результаті оцінки отримано коефіцієнти регресії з таких 

виразів:  
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;                                                 (2.74) 
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де: bij – діагональний елемент оберненої ковариаційної; iY – середнє 

значення показника травматизму Yi; jz – середнє значення фактора умов 

праці zj.  

Значимість обчислених коефіцієнтів перевірялася за критеріями 

Ст'юдента Та  і Фішера Fa: 

 


m

j
ii jzqYq

1
0

,                                                  (2.76) 

a
j

j
j T

SQ

q
T  ,                                                     (2.77) 

де SQj – середнє квадратичне відхилення коефіцієнта регрессії; 
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де: S
2

iy – залишкова дисперсія, отримана при виключені з модел i-го фактора;  

S
2

1y – залишкова дисперсія в натуральному масштабі. 

З використанням моделі вірогідність залежностей і на основі заданого 

прогнозу факторів умов праці, обчислювався прогноз показників 

травматизму. При цьому істинні значення прогнозованих показників при 

заданому рівні значущості а з ймовірністю Ра=1-a потрапляють в довірчий 

інтервал ТаS: 

Yr = Yr  ±  ТаS,                                                (2.79) 

де: Yr – точкова оцінка показника; S – загальна помилка (похибка) рівняння 

регресії, отримана за  формулою:  



159 
 


222

1
j

jy
ZSQSS .                                         (2.80) 

Ступінь щільності зв'язку між показником травматизму Yr і 

впливаючими на неї факторами Zj, визначався величиною коефіцієнта 

множинної кореляції R [142, 143]: 

                                              
2

2

11

y

y

S

S
R  ,                                              (2.81) 

де 2

yS  – дисперсія показника травматизму. 

Вперше застосовано методику визначення залежностей впливу різних 

факторів на показники травматизму пожежника  шляхом математичного 

моделювання з використанням методу багатофакторного регресійного 

аналізу. 

 

2.9. Залежності, що встановлюють ступінь захисту пожежників від 

комплексу НШВФ за допомогою застосування ЗІЗ  

Застосування ЗІЗ від комплексу НШВФ оцінювалися за показниками 

професійного ризику відповідно функціонального навантаження під час 

ліквідації пожеж та їх наслідків. При використанні цих показників 

встановлювалися усереднені значення впливу показників (НШВФ) на 

досліджуваний об'єкт. Встановлення видів залежності здійснювалося шляхом 

послідовного уточнення виду рівняння регресії (першого, другого або більш 

високого порядку) з використанням полінома Чебишева [144]. Приймався 

такий вигляд рівняння, при якому дисперсія виявлялася мінімальною. 

Методика вибору типу рівняння така. Розраховувалася дисперсія для 

кожного виду рівнянь: 

                                                   Dk = 
1 kn

Sk ,                                             (2.82) 

де Sk – сума квадратів відхилень; n – число  розбивки  масивів  на  варіанти;    

k – показник ступеня залежності. 
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Як тільки Dk+1 переставав бути істотно меншим за Dk, збільшення 

ступеня припинялося. Нижче наведено рівняння різного порядку, а також 

порядок обчислення постійного коефіцієнта цих рівнянь:  

для рівняння регресії нульового порядку: 

у=Епр                S0=(у
/ 2

) - 
п

у
2/ )(

;                                       (2.83) 

δ0 = 1/n уi ;                                                       (2.84) 

для рівняння регрессії першого порядку: 

S1 = S0 – δ1
2
 P1

2 
(n);                                           (2.85) 

X = E0               δ1 =
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p1(хi) = хi -
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;                                                (2.87) 

P1
2 
(n)=

12

)1( 2 пп
;                                              (2.88) 

у1=δ0 + δ1 р1  (хi);                                               (2.89) 

для рівняння регресії другого порядку: 

S2=S1 – δ2
2 
P2

2 
(n);                                             (2.90) 

δ2 =
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 – (n + 1) хi 
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)2)(1(  пп ;                                 (2.92) 

P2
2 
(n)= P1

2
 

15

)4( 2 п ;                                           (2.93) 

у2=у1 + δ2 р2 (хi);                                               (2.94) 

для рівняння регресії третього порядку: 

S3 =S2 – δ3
2 
P3

2 
(n);                                            (2.95) 

δ3 = 
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xpу ii ;                                               (2.95) 
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р3 (хi) = хi
3
 – 

2

)1(3 п  хi
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11156 2  пп
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)3)(2)(1(  ппп ;       (2.96) 

P3
2 
(n) = Р2

2
 (n) 

15,15

)9( 2 п ;                                 (2.97) 

у3=у2 + δ3 р3 (хi);                                         (2.98) 

 

За формулами 2.87, 2.91 і 2.96 розраховується величина Pi
2
; за 

формулами 2.86, 2.90 і 2.95 розраховані постійні коефіцієнти, які 

використовувалися у формулі (многочлен Чебишева):  

М = )(
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ii

п

i
i xpE



;                                        (2.99) 

З використанням величини многочлена Чебишева за формулами 2.85, 

2.89 і 2.95 розраховані значення постійних коефіцієнтів (δi) за формулами 

2.81, 2.83, 2.88 і 2.93 розраховані значення суми квадратів відхилень, а потім 

за формулою 2.82 – дисперсія. Сумарне значення елемента ризику (індекс 

ризику) по кожному з показників (n) визначалося за критеріями            

Лапласа [145]: 

Кi = 
п

1



n

i
ir

1

,                                              (2.100) 

де i=1, n – число випробуваних видів ЗІЗ; ri – показники ризику, що 

характеризують надійність захисних характеристик ЗІЗ. 

Для кожного значення визначався показник ризику окремо за кожним 

видом  ЗІЗ: 

ri = Епр(max) - Епр i.                                          (2.101) 

Відповідно до «Методики визначення соціально-економічної 

ефективності застосування засобів індивідуального захисту» [146], була 

проведена прогнозована оцінка соціально-економічної ефективності 

асортименту ЗІЗ. 

Вперше застосовано методику встановлення видів залежності, що 

здійснювалося шляхом послідовного уточнення виду рівняння регресії 
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(першого, другого або більш високого порядку) з використанням полінома 

Чебишева. Приймався такий вигляд рівняння, при якому дисперсія 

виявлялася мінімальною 

 

2.10. Методика розрахунку комплексної оцінки ефективності ЗІЗ 

пожежника 

Чинні нормативні документи як у нас в країні, так і в країнах ЄС 

оцінюють ефективність ЗІЗ технічно і технологічно досяжними параметрами 

окремих їх характеристик. Такий підхід не дає змоги оцінити відповідність 

окремого параметра умовам експлуатації в певних екстремальних умовах, і, 

як наслідок, визначити рівень зниження ризику впливу НВФ на пожежника. 

Крім цього, як правило, є комплекс НВШФ, що можуть змінити 

характеристику будь-яких властивостей ЗІЗ. У той же час, характеристика 

конкретної захисної властивості розглядається поза зв'язком з іншими 

параметрами ризику. Наприклад, ефективність захисту голови каскою 

оцінюється показником її механічної міцності, тобто величиною тієї енергії, 

при якій каска не руйнується. За цим показником неможливо визначити, 

наскільки механічна міцність певної каски відповідає ризику травмування 

голови в конкретних умовах гасіння пожежі. Також, неможливо встановити, 

як зміниться цей показник під впливом високих (низьких) температур, 

хімічних чинників та ін.  

Проведена оцінка окремих властивостей не дає змоги порівняти 

ефективність захисних характеристик однотипних ЗІЗ, що застосовуються 

для захисту при роботах в подібних умовах експлуатації, оскільки вони 

характеризуються різною величиною показників. Так, наприклад, при 

порівнянні двох видів захисного одягу, у одного комплекта показники 

повітропроникності і стирання можуть бути кращими, ніж у іншого 

комплекта, в той самий час за характеристиками водопроникності і міцності 

на розрив ці  комплекти мають нижчі показники. Таким чином, виникає 

необхідність у розробці комплексного підходу в оцінці ЗІЗ. Відомо, що різні 
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ділянки тіла пожежників потребують захисту різного рівня. Відсутність 

оцінки тяжкості травм не дає змоги встановити рівень захисту для кожної 

анатомо-топографічної зони тіла пожежника.  

Для вирішення проблеми оцінки ступеня надійності захисту 

пожежників від НВФ в роботі запропонована поетапна методика комплексної 

оцінки ефективності ЗІЗ, що дасть змогу оцінити рівень їх захисту та стати 

підгрунттям для розробки високоефективних засобів захисту пожежників. 

1-й етап. 

За показниками рівнів травматизму, опіків, отруєнь тощо, визначався 

сумарний ризик втрати здоров'я (формула 2.2), викликаний НШВФ з різною 

інтенсивністю і часом впливу. Експертним способом встановлювався 

характер впливу НШВФ, що включає зазначений фактор. Залежності впливу 

різних факторів на показники травматизму і захворюваності визначалися 

шляхом математичного моделювання з використанням методу 

багатофакторного регресійного аналізу за формулами (2.69-2.79).  

2-й етап. 

Зниження ризику впливу НШФ на здоров'я пожежника вирішувалося 

шляхом застосування ЗІЗ (формула 2.3). У зв'язку з цим кожен визначений 

показник НШФ трансформувався у вимоги до конкретної захисної 

властивості (табл. 2.13). Для оцінки способу захисту визначався механізм 

впливу НШФ на пожежника (локальний, змішаний або загальний). В основу 

принципу локального захисту покладено врахування специфіки впливу 

різних НШФ на окремі ділянки тіла пожежника з урахуванням просторової 

орієнтації під час роботи, що дало змогу виділити відповідні зони. Для 

кожного ЗІЗ, що захищає певну зону, обгрунтовувався необхідний набір 

захисних властивостей, що знижують дію фактора, і проводилася 

диференціальна оцінка кожної властивості, що дає змогу укрупнювати 

отримані експериментальним шляхом показники, та визначити чотири зони 

досліджень. 
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3-й етап. 

Вимоги до рівнів необхідної зональності захисту тіла пожежників від 

механічних та температурних факторів встановлені на основі проведення 

кластерного аналізу або таксономії, при якому анатомо-топографічні зони 

тіла пожежників оцінювалися за показниками важкості травм, теплових 

навантажень, впливу низьких температур, отруєнь тощо, що дало змогу 

визначити ступінь схожості впливу на них НШВФ для об'єднання в більш 

або менш однорідні групи. Отримані чотири кластери анатомо-

топографічних зон тіла і встановлено вимоги до рівня їх захисту. 

4-й етап. 

Залежності, що встановлюють ступінь захисту пожежників від 

комплексу НШВФ, за допомогою застосування ЗІЗ оцінювалися за 

показниками професійного ризику у такій послідовності.  Рівняння регресії, 

що визначають залежності між діючими НШФ на пожежника до і після 

захисту ЗІЗ (наприклад, залежність між енергією удару і енергією, переданою 

на людину). Значення постійних коефіцієнтів встановлювалося методом 

найменших квадратів за даними зіставлення факторів до та після захисту ЗІЗ. 

Для встановлення видів функціональної залежності застосовано метод з 

використанням полінома Чебишева. При цьому приймався такий вигляд 

рівняння, при якому дисперсія була мінімальною. Розрахунки проводилися за 

формулами (2.81-2.99).  

Вперше застосовано розроблену методику для вирішення проблеми 

оцінки ступеня надійності захисту пожежників від НВФ. Запропоновано 

поетапну методику комплексної оцінки ефективності ЗІЗ, що дасть змогу 

оцінити рівень їх захисту та стати підгрунттям для розробки 

високоефективних засобів захисту пожежника. 
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ВИСНОВКИ 

1. Вперше сформована номенклатура небезпечних і шкідливих 

факторів виробничого середовища пожежника, вплив яких може 

регулюватися засобами індивідуального захисту. Шляхом математичного 

моделювання з використанням методу багатофакторного регресійного 

аналізу встановлено залежності впливу різних факторів на показники 

травматизму і професійної захворюваності пожежника, що дало змогу 

визначити сумарний ризик втрати ними здоров'я.  

2. Вперше обґрунтована методологія комплексної оцінки ефективності 

ЗІЗ пожежника на основі встановлення закономірностей ризику ураження 

НШВФ. На першому етапі було проведено диференціальне оцінювання 

властивостей ЗІЗ. Результати цього оцінювання було перетворено у відносні 

показники, що представляють функцію двох абсолютних показників – 

виміряного і базового. Моделювання залежностей між рівнями НШВФ, що 

діють на пожежника до і після захисту ЗІЗ, які оцінюються за величиною 

фактора, що визначає тяжкість травми або профзахворювання, виконано з 

використанням кореляційного та багатофакторного регресійного аналізу. На 

наступному етапі для кожного значення фактора визначався елемент ризику 

по кожній захисній властивості з подальшою оцінкою сумарного значення 

ризику для комплексної оцінки ЗІЗ. Отриманий результат дав змогу провести 

порівняльну комплексну оцінку декількох ЗІЗ та оцінити надійність захисту  

певної зони тіла пожежника кожним з них. Захист всього тіла пожежника 

розглядається як сума захисту різних зон. 

3. На основі проведення кластерного аналізу визначено ступінь 

схожості впливу на анатомо-топографічні зони тіла пожежників різних 

категорій НШВФ, який оцінюється за показниками важкості травм і 

профзахворювань, що дало змогу обґрунтувати вимоги до зонального захисту 

тіла пожежника. Встановлено, що механізм впливу факторів виробничого 

середовища на зазначені зони неоднаковий і визначається вимушеними  

розташування пожежника, відносно зони впливу НШВФ зумовленими 

особливостями проведення ліквідації пожежі та пожежно-рятувальних робіт.  
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4. Встановлені кількісні залежності важкості ушкоджень анатомо-

топографічних зон тіла пожежників, що працють за різних умов, від 

величини впливу факторів, що дає змогу оцінити рівень необхідного захисту 

кожної зони та ефективність застосування ЗІЗ. Дослідження причин 

травмування пожежників по зонах тіла (глова, тулуб, ноги) показали, що 

найбільша питома кількість причин припадає на температурні  та механічні 

фактори ушкодження голови.  

5. Розроблено алгоритм, що дав змогу розділити всю номенклатуру за 

умовами праці, температури повітря, задимлення, наявності агресивних 

хімічних речовин та ін., що ддало змогу формалізувати рішення задачі 

класифікації їх на  професійні групи,які розрізняються за номенклатурою та 

інтенсивністю впливу на пожежника. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА ТА ВЕРИФІКАЦІЯ РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ 

ТЕПЛОВОГО СТАНУ ТЕПЛОЗАХИСНОГО ОДЯГУ ПОЖЕЖНИКА 

ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

3.1. Аналіз відомих розробок з моделювання теплового стану ТЗОП в 

різних умовах теплових випробувань 

За результатами аналізу статистичних показників травмування 

пожежників за різних умов праці встановлено домінуючі НШВФ. Тепловий 

вплив і фізичні навантаження при цьому часто межують з граничними 

рівнями для людини і матеріалів теплозахисного одягу або перевищують їх. 

Матеріал теплозахисного одягу пожежника (ТЗОП) може перегріватися або 

бути зіпсований, що може викликати виникнення опіків. При підвищенні 

температури в підкостюмному просторі, граничне значення якої становить 

50°С, починається підвищення внутрішньої температури тіла, збільшення 

частоти серцевих скорочень і тиску, що призводить до порушення 

терморегуляції, погіршення самопочуття і може призвести до теплового 

удару [147]. Для збільшення безпеки роботи вкрай важливо знати граничний 

час роботи пожежника (ГЧРП) в тих чи інших умовах гасіння пожеж і не 

допустити його перевищення. 

На сьогодні в світі накопичено великий досвід натурних вогневих 

випробувань матеріалів теплозахисного одягу, а також розроблені стандарти 

таких випробувань. Існує ряд методик і установок для експериментальних 

досліджень захисних властивостей одягу, наприклад [148,149], в яких 

випробовуваний зразок піддається тепловому навантаженню від різних 

джерел теплоти. Оскільки натурні випробування є досить складною і 

дорогою  процедурою, то в даний час при проектуванні теплозахисного одягу 

пожежників все більше використовується метод моделювання теплового 

стану теплозахисного одягу без або спільно з тілом пожежника. 

Моделювання завдяки своїй оперативності дає можливість аналізувати 
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більшу кількість умов роботи пожежника, а також факторів, що впливають на 

тепловий стан ТЗОП. Моделювання дає змогу проводити багаторазові 

розрахунки теплового стану для різних матеріалів ТЗОП в пошуках 

оптимального поєднання шарів матеріалів з найкращими теплозахисними 

властивостями при найменшій вазі і ціні. 

На сьогодні відома значна кількість робіт присвячених моделюванню 

теплового стану теплозахисного одягу. Так, в роботі [150] представлені 

результати теплових випробувань і моделювання пакета ТЗОП при дії 

радіаційного теплового навантаження; порівняно результати розрахунків 

температур шарів ТЗОП з результатами теплових випробувань. Ці дані 

використовувались також для верифікації та налаштування моделі, 

розробленої в рамках цієї роботи. Ми взяли до уваги також результати 

моделювання, проведеного закордонними вченими. Так, в [151] представлені 

дані моделювання теплового стану спеціально розробленого манекена 

"Fireman", одягненого в теплозахисний одяг і підданого тепловому впливу 

вогню, які порівнюються з результатами теплових випробувань. Однак у 

наведеній роботі представлені результати короткострокового теплового 

впливу протягом 4 с, що не дає змоги дійти ствердного висновку про 

максимальний час роботи пожежника. 

Слід зазначити, що моделюванням не може точно передбачити такі 

явища, як прогоряння та руйнування ТЗОП, але може достовірно 

відображати його тепловий стан при теплових навантаженнях, що не 

призводять до таких ефектів. Для адекватної верифікації (перевірки точності) 

моделей теплового стану ТЗОП необхідні дані теплових випробувань, 

проведених в умовах, при яких не настає займання або руйнування ТЗОП, але 

виникає значна ймовірність перегріву внутрішньої поверхні теплозахисного 

одягу і перегріву організму пожежника, чи його опіків або теплового удару. 

Метою цієї роботи є розробка та верифікація розрахункових теплових 

моделей теплозахисного одягу пожежника в різних умовах теплових 
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випробувань для прогнозування та аналізу теплового стану і визначення 

граничного часу роботи пожежника в теплозахисному одязі. 

Граничний час роботи пожежника залежить від характеристик ТЗОП 

(матеріал, кількість і товщина шарів), інтенсивності теплового впливу й умов 

роботи (температура, вологість і швидкість обдування костюма навколишнім 

повітрям), а також інтенсивності виконуваних людиною робіт. Так, діапазон 

температур навколишнього середовища, при яких пожежник виконує 

завдання, може бути від +200°С і нижче при роботі взимку на вулиці і до 

1000°С і вище в безпосередній близькості від полум'я. При великих 

зовнішніх теплових навантаженнях першим настає перегрів внутрішньої 

поверхні костюма і підкостюмного простору. При тривалих, але не значних 

теплових навантаженнях і при високій інтенсивності роботи організм людини 

може перегріватися, в той час як температура внутрішньої поверхні костюма 

може не перевищувати критичного значення 50°С. 

В роботі досліджувався типовий ТЗОП, який використовується 

курсантами Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

(ЛДУ БЖД) для надання їм практичних рекомендацій під час роботи в 

умовах дії пожежі. Це ТЗОП є продукцією польської фірми GO WEST, 

модель одягу USP 2-2 (рис.3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Теплозахисний одяг пожежника USP 2-2 
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ТЗОП складається з куртки і штанів, виготовлених з тришарового 

пакета матеріалів: для зовнішнього шару 1 (табл. 3.1) використовується 

спеціальна зовнішня тканина Nomex® СIIIA; в якості середнього шару 2 

використовується неопренова вологозахисна мембрана, а з внутрішньої 

сторони застосовано шар 3 термоізоляційного матеріалу ARALITE. Товщини 

і фізичні характеристики використовуваних матеріалів наведені в табл.3.1 

Властивості матеріалів бралися з літератури [152-155]. 

Таблиця 3.1 

Геометричні і фізичні властивості шарів теплозахисного одягу 

№
  

ш
ар

у
 

Назва і призначення шару 
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1 Верх (Nomex® IIIA Pajama 

Check® Crosstech®) 

0,00052 316,8 1300 0,047 

2 Вологостійкий матеріал, 

неопрен 

0,00051 800 2000 0,012 

3 Теплозахисний шар 

ARALITE 

0,00359 74,2 700 0,036 

 

Нижче наведені результати теплових випробувань фрагмента 

теплозахисного одягу із застосуванням методу оцінки теплозахисних 

показників якості [157]. Схема експериментальної установки для 

випробування фрагмента теплозахисного одягу зображена на рис. 3.2. У 

такому вигляді випробувань фрагмент ТЗОП 3 піддається впливу 

фіксованого теплового потоку від п'яти кварцових ламп, що створюють 

фіксований тепловий потік, який може змінюватися для різних випробувань. 

У розглянутому тепловому випробуванні тепловий потік становив 2500 
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Вт/м². Зразки матеріалу ТЗОП розмірами 76х254 мм розміщувалися в 

площині, паралельній площині ламп на відстані 25 мм. 3 необігріваного боку 

зразка розміщений калориметр, оточений тепловою ізоляцією. Початок і 

припинення теплового впливу забезпечується відкриванням і закриванням 

заслінки 4. Під час теплового впливу вимірюється температура кожного шару 

теплозахисного одягу. 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема дослідної установки для випробування зразків одягу: 

1 – корпус; 2 – кріплення; 3 – зразок; 4 – заслінка 

 

Експериментальні дослідження теплозахисних властивостей 

теплозахисного одягу і теплового комфорту пожежника також проводяться 

шляхом теплових випробувань у спеціальних імітаційних тренажерах на 

манекенах. Це дає змогу під час експерименту імітувати всі основні 

характеристики пожежі разом з тим уникнувши загрози життю людей. Є дані 

вимірів, отримані на тренажері Mobile Fire Trainer ML2000. Такий тренажер 

має приміщення розмірами 2х2х2м (тренувальну камеру), всередині якого 

шляхом спалювання пропану в пальниках створюються близькі до реальних 

умови пожежі. 

Для проведення випробувань в тренувальній камері було встановлено 

манекен, одягнений у теплозахисний одяг фірми GO WEST (рис.3.1). На 
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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 були 

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

побудовані відповідні залежності, наведені на рис. 3.4. 

 

3.2. Розробка моделі для об'єкта дослідження  

Для 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. Властивості шарів 

теплозахисного одягу представлені  в табл. 3.1. 

Схема теплообміну манекена в захисному одязі  пожежника з 

навколишнім середовищем зображена на рис. 3.3. Модель враховує 

перенесення теплоти теплопровідністю всередині шарів одягу, а також 

конвективний і радіаційний теплообмін поверхні пакета ТЗОП з гарячими 

газами навколишнього середовища. Враховується теплопередача через три 

шари теплозахисного одягу і повітряні прошарки між ними. Залежно від 

модельованих умов на внутрішній поверхні костюма, наближеній до тіла 

пожежника,  можуть бути задані різні граничні умови. Так, для випадку 

моделювання випробувань пакета за [157] такими умовами є умови 

теплообміну через повітряний прошарок з мідним калориметром, які мають 

початкову температуру 300°С. Для випадку моделювання випробувань, 

проведених на манекені, на внутрішній поверхні були задані умови 

теплообміну через повітряний прошарок з манекеном, який у моделі 

представлений окремим об'ємом з відповідними властивостями. 

У моделі теплообмін через повітряні прошарки здійснювався 

теплопровідністю, випромінюванням і, за необхідності, конвекцією. 

Властивості повітря при цьому прийняті такими: щільність 1,2 кг/м³, 

коефіцієнт теплопровідності 0,025 Вт/(м·град), теплоємність 1,0 кДж/кг. 

Товщина повітряного прошарку між костюмом і людиною або манекеном у 



173 
 

реальних умовах може сильно варіюватися від 0 мм до 50 мм. У середньому 

прошарок має товщину 10мм за [154], що і було прийнято при моделюванні. 

Для випадку моделювання манекена на зовнішній поверхні 

теплозахисного одягу наявні умови конвективно-радіаційного теплообміну. 

Структура і параметри шарів теплозахисного одягу аналогічні моделі пакета. 

Сам манекен моделювався шляхом додавання в модель додаткового об’єму, 

що забирає на себе частину теплоти з внутрішньої сторони одягу. 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 [8,9]. 

 

 

Рисунок 3.3 – 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; 0-Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х- розподіл меж шарів ТЗОП та прошарків 

повітря. 

 

Математичну модель, що описує теплообмін калориметра (манекена) з 

навколишнім середовищем через захисний костюм, можна записати, 
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використовуючи одномірне нестаціонарне рівняння теплопровідності, в 

такому вигляді:  

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

t x t x
c x t x t x t

x x

 
 


 
 
 

  


  
                        (3.1) 

в області рішення (рис.3.3):  

для манекена       50 x x  ,                                

для калориметра          52x x x                                                                    (3.2) 

з початковими  умовами    

 нач. ( ,  0) = t t x t                                              (3.3) 

з наступними граничними умовами: 
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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. Для наших умов моделювання 1-й шар належить 

манекену, 5-й – зовнішньому шару одягу (рис.3.3). Для моделювання 

випробування фрагмента одягу з калориметром верстви 1 і 2 відсутні. 

Початковий розподіл температури (3) усіх шарів і об’ємів моделі однаковий і 

дорівнює початковій температурі tпоч, яка для випробування фрагмента одягу 

з калориметром дорівнює 30°С, а для випробування манекена в захисному 

одязі – 25°С. 

Тепловий потік на зовнішній поверхні одягу з координатою x5 і 

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

калориметром (3.5) сумарно включає три складові теплового потоку 

нагр конв радq q q q    ,                          (3.6) 
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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: 

4 4
273 273

5.67
100 100

пов ос
рад

t t
q  

     
             

,        (3.7) 

конвективний потік від поверхні костюма в навколишнє середовище з тією ж 

температурою, обчислюваний з відомої залежності: 

 конв nов осq t t  ,                                         (3.8) 

 

3.3. Застосування моделі теплового навантаження з манекеном 

У разі випробування костюма з манекеном радіаційна і конвективна 

складові (3.4) визначаються також за залежностями (3.7) і (3.8), але в якості 

температури навколишнього середовища t °Ϲ приймається температура 

гарячих газів, що оточують костюм. 

В (3.7) φ – кутовий коефіцієнт радіаційного теплообміну поверхні 

костюма (приймається за 1), ξ – ступінь чорноти цієї поверхні, приймається 

рівним 0,7. У (3.8) α – коефіцієнт тепловіддачі від гарячих газів до поверхні 

одягу, приймається рівним 25Вт/(м²К). 

На лівій межі х=x5 для випадку випробування манекена в захисному 

одязі приймається гранична умова (3.4) – умова відсутності теплообміну, 

справедлива на достатній глибині від поверхні манекена,- в нашому випадку 

глибині 5 см, тобто в шарі товщиною 1 (рис.3.3). На цій межі для випадку 

фрагмента одягу з калориметром приймається гранична умова (3.5) – умова 

поглинання тепла від внутрішнього шару захисного одягу завдяки 

нагріванню високотеплопровідного калориметра з теплоємністю скал, 

густиною кал і об'ємом Vкал [136]. 



176 
 

Математична модель (3.1)-(3.8) інтегрувалася чисельно за допомогою 

стійкої очевидно кінцево-різницевої схеми, що враховує всі особливості та 

нелінійність моделі. Кількість вузлів чисельної моделі становила 150. 

За допомогою розробленої моделі були проведені розрахунки 

випробування фрагмента захисного одягу з калориметром, які потім 

порівнювалися з відповідними випробуваннями, згідно з [111], наведеними 

на рис. 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Динаміка зміни температури відповідно часу для різних 

складових фрагмента ТЗОП: суцільні криві – результати, отримані 

розрахунком; пунктирні – результати вимірювань за методикою [157 ]; нижні 

криві – для нижнього; середні – для середнього; верхні – для верхнього шарів 

 

Як видно з рисунка, розрахункові та експериментальні дані якісно і 

кількісно близькі, проте в окремі моменти часу бачимо відмінності 
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вимірюваних температур від розрахункових (до 10%). За результатами 

експерименту встановлено динаміку температури на поверхні захисного 

одягу, яка стрімко зростає і вже на 60 с становить 100°Ϲ. Для середнього 

шару комплекту одягу температура зростає вдвічі повільніше і на першій 

хвилині становить 60°Ϲ. Відносно температури третього шару, і відповідно 

температури середовища навколо тіла пожежника відповідно значення Т 

становить 50°Ϲ на 100 с експерименту. Ці відмінності пояснюються 

неточністю завдання ряду параметрів моделі, таких як термічний опір 

повітряних прошарків між шарами, коефіцієнт тепловіддачі, ступінь чорноти 

шарів ТЗОП, розрахованих за приблизними залежностями або які було 

прийнято з припущеннями. Певну неточність також вносить невизначеність 

параметрів випробувань. Так, крім нагрівання від ламп, випробовуваний 

зразок, також, знаходиться в конвективному теплообміні з навколишнім 

повітрям, яке нагрівається від ламп і від самого зразка і точна температура 

якого невідома. Модель також не враховує детальну 3-вимірну будову 

експериментальної установки (рис.3.2), форму калориметра і теплової 

ізоляції. 

Слід зазначити, що задані неточно параметри аналізованого зразка 

ТЗОП, що містять невизначеність, можуть призводити до досить значних 

відхилень модельних розрахунків від результатів випробувань. Такі 

параметри зразка можуть бути уточнені за експериментальними даними 

шляхом їх ідентифікації, після чого налагоджена модель може бути 

використана для подальших розрахунків. Такими параметрами зокрема є 

термічні опори зазорів між окремими шарами ТЗОП та повітряного зазору 

між ТЗОП і калориметром або манекеном. Такий підхід широко 

розповсюджений у практиці моделювання і має назву розрахунково-

експериментального підходу. 

Результати моделювання та теплових випробувань для даних умов 

показують, що граничний час при зазначеному тепловому навантаженні 

становить близько 90-100 секунд за критерієм досягнення значення граничної 
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температури із зворотного боку костюма – понад 50°С. Слід зазначити, що 

отриманий час досягнення граничної температури справедливий тільки для 

даних конкретних умов випробування і не показує реального часу роботи 

пожежника при такому тепловому навантаженні оскільки умови 

випробування в цілому досить далекі від реальних умов теплообміну 

теплозахисного одягу і тіла пожежника в умовах реальної пожежі. Були 

також проведені розрахунки теплового стану ТЗОП при випробуванні на 

манекені, які потім також порівнювалися з відповідними випробуваннями, 

отриманими за згаданою методикою [149] (рис 3.5). Модель манекена в 

теплозахисному одязі відрізнялася від моделі випробування фрагмента 

захисного одягу з калориметром тим, що зі сторони нагрівання задавався не 

тепловий потік, а конвективно-радіаційний теплообмін з навколишнім 

середовищем, що має температуру, значення якої бралося з 

експериментальних вимірювань. Також моделювався сам манекен, який 

відбирав на себе теплоту із зворотнього боку захисного одягу пожежника. 

 

 

Рисунок 3.5 – Залежності температури в області грудної клітки манекена (під 

ТЗОП) від часу, отримані при випробуванні (пунктирна лінія) і розрахунку 

(суцільна лінія) при середньооб’ємній температурі в камері 425 ºС 
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За результатами випробувань на манекені і даними модельних 

розрахунків гранична температура підкостюмного простору досягається за 

час 100-125 с. З рис. 3.5 видно, що в окремі моменти часу розрахункова крива 

зміни температури то зближується, то віддаляється від отриманої під час 

випробування. Це свідчить про те, що модель не враховує реальності 

флуктуацій температури і швидкості руху гарячого потоку повітря, який 

спрямований на захисний одяг, і які призводять до флуктуацій коефіцієнта 

тепловіддачі. Рух повітря у випробуванні також може призводити до зміни 

товщини прошарку повітря між ТЗОП і поверхнею манекена, що може 

змінювати умови теплообміну захисного одягу з манекеном. Оскільки 

товщина цього прошарку не відома, то при оцінках граничного часу роботи 

пожежника слід користуватися консервативним підходом використовуючи в 

розрахунках мінімальне значення товщини. 

Таким чином, результати моделювання теплового стану 

теплозахисного одягу пожежника в умовах теплового випробування за 

вітчизняним гармонізованим стандартом [157], де під фрагментом зразка 

одягу знаходиться калориметр, де під одягом знаходиться манекен дають  

якісний і кількісний збіг з результатами теплових випробувань. Розроблені 

моделі також можуть бути використані для визначення граничного часу 

роботи пожежника, аналізу ступеня впливу різних факторів на тепловий стан 

теплозахисного одягу пожежника, а також можуть допомогти при розробці 

нового теплозахисного одягу з застосуванням інших матеріалів і різної 

товщини шарів. 

 

3.4. Теплообмін і терморегуляція пожежника за різних навантажень 

Медична література та література з охорони праці містять достатньо 

відомостей про механізми теплообміну і терморегуляції людського організму 

з навколишнім середовищем. Основні складові такого теплообміну такі. 

Внутрішнє тепловиділення. Людський організм у процесі 

життєдіяльності постійно виробляє певну кількість теплоти, залежно від 
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фізичної активності. Так, під час відпочинку тепловиділення становить 120-

180 Вт, при важкій фізичній роботі або заняттях спортом ця величина зростає 

до 700-1000 Вт і вище. Значення тепловиділення Q м при різних видах 

фізичної активності,  наведені в табл.3.2.  

Таблиця 3.2 

Тепловиділення людини залежно від виду фізичної активності 

Вид фізичної активності 
Тепловиділення на 

од. поверхні, Вт/м
2
 

Повне тепловиділення, 

Qм, Вт 

Сон 50 98,5 

Відпочинок 60 118,2 

Стояння 90 177,3 

Робота за столом, водіння 95 187,15 

Легка робота стоячи 120 236,4 

Ходьба 4 км/год 180 354,6 

Ходьба 5,5 км/год 250 492,5 

Важка робота (ходьба 5,5 

км/год з вантажем 20 кг) 
350 689,5 

Дуже важка робота чи 

спорт 
600 1182 

 

Тепловіддача з поверхні тіла людини здійснюється шляхом теплового 

випромінювання, конвекції (руху і переміщення нагрітого теплом повітря), 

теплопровідності (віддачі тепла речовинам, що безпосередньо дотикаються 

до поверхні тіла), випаровування води з поверхні шкіри і винесення теплого 

повітря і вологи легенями.  

Температура тіла живих організмів підтримується в певних межах, 

навіть при сильних змінах температури навколишнього середовища завдяки 

терморегуляції, здійснюваної шляхом перемінної віддачі тепла організмом. 

Основними механізмами терморегуляції є зміна величини тепловиділення, 
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перерозподіл інтенсивності кровообігу зовнішніх і внутрішніх тканин, 

потовиділення, зміна частоти і глибини дихання. Особливого значення 

терморегуляція набуває при підтриманні сталої температури тіла під час 

перебування організму в умовах підвищеної температури навколишнього 

середовища. 

Змінна теплова провідність тканин організму. Температура шкіри, а 

отже, інтенсивність теплообміну під шкірою і від шкіри в навколишнє 

середовище можуть змінюватися в результаті перерозподілу крові в судинах і 

при зміні обсягу циркулюючої крові. При підвищенні температури 

навколишнього середовища або при підвищеному виділенні метаболічної 

теплоти судини розширюються, кількість циркулюючої в них крові 

збільшується. Зростає також об'єм циркулюючої крові у всьому організмі 

внаслідок переходу води з тканин в судини, а також тому, що селезінка та 

інші кров'яні «депо» викидають в загальний кровотік додаткову кількість 

крові. Збільшення кількості крові, що циркулює через судини біля поверхні 

тіла, сприяє теплообміну в навколишнє середовище за допомогою радіації і 

конвекції. На холоді, навпаки, відбувається зменшення кількості крові, 

циркулюючої через поверхневі судини, і збільшення кількості крові, що 

проходить через судини внутрішніх органів, що сприяє збереженню тепла у 

внутрішніх органах.  

Потовиділення. Для збереження сталості температури тіла людини 

при високій температурі навколишнього середовища основне значення має 

випаровування поту з поверхні шкіри. Так, при інтенсивних тренуваннях 

спортсменів істотна частина теплоти виділяється шляхом випаровування 

поту з поверхні шкіри, що призводить до втрати рідини до 3-4,5 літрів на 

годину. Роль потовиділення також підвищується при підвищенні 

температури навколишнього середовища до рівня температури тіла, що 

робить неможливим виділення теплоти випромінюванням і конвекцією. При 

цьому температура тіла підтримується на постійному рівні виключно за 

допомогою випаровування води з поверхні шкіри і альвеол легенів. 
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Випаровування води залежить також і від відносної вологості повітря. 

У насиченому водяною парою повітрі вода випаровуватися не може, тому 

при високій вологості атмосферного повітря висока температура 

переноситься важче, ніж при низькій вологості. У насиченому водяною 

парою повітрі (наприклад, у лазні) піт виділяється у великій кількості, але не 

випаровується і стікає по шкірі. Таке потовиділення не сприяє віддачі 

надлишкового тепла від організму. 

Погано переноситься також непроникний для повітря одяг (гумовий і 

т.ін.), що перешкоджає випаровуванню поту, тому що шар повітря між 

одягом і тілом також швидко насичується парою і подальше випаровування 

поту припиняється. 

Дихання. Оскільки певна частина води випаровується легенями у 

вигляді пари, насичуючи повітря, що видихається, дихання також бере участь 

у підтриманні температури тіла на постійному рівні. При високій температурі 

навколишнього середовища дихальний центр рефлекторно збуджується стає 

глибшим, а при низькій – пригнічується і дихання стає менш глибоким [148]. 

У літературі описано ряд розрахункових моделей теплового стану 

людини в спеціальних костюмах. Рівень складності цих моделей коливається 

від найпростіших, що враховує середній тепловий стан всієї поверхні людини 

і одношарову структуру костюма, до дуже складних, що враховує теплообмін 

і кровообмін окремих частин людини і детальну багатошарову структуру 

костюма. Є відомості про моделювання теплових процесів людського 

організму для різних цілей. Ці моделі різні за складністю, але в цілому мають 

один і той же підхід до розглянутої проблеми, сенс якого полягає в 

моделюванні всього або окремої ділянки тіла людини, що відображає основні 

властивості (об'єм, густина, теплоємність) реальної частини тіла людини. 

При цьому, в цих моделях такі ділянки пов'язані тепловими зв'язками, які 

моделюють реальні умови теплообміну теплопровідністю, конвекцією та 

газообміном (масообміном) між окремими частинами тіла, а також між тілом 

і навколишнім середовищем. Складність таких моделей визначається 
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кількістю розрахункових вузлів і теплових зв'язків між ними, за допомогою 

яких моделюються теплові процеси у всьому організмі. При цьому ступінь 

деталізації моделі залежить від конкретного завдання і точності, з якою має 

бути отримано її рішення. Так, в статті [149] людський організм моделюється 

за допомогою 51-го вузла, в [150] – за допомогою 15 вузлів, в [151] – всього 

2-х вузлів. 

Таким чином розробка та верифікації фізичної, математичної та 

комп'ютерної моделей теплового стану пожежника в теплозахисному 

костюмі, що виконує фізичну роботу різної тяжкості, є актуальною. Така 

модель повинна враховувати всі основні теплові процеси та механізми 

терморегуляції, що впливають в кінцевому підсумку на тепловий стан і 

тепловий комфорт пожежника піід час виконання робіт з гасіння пожеж. 

Проведено аналітичні дослідження моделювання людського організму. 

Встановлено, що в моделюванні розглядають реальні умови теплообміну 

теплопровідністю, конвекцією та газообміном (масообміном) між окремими 

частинами тіла, а також між тілом і навколишнім середовищем. 

 

3.5. Опис фізичної та математичної моделі  

У роботі представлена кінцево-елементна комп'ютерна модель 

нестаціонарного теплового стану людини зі спрощеним представленням 

геометрії тіла, але урахуванням всіх основних процесів, що відбуваються в 

ньому. В моделі не розглядаються такі складні біологічні процеси, як рух 

крові по судинах, тепловиділення в результаті хімічних реакцій, внутрішні 

процеси в органах і клітинах людського тіла і т.ін., а розглядаються лише 

узагальнюючі характеристики цих процесів, що дає змогу математично 

описувати основні теплові процеси людського організму. Так, всі внутрішні 

органи і м'язи, в яких відбувається виділення основної частини метаболічної 

теплоти, в моделі спрощено представлені об'ємом «теплового ядра» [152] з 

ефективними значеннями теплофізичних властивостей і тепловиділення. 

Тканини, що лежать поблизу поверхні тіла, представлені в моделі 
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поверхневим шаром зі своїми теплофізичними властивостями, частина якого 

(тіло) покрита костюмом, що складається з трьох шарів, а частина (лице 

голови) не вкрита і охолоджується безпосередньо в навколишнє середовище. 

Кількість метаболічної теплоти Qм залежить від виду фізичної 

активності і представлена в табл. 3.2. Частина цієї теплоти йде на зміну 

температури частин тіла, а частина Qдих на підігрів повітря, що вдихається. 

Частина, що залишилася, передається поверхні організму і через неї в 

навколишнє середовище. Умовна схема теплообміну для цього випадку 

представлена на рис. 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – Схема теплообмінних процесів людини в теплозахисних 

костюмах з навколишнім середовищем: tп1 – температура поверхні тіла, 

покритої костюмом; tп2 – не покритої костюмом; x1-x4 – координати меж 

шарів теплозахисного костюма 

 

Для моделювання цієї теплової схеми була побудована 2-вимірна 

геометрична і сіткова комп'ютерна модель, представлена на рис. 3.7. На 

рисунку тіло має товщину Х1-Х0 і висоту Y1-Y0 а голова висоту Y2-Y2 при тій 

же товщині Х1-Х0. Тришаровий костюм з повітряними прошарками між 

окремими шарами розташований між координатами Х2 і Х6. 
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Вихідні дані для моделювання. Для цієї моделі були прийняті такі 

середні фізичні параметри людини: зріст h = 175см, вага m = 75кг. Площа 

поверхні тіла S обчислювалася за залежністю, взятою з [141]: 

                 (3.9) 

Прийнято, що приблизно 10% площі тіла не покрито захисним одягом 

(долоні, шия, голова), теплота від якої буде безпосередньо йти у навколишнє 

середовище.  

Об’єми моделі в системі координат мають таку протяжність. Об’єм 

теплового ядра: по осі x – від х0 до х1, по осі у – від у0 до у2. Поверхневий шар 

тіла закритий ТЗОП: по осі x – від х1 до х2, по осі у – від у0 до у1. Поверхневий 

шар тіла, спрямований в навколишнє середовище: по осі x – від х1 до х2, по 

осі у – від у0 до у1. 

 

 

Рисунок 3.7 –  Геометрична і сіткова комп'ютерні моделі людини в захисному 

костюмі 
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Теплофізичні властивості основних частин тіла, прийняті в моделі, 

представлені в табл. 3.3. 

Коефіцієнт теплопровідності теплового ядра λя був прийнятий рівним 

20 для забезпечення швидкого і рівномірного розподілу температури по 

цьому об’єму. Детальне пояснення коефіцієнта теплопровідності об’ємів 

поверхневих шарів λп(tя) подано нижче. 

Таблиця 3.3 

Об’єми та теплофізичні властивості основних частин тіла 

Назва об’єму моделі 
V, 

м
3
 

ρ, 

кг/м
3
 

c, 

кДж/(кг*с) 

λ, 

Вт/(м*с) 

Теплове ядро 0,056 1000 2240 20 

Поверхневий шар тіла, 

закритий ТЗОП 
0,0216 1000 2240 f(tя) 

Поверхневий шар тіла, 

спрямований в навколишнє 

середовище 

0,0024 1000 2240 f(tя) 

 

У моделі прийняті параметри реального ТЗОП USP 2-2, який був 

одягнений на волонтера в ході експерименту. Розташування шарів ТЗОП по 

осі х і у представлено на рис. 3.7, а товщини і теплофізичні властивості шарів 

теплозахисного костюма представлені на рис. 3.6 і в таблиці 3.4. 

Теплообмін в тепловому ядрі, поверхневому шарі тіла і шарах 

захисного костюма описується двовимірним нестаціонарним рівнянням 

теплопровідності:  

            (3.10) 

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

шарів костюма, представлені в табл. 3.3 і 3.4, залежно від координати x та у і 
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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. 

Таблиця 3.4 

Геометричні і фізичні властивості шарів теплозахисного одягу 

К
о
о
р
д

и
н

ат
и

 

ш
ар

у
 

Назва та 

призначення шару 

теплозахисного 

костюма 

 

Товщина, 

м 

Густина 

кг/м
3
 

Т
еп

л
о
єм

н
іс

ть
, 

Д
ж

/(
к
г*

с)
 

Теплопро-

відність 

при 20
0
С, 

Вт/(м*с) 

x2-x3 
Повітряний 

прошарок 
0,005 1,2 1005 4,6 

x3-x4 
Теплозахисний шар 

ARALITE 
0,00359 74,2 700 0,036 

х4-x5 
Вологостійкий 

матеріал, неопрен 
0,00051 800 2000 0,012 

x5-x6 

Верх (Nomex® IIIA 

Pajama Check® 

Crosstech®) 

0,00052 316,8 1300 0,047 

 

Граничні умови. На лівій межі задано відсутність теплообміну: 

        (3.11) 

Відсутність теплообміну також задано на «гранях» моделі (у=у0 і у=у2, 

х0<х <х6) 

     (3.12) 
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На зовнішній поверхні ТЗОП (х=х6, у0<у<y1) діють об’єднані 

конвективно-радіаційні граничні умови теплообміну 

     (3.13) 

 

де   
(3.14)

 

При цьому коефіцієнт тепловіддачі дорівнює 5 Вт/(м
2
 К), ступінь 

чорноти дорівнює 0,7. 

Граничні умови на зовнішній не захищеній поверхні поверхневого 

шару (х=х2, у1<у<y2), спрямовані в навколишнє середовище, мають вигляд 

                (3.15) 

де qпо тепловий потік, що враховує відведення теплоти при випаровуванні 

поту на зовнішній поверхні тіла, описаний нижче. 

Механізми терморегуляції  реального організму в моделі реалізовані 

завдяки скиданню теплоти, що відводиться диханням з теплового ядра, 

скиданню теплоти з поверхні, що моделює віддачу теплоти потовиділенням, 

а також змінним ефективним коефіцієнтом теплопровідності ядра і 

поверхневого шару тіла, що імітує залежність інтенсивності внутрішнього 

теплообміну від інтенсивності кровообігу. 

Змінна теплопровідність шарів поверхні. У моделі інтенсивність 

теплообміну теплового ядра з поверхнею тіла визначається ефективним 

коефіцієнтом теплопровідності матеріалу  поверхні тіла, що залежить від 

температури теплового ядра. Цей коефіцієнт повинен збільшуватися при 

збільшенні температури тіла для посилення виділення теплоти та запобігання 

перегріванню. Таким чином, враховується прискорення кровообігу при 

навантаженні, що призводить до більш інтенсивного перенесення теплоти від 

внутрішніх органів і м'язів реального організму до його поверхні. У моделі 

цей коефіцієнт теплопровідності є функцією температури теплового ядра у 

вигляді лінійного закону: 
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λ= k·Tя+ b      (3.16) 

де k і b – коефіцієнти, значення яких визначалися шляхом ідентифікації 

зважаючи на те, що при певних ступенях важкості фізичних навантажень і 

відповідних їм рівнів виробленої теплоти, температура «теплового ядра» і 

поверхні набуває певних значень, які можна взяти з літератури [158] або 

виміряти експериментально.  

На основі наведених даних значення коефіцієнтів у (3.16) шляхом 

ідентифікації були визначені як k=1,9 и b=-590,16.  

Теплообмін потовиділенням. Теплообмін потовиділенням був 

оцінений виходячи з таких даних. Відомо, що при інтенсивному фізичному 

навантаженні з потом втрачається 2 - 4,5 літрів рідини на годину [148]. У цій 

роботі було прийнято значення 3л/год. Знаючи площу поверхні тіла S, 

теплоту пароутворення води, можемо обчислити витрату рідини з одиниці 

поверхні: 

Gпо=3л/(1,97м²·3600с)=4,23·10
-4

[кг/(м
2
·с)]  (3.17) 

і максимальний рівень тепловіддачі при випаровуванні поту qпоmax з одиниці 

поверхні за залежністю  

qпоmax= k·r·Gп =1·2260·10
3
·4,23·10

-4
=956, Вт/м

2
,  (3.18) 

де k – коефіцієнт, що змінюється від 0 до 1, який може враховувати неповне 

випаровування поту, що виділяється, наприклад, за підвищеної вологості 

навколишнього середовища або обмеженості виділення вологого повітря від 

поверхні в захисному одязі. 

В моделі інтенсивність потовиділення залежить від температури ядра 

за залежністю: 

 qпо=0 при tя<=37.5°C  

qпо=(0.9-33.65tя)·qпmax  при 37.5C<tя<38.5°C                       (3.19) 

 qпо= qпmax при tя>=38.5°C  



190 
 

Так, при нормальній температурі ядра 37,5
о
С та нижче тепловіддача 

потовиділенням відсутня, в межах від 37,5 до 38,5
 о

С вона зростає за 

лінійною залежністю, а вище 38,5
 о
С дорівнює максимуму. 

Теплообмін диханням. Теплота, що виділяється з диханням Qдих, 

задається в комп'ютерній моделі як внутрішній витік теплоти, що діє в об’ємі  

теплового ядра. Вона обчислюється як сума теплоти, що йде на підігрів 

вдихуваного повітря до температури тіла і на випаровування вологи в 

легенях. Прийнято припущення, що видихнуте повітря повністю насичене 

водяною парою за такою залежністю: 

  (3.20) 

де Gдих – об'ємна витрата повітря, що проходить через легені, м
3
/c; mнас – 

вологовміст насиченого вологого повітря при температурі ядра і температурі 

навколишнього середовища, кг/м
3
, rп – теплота пароутворення води, Дж/кг; 

W– відносна вологість повітря, що вдихається; ср – питома теплоємність 

повітря Дж/(кг·К) і ρ – густина повітря що вдихається, кг/м
3
. 

При збільшенні фізичного навантаження глибина і частота дихання 

збільшуються, а величина Gдих залежить від інтенсивності виконуваного 

навантаження. Ця величина розраховується як добуток частоти вдихів-

видихів на обсяг вдихуваного за один вдих повітря. Так, в стані спокою 

об'ємна витрата повітря становить близько 0,0001 м
3
/с, в той час як при 

виконанні роботи ця величина збільшується в 7-10 разів [154]. В моделі ця 

залежність виражена у вигляді лінійної функції: 

Gдих = 2,609·10
-6

·Qя – 2,13·10
-4         

(3.21) 

За початкову умову для поставленої нестаціонарної задачі брали 

розподіл температур, отриманий вирішенням стаціонарної задачі при 

потужності метаболічного тепловиділення Qм=177,3 Вт. 

Вперше, в результаті аналізу фізіологічних особливостей пожежника 

під час проведення робіт в ТЗОП, вперше встановлено, що з урахуванням 
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потовиділення, тепловіддачі диханням, у моделі інтенсивність теплообміну 

теплового ядра з поверхнею тіла визначається ефективним коефіцієнтом 

теплопровідності матеріалу поверхні тіла, що залежить від температури 

теплового ядра. Цей коефіцієнт повинен збільшуватися при збільшенні 

температури тіла для посилення виділення теплоти та запобігання 

перегріванню.Проведено обґрунтування фізичної моделі за відповідних 

температурних впливів і фізіологічних процесів людини. 

 

3.6. Опис експериментальних випробувань  

Для верифікації розробленої моделі та визначення її параметрів були 

використані результати випробувань волонтера в костюмі в психолого-

тренувальному центрі навчальної пожежно-рятувальної частини на території 

ЛДУ БЖД . Метою проведення дослідження було визначення температурних 

режимів підкостюмного простору в умовах виконання фізичних навантажень 

різних рівнів складності (легкого, середнього, важкого) [159]. 

Тренажерний зал центру призначений для надання за допомогою 

тренажерів дозованого фізичного навантаження різного рівня складності 

(рис. 3.8). У ньому встановлені 4 тренажери: велоергометр, степпер і бігова 

доріжка, силовий. 

 

Рисунок 3.8 – Волонтер в процесі випробування костюма на біговій 

доріжці 
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У випробуванні досліджувався тепловий стан п’яти курсантів віком від 

17 до 19 років. Температура в приміщенні тренажерного залу становила 

16 ºС. Температура підкостюмного простору вимірювалась за допомогою 

термопар, розташованих на грудній клітці (область серця), на спині, в області 

коліна і в області  печінки. 

У результаті випробувань були отримані значення виміряних в часі 

температур, які потім були порівняні з результатами, отриманими 

розрахунковим шляхом за допомогою описаної вище  комп'ютерної моделі.  

Вихідні дані моделі були задані такими, щоб відповідати умовам 

експерименту, а саме: температура навколишнього середовища 17 
о
С, 

тепловиділення 600 і 800 Вт, що відповідає рівням більш легких і більш 

важких навантажень. Інші параметри описані при розгляді моделі вище. 

Результати порівняння експериментальної і розрахункової кривих 

температур підкостюмного простору для рівня легкого та важкого 

навантаженння представлені на рис. 3.9.  

 

 

(а)      (б) 

Рисунок 3.9 – Залежності температури підкостюмного простору в 

області грудей людини, отримані розрахунковим і експериментальним 

шляхами для легкого (а) і важкого (б) навантажень 
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Як видно з рисунка, температурні криві, отримані в результаті 

моделювання, близькі до експериментальних кривих. Для випадку легкого 

навантаження максимальна різниця експериментальних температур від 

розрахункових становить не більше 1 
о
С. Для важкого навантаження 

максимальна різниця розрахункових результатів від експериментальних 

становить близько 2 
о
С в перші 2 хв випробування, проте в інший час 

розрахункова крива якісно і кількісно відображає характер 

експериментальної кривої, зокрема видно вихід температури поверхні на 

стаціонарне значення 34,5 
о
С до 6-8-ї хвилини. Слід зазначити, що 

температура шкіри і підкостюмного простору можуть змінюватися залежно 

від складно передбачуваних факторів, таких, як щільність прилягання 

теплозахисної одягу до тіла в кожен момент часу, індивідуальні особливості 

організму і т.ін., що може збільшувати розбіжність експериментальних і 

розрахункових результатів. Також слід зазначити, що результати як 

експерименту, так і розрахунку безпосередньо залежать від початкового 

стану людини і від виконуваної ним роботи перед вимірюваннями, що слід 

враховувати при використанні такої моделі для визначення граничного часу 

роботи пожежника. 

Як вказувалося вище, ідеєю нашої роботи є використання моделі, 

налаштованої за отриманими при кімнатній температурі 

експериментальними даними, для визначення теплового стану пожежника та 

визначення граничного часу роботи при підвищених температурах пожежі.  

Таким чином, вперше проведені експериментальні дослідження 

одночасного  впливу температури навколишнього середовища і фізичних 

навантажень (легке та високе) пожежника в ТЗОП. Встановлено максимальну  

різницю експериментальних температур від розрахункових, яка  становить не 

більше 1 
о
С. Для важкого навантаження максимальна різниця розрахункових 

результатів від експериментальних становить близько 2 
о
С в перші 2 хв 

випробування, проте в інший час розрахункова крива якісно і кількісно 

відображає характер експериментальної кривої.  
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Висновки до розділу 

1. Проведено аналітичні порівняльні дослідження методів 

випробовування пакетів матеріалів теплозахисного одягу пожежників. 

Визначено недосконалість та необхідність розробки моделі дослідження з 

удосконаленим технічним забезпеченням.  

2. Вперше розроблена і за даними теплових випробувань перевірена 

розрахункова модель теплового стану тришарового теплозахисного одягу 

пожежника в умовах теплового випробування за ДСТУ ISO 6942-2001 і  

NFPA 1001. Модель дає змогу враховувати детальну структуру 

теплозахисного одягу та умови теплових випробувань на установці RPP і 

тренажері Mobile Fire Trainer ML2000.  

3. Вперше обґрунтовано застосування  моделі для визначення 

оптимальних параметрів захисного костюма і визначення граничного часу 

роботи пожежника за різних умов ліквідації пожеж за критерієм досягнення 

максимальної температури 50°С в підкостюмному просторі.  

4. Вперше проведено випробування фрагмента ТЗОП і моделювання 

роботи пожежника в ТЗОП із залученням волонтерів, що дало змогу 

встановити час досягнення граничної температури поверхні тіла пожежника 

за різних фізичних навантажень, яка становить 34,5 
о
С в межах 6-8 хвилин. 

Слід зазначити, що температура шкіри і підкостюмного простору можуть 

змінюватися залежно від факторів, які складно передбачити, зокрема від 

щільності прилягання теплозахисної одягу до тіла в кожен момент часу, 

індивідуальних особливостей організму, що може збільшувати розбіжність 

експериментальних і розрахункових результатів.   

5. Розроблено двовимірну модель теплообміну тіла пожежника в 

захисному костюмі, що враховує основні теплові процеси та механізми 

терморегуляції при різних рівнях фізичних навантажень, а саме внутрішнє 

тепловиділення, змінну провідність тканин, тепловиділення потовиділенням і 

диханням. Представлені результати експериментальних досліджень 

теплового режиму підкостюмного простору волонтерів, що виконують 

фізичні вправи різної важкості, які були використані для верифікації 

представленої моделі. 
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6. Порівняння результатів експериментальних вимірювань 

температури тіла волонтерів, які були одягнені в теплозахисний одяг і 

виконували роботи при кімнатній температурі з різними ступенями важкості, 

з результатами модельних розрахунків, показало їх близькість (розбіжність 

не більше 2
о
С), що дає змогу застосовувати модель для визначення 

максимального часу перебування пожежника в захисному одязі в умовах 

впливу високих температур і для оптимального проектування параметрів 

захисного одягу пожежника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

РОЗДІЛ 4 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТЕПЛОЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ 

ПОЖЕЖНИКА 

 

4.1. Моделювання теплопровідності в елементах захисного одягу 

пожежника 

У роботі сформульовано методи визначення теплопровідності окремих 

елементів пакета спеціального матеріалу теплозахисного одягу пожежника 

загального призначення з метою оцінки теплозахисних показників матеріалу 

під час дії екстремальних температур і густини теплового потоку до 7 кВт/м
2
. 

В методі враховувалися теплофізичні характеристики кожного спеціального 

матеріалу пакета. Задача полягає у визначенні часу досягнення граничної 

температури 50ºС на виворотній стороні чотиришарового пакета 

спеціального матеріалу теплозахисного одягу пожежника з урахуванням 

повітропроникності та пористості матеріалу. 

Під час гасіння пожеж та проведення інших невідкладних робіт, 

теплозахисний одяг пожежника (ТЗОП) зазнає впливу різних 

високотемпературних факторів, а саме: ІЧ-випромінювання, дії контактного 

та конвективного тепла. Визначення рівня захисту під час роботи та оцінка 

ступеня безпеки є дуже актуальними питаннями і потребують комплексного 

та глибокого вивчення. 

Методики та прилади оцінки цих властивостей, які на цей час 

застосовуються, мають неточності, які можуть впливати на результати 

випробувань і, як наслідок, давати похибку в отриманих результатах 

вимірювань [160].    

У роботі розглядалася схема проходження теплоти через пакет 

захисного одягу пожежника за форматом 4 шарів, тобто на один шар більше 

порівняно з аналогічною конструкцією в праці [160]. 
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Вважаємо, що в умовах пожежі початкове теплове навантаження 

потужністю qsс = 7 кВт/м
2
 сприймає верхній металізований (3) шар пакета 

(зона ІІ) матеріалів спецодягу. Металізація практично не знижує 

температури, що діє на пакет спецодягу, але відбиває значну кількість 

теплового потоку. Другий шар (2) забезпечує зниження температури. Третій 

шар (3) пакета використовують, в основному, як підкладку і він несе 

порівняно незначне теплове навантаження. Четвертий шар (4) демпфує 

залишкове теплове навантаження. 

Вважаємо, що вісь x перпендикулярна до поверхонь пакета і 

розглядаємо одновимірну задачу теплопровідності, яка характеризує 

проходження теплоти через 4 шари загальною товщиною . Особливістю 

задачі буде те, що проходження тепла через пакет супроводжується 

проходженням речовини (маси частинок газу із зовнішнього середовища). 

Тому середовище повітря (проміжок) між пакетом і тілом людини виступає 

як пастка для атомів деяких газів. Загальновідомо, що з тіла людини 

виділяється піт, випари якого створюють додатковий тиск, який ускладнює 

проникнення газу. Таким чином тепло, акумульоване тілом (ΔТ=34ºС) та 

зовнішнім середовищем, накопичується у повітряному прошарку 

міжкостюмного простору. Це означає, що частинки речовини (атоми, 

молекули) в цей проміжок із зовнішнього середовища через пакет входять, 

але не виходять з нього. Ця ситуація призводить до зростання тиску в 

повітряному проміжку між тілом людини і комбінезоном. Проходження 

молекул речовини (газу) через пакет можна описати дифузійними 

співвідношеннями. 

Дію високотемпературного зовнішнього середовища на шари 

спецодягу (пакета) охарактеризуємо чотирма стадіями: 

– поглинання теплоти зовнішнім приповерхневим чи міжфазовим 

шаром і наступна передача енергії всередину матеріалу кожного з чотирьох 

шарів; 

– нагрівання матеріалу кожного з чотирьох шарів без руйнування; 
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– режим стаціонарної теплопровідності або зміна агрегатного стану 

(плавлення, випаровування, сублімація або термодеструкція і кожен з цих 

процесів може призводити до появи повного чи часткового руйнування 

шару); 

– охолодження (релаксація) матеріалу після зняття зовнішнього 

теплового (високотемпературного) навантаження. 

Кожна із стадій має свої фізичні особливості, характерні тільки для неї. 

Перша стадія характеризується істотною залежністю температурного поля 

від початкових та граничних умов, тобто від інтенсивності зовнішнього 

теплового потоку і від фізичних характеристик матеріалу шарів пакета, які 

входять в крайові та граничні умови. 

Друга стадія має режим упорядкованого нагрівання і, зокрема, може 

характеризуватися регулярним режимом, для якого характерна монотонна 

залежність зміни температури від часу. На цій стадії (як встановлено 

експериментально) температура T  в будь-якій точці шару змінюється за 

законом: 

css TtCT  )exp(   (охолодження),                           (4.1) 

де Тс – температура навколишнього середовища, К; t – час, с; s – додатне 

число, яке не є залежним від координати та часу у праці [161] s називають 

темпом нагрівання, але у цій роботі ssC
t

T





, тому темпом охолодження 

вважаємо вираз ssC  ); Сs – константа, яку можна обчислити з 

використанням початкових умов. 

Аналогічно співвідношенню (4.1),  запишемо для нагрівання: 

cnn TtCT  )exp(  (нагрівання),                             (4.2) 

тут Сn – константа, яку можна знайти з використанням початкових умов. 

Оскільки nnC
t

T





, то темпом нагрівання вважаємо вираз nnC  . 
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Третьою стадією, у випадку цілісності матеріалу пакета, є режим 

стаціонарної теплопровідності, а у випадку його руйнування в кінці другої 

стадії може проходити зміна агрегатного стану матеріалу [162,163]. 

Останню (четверту) стадію характеризує нерівномірна зміна 

температури шару за законом, аналогічним до відповідного перебігу подій у 

другій стадії. 

Всі типи теплових впливів на матеріали спецодягу (шари пакета) 

можна поділити на такі [164]: 

– впливи, при яких матеріали шарів пакета без руйнування послідовно 

проходять всі чотири стадії (одноциклова дія); 

– впливи, при яких відбувається часткове або повне руйнування 

матеріалів (напівциклова дія); 

– багаторазові впливи, які не призводять до руйнування матеріалу 

(багатоциклові впливи). В результаті теплових впливів температурне поле 

пакета і середовища між тілом людини і пакетом може нелінійно 

змінюватись в часі. 

Математичну модель фізичних процесів подамо у вигляді двох 

диференційних одновимірних рівнянь теплопровідності і дифузії з 

початковими (при τ=0, х=х1, х=х2, х=х3, х=х4, х=х5 ) та граничними (при 

досягненні х4=50ºС) умовами в декартовій системі координат [165,166]: 
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де  с – масова питома теплоємність матеріалу, Дж/(кгК); t – час, с;  – 

об’ємна густина матеріалу, кг/м
3
 ; Т – температура матеріалу, К;  – 

коефіцієнт теплопровідності, Вт/(мК); aт = /(c) – коефіцієнт 

температуропровідності, м
2
/с; mc – масова концентрація (маса компоненти в 

розрахунку на одиницю маси суміші, безрозмірна величина); D – коефіцієнт 
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дифузії, м
2
/с; DT – коефіцієнт дифузії, який характеризує зміну дифузійного 

потоку між дифузією та теплопровідністю. 

При формулюванні співвідношення (4.3) вважаємо, що потік 

дифундуючої речовини на перерозподіл поля температур в пакеті практично 

не впливає . 

Процеси мають нелінійний характер із змінними значенням коефіцієнта 

теплопровідності, які залежать від температури ( = (Т)). Обчислювальний 

експеримент і експериментальні дослідження дають змогу стверджувати , що 

для аналізу термодифузійного процесу в пакеті достатньо обмежитись 

нелінійним виразом параметра  тільки в першій області (1) (0xx1) і 

записати: 

1 = 10(1+TТ).                             (4.5) 

Величини 10, T  вважаємо постійними характеристиками матеріалу 

першого (зовнішнього) шару (0xx1), незалежними від часу і координат. 

Прийнятним для розв’язання цієї задачі є числовий метод кінцевих 

різниць, який на першому етапі застосуємо до області  x  t  (поверхні) 

(0 x 5 ; 0 t z) [167]. Контур за часом – об’єднання прямих    t = 0 і 

t = z. 

Введемо в області x  t прямокутну рівномірну сітку з кроками h іk:  

xk=kh; k = 0, 1, 2, … , h>0; ti=ik, i=0, 1, 2, ..., N.                 (4.6) 

Позначимо Т(xk,ti) – точне значення температури Т(x,t) у вузлі         

(xk,ti), 
i

kT  – відповідне наближене значення функції Т(xk,ti). Вибираємо явну 

схему і двошаровий шаблон (рис. 4.1) [168,169]. 

Для функції 
i

kT  введемо операції, які є аналогом диференціювання та 

інтегрування. Аналогом перших похідних по часу t і координаті x є різниці: 
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Рисунок 4.1 –  Двошаровий шаблoн для обчислень значень 
i

kT  

 

У співвідношеннях (7) 
)()(   , a

k

a

k xt  – середні точки на відповідних 

відрізках; 1

)(

1

)(   ,   k

a

kkk

a

kk xxxttt ;  rki( ), rki(h) – вирази, з допомогою 

яких оцінюємо похибки апроксимації. 

Для зменшення громіздкості виразів у (4.7) введемо позначення 
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Похідні другого порядку з урахуванням залежності коефіцієнта 

теплопровідності (5) від температури подамо у вигляді: 
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Запишемо різницевий аналог другої похідної від температури по 

координаті x [150, 151]: 
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Підставляючи (4.6)–(4.9) в рівняння теплопровідності (4.3), отримаємо 

вираз (з нелінійними складовими типу 
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), з допомогою якого 

знаходимо значення температури у першій області пакета – 0xx1. 

Аналогічно для масопереносу (4) вважаючи, що коефіцієнти дифузії D і DT є 

постійними величинами. 

В інших областях пакета та для проміжку між пакетом і тілом 

пожежника застосовуємо методику розв’язку задач тепломасопереносу 

аналогічно з використанням співвідношень (3), (4), (6)–(9) за умови, що 

фізичні характеристики матеріалів шарів пакета , D і DT – постійні 

величини. Тобто задачу дифузії (4.4) вважаємо лінійною і розв’язуємо для 

всіх областей пакета за єдиною методикою обчислювального експерименту. 

Для рівняння теплопровідності на зовнішній стороні пакета 

використано граничну умову другого роду (при x=0, рис. 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема шарів пакета теплозахисного одягу (зона ІІ), 

товщиною  

 

Ця умова полягає в заданні густини теплового потоку для кожної точки 

зовнішньої поверхні тіла (пакета) як функції часу t, тобто : 

qs(t) = f(t),     (x=0).                                               (4.10) 
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Умова 2-го роду (4.10) означає, що криволінійній залежності 

температури може відповідати будь-яка ордината на зовнішній поверхні 

пакета (при x=0), але обов'язково заданий градієнт параметра T (qs(t)  gradT). 

Простий (частковий) варіант граничної умови другого роду полягає в 

постійності (незалежності від часу) густини теплового потоку : 

qs(t) = qsc = const.                                                 (4.11) 

Введемо позначення температур Tі та концентрацій дифундуючої 

речовини mcі (i =1,2,3,4,5) в областях пакета (0xx4, =1+2+3+4) і поза 

ним: 

область (1): 0xx1, 1 = x1– 0, T10T1T11, T10 – при x = 0, T11 – при         x 

= x1; 

область (2): x1xx2, 2 = x2– x1, T21T2T22, T21 = T11 – при x = x1; 

область (3): x2xx3, 3 = x3– x2, T32T3T33, T32 = T22 – при x = x2; 

область (4): x3xx4, 4 = x4– x3, T43T4T44, T43 = T33 – при x = x3; 

область (5): x4xx5, 5 = x5– x4, T45 = T5 = T5(t) – при x > x4;              (4.12) 

область (1): 0xx1, mc10mc1mc11;  

область (2): x1xx2, mc21mc2mc22, mc21 = mc11 при x = x1; 

область (3): x2xx3, mc32mc3mc3, mc32 = mc22 при x = x2; 

область (4): x3xx4, mc43mc4mc44, mc43 = mc33 – при x = x3; 

область (5): x4xx5, mc45 = mc5 = mc5(t) – при x > x4.                           (4.13) 

У співвідношеннях (4.12) та (4.13) Ti(x,t), mci(x,t) – температури та 

концентрації дифундуючих речовин (газів), які відповідають областям з 

індексами і = 1, 2, … 5 відповідно, Tij(t) , mcij(t) – граничні температури та 

концентрації газів, в яких перший індекс відповідає номеру області, другий – 

індексу границі (xi); віддалі 1, 2, 3, 4 – в загальному випадку не рівні між 

собою (1  2  3  4). 

Область (5) (x4xx5) чітко не визначена (5 – змінна величина), 

оскільки це область (повітряний прошарок з білизною чи без неї) між тілом 

людини і захисним одягом (пакетом). 
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На зовнішніх (x=0, x=x4) та внутрішніх границях пакета (при x1, x2, x3,) 

запишемо граничні та контактні умови – рівності температур Tij = Tj (4.12), 

концентрацій дифундуючих речовин mcij = mcj (4.13) і потоків, які, згідно із 

співвідношеннями у працях [166,170, 171], подамо у вигляді: 
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де і=1,2,3 а x=xі       qp = qpc = const – при x = x5;                       (4.14) 
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де і=1,2,3 а x=xі            qm = qmc = 0 – при x = x5.           (4.15) 

Моделюємо геометричні розміри пожежника у вигляді, зручному для 

розрахунків (рис. 4.3). Для цього використаємо середні статистичні дані, 

отримані експертним методом. Принципи експертного методу описано у 

праці [172]. Нехай La = A1A2 = 40 см – ширина пожежника спереду 

(моделюємо фронтальною площиною); Lb = 102 см – середній периметр тіла 

пожежника в районі грудей і живота (без врахування рук); Lc = 112 см – 

периметр одягу пожежника (комбінезона) в районі грудей і живота, якщо 

середня товщина проміжку між тілом і одягом (пакетом) становить                 

R = 1,5 см; qpc = const = 260 Вт/м
2
 – потік випромінювання тіла пожежника; 

qs(t)  qsс = 7 кВт/м
2
 – приклад інтенсивності (за порядком величини) 

випромінювання від розжареного об’єкта в стані пожежі;                                 

Ls = A1B = A2B = (Lc–La)/2 = 36 см. 

На рис. 4.3 подано схематичне зображення зовнішніх контурів 

пожежника в районі грудей і живота (в перерізі, вигляд зверху, La = A1A2 = 40 

см). 

Нехай тепловий потік qs(t) із зовнішнього середовища проникає на 

першому етапі через чотиришаровий пакет в прошарок, ширина якого 5. На 

другому етапі вважаємо, що в цьому проміжку (5) між тілом людини і 

пакетом створюється певне нагріте середовище (з тиском, більшим від 
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атмосферного через молекули газів, які змогли проникнути крізь пакет), на 

температуру якого впливає сумарний потік qss(t)=qs5(t)+qpc. 

 

Рисунок 4.3 –  Схематичне зображення зовнішніх контурів пожежника в 

районі грудей і живота (в перерізі, вигляд зверху, La = A1A2 = 40 см) 

 

Вважаємо (з урахуванням постановки задачі), що в повітряному 

прошарку (області (5)) формується зона підвищеного тиску pss(t), викликана 

дифузійними процесами частинок газу, які просочуються із зовнішнього 

розжареного середовища і характеризуються концентрацією mc5(t) з 

урахуванням теплового потоку з тіла людини, потоки які створюють вологу і 

тиск у повітряному прошарку міжкостюмного простору. 

На другому етапі потік гарячого повітря із проміжку A1A2 (області 5) 

поширюється із крайових точок A1 і A2 точку В на відстань Ls = A1B = A2B = 

36 см (рис. 4.4). Температура, а також тиск повітря в проміжку (5) в точці B 

(в області спини пожежника) в початкові моменти часу значно менші, ніж в 

точках A1 і A2. Стрілкою  показано напрям поширення теплового та 

дифузійного потоків від A1 до В. Аналогічну відстань проходять потоки тепла 

та частинок газів з A2 до В. Поширення тепла та частинок газів по дузі A1В 

замінюємо (моделюємо) прямолінійними потоками по одній осі (x), як 

показано на (рис.4.4), оскільки товщина проміжку R (рис. 4.4) значно менша 

від радіуса R заокруглення (рис.4.3). Наближена оцінка для захисного одягу 
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пожежника середніх розмірів дає такі значення:  5 = 2 см;  R = 1,5 см; 

R = 46 см;  R/R = 0,0326. 

 

 

Рисунок 4.4 – Схематичне зображення нерівностей  

між точками  A1 і В 

 

Оскільки одяг не прилягає щільно до тіла пожежника, то на рис. 5 

зображено схему (модель) проміжку 5 в координатах x, y : 0xLs, 0y5. 

Поширення тепла та частинок газів по дузі A1В в газовому середовищі 

описуємо лінійними співвідношеннями (аналогічними (4.3), (4.4)): 
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Характеристики c5, 5, 5, D5, DT5 у рівняннях (4.16), (4.17) для 

повітряного проміжку “5” вважаємо постійними; впливом білизни (товщина 

якої y) на поширення теплоти між точками  A1 і В нехтуємо, тому що 

білизна не призначена для захисту пожежника від тепла і її товщина не 

впливає на теплопровідність пакета матеріалів [171,173]. 

Отже, проведено моделювання теплового навантаження на одяг 

пожежника з урахуванням з процесу тепломасопереносу за рахунок 
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повітряних прошарків в пакеті матеріалів одягу. Визначено відстань 

проходження  потоками тепла та газів в пакеті. Наближена оцінка для 

захисного одягу пожежника середніх розмірів дає такі значення: 5 = 2 см;  

R = 1,5 см;  R = 46 см;  R/R = 0,0326. 

 

4.2. Експериментальне дослідження максимального часу захисту одягом 

пожежника 

Небезпечні фактори пожежі (НФП), якими є підвищені температура і  

тепловий потік, змушують пожежників використовувати ЗІЗ, в число яких 

входить теплозахисний одяг пожежника - ТЗОП. Ця робота присвячена 

моделюванню нестаціонарного теплового стану пожежника в ТЗОП в умовах 

дії НФП за допомогою тривимірної комп'ютерної моделі, розробленої в 

середовищі ANSYS FLUENT. Для дослідження ТЗОП був взятий 

теплозахисний одяг USP 2-2 польської фірми GO WEST. 

Аналіз літературних джерел з цієї тематики виявив ряд робіт, 

присвячених розробці моделей теплового стану людини. Ці роботи 

відрізняються між собою призначенням, ступенем деталізації уявлення 

людського тіла, а також процесами, що враховуються в моделях. Наприклад, 

найбільш прості моделі, представлені в [173-175], мають слабку деталізацію і 

не враховують таких фізіологічних процесів, як кровообіг, дихання, зміну 

тепловиділення залежно від фізичного навантаження, потовиділення. Більш 

складні моделі, зокрема представлені в [176,177], враховують частину цих 

процесів і мають ступінь деталізації, що залежить від конкретних цілей тієї 

чи іншої моделі. Як правило, такі моделі складаються з циліндричних 

сегментів і в тій чи іншій мірі представляють основні теплові процеси, однак 

процеси терморегуляції та фізіологічні зміни у мінливих теплових умовах в 

таких моделях не враховуються. Модель, представлена в [149], є однією з 

найбільш складних. Вона складається з 51 розрахункового вузла, кожен з 

яких представляє ту чи іншу частину людського організму, при цьому 

враховується наявність кровоносної системи, внутрішніх органів, зовнішніх 
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тканин і шкіри і т. д. Така модель є моделлю із зосередженими параметрами, 

в якій кожен вузол представляє той чи інший об’єм пожежника і костюма. 

Робота [160] присвячена дослідженню та моделюванню теплового стану 

теплозахисного одягу пожежника при впливі інтенсивних теплових 

навантажень, однак у ній не враховано стан організму людини і його 

можливе перегрівання. В [121] розглянуто процеси терморегуляції і 

побудована двовимірна модель теплового стану пожежника в ТЗОП. Ця 

робота є її продовженням. 

Аналіз умов пожежогасіння [177,178] свідчить, що температура в 

приміщенні, де виникла пожежа, на момент локалізації може становити до 

700-900°С, щільність теплового потоку – до 20-45 кВт/м², при цьому 

гранично допустимі значення НФП, що діють на людину, становлять 70ºС і 

1,5 кВт/м². Граничний час роботи пожежника визначається виникненням 

опіків внаслідок дії вищеописаних НФП, а також підвищенням внутрішньої 

температури тіла людини (так званого теплового ядра) понад критичний 

рівень. Для підвищення безпеки роботи пожежників вкрай важливо знати 

граничний час роботи пожежника (ГЧРП) в тих чи інших умовах гасіння 

пожеж і не допустити його перевищення. Цей граничний час залежить від 

характеристик ТЗОП (матеріал, кількість і товщина шарів), температури, 

вологості і швидкості обдування захисного одягу навколишнім повітрям, а 

також важкості виконуваного навантаження.  

На відміну від критичної температури «теплового ядра», в даній роботі 

застосовано  умовне поняття нормальної температури «теплового ядра», 

якою вважається температура внутрішніх органів здорової людини в стані 

спокою, без впливу перегрівання або переохолодження і яка має значення 

37,0-37,5°С. При перегріванні, зокрема внаслідок виконання фізичного 

навантаження, внутрішня температура може істотно підвищуватися. В 

[179,180] показано, що при виконанні спортивних вправ або нормативів при 

досить широкому розмаїтті видів навантажень внутрішня температура тіла 

підвищується до 38,5°С, а у випадках значних навантажень – до 38,8-39,1°С  
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або навіть вище. При цьому підвищення температури до рівня 38,8-39,1°С 

може вважатися навіть необхідним, оскільки прискорює метаболізм і 

підвищує фізичні показники. Подальше ж підвищення внутрішньої 

температури, призводить до зниження фізичних показників і небезпеки для 

здоров'я і життя. Такий рівень температури теплового ядра, за якої стан 

людини погіршується і виникає небезпека для його здоров'я і життя, назвемо 

критичною температурою «теплового ядра», значення якої у цій роботі 

прийнято рівним 39,0°С. Слід зазначити, що температура поверхні тіла 

(поверхневого шару) не відіграє такої суттєвої ролі і може значно 

відрізняться від температури ядра. Саме ж поняття "теплового ядра" є 

умовним, оскільки не має постійних меж розташування і його розміри 

можуть істотно варіюватися залежно від умов навколишнього середовища.  

Огляд літературних даних показує, що актуальним завданням є 

розробка розрахункових методів і моделей теплового стану організму 

пожежника у теплозахисному одязі, які дали б змогу оцінювати час роботи 

пожежника в захисному одязі залежно від рівнів фізичного  навантаження і 

температурних умов середовища, в якому він працює. Для вирішення такої 

задачі необхідні як достатньо адекватна модель теплового стану організму 

пожежника у теплозахисному одязі, так і методика визначення параметрів 

цієї моделі. 

Ідея нашої роботи полягає в побудові вдосконаленої моделі теплового 

стану людини, параметри якої визначаються з експерименту, проведеного 

при кімнатній температурі, які потім використовуються для визначення 

теплового стану пожежника та визначення граничного часу його роботи при 

підвищених температурах пожежі.  

Метою цієї роботи є розробка більш адекватної тривимірної моделі 

теплового стану пожежника в теплозахисному одязі і визначення параметрів 

цієї моделі для наступного аналізу та прогнозування граничного часу його 

роботи в умовах дії небезпечних факторів пожежі.  
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Для визначення параметрів моделі використовується так званий 

розрахунково-експериментальний підхід, при якому недостатньо досліджені 

параметри моделі визначаються шляхом їх ідентифікації за даними 

експериментів, або з використанням літературних даних. У психолого-

тренувальному центрі Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності (ЛДУ БЖД) були проведені експерименти, в ході яких були 

отримані залежності температури від часу в різних точках спеціального 

захисного одягу і тіла пожежника за різного рівня інтенсивності роботи і у 

різних температурах навколишнього середовища. За даними цього 

експерименту, а також за наявними в літературі даними, було визначено 

параметри моделі, а потім були проведені розрахунки нестаціонарного 

теплового стану пожежника в ТЗОП для аналізу граничного часу його роботи 

у різних температурних умовах пожежі. 

Фізичні процеси, що враховуються в моделі. Тривимірна геометрична 

модель побудована в програмному комплексі ANSYS FLUENT і геометрично 

близька до форми і розмірів тіла людини. Модель містить об’єми теплового 

ядра, поверхневого шару, а також шари захисного одягу. Такий вид моделі 

дає змогу врахувати нерівномірність температури різних частин тіла, а також 

вплив початкового розподілу температур на тепловий стан організму. Схема 

теплообміну пожежника в ТЗОП з навколишнім середовищем представлена 

на рис.4.5.  

Як видно зі схеми, модель тіла пожежника складається з «теплового 

ядра», що має відгалуження в руки і ноги, завдяки чому може створюватися 

ефект прискореного переносу теплоти великими кровоносними судинами 

кінцівок. Модель тіла пожежника містить також поверхневий шар, через який 

відбувається теплообмін ядра з костюмом і навколишнім середовищем. 

Підкостюмний простір і натільний одяг враховуються в моделі як термічний 

опір на поверхні контакту об’єму  захисного одягу і поверхневого шару тіла. 

Його величина була визначена виходячи з величини перепаду температур 
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шкіри і підкостюмного простору, виміряного в ході експерименту у 

психолого-тренувальному центрі ЛДУ БЖД. 

 

 

Рисунок 4.5 – Схема теплообміну пожежника в ТЗОП з навколишнім 

середовищем: tп1 –температура поверхні тіла, покритої костюмом; tп2 – не 

покритої костюмом; x1-x4 – координати меж шарів теплозахисного костюма 

 

У моделі враховується метаболічне тепловиділення – Qм; м'язове 

тепловиділення – Qм’яз; теплові втрати на обігрів і зволоження видихуваного 

повітря – Qдих; відведення теплоти через поверхню одягу – Qпов; теплота, що 

віддається потовиділенням – Qпот, яка для випадку моделювання людини в 

захисному одязі може знижуватися до мінімуму, оскільки піт не може 

випаровуватись через  герметично закритий підкостюмний простір. 

Кількість метаболічної теплоти  – Qмет залежить від виду фізичної 

активності і наводиться в ряді літературних джерел. Частина цієї теплоти йде 

на зміну температури тіла, частина (Qдих) – на підігрів повітря, а решта – 

передається поверхні організму і потім у навколишнє середовище. Насправді 

процес теплообміну через тканини організму здійснюється переважно 

завдяки перенесенню теплоти з циркулюючою кров'ю, однак у моделі такий 

теплообмін представлений кондуктивним теплообміном через поверхневий 
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шар тіла і при цьому коефіцієнт теплопровідності є функцією температури 

теплового ядра, що більш докладно описано нижче. 

Метаболічне тепловиділення задається як розподілене тепловиділення 

в об’ємі "теплового ядра" моделі. З цього тепловиділення віднімається 

теплота, що втрачається організмом з диханням. М'язове тепловиділення 

(Qм'яз) також задається об'ємним джерелом тепловиділення в поверхневому 

шарі об'єму тіла. Значення тепловиділень в ядрі і поверхневому шарі тіла, 

залежно від інтенсивності навантаження, наведене в табл.4.1. Такий поділ 

повного тепловиділення на метаболічну і м'язову частини є одним з 

припущень моделі. Вважається, що в спокої м'язове тепловиділення дорівнює 

нулю, а всі метаболічні тепловиділення відбуваються в тепловому ядрі. Із 

збільшенням навантаження до середнього і важкого рівня метаболічне 

тепловиділення дещо збільшується, а м'язове тепловиділення залишається 

частиною повного тепловиділення. 

Таблиця 4.1 

Рівні тепловиділень в ядрі і об'ємі тіла залежно від інтенсивності 

навантаження 

Рівень 

навантаження 

Повне теплови-

ділення, Вт 

Тепловиділення 

в ядрі, Вт 

Тепловиділення в 

поверхневому 

шарі тіла, Вт 

В стані спокою 150 150 0 

Легке 

навантаження 

400 150 350 

Середнє 

навантаження 

600 200 400 

Важке 

навантаження 

700 200 500 
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В стаціонарному стані сума розглянутих вище тепловиділень та 

теплостоків дорівнює нулю, що може бути записано як тепловий баланс  

людського тіла: 

Qм + Qмяз + Qдих + Qпов + Qпот = 0                        (4.18) 

Якщо сума в лівій частині (4.18) додатня, то організм перегрівається 

через перевищення тепловиділення над тепловтратами, якщо ж вона від'ємна, 

то тіло буде охолоджуватися. 

Вихідні дані для моделювання. Для цієї моделі були прийняті такі 

середні фізичні параметри людини: ріст h=175 см, вага m=75 кг, площа 

поверхні тіла 2 м². Характеристики основних об’ємів тіла, прийняті в моделі, 

представлені в табл.4.2. 

Таблиця 4.2 

Об’єми  і теплофізичні властивості частин тіла 

Назва частин об’єму тіла 
Об’єм, 

м
3
 

Густина, 

кг/м
3
 

Тепло- 

ємкість, 

кДж/(кг*К) 

Теплопро-

відність, 

Вт/(м*с) 

Тепловое ядро 0,024 1000 3500 400 

Поверхневий шар тіла 0,074 1000 3500 f(tя) 

 

У моделі прийнято параметри реального теплозахисного одягу 

пожежника USP 2-2, який був одягнений на волонтерів в ході випробування 

(рис.4.6-4.7). Розташування шарів, товщини і теплофізичні властивості шарів 

теплозахисного одягу наведені  на рис.4.1 і в таблиці 4.3. 

Теплообмін в тепловому ядрі, поверхневих шарах тіла і шарах 

захисного одягу описується тривимірним нестаціонарним рівнянням 

теплопровідності (енергії): 

  
  

  
 

 

  
  

  

  
  

 

  
  

  

  
  

 

  
  

  

  
     ,                     (4.19) 
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де с,  і  – теплоємність, щільність і коефіцієнт теплопровідності об’ємів 

тіла і шарів одягу, представлені в таблицях 4.2 та 4.3, які залежать від 

координат і в ряді випадків – від температури t. 

Таблиця 4.3 

Геометричні і фізичні властивості шарів теплозахисного одягу 

Назва і призначення  

шару теплозахисного 

одягу 

Товщина, 

м 

густина, 

кг/м
3
 

Теплоєм-

ність, 

Дж/(кг* С) 

Теплопровід-

ність при 20
0
С, 

Вт/(м*С) 

Теплозахисний шар 

ARALITE 
0,00359 74,2 700 0,036 

Вологостійкий 

матеріал, неопрен 
0,00051 800 2000 0,012 

Верх (Nomex® IIIA 

Pajama Check® 

Crosstech®) 

0,00052 316,8 1300 0,047 

 

Рівняння (4.19) вирішується чисельно з застосуванням методу кінцевих 

об'ємів [180], для чого розрахункова геометрична область розбивається на 

необхідну кількість розрахункових осередків. В представленій моделі 

розрахункова сітка моделі складалася з 7 тис. осередків. Сітка моделі і 

теплове поле температур наведені на рис.4.6. 

 

Рисунок 4.6 – Розрахункова сітка моделі (а) та типове поле температур, 

отримане в результаті розрахунків (б) 
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Граничні умови. На зовнішній поверхні з температурою tпов в 

напрямку нормалі n до поверхні моделі задані суміщені конвективно-

радіаційні граничні умови теплообміну з навколишнім середовищем, що має 

температуру tос: 

   
  

  
                                                     (4.20) 

де                                                          ,        (4.21) 

               
        

   
 

 

  
       

   
 

 
  .                         (4.22) 

При цьому коефіцієнт тепловіддачі α прийнятий за 5 Вт/(м²/К), ступінь 

чорноти ξ прийнятий за 0,7, кутовий коефіцієнт φ прийнятий за 1. 

Граничні умови на зовнішній поверхні шкіри, не покритій одягом, 

мають такий вигляд: 

 
  

  
               ,     (4.23) 

де     тепловий потік, що враховує відведення теплоти при випаровуванні 

поту на зовнішній поверхні тіла, описаний нижче.Механізми терморегуляції 

реального організму в моделі реалізуються шляхом скидання тепла в 

тепловому ядрі, що відводиться диханням і скиданням теплоти з поверхні 

тіла від теплового ядра через поверхневий шар і одягу в навколишнє 

середовище з урахуванням потовиділення. Теплопередача через поверхневий 

шар є важливим фактором теплового стану організму, інтенсивність якої у 

пропонованій моделі автоматично регулюється змінним коефіцієнтом 

теплопровідності поверхневого шару, що імітує залежність інтенсивності 

теплообміну організму з навколишнім середовищем від інтенсивності 

кровообігу. 

Таким чином, величина коефіцієнта теплопровідності поверхневого 

шару регулює теплообмін між тканинами тіла шляхом посилення кровообігу 

при перегріванні і є одним з головних керуючих параметрів розглянутої 

частини моделі для терморегулювання людського організму. В авторській 

роботі [181] це явище також було реалізовано в моделі за рахунок завдання 
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ефективного коефіцієнта теплопровідності поверхневого шару, який 

функціонально залежить від температури теплового ядра в спрощеному 

вигляді.  

У цій роботі і розглянутій моделі, такий механізм терморегуляції 

реалізований складніше – за допомогою алгоритму керування коефіцієнтом 

теплопровідності λпш поверхневого шару, величина якого змінюється так, 

щоб підтримувати температуру ядра на постійному нормальному рівні. 

Алгоритм грунтується на тому, що коли температура теплового ядра 

підвищується понад нормальний рівень 37,0 °С внаслідок виконання роботи 

та/або підвищення ефективності температури навколишнього середовища, 

величина λпш також підвищується, що призводить до зменшення термічного 

опору поверхневого шару і, отже, зниження температури теплового ядра tя і, 

навпаки, при зниженні температури теплового ядра знижується і λпш, що 

призводить до збільшення tя. Таким чином алгоритм управління в кожен 

момент часу нестаціонарного стану організму шукає таке значення λпш, яке 

забезпечує температуру теплового ядра на комфортному рівні (у цьому 

випадку 37,0 °С) в межах відхилення δ= ±0,05°С. 

                         (4.24) 

Робота алгоритму в моделі реалізована таким чином: 

При знаходженні tя в діапазоні комфортних значень, тобто при 

виконанні умови (4.24) λпш не змінюється в часі: 

    

  
           (4.25) 

При перевищенні температури ядра (tя) комфортного рівня (4.24), 

коефіцієнт теплопровідності поверхневого шару λпш збільшується таким 

чином, щоб зменшити температуру ядра і виконати умову (4.24), при цьому 

швидкість зміни λпш не може перевищувати деяку величину: 

    

  
      

    

  
              (4.26) 

При цьому Vmax залежить від конкретного значення λпш : 
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Vmax = 0,2 λпш / 30.                                       (4.27) 

Якщо шляхом збільшення коефіцієнта λпш не вдається виконати умову 

(4.24), що може бути підвищений при температурі середовища або великому 

фізичному навантаженні, то λпш продовжує збільшуватися з часом при 

дотриманні умов (4.26)-(4.27). При зниженні температури середовища та/або 

навантаження температура тіла буде знижуватися до нормального рівня, а 

потім знову підтримуватися на нормальному рівні завдяки підібраній 

величині λпш. 

Аналогічно, для випадку, коли температура ядра з різних причин стає 

нижче комфортного рівня, значення λпш зменшується сильніше:  

    

  
     

    

  
            (4.28) 

Значення λпш повинно бути меншим від деякого максимального рівня, 

      : 

               (4.29) 

Для проведених нижче розрахунків було обрано в ході ідентифікації 

параметрів і було рівним 45-50 Вт/(м*град), що забезпечує відповідний 

теплообмін між тканинами тіла і достатню рівномірність температури в його 

об’ємі.  

При чисельному рішенні рівнянь математичної моделі (4.18)-(4.23) на 

кожному кроці за часом ітераційним методом послідовних наближень 

знаходиться такий λпш, який забезпечує задоволення умови (4.24). Таким 

чином, в моделі враховується прискорення кровообігу при підвищенні 

навантаження, що призводить до більш інтенсивного переносу теплоти від 

внутрішніх органів і м'язів реального організму до його поверхні. 

Наведений вище алгоритм є алгоритмом пропорційного регулювання 

величини λпш для задоволення критерію регулювання (4.24). Він є більш 

досконалим, оскільки позбавляє від необхідності підбирати залежність λпш 

від температури для кожного конкретного випадку, як це розглядалося в 

[121]. 



218 
 

Так, для людини в ТЗОП для умов моделювання, наведених на рис. 4.9 

для Тнс=40°С, залежність теплопровідності поверхневого шару тіла від часу і 

детальне поле температур в площині симетрії представлені на рис. 4.7. 

Видно, як значення λпш від часу зростають внаслідок підвищення 

внутрішнього тепловиділення в тілі при середньому навантаженні і після 

деякого моменту часу стають постійними, що призводить до перегріву 

організму. Для інших мінливих умов: фізичного навантаження пожежника, 

температури навколишнього середовища в часі і типів костюмів, поведінка 

кривої λпш від часу буде якісно подібною, але кількісно може бути іншою. 

 

 

Рисунок 4.7 – Залежність теплопровідності поверхневого шару тіла від часу 

(а) і детальне поле температур тіла пожежника в одязі (б) для умов 

моделювання, наведених на рис. 9 для Тос=40°С 

 

Теплообмін потовиділенням. Аналогічно [121] максимальний рівень 

тепловіддачі потовиділенням розраховується в моделі за залежністю: 

   Qпmах= k·r·Gп                                                            (4.30) 

де k – коефіцієнт від 0 до 1, який може враховувати неповне випаровування 

виділеного поту, наприклад через підвищену вологість навколишнього 

середовища або обмеженість відведення вологого повітря від поверхні в 

захисному одязі, r – теплота пароутворення води, Gп – швидкість 

випаровування поту з поверхні тіла (кг/с), параметр, який визначається 

залежно від умов навколишнього середовища та інтенсивності роботи. 
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У моделі інтенсивність потовиділення залежить від температури ядра у 

залежності 
 

          
  

  

         
                                 

              

          (4.31) 

Так, за нормальної температури ядра 37,0 °С і нижче тепловіддача 

потовиділенням відсутня, в межах 37,0÷38,5°С вона зростає в лінійній 

залежності, а вище 38,5 ‒ дорівнює максимуму. Слід зазначити, щодо роботи 

пожежника в ТЗОП, теплота, що віддається потовиділенням, не враховується, 

оскільки вважається, що піт не може випаровуватися через закритий 

підкостюмний простір. У той же час, при моделюванні теплового стану 

людей у теплокамері, (в легкому одязі) потовиділення відіграє ключову роль. 

Теплообмін диханням. Теплота, що відводиться з диханням Qдих, 

задається в комп'ютерній моделі як внутрішнє негативне джерело теплоти, 

що діє в об’ємі  теплового ядра. Вона обчислюється як сума теплоти, що йде 

на підігрів повітря до температури тіла і на випаровування вологи в легенях 

(прийнято припущення, що видихуване повітря повністю насичене водяною 

парою) за залежністю: 

     100%яt ос

дых дых нас нас п р я осQ G m m W r с t t      
                (4.32) 

де Gдих – об'ємна витрата повітря, що проходить через легені, м³/c; mнас – 

вологовміст насиченого вологого повітря при температурі ядра і температурі 

навколишнього середовища, кг/м³, дп – теплота пароутворення води, Дж/кг; 

W– відносна вологість повітря; ср – питома теплоємність повітря, Дж/(кг•К) і 

ρ – щільність повітря, кг/м³. Об'ємна витрата повітря в моделі виражена у 

вигляді лінійної функції виду: 

Gдих = 2,609·10
-6

·Qя – 2,13·10
-4   

(4.33) 

 

4.3. Ідентифікації параметрів моделі 

Процедура ідентифікації параметрів моделі полягає в пошуку значень 

невідомих параметрів моделі, при яких результати розрахунків температур в 
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моделі збіглися б з експериментальними. Доцільно шукати значення 

параметра в умовах його максимального впливу, а також мінімального 

впливу інших параметрів.  

Основні вимоги до моделі, після задоволення яких її можна вважати 

адекватною і придатною для прогнозних розрахунків, такі: 

1. Забезпечення номінальної температури ядра (37-37,5°С) в 

стаціонарному стані в діапазоні температур навколишнього середовища     

18-31°С в захисному одязі і в легкому одязі. При цьому температура поверхні 

тіла повинна бути в межах, зазначених у літературі. 

2. Збіг залежності зміни внутрішньої температури тіла у часі, 

виміряної в експерименті, з залежністю, отриманою на моделі з заданими 

умовами аналогічно експериментальним. 

У цій роботі для налаштування моделі була використана така 

інформація: дані про стаціонарні температури тіла при різних температурах 

навколишнього середовища; дані про зміну температури у часі при 

випробуваннях, виконаних у психолого-тренувальному центрі ЛДУ БЖД, а 

також дані випробувань в тепловій камері при різних температурах 

навколишнього повітря. 

Для ідентифікації параметрів моделі в нестаціонарному режимі 

нагрівання використовувалися експериментальні дані з літератури. Так, в 

[181] представлені результати випробувань, проведених у тепловій камері з 

різними температурами навколишнього повітря (від 30 до 80 °С), тривалістю 

від 20 хв при 80°С, до 60 хв при менших температурах. Ці умови 

навколишнього середовища були підставлені в модель як вихідні дані, при 

цьому ідентифікувалися (підбиралися) параметри тепловідведення 

потовиділенням, а також характер зміни коефіцієнта теплопровідності 

поверхневого шару тіла від часу (максимальне значення і швидкість зміни), 

представлені у відповідному розділі опису моделі. Отримані в ході 

розрахунків залежності температури теплового ядра в моделі були порівняні 

з експериментальними і наведені на рис. 4.8. 
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Рисунок 4.8 – Залежності температури ядра тіла людини від часу, отримані 

моделюванням (суцільні лінії) і експериментально в теплокамері (пунктир) 

[121] при різних температурах навколишнього середовища Тнс 

 

Опис випробувань в ЛДУ БЖД. У цій роботі для верифікації моделі 

використовуються дані експериментальних досліджень, проведених у 

психолого- тренувальному центрі, який розташований у приміщенні 

навчальної пожежно-рятувальної частини на території ЛДУБЖД [121]. 

Тренажерний зал центру призначений для надання, з допомогою тренажерів, 

дозованого фізичного навантаження різного рівня складності. У ньому 

встановлені 4 тренажери: велоергометр, степпер і бігова доріжка. 

Випробування проводилися як в умовах звичайної температури, коли 

температура навколишнього середовища становила близько 18°С, так і при 

підвищеній температурі повітря (до 43°С) у спеціальній тепловій камері. У 

випробуваннях брали участь волонтери, які піддавалися фізичному 

навантаженню різної інтенсивності.  

Кожне випробування проводилося за такою програмою: волонтер 

одягав захисний одяг і вимірювальні датчики, після чого 15 хвилин 

перебував у спокої, потім він приступав до виконання навантаження 

протягом заданого проміжку часу (близько 10-15 хвилин), після чого 
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відпочивав не знімаючи ТЗОП 15 хвилин, а потім повторював виконання 

навантаження.  

В ході проведених випробувань були виміряні температури поверхні 

тіла і підкостюмного простору у різні проміжки часу. Вимірювання 

температури проводилися за допомогою термопар, розташованих у точках 

Т1-Т8 (див. рис. 4.10) розташованих: T1 ‒ спина (на тілі); Т2 ‒ груди (на тілі); 

Т3 ‒ пах (підкостюмний простір пожежника); Т4 ‒ груди (підкостюмний 

простір пожежника); Т5 ‒ пахви (підкостюмний простір пожежника); Т6 ‒ 

ліва частина спини (область серця) (підкостюмний простір пожежника); Т7 ‒ 

спина (область печінки) (підкостюмний простір пожежника); Т8 ‒ зовнішнє 

середовище. В результаті випробувань були отримані значення вимірюваних 

температур у часі, котрі потім були порівняні з результатами, отриманими 

розрахунковим шляхом з допомогою описаної вище комп'ютерної моделі. 

 

 

Рисунок 4.9 – Схема розміщення датчиків на тілі пожежника і в 

підкостюмному просторі 

 

Вихідні дані моделі були задані відповідними умовами експерименту. 

Для моделювання роботи волонтера в умовах кімнатної температури 

температура повітря Тнс була задана рівною 18°С, сумарне тепловиділення 

задавалося залежністю від часу, яка представлена на рис.4.10а, 
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тепловідведення шляхом потовиділення не враховувалось. Результати 

порівняння експериментальної і розрахункової температури шкіри і 

підкостюмного простору для рівня середнього навантаження представлені на 

рис. 4.10б. 

Для моделювання теплового стану пожежника в умовах підвищеної 

температури використовувалися такі умови: температура повітря Тнс і 

тепловиділення у результаті навантаження задавалися у вигляді залежностей 

від часу, представлених на рис 4.11а; тепловідведення потовиділенням також 

не враховувалось. Результати порівняння експериментальної і розрахункової 

температур шкіри і підкостюмного простору для рівня середнього 

навантаження представлені на рис. 4.11б. 

 

 

а) б) 

Рисунок 4.10 – Залежність тепловиділення пожежника від часу (а); значення 

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

на спині, отримані експериментально (експ.) і моделюванням (розрахунок) 

для умов кімнатної температури (б) 
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.  

(а)       (б) 

Рисунок 4.11 – Залежність тепловиділення пожежника і температури повітря 

в теплокамері від часу (а); значення температури шкіри (Т1) і підкостюмного 

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

моделюванням (розрахунок) (б) 

 

Як видно з рис. 4.11б, температурні криві, отримані в результаті 

моделювання якісно і кількісно близькі до експериментальних кривих. 

Наявні відмінності можуть бути викликані припущеннями, прийнятими в 

моделі, а також низкою природних факторів, таких як індивідуальні 

особливості організму, якість і щільність прилягання датчиків, циркуляція 

повітря в подкостюмном просторі і т.ін. Такі фактори викликають досить 

сильні флуктуації в рівнях вимірюваних температур. В цілому ж можна 

зробити висновок про придатність моделі для прогнозування теплового стану 

пожежника при впливі НФП. 

Для аналізу і прогнозування теплового стану пожежника в ТЗОП при 

впливі НФП (підвищеної температури) був проведений ряд розрахунків при 

різних рівнях температур навколишнього середовища в діапазоні від -40°С до 

250°С, для яких було визначено час граничної роботи за критерієм 

перевищення внутрішньої температури понад 39°С. 

Для цієї групи розрахунків були прийняті такі консервативні 

припущення: прийнято малий термічний опір натільного одягу, початковий 

розподіл температур прийнято таким, в якому температура поверхневого 
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шару близька до температури ядра. Внутрішнє тепловиділення відповідало 

середньому навантаженню (табл.4.1). 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, представлені 

на рис. 4.12. 

Умови отримання залежності температури теплового ядра від часу для 

температури середовища 40°С найбільш близькі до наявних у тепловій 

камері ЛДУ БЖД. Слід зазначити, що за даними розрахунків внутрішнє 

перегрівання організму в усіх випадках настає раніше, ніж внутрішня 

поверхня костюма прогріється вище 50°С (умова виникнення опіків), що 

свідчить про важливість урахування загального теплового стану пожежника 

при оцінці часу, протягом якого можливі роботи з гасіння пожеж при впливі 

НФП. Для всіх розглянутих рівнів температури середовища час до настання 

перегрівання знаходиться в межах 5-10 хв (рис.4.12б). На цьому малюнку 

верхні значення кривої корелюють з експериментальними і розрахунковими 

результатами, проведеними в тепловій камері ЛДУ БЖД. 

 

 

(а)                                                            (б) 

Рисунок 4.12– Залежності температури теплового ядра пожежника від часу 

для різних  температур навколишнього середовища при пожежі (а) і 

граничного часу роботи пожежника в костюмі USP 2-2 польської фірми GO 

WEST від температури навколишнього середовища при пожежі (б) 
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Запропонована модель може бути використана для оцінки граничного 

часу роботи пожежників в умовах, що відрізняються від представлених у цій 

роботі. Так, в якості вихідних даних у модель можуть бути підставлені: інша 

температура навколишнього середовища, інтенсивність навантаження, 

властивості і конфігурація матеріалів ТЗОП.  

Вперше, в результаті розрахунків отримані залежності і поля 

температур різних частин тіла і одягу від часу і визначено граничний час 

роботи пожежника в різних умовах. В результаті проведення експерименту 

було визначено безпечний час експлуатації ТЗОП в умовах дії НТФП 

залежно від температурних режимів підкостюмного простору за допомогою 

сучасного симуляційного тренажера з комп’ютерним керуванням.  

 

4.4. Обґрунтування вибору теплозахисного одягу для дослідження 

граничного часу роботи пожежника 

Для досліджень було взято теплозахисний одяг, який використовується 

курсантами НПРЧ ЛДУ БЖД, в зв’язку з використанням однотипного 

теплозахисного одягу та спорядження, та надання їм практичних 

рекомендацій, щодо роботи в умовах дії НТФП. Теплозахисний одяг даного 

підрозділу є продукцією польської фірми GO WEST, модель одягу USP 2-2  

(рис. 4.13). 

Ця модель одягу є сертифікованою на теренах Республіки Польща 

[168], відповідає вимогам [169]. Структура теплозахисного одягу пожежника 

складається  з такого пакета матеріалів [170]: 

– тканина зовнішня бавовняна D-10/2/150NT з поверхневою масою 278 

± 14 г/м
2
; 

– мембрана поліестер-поліуретанова для захисту від 

вологопроникнення Amitech Breath TO54 з поверхневою масою 160 г/м
2
; 

– термоізоляційний матеріал PD 2/150N (волокна поліестеру 157-0120-

300-00 з підшивкою бавовняно-поліестеровою (арт. PD 150N) з поверхневою 

массою 530 ± 22 г/м
2
. 
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Рисунок 4.13 – Одяг пожежника USP 2-2 

 

Для нижньої частини рукавів, куртки та штанів застосовано тканину 

Taurus FR Aramid, як матеріал, що захищає від проникання води. Комплект 

одягу складається з куртки та штанів.  

Куртка довжиною нижче середини стегна,  закривається на замок типу 

блискавка, яка прикривається “липучкою”. Комір закриває шию, 

прикривається “липучкою”. Рукава закінчуються манжетами. Штани 

кріпляться на підтяжках. 

У цьому типі одягу теплоізоляційний шар вшитий, не від’єднується. 

Для захисту стоп ніг використовулось взуття із натуральної шкіри.  

Шкіра є одним із традиційних матеріалів, який в теперішній час 

широко застосовується для виготовлення взуття, одягу, інших виробів. 

Володіє винятковими і неповторними властивостями, які виділяють її із 

великої кількості матеріалів, що використовують для виготовлення виробів 

легкої промисловості. В багатьох країнах проводять всебічні досліди 

структури і фізико-механічних властивостей шкіри. 

Згідно з літературними даними, властивості шкіри досить добре 

вивчені в діапазоні температур від 20 до 227-277°С, надані теоретичні 

пояснення знайденим експериментальним закономірностям у змінах 

структури і властивостей шкіри. Робота з вивчення поведінки шкіри при 
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мінусових температурах значно менша і носить не системний, а скоріше 

приватний характер. Властивості шкіри науковцями вивчались в основному в 

діапазоні температур від 20 до 200°С. 

Текстильні матеріали достатньо міцні, технологічні, на відміну від 

шкіряних, мають малу масу та багато інших позитивних властивостей, що 

призвело до широкого застосування їх не тільки в виробах легкої 

промисловості, але і в інших галузях народного господарства. 

На сьогодні достатньо добре вивчені фізико-механічні властивості в 

широкому інтервалі температур полікапроаміду і його похідних, який є 

вихідним продуктом для отримання плівок, волокон і ниток .Опубліковано 

ряд робіт [171-173], присвячених вивченню фізико-механічних властивостей 

капронової тканини, але у вузькому діапазоні текстур. 

Натуральна шкіра і капронова тканина є достатньо відомими 

матеріалами і широко застосовуються і будуть застосовуватися в легкій 

промисловості для виробів, призначених для експлуатації в різних 

кліматичних умовах. Роботи, пов`язані із дослідженням властивостей цих 

матеріалів у широкому інтервалі температур, визначають оптимальний 

температурний інтервал, в якому зміна фізико-механічних властивостей 

матеріалів не буде призводити до втрати їх функціонального призначення. 

Для захисту голови використовувалась каска пожежна виробництва 

фірми Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu sp. z o.o., типу ZS-09, 

котра відповідає вимогам [174], а також підкасник звичайний. 

 

4.5. Планування експерименту  

Для проведення експерименту обрано мобільний тренажер «Егерія» 

(рис. 4.14). 

Тренажер призначений для підготовки особового складу професійних 

та добровільних пожежно-рятувальних служб до гасіння пожеж та 

виконання завдань за призначенням, проведення досліджень на сучасному 

обладнанні, яке використовується у галузі пожежогасіння. 
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Рисунок 4.14 – Мобільний тренажер «Егерія» Mobile Fire Trainer ML2000 

 

Мобільний комплекс Mobile Fire Trainer ML2000 дає можливість 

отримати реальні умови пожеж в огородженні [175,176]. Для моделювання 

умов реальної пожежі використовується 95% газ пропан (C3H8). Усі НТФП 

такі як: розмір пожежі, поведінка полум’я, температура, інтенсивність 

освітлення, інтенсивність задимлення, відповідають реальним умовам що 

виникають в процесі пожежі. Це дає змогу реалізувати проведення 

експерименту із стабільними показниками НТФП, а також досліджень 

впливу небезпечних температурних факторів пожежі на сучасні зразки 

теплозахисного одягу та спорядження. 

Застосована в тренажері комп’ютерна система дає інструктору 

можливість проектування сценарію ситуації (це пожежі класу А, В і С), а 

також багаторазового повторювання конкретно того самого сценарію з 

метою порівняння поведінки ТЗОП, визначення ефективності 

використовуваного обладнання, техніки чи спорядження в різних умовах. В 

тренажері можна змоделювати від 2 до 4 пожеж різного типу. Це такі 

найбільш поширені місця виникнення пожежі, як ліжко, диван, газова кухня, 

балони з газом, а також вибух, за якого різко підіймається середньо об’ємна 

температура в приміщенні[182]. Елемент «сходова клітка» дає також 

можливість проведення навчань на випадок пожежі на кількох поверхах – з 

виходом на дах, або навпаки, входом у підвал. Усі місця виникнення пожеж 
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моделюють підпір повітря. Інтенсивність подачі повітря (приплив) керована 

комп’ютером і відповідає поставленому завданню.  

Єдиним обмеженням, згідно з міжнародними стандартами, є те, що 

тренажер не надає можливості генерувати температуру під стелею вище ніж 

800°С. 

Датчики і елементи вимірювання тренажера записують спосіб подачі 

вогнегасного засобу та його інтенсивність. Процес гасіння пожежі повністю 

контрольований. Це дає можливість створювати протокол модельованих 

умов експерименту і, завдяки цьому, – порівнювати результати 

експериментальних досліджень.    

Задимлення утворюється шляхом продукування диму і призводить до  

нульової видимості. Система безпеки тренажера постійно проводить 

вимірювання усіх параметрів його роботи, а також умов котрі моделюються. 

З моментом перевищення будь-якого з параметрів, таких як температура чи 

густина теплового потоку, вмикається аварійний режим роботи, тобто 

припиняється подача газу, вмикається повне освітлення та звуковий сигнал, 

включаються системи димовидалення і зниження температури. 

Через кілька хвилин після увімкнення аварійного режиму в кімнатах 

тренувань створюються умови, які дають можливість працювати без ЗІЗ. В 

усіх місцях тренажера розташовані датчики концентрації пропану в повітрі, 

котрі також входять до системи аварійного режиму. 

 

4.5.1. Умови проведення експерименту 

Метою проведення експерименту було визначення гранично-

допустимого часу перебування пожежника  в умовах дії НШФП. 

Вихідні дані при проведенні експерименту. 

Для температури котра відповідатиме реальним значенням в 

тренувальній камері використовується 95% газ пропан (C3H8). Температура 

горіння пропану становить 800-850ºС. При проведенні експерименту пожежа 

імітувалася горінням дека та вивчалась залежність між впливом небезпечних 
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температурних факторів пожежі на температурні режими підкостюмного 

простору манекена пожежника з ТЗОП фірми GO WEST. Дані, що 

характеризують відстані розміщення манекена та джерела горіння, занесені в 

таблицю 4.4 та показані на рис. 4.15: 

Таблиця 4.4 

Геометричні характеристики об’єктів експерименту 

 Лінійні розміри, мм 

Геометричні параметри дека 1700х800х600 

Відстань від дека до  манекена 2000 

Висота приміщення 2000 

Висота манекена 1800 

 

 

 

Рисунок 4.15 – Схематичне зображення тренувальної камери та 

розміщення манекена: 1 – манекен;  2 – деко 

 

Для вимірювання температур в підкостюмному просторі 

використовувались термопари, які були розміщені таким чином (рис. 4.16): 
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Рисунок 4.16 – Схематичне зображення розміщення термопар: 

1 – груди (зовні); 2 – під каскою; 3 – груди (під ТЗОП); 4 – спина (під ТЗОП) 

 

Під час визначення безпечного часу експлуатації ТЗОП 

контролювалась, проте не враховувалась, температура в просторі під каскою. 

Це пов’язано з тим, що влив температури під каскою на кору головного 

мозку є дуже суттєвим. Зміна температури кори головного мозку призводить 

до необоротних процесів і повинна вивчатись окремо. Вимірювання 

температур здійснювалось при таких умовах в камері тренажера: 

- температура джерела (дека) Тдж = 586-604ºС; 

- температура під стелею Тст = 180-425ºС; 

- температура на висоті 1 м H1м = 90 ºС; 

- густина теплового потоку q = 3,75 кВт/м
2
 

Значення температури в приміщенні, за яких проводились 

випробування, взяті відповідно до [183], однак з метою перевірки 

ефективності захисту було проведено додаткове випробування при вищій 

температурі. 

 

4.5.2. Порядок проведення експерименту 

В тренувальній камері тренажера встановлюється манекен, одягнений 

в теплозахисний одяг фірми GO WEST та спорядження, згідно з табелем 
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норм належності з відповідними захисними властивостями [184,185]       

(рис. 4.17).  

 

Рисунок 4.17 – Тренувальна камера тренажера «Егерія»: 

1 – манекен в ТЗОП USP 2-2; 2 – модельне вогнище 

 

На зовнішній та внутрішній сторонах теплозахисного одягу 

встановлено термопари. Термопари вимірюють температуру в часі з 

періодичністю 1 с, їх значення відображаються на пульті керування 

тренажером та за допомогою спеціального програмного забезпечення 

записуються на жорсткий диск ПК (рис. 4.18).  

 

Рисунок 4.18 – Робоче поле програми конролю роботи тренажера «Егерія» 
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При проведенні досліду в камері створюються умови максимально 

наближені до реальних пожеж в  огородженнях різного призначення. 

Метою проведення експерименту було визначення залежності 

безпечного часу експлуатації конкретного типу ТЗОП в умовах дії 

небезпечних температурних факторів пожежі (рис. 4.20). Вплив підвищеної 

темпертури на голову манекена не враховувався. 

 

 

Рисунок 4.19 – Манекен в теплозахисному одязі USP 2-2 у мобільному 

тренажері «Егерія»: 1 – каска типу ZS-09; 2 – куртка USP 2-2; 

3 – краги звичайні; 4 – штани USP 2-2 

 

В результаті проведеного експерименту було визначено залежності 

часу дії та температури, які дають можливість побудувати графік зміни 

температури зовні та в підкостюмному просторі, внаслідок чого отримуємо 

можливість визначити безпечний час експлуатації ТЗОП USP 2-2 в цих 

умовах. За результатами експерименту побудовано графіки динаміки зміни 

температури в камері і часу досягнення 50 ºС в під костюмному просторі 

(рис. 4.20-4.22.). 

На рис. 4.20 зображено зміну температури в підкостюмному просторі, 

де значення 50 ºС, досягається на 105 секунді. 
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Рисунок 4.20 – Динаміка зміни температури в часі під час проведення 

експерименту при середньооб’ємній температурі в камері 425 ºС, де: 

1 – графік зміни температури  на грудній клітці (зовні); 

2 – графік зміни температури  під каскою; 

3 – графік зміни температури  на грудній клітці (під ТЗОП); 

4 – графік зміни температури  на спині (під ТЗОП) 

   

 

Рисунок 4.21 – Залежність зміни температури в часі під час проведення 

досліду при середньооб’ємній температурі в камері 300ºС, де: 

1 – графік зміни температури  на рівні 1,5 м; 2 – графік зміни 

температури  під каскою на рівні 1,9 м; 3 – графік зміни температури  на 

грудній клітці (під ТЗОП); 4 – графік зміни температури  на спині на рівні 

1,5 м (під ТЗОП) 
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На рис. 4.21 бачимо, що при температурі в камері 300ºС гранично 

допустиме значення температури 50ºС в підкостюмному просторі 

досягається на 185 секунді. 

 

 

Рисунок 4.22 – Залежність зміни температури в часі під час проведення 

досліду при середньооб’ємній температурі в камері 180ºС, де: 

1 – графік зміни температури  на рівні 1,5 м; 2 – графік зміни 

температури  під каскою на рівні 1,9 м; 3 – графік зміни температури  на 

грудній клітці (під ТЗОП); 4 – графік зміни температури  на спині на рівні 

1,5 м(під ТЗОП) 

 

Згідно з рис. 4.22 встановлено, що при температурі в камері 180 ºС 

гранично допустиме значення температури 50ºС в підкостюмному просторі 

досягається на 345 с. В результаті проведених досліджень з оцінювання 

ефективності захисту ТЗОП отримано залежності зміни температур в 

підкостюмному просторі пожежника. З графіків на рис. 4.20-4.22 

встановлено, що у підкостюмному просторі пожежника гранично допустима 

температура (50°С) досягається через 105 c, 185 c, 390 с  після початку 

теплового впливу.  

На основі проведеного експерименту підтверджено залежність  

граничного часу перебування пожежника в умовах дії теплових впливів 
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пожежі від значення температури навколишнього середовища. Встановлені 

часові фактори теплового навантаження за гранично допустимого значення. 

 

4.6. Визначення похибки результатів експерименту 

Для визначення похибки результатів проведеного експерименту було 

побудовано три графічних залежності безпечного часу експлуатації ТЗОП 

USP 2-2 від часу τ, математично оброблено результати з використанням 

трендових моделей та отримано емпіричні залежності (рис. 4.23- 4.25). 

За отриманими емпіричними залежностями визначено розрахункову 

температуру Троз і порівняно з результами експерименту, визначивши при 

цьому відносну похибку:  

                                   
%,10%100 




Д

розД

T

TT

                                   
(4.34) 

де Троз  – розрахункове значення за отриманою емпіричною залежністю;       

Тд – дійсне значення за результатами експерименту. 

 

Рисунок 4.23 – Залежність зміни температури підкостюмного 

простору в області грудей (під ТЗОП) від температури навколишнього 

середовища: 1 – експериментальна; 2 – степенева 
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Для першого експерименту формула визначення розрахункового 

значення має вигляд:  

                                             
3135,0171,11 iiT  ,                                       (4.35) 

Використовуючи емпіричну залежність визначаємо відносну похибку 

для трьох моментів часу при середньооб’ємній температурі в камері 425 ºС 

на 30, 165, 300 с: 

                           4,3230171,11 3135,0

11
T ,                                     (4.36) 

                                      4,55165171,11 3135,0

12
T ,                                   (4.37) 

                                      8,66300171,11 3135,0

13
T ,                                       (4.38) 

Відносна похибка: 

                        
%6,6%100

3,30

4,323,30
11 


  ,                                 (4.39) 

                       
%9,2%100

0,57

4,550,57
12 


  ,                                (4.40) 

                     
%7,3%100

26

8,663,64
13 


  .                             (4.41)                 

Враховуючи отримані результати середнє значення похибки: 

                            
%4,47,39,26,61 c  .                             (4.42) 

 

Рисунок 4.24 – Залежність зміни температури підкостюмного простору в 

області грудей (під ТЗОП) від температури навколишнього середовища: 

1 – експериментальна; 2 – степенева 

При середньооб’ємній температурі в камері 300 ºС
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При середньооб’ємній температурі в камері 300 ºС на 30, 165, 300 с: 

                                    2,3130315,12 2733,0

21
T ,                                     (4.43) 

                                     7,49165315,12 2733,0

22
T ,                                    (4.44) 

                                  5,58300315,12 2733,0

23
T ,                                    (4.45) 

Відносна похибка: 

           
%3,0%100

3,31

2,313,31
21 




,
                                   (4.46) 

                      
%5,4%100

5,47

7,495,47
22 




,
                                 (4.47) 

                
%6,5%100

8,61

5,588,61
23 




,
                               (4.48) 

Враховуючи отримані результати середнє значення похибки: 

                                 
%5,36,55,43,02 c  .                                   (4.49) 

 

 

Рисунок 4.25 – Залежність зміни температури підкостюмного простору в 

області грудей (під ТЗОП) від температури навколишнього середовища: 

1 – експериментальна; 2 – степенева 

При середньооб’ємній температурі в камері 180 ºС
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При середньооб’ємній температурі в камері 180 ºС на 30, 300, 570 с 

значення температури: 

                                  4,2530579,10 2574,0

31
T ,                                     (4.50) 

                                9,45300579,10 2574,0

32
T ,                                    (4.51) 

                                2,54570579,10 2574,0

33
T .                                   (4.52) 

Відносна похибка: 

                               
%8,9%100

8,28

4,258,28
31 


  ,                               (4.53) 

                           
%2,3%100

5,44

9,455,44
32 


  ,                             (4.54) 

                        
%9,8%100

5,59

2,545,59
33 


  .                           (4.55) 

Враховуючи отримані результати  середнє значення похибки: 

                                         
%3,79,82,38,93 c  .                               (4.56) 

Отже, в результаті експериментальних досліджень проведено 

обчислення похибки отриманих значень. В результаті встановлено, що 

похибка не перевищує 10%, і це дає підстави стверджувати, що рівень 

проведення експерименту є високий, а результати можуть в бути використані 

в подальшому в науковій та практичній діяльності в галузі забезпечення 

безпеки пожежника. 

 

Висновки до розділу 

1. Вперше проведено моделювання процесів поширення теплоти та 

дифузійних частинок у системі «пакет одягу» – «прошарок між пакетом і 

тілом пожежника» з урахуванням його теплоти. З цією метою використано 

нелінійні балансові співвіднoшення термодифузії (підхід нерівноважної 

термодинаміки). 

Для аналізу процесу поширення теплоти в системі «спецодяг – 

пожежник» використано граничну умову другого роду, яка полягає в заданні 
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густини теплового потоку для кожної точки зовнішньої поверхні тіла 

(пакета) як функції часу t. 

2. Застосовано моделювання поширення теплоти в системі    

«спецодяг – пожежник», яке розділено на два етапи: на першому описано 

поширення теплоти через чотиришаровий пакет, на другому – поширення 

теплоти в композиційному середовищі між пакетом і тілом пожежника, яке 

розділено на дві області (область повітря, в якій зростає тиск 

продифундованого газу, і пористе середовище між тілом пожежника та 

пакетом), що дасть нам можливість більш детально з урахуванням 

біологічних аспектів людини дослідити поведінку матеріалу під час впливу 

екстремальних температур.  

3. Розроблена і верифікована тривимірна модель теплового стану 

пожежника в ТЗОП, що враховує основні механізми теплообміну і 

терморегуляції людського організму і захисного костюма. 

4. Для врахування механізму терморегуляції через зміни швидкості 

кровообігу вперше запропоновано алгоритм, що реалізує принцип 

термостатування внутрішньої температури теплового ядра організму шляхом 

управління теплопровідністю зовнішнього шару тіла пожежника. 

5. Вперше проведено експерименти за участю волонтерів, які 

піддаються фізичним навантаженням в умовах кімнатної температури, а 

також в умовах підвищеної температури. В ході експериментів були виміряні 

температури поверхні тіла і підкостюмного простору. Шляхом ідентифікації 

визначено ряд параметрів моделі, з експериментальними даними, 

отриманими як в ЛДУ БЖД, так і зазначеними в літературі. 

6. Вперше отримана залежність граничного часу роботи пожежника в 

костюмі USP 2-2 польської фірми GO WEST від температури навколишнього 

середовища за критерієм вище внутрішньої температури граничного 

значення.  Представлена в роботі модель також може бути використана для 

оцінки граничного часу роботи пожежників для захисного одягу і умов 
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(властивості ТЗОП, параметри навколишнього середовища, навантаження), 

що відрізняються від представлених у цій роботі. 

7. На основі проведених стендових експериментальних досліджень в 

мобільному тренажері Егерія-2000 із застосуванням манекена захищеного 

теплозахисним одягом USP 2-2, обґрунтовано та визначено найбільш 

ефективне розміщення приладу контролю температурних режимів 

підкостюмного простору. Можна стверджувати, що прилад контролю 

повинен розміщуватись в районі грудей пожежника-рятувальника оскільки 

температура в цьому місці була в середньому на 9% вищою від температури 

в інших місцях (температура під каскою не враховувалась).   

8. Впреше, в результаті проведених повно факторних  

експериментальних досліджень з визначення залежностей температурних 

режимів підкостюмного простору USP 2-2 встановлено, що безпечний час 

експлуатації теплозахисного одягу пожежника в умовах впливу температури 

180 ºС становить 345 с, 300ºС – 185 с, а 425 ºС – 105 с. 
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РОЗДІЛ 5 

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ЧЕРЕЗ ПАКЕТ 

ЗАХИСНОГО ОДЯГУ ПОЖЕЖНИКА В УМОВАХ НИЗЬКИХ 

ТЕМПЕРАТУР 

 

Методичною та теоретичною основою досліджень є положення 

теплофізики та наукові роботи у напрямку оцінювання захисних показників 

якості спеціальних матеріалів комплекту захисного одягу рятувальників, а 

також поєднання метаболічних особливостей організму людини при 

виконанні завдань за призначенням в умовах низьких температур (на 

прикладі ліквідації НС в аміачно-холодильній установці). 

Комплект захисного одягу рятувальника (ГХЗО, ТЗОПЗП та білизна) 

створює людині штучно регульований мікроклімат, який знижує тепловтрати 

організму, що в подальшому забезпечує сприятливі умови для підтримання 

сталої температури тіла, або мінімізує ці втрати. 

Таким чином, захисний одяг, є бар’єрним середовищем, що ізолює 

організм людини від більш низьких температур (до –37 ºС) навколишнього 

середовища, зберігає тепловий баланс організму людини, зменшує зайву 

тепловіддачу. 

Створюваний газохімзахисним одягом пожежника мікроклімат за 

своїми параметрам значно відрізняється від клімату зовнішнього середовища 

і характеризується постійною або змінною в порівняно невеликих межах 

температурою, малою відносною вологістю  і слабким рухом повітря. 

Отже, для процесів теплообміну організму людини з зовнішнім 

середовищем та для забезпечення нормальної діяльності терморегуляції 

людини і пов’язаного з нею відчуття комфорту (18ºС) має комплект 

захисного одягу.  
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Як вказувалося, особливе  значення має комплект захисного одягу в 

умовах низьких температур і підвищеної швидкості руху повітря, останнє 

вкрай істотно впливає на охолодження організму [185]. 

На рис. 5.1 за спостереженнями В. І. Кузьміної та С. А. Клюгіна [179] 

представлені дані про ступінь охолодження організму людини при різній 

швидкості  повітря. Як видно на рис. 5.1, температура  поверхні шкіри при 

температурі повітря –10 °С і швидкості руху повітря  ν=6 м/с знижується 

майже до таких же величин, як при температурі повітря –25 °С, але при 

швидкості його руху до 1 м/сек. 

 

Рисунок 5.1 – Ступінь охолодження організму людини за різних швидкостей 

руху повітря 

 

А. С. Бартон, О. Ж. Едхолм [186] відзначають, що одяг не лише знижує 

«критичну температуру», нижче якої починається посилення обміну речовин. 

Важливе значення для безпеки рятувальника в умовах низьких температур 

має тривалість його перебування в цих умовах. Для достовірності 
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теоретичних результатів процес визначення часу захисту слід розділити на 

такі етапи: 

І етап – дослідження температурних показників навколишнього 

середовища за умов ліквідації НС з виливом (викидом) амоніаку в аміачно-

холодильній установці; 

ІІ етап – дослідження процесу теплопередачі через пакет захисного 

одягу з урахуванням медико-біологічних особливостей організму людини та 

динамічних навантажень; 

ІІІ етап – дослідження часу захисту рятувальника в комплекті 

захисного одягу з урахуванням медико-біологічних особливостей організму 

людини та динаміки навантажень. 

 

5.1. Вихідні показники промислових холодильних установок та 

середовища за умов розгерметизації трубопроводу 

За даними проведених аналітичних досліджень щодо причин аварій з 

викидом (виливом) амоніаку, бачимо, що вони виникають за умов:  

-  гідравлічного удару, який приводить до розгерметизації компресора 

з викидом амоніаку в машинний зал (13%);   

-  порушення герметичності трубопроводів та ємкості внаслідок 

зношення ресурсного еквіваленту (49%); 

-  порушення  цілісності деталей в компресорі і нещільності з’єднань 

(26%) 

- помилки оператора, т.зв. «людський фактор» (12%). 

Нормативно-правовими документами щодо виконання завдань за 

призначенням [187] визначено такі умови середовища ліквідації НС на 

хімічно-небезпечному об’єкті: 

– перед входом в приміщення температура навколишнього середовища 

+20
0
С; 

– температура середовища в приміщенні промислового холодильника 

при розгерметизації від –34
0
С, максимальна (від’ємна) –40

0
С; 
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– комплект захисного одягу рятувальників складається з  полімерного 

газохімзахисного одягу рятувальника ізольованого типу та теплозахисного 

одягу пожежника загального призначення; 

– загальна тоннажність амоніаку 50 т;  

– в аміачно-холодильній установці обертається 24,5 т рідкого 

амоніаку; 

– трубопровід з’єднання конденсаторного відділення з машинним 

залом має діаметр 150 мм;  

– тиск устаткування конденсаторного відділення 16кг/см
2
= 1,6МПа; 

– устаткування та трубопроводи конденсаторного відділення 

перебувають під тиском 16 кг/см
2
 = 1,6 МПа; 

– радіаторні апарати холодильної установки перебувають під тиском 

10 кг/см
2
 = 1 МПа; 

– характеристика холодоагенту (амоніаку):  

  маса 1л = 0,77 г;   

  густина (при 20ºС) 0,77 кг/м
2
; 

  питома вага при t 20ºС – 0,61 кг/л; 

  температура кипіння –33,4ºС (при тиску 101 кПа);  

  суміш пари амоніаку з повітрям при об’ємному їх вмісті від 15 

до 28% є вибухонебезпечною;  

– умови розгерметизації лінійного чи дренажного апарата: 

A = 0,3 об’ємна доля газової фази в ресивері; 

Mu =  17 молярна маса речовини 

Rг =     8,31 газова стала, Дж/К∙Моль  

V =     об’єм ресивера, 5 м
3
 

P0 =    95000 атмосферний тиск, Па 

P =     1600000 тиск в ресивері, Па 

Qж=  2,135 маса рідкої фази речовини (амоніаку) в ресивері, т 

Ср =  4600 теплоємність речовини, Дж/кг/С 
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5.2. Дослідження температурних показників навколишнього середовища 

за умов ліквідації НС з виливом (викидом) амоніаку в аміачно-

холодильній установці (АХУ) 

Для вивчення цих процесів робимо такі припущення: 

- процес руху газів є стаціонарний, тобто через довільний переріз 

циліндричного каналу за однакові проміжки часу протікає однакова маса 

амоніаку; 

- кожен параметр робочого тіла в довільній точці перерізу 

циліндричного каналу має однакове значення і воно не змінюється з часом; 

- силами тертя при русі амоніаку в трубопроводі знехтуємо. 

При русі робочого тіла вздовж циліндричного каналу відбувається 

зміна кінетичної енергії робочого тіла.  

Отже, якщо відношення тиску в камері промислового холодильника 

(середовища) рс  до тиску в резервуарі АХУ р1 задовольняє умови 
1р

рс  > βкр, 

то витік робочого газу з аварійного отвору відбувається з дозвуковою 

швидкістю. Тут βкр – відношення тисків аміакопроводу та холодильної 

камери, яке запишемо як: 
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1
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1
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р

р кр

кр  ,                                     (5.1) 

де  р2кр – величина критичного тиску на виході з місця розгерметизації, мПа. 

Розрахункове значення βкр для амоніаку становитиме 0,547, а k=1,29. 

Чисельне значення величина критичного тиску визначаємо за 

формулою: 

                       ,
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рр кр                                         (5.2) 

Визначаємо з якою температурою аміак надходить у приміщення  [6]:
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248 
 

а питомий об’єм:  

                                         ,

1

1
12

к

ср

р








                                                (5.4) 

де: Т1 – температура амоніаку в трубопроводі, К; р1 – тиск амоніаку в 

трубопроводі, Па; рс – тиск в приміщенні, куди витікає аміак, Па; к – покази 

адіабати і к = 1,29; Т2 – температура амоніаку з якою він потрапляє в 

приміщення, К; ν2 – питомий об’єм в холодильній установці, м
3
/кг; ν1 – 

питомий об’єм в апараті, м
3
/кг. 

Враховуючи, що 
m

V
V 1

1   і 
m

V
V 2

2  , отримаємо V2= V1, де V1 – об’єм 

амоніаку, який витікає з трубопроводу; V2 – об’єм амоніаку, який надходить в 

приміщення. 

                                                                         Va 

 

 

  

                                                                                                                  Vс 
 

Рисунок 5.2 – Схема заповнення об’єму холодильної камери: Va – об’єм 

амоніаку, який вивільняється з АХУ; Vс – об’єм пароподібної суміші, яка 

надходить в приміщення 

 

Визначаємо парціальний об’єм амоніаку при аварійному витіканні в 

промисловій холодильній камері, де V0 – об’єм приміщення холодильної 

установки; y  – парціальний об’єм амоніаку в приміщенні. 

Враховуємо, що який об’єм амоніаку надходить в приміщення, такий 

об’єм суміші газів з нього і виходить (рис. 5.2).           

                                                ,
0

dtV
V

y
dtVdy aa                                      (5.5) 
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де: dy – змінна парціального об’єму амоніаку за проміжок часу dt; Vadt – 

об’єм амоніаку, який надходить в приміщення за dt; dtV
V

y
a

0

 – об’єм амоніаку, 

який витікає з приміщення. 

Загальний розв’язок диференційного рівняння дорівнює сумі розв’язків 

однорідного і часткового значення і запишеться у вигляді:  

                                                      узаг=уодн+участ .                                              (5.6) 

Однорідне рівняння має вигляд   ;0
0

 y
V

V

dt

dy a ;
0

dt
V

V

y

dy a t
V

V
Cy a

0

lnln  . 

Сталу інтегрування визначаємо з початкової умови аварійної ситуації в 

приміщенні промислового холодильника з урахуванням парціального об’єму 

амоніаку, який змінюється з часом.  

Визначення зміни температури в приміщенні.  

Маса амоніаку в приміщенні ma= ρay  (ρa – питома маса амоніаку). Маса 

повітря mпов= ρпов(V0–y) (ρпов – питома маса повітря). 

             22222111 tttt повповааповповповааа тСтСтСтС   .                   (5.7) 

де: Cρa1 – питома масова теплоємність амоніаку при сталому тиску і 

температурі з якою він надходить у приміщення, Дж/кг∙С; ta – температура 

амоніаку з якою він надходить у приміщення, ºС; Cρпов1 – питома масова 

теплоємність повітря при сталому тиску з температурою в приміщенні на 

початку витікання, Дж/кг∙С; tпов – температура повітря в приміщенні до 

витікання амоніаку при сталому тиску, ºС; Cρa2 і Cρпов2 – питомі масові 

теплоємності при сталому тиску амоніаку і повітря з температурою суміші, 

Дж/кг∙С. 

Результати проведених розрахунків з урахуванням часу виконання 

завдань за призначенням та умов ліквідації надзвичайної ситуації з 

осадження пароподібної суміші амоніаку. Розрахунки мінімальної та 

максимальної температури в приміщенні, залежно від типів та об’єму 

промислових холодильних приміщень, наведено в табл. 5.1. 
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Таблиця 5.1 

Залежність зміни температур від об’єму холодильної камери  

 

Середньооб’ємні показники 

температури 

Об’єм холодильної 

камери, м
3 

150 500 1000 2000 

Мінімальна температура в холодильній   

камері – мінус 27ºС 
–47 –41,5 –33,3 –29,8 

Номінальна робоча температура в холодильній 

камері – мінус 34ºС 
–39,1 –36,2 –34,2 –33,9 

Максимально можлива температура в 

холодильній камері – мінус 40ºС 
–46 –44 –41,1 –40,6 

 

Результати теоретичних розрахунків показали, що ймовірний 

температурний режим в холодильній камері у випадку аварії з викидом 

(виливом) амоніаку може становити від –47ºС до –29,8ºС. Інтегровані 

результати залежності змін температур від об’єму при аварійному витіканні 

амоніаку зображено на рис. 5.3.   
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Рисунок 5.3 – Залежність зміни температури від об’єму холодильної камери 

при аварійному витоку (виливі) амоніаку: Tm – мінімальна температура; Th – 

номінальна температура; Tmax – максимально низька  температура 
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5.3. Дослідження процесу теплопередачі через пакет захисного одягу 

пожежника з урахуванням медико-біологічних особливостей його 

організму  та динамічних навантажень 

5.3.1. Загальні положення 

З попередніх даних, в загальному тепловому балансі захисту організму 

людини на частку конструкції захисного одягу (її силуету) припадає 20-35%.  

Таким чином, вирішальним елементом комплекту захисного одягу є 

структура його пакета, який використовує пожежник за умов виконання 

завдань за призначенням. 

Переміщення тепла в одязі, як в будь-якому середовищі, виникає тільки 

при різниці температур в окремих її ділянках. 

Наявність різниці температур в середовищі є необхідною умовою для 

виникнення явища теплопередачі (теплообміну). Переміщення тепла як 

всередині тіла, так і між тілами відбувається в напрямку нижчої температури 

– від нагрітого тіла до відносно холодного. 

Таким чином, теплообмінний процес розповсюдження тепла 

відбувається як всередині тіла – від більш нагрітих частинок до менш 

нагрітих, так і між тілами, що мають різну температуру [188-196]. 

За наявності різниці температур між повітрям під одягом і 

довколишнім повітрям (середовищем) виникає теплопередача крізь одяг 

назовні. Втрачене при цьому тепло зазвичай компенсується внутрішніми 

джерелами тепла організму людини, особливо при виконанні фізичного 

навантаження. 

Зважаючи на фізіологічні особливості теплообміну організму людини, 

розрізняють три види теплообміну: теплопередача, теплопровідність (або 

кондукційний), конвекція і випромінювання (або радіаційний). 

Теплопровідністю називається явище переносу теплової енергії шляхом 

безпосереднього контакту частин тіла або між дотичними тілами. Матеріали  

теплозахисного одягу є в основному не суцільними твердими тілами, а 

пористими (дисперсними) матеріалами, в порах яких є і інші види 
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теплопередачі; проте в практичних теплових розрахунках можна вважати, що 

в матеріалах одягу поширення тепла відбувається лише за законами 

теплопровідності, оскільки верхній газохімзахисний одяг рятувальника 

капсульного типу є герметичною капсулою між людиною та навколишнім 

середовищем. 

Конвекцією називається явище перенесення тепла шляхом 

переміщення  і перемішування частинок рідини чи газу. 

Таким чином, передача тепла конвекцією може бути тільки в рідкому і 

газоподібному середовищі, тобто в таких тілах, частини яких можуть 

відносно вільно переміщатися. Конвекція тепла завжди супроводжується 

теплопровідністю, оскільки під час руху рідини або газу неминучий контакт 

окремих часточок, що мають різну температуру. Спільні процеси конвекції і 

теплопровідності зазвичай називають конвективним теплообміном. 

Розрізняють два види конвекції: природну, при якій рух газу або рідини 

виникає і здійснюється внаслідок різниці температур, а отже, і різниці 

щільності середовища; і вимушену, при якій рух рідини або газу створений 

внаслідок механічного впливу (перемішування середовища, продування 

повітря вентилятором і ін.). У процесі теплопередачі в захисному одязі 

велике значення має як середовище, так і вимушена конвекція (внаслідок 

динаміки руху людини, обдування та інших факторів агресивного 

середовища). 

Ґрунтуючись на результатах відомих наукових досліджень з напрямку 

проектування захисного одягу різного призначення [197,198], а також 

враховуючи динамічні пози і рухи рятувальника під час виконання завдань за 

призначенням, визначено, що основним динамічним контактом є 

безпосередній контакт з поверхнею камери АХУ, при цьому пакет захисного 

одягу щільно прилягає до тіла людини з витісненням повітряного прошарку 

рис. 5.4. (позиція 2,7-11). 
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Рисунок 5.4 – Основні характерні динамічні пози та рухи 

під час ліквідації НС 

 

Конвективний теплообмін між поверхнею твердого тіла і потоком 

рідини або газу називається конвекційною тепловіддачею. 

Процес взаємного випромінювання і поглинання двох або декількох 

тіл, що мають різну температуру, є процесом теплообміну випромінюванням. 

Прості види теплообміну (кондукція, конвекція, радіація) у 

відокремленому вигляді практично майже не зустрічаються. Як правило, 

передача тепла здійснюється одночасно усіма трьома способами теплообміну 

або будь-якими двома з них. 

Таким чином, через пакет захисного одягу тепло передається головним 

чином теплопровідністю. Теплопередача конвекцією і випромінюванням 

відбувається в повітряних прошарках, а також на поверхні гахохімзахисного 

одягу, розділяючи його від зовнішнього повітря. 

Розглянемо процес проходження тепла від шкірного покриву людини 

через одяг (пакет) в навколишнє середовище з урахуванням проведених 

досліджень [181]. 
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Для математичного виразу цього процесу скористаємося двома 

основними законами поширення тепла – законом Фур'є про передачу тепла в 

твердому тілі, і узагальненим законом Ньютона про втрату тепла зовнішньою 

поверхнею твердого тіла в навколишнє середовище. 

Закон Фур’є застосовується до теплового потоку всередині захисного 

одягу, а закон Ньютона – до явищ, які відбуваються на межі між поверхнею 

одягу та зовнішнім середовищем. 

Як відомо, закон Фур’є говорить, що тепловий потік в будь-якому місці 

однорідного тіла зумовлюється формулою  




t
q


  ,                            (5.8) 

де q –  тепловий потік, тобто кількість тепла, передана за одиницю часу від 

ізотермічної поверхні, яка має температуру tt  , до ізотермічної поверхні, 

яка має температуру t;   – відстань між ізотермічними поверхнями;   – 

коефіцієнт теплопровідності. 

На рис. 5.5 наведено загальну схему зміни температури при 

теплопередачі через однорідний пакет матеріалу.  
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Рисунок 5.5 – Загальна схема зміни температур в однорідному 

матеріалі 
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Як зображено на рисунку 5.5, при різниці температур повітря з однієї й 

другої сторони шару матеріалу температурна лінія опускається від більш 

високої температури до більш низької, тобто від  Вt до  НВН ttt  . 

Температурна лінія, представлена на малюнку, також показує, що 

падіння температури в процесі теплопередачі через пакет матеріалу 

відбувається не тільки у товщі самого матеріалу, а й біля його поверхні, 

оскільки температура внутрішньої поверхні матеріалу В < Вt  і температура 

зовнішньої поверхні Н < Нt . 

Відповідно, процес теплопередачі пакета однорідного матеріалу 

складається з трьох окремих опорів: 

1) опір при переході тепла від внутрішнього шару матеріалу, який 

зазвичай називають опором теплопровідності  TR ; що супроводжується 

температурною різницею ВВt  ; 

2) опір при проходженні тепла через товщину шару матеріалу – 

термічний опір шару  ВНR ; процес супроводжується температурною 

різницею НВ   ; 

3) опір при переході тепла від зовнішньої поверхні шару матеріалу 

до зовнішнього шару повітря – опір теплопередачі  НR ; він викликає 

температурний перепад НН t . 

Таким чином, загальний опір шару теплопередачі матеріалу є сумою 

цих трьох опорів: 







11


В

НВНТЗАГ RRRR ,              (5.9) 

де: В  – коефіцієнт теплосприйняття, [Вт/(м
2
°С)];   – коефіцієнт 

тепловіддачі, [Вт/(м
2
°С)]. 

Значення TR  іноді поєднують спільною назвою – опір теплопереходу. 

Знаючи коефіцієнт тепловіддачі )(  і перепад температур між повітрям і 
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поверхнею ізоляційного шару  t , можна визначити загальну кількість тепла, 

яке проходить через шар матеріалу, згідно з формулою: 

 tFLQ   [Вт],                                  (5.10) 

де L – час. 

Значення коефіцієнта теплосприйняття для матеріалів захисного одягу 

не визначені. 

Передача тепла з поверхні шару матеріалу або віддача їй тепла 

здійснюється випромінюванням тепла та конвенцією з довколишнім 

повітрям. 

Таким чином, коефіцієнт теплопереходу може бути визначений як сума 

коефіцієнтів:  

КЛ   ,                                              (5.11) 

де: Л  – коефіцієнт тепловіддачі опроміненням; К  – коефіцієнт 

тепловіддачі конвекцією. 

Коефіцієнт передачі тепла опроміненням визначається, як вказувалось 

вище, за формулою (5.11): 
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де: С1 і С2 – коефіцієнти опромінення поверхонь; С0 – коефіцієнти 

опромінення абсолютно чорного тіла; 1t  і  2t  – температура поверхонь. 

З практики будівельної теплотехніки   для внутрішніх поверхонь 

огороджень визначають за такими формулами:  

при ВВt  < 5ºС 

 BBK t   08,03 ,                 (5.13) 

де ВВt   – різниця температур повітря і внутрішніх поверхонь огородження; 

при ВВt  > 5ºС 

4
BBK tb   ,                   (5.14) 
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де b  – коефіцієнт, який приймається рівним 2,75 для замкнутого середовища 

з сильною охолоджувальною системою (як у промислових холодильників). 

Для зовнішніх поверхонь огородження величину   визначаємо за 

формулою:  

 91,1656,0 25,331,6  еK ,                 (5.15) 

де: ν – швидкість вітру, м/с; е – основа натуральних логарифмів (е=2,78). 

Можливість для застосування цих формул для розрахунку 

теплопередачі через пакет одягу буде перевірена експериментально. 

На рис. 5.6 і 5.7 схематично представлений процес теплопередачі в 

твердому тілі. 
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Рисунок 5.6 – Схема передачі тепла 

в твердому тілі 

Рисунок 5.7 – Схема процесу 

тепловіддачі з поверхні твердого тіла 

 

До одягненого тіла людини застосовується рівняння класичного 

теплового потоку. Якщо знехтувати кривиною шару одягу, що для більшості 

поверхні тіла людини цілком припустимо, то загалом, відповідно до закону 

Фур’є, рівняння теплопередачі через плоску стіну запишемо у вигляді: 
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)( 21 ttКq  ,                    (5.16) 

де: q – тепловий потік, тобто кількість тепла, яка втрачається одиницею 

поверхні за одиницю часу; K – коефіцієнт теплопередачі, тобто величина 

теплового потоку, яку отримали б при різниці температур 1t  і  2t  рівній 1ºC;     

1t  – температура поверхні шкіри; 2t  – температура матеріалу верху захисного 

одягу в площині розділу її повітряного середовища. 

Процес теплопередачі від поверхні тіла SS
'
 через одяг у навколишнє 

середовище складається з двох частин, які доречно розділити: а) процес 

теплопередачі всередині одягу від SS' до ПП', при передачі температури в цей 

час від 1t  до 2t  та більше) процес передачі тепла від поверхні пп' до повітря 

(тепловіддача). 

 

5.3.2. Процес теплопередачі в пакеті матеріалів захисного одягу пожежника 

Варто відмітити, що структура комплекту захисного одягу пожежника 

для умов виконання завдань за призначенням з виливом (викидом) амоніаку 

ніколи не виконується з одного простого теплоізоляційного шару, який 

відокремлює тіло людини від зовнішнього агресивного оточення. Зазвичай 

комплект захисного одягу – це так званий «складний шар», у якому 

чергуються прості шари тканини і повітряні прошарки, які мають різну 

товщину δ', δ'', δ'''… δ
n
  і різну теплопровідність τ', τ'', τ'''… τ

n
 , як це 

схематично показано на рис. 5.8. 

Тому тепловий опір одягу дорівнює сумі опорів всіх його прошарків: 

 RRR  R
n
 . Кожен з цих опорів, в свою чергу, дорівнює: 

;'";;

























 RRR           (5.17) 

В цих формулах штрих означає належність даної величини ),,( R  до 

різних шарів пакета одягу. 

Сума опорів всіх шарів комплекту захисного одягу може бути замінена 

опором певного еквівалентного шару, і тоді вказана сума буде дорівнювати:  
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 RRRR
e

 R
n
            (5.18) 
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Рисунок 5.8 – Схема передачі тепла через складний шар матеріалу з 

урахуванням динаміки навантаження 

 

Під 
e

R  розуміється тепловий опір так званого однорідного шару, який 

при товщині   δ
n
 при тому тепловому потоці q , що 

проходить через, нього створює ту ж різницю температур  
21

tt  , як і 

розглянутий пакет одягу, шари якого мають опір  ,,, RRR  R
n
 . 

Формула для передавання тепла всередині одягу (пакета) набуде 

вигляду 

e
R

tt
q 21


 ,         (5.19) 

Величина коефіцієнта теплопровідності )(R в наведених вище формулах 

для захисного одягу є умовною і визначається формулою: 

e
R

tt
q 21


 ,         (5.19) 
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1

1






 ,          (5.20) 

Тому в теплотехніці величину коефіцієнта теплопровідності )(  часто 

називають еквівалентним коефіцієнтом теплопровідності )(
e
  і розуміють під 

цим теплопровідність такого умовного однорідного матеріалу, який створює 

ті ж умови для проходження тепла, тобто ту ж різницю температур  
21

tt   

при тому ж тепловому потоці )(q . 

Необхідно мати на увазі, що величина )(
e
 істотно відрізняється від 

власне теплопровідності. Під теплопровідністю зазвичай розуміють 

властивість речовини, яка не залежить ні від товщини, ні від форми 

виготовленого з неї тіла, тоді як )(
e
  залежить від товщини )(  і навіть від 

товщини окремих шарів. 

З огляду на, що теплоізоляційний ефект одягу (складного шару-пакета) 

залежить не тільки від товщини простих шарів, а й значною мірою від 

повітряних прошарків між окремими тканинами і шкірою, доцільно в зміст 

терміну «одяг» включити і ці повітряні прошарки і враховувати їх при 

практичних вимірах товщини одягу і розрахунку його теплового опору. 

Питання про вплив повітряних прошарків в пакетах одягу на його 

тепловий опір вивчене дуже мало. Відомо, що термічний опір шару матеріалу 

одягу прямо пропорційний його товщині, однак, як показують дослідження, 

для повітряного прошарку такої пропорційності не існує. У ряді випадків 

наявність повітряного прошарку не тільки не підвищує, а навпаки, зменшує 

опір теплопередачі огородження. 

Якщо в твердому матеріалі передача тепла відбувається 

теплопровідністю, то в повітряному прошарку, крім цього, передача тепла 

здійснюється конвекцією і випромінюванням. 

Таким чином, загальна кількість тепла Q [Вт], дорівнює: 

321
QQQQ  ,     (5.21) 
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де: Q1 – кількість тепла, переданого теплопровідністю; Q2 – кількість тепла, 

переданого конвекцією; Q3 – кількість тепла, переданого випромінюванням. 

Природна конвекція в повітряному прошарку виникає внаслідок 

різниці температур на його поверхнях. Повітря, нагріваючись від поверхні з 

більш високою температурою рухається в напрямку знизу вгору, а біля 

холодної поверхні охолоджується і рухається в напрямку згори вниз. Отже, в 

повітряному прошарку створюється постійна циркуляція повітря. В реальних 

умовах експлуатації захисного одягу конвективний теплообмін в 

повітряному прошарку збільшується внаслідок примусової конвекції і 

підпору зовнішнього холодного повітря з АХУ, викликаного динамічними 

рухами людини. Зі збільшенням товщини повітряного прошарку передача 

тепла конвекцією зростає. 

Теплозахисні властивості повітряного прошарку підвищуються в міру 

зниження її середньої температури. 

Досвід показує, що найбільш ефективними в теплотехнічному 

відношенні є прошарки малої товщини, тому кілька прошарків малої 

товщини ефективніші, ніж один шар великої товщини. Повітряний прошарок 

має бути замкнутим і не мати доступу до навколишнього середовища 

(повітря) оскільки це є умовою газохімзахисного одягу ізольованого типу. 

Вертикальні прошарки доцільно перегороджувати горизонтальними 

діафрагмами. Повітряні прошарки бажано розташовувати ближче до 

зовнішньої сторони, оскільки при цьому зменшується кількість тепла, 

переданого випромінюванням.  

В табл. 5.2, за даними К. Ф. Фокіна, представлені відомості про 

кількість тепла, що проходить через вертикальні повітряні прошарки при 

різниці температур на поверхні прошарку в 5°С. 

Як видно з даних табл. 5.2, збільшення товщини повітряних прошарків 

слабко впливає на зменшення кількості тепла, що проходить через прошарок. 

Головна частка в передачі тепла припадає на випромінювання (до 79%). 
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При визначенні теплового опору одягу завдяки повітряним прошаркам, 

необхідно враховувати, що )(  не є постійною величиною, а залежить від  

товщини прошарку, температури повітря в ньому, різниці температур на 

поверхнях прошарку і місця розташування його в одязі. 

Питання про вплив повітряних прошарків на теплозахисні властивості 

одягу в реальних умовах його експлуатації вимагає ретельного додаткового 

вивчення. 

Таблиця 5.2 

Дані про кількість тепла, що проходить через вертикальні повітряні 

прошарки 

Товщина 

прошарку, 

см 

Кількість 

тепла, 

Вт 

Кількість тепла,%, що припадає на 

частку 

Еквівалентний 

коефіцієнт 

теплопровідності,  

Вт/(м·K) 
теплопровідності конвекції 

випромі-

нювання 

1 30,8 38 2 60 0,062 

5 25,9 9 19 72 0,259 

10 24,8 5 20 75 0,495 

20 23,8 2 19 79 0,951 

 

5.3.3. Процес тепловіддачі з поверхні захисного одягу пожежника 

Як видно на рис. 5.8, в пакеті захисного одягу при переході від одного 

шару до іншого температура постійно знижується. 

На поверхні одягу і на лінії розділу одяг–повітря (ПП') умови 

тепловіддачі будуть істотно змінюватися. Температура на цій ділянці робить 

різкий стрибок. 

Узагальнений закон Ньютона говорить, що кількість тепла, яке 

втрачається за одиницю часу елементом зовнішньої поверхні в навколишнє 

середовище і розраховане на одиницю поверхні, є пропорційним різниці 

температур поверхні і середовища. Передача тепла (q) в цьому випадку буде 
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відбуватися пропорційно деякому коефіцієнту (α), що відповідає коефіцієнту 

тепловіддачі: 

 Bttq  2 ,         (5.22) 

де: t2 – температура поверхні одягу; α – коефіцієнт тепловіддачі; tB – 

температура зовнішнього середовища (повітря). 

Коефіцієнт тепловіддачі є складною величиною і залежить від 

фізичних властивостей, характеру і інтенсивності рухів навколишнього 

повітря, випромінювальної здатності зовнішньої поверхні одягу, температур 

та випромінювальних здатностей навколишніх твердих тіл та від 

розташування їх щодо розглянутої ділянки. Сукупність дії всіх цих факторів і 

охоплюється коефіцієнтом α. У найпростішому випадку, коли зовнішнє 

середовище (повітря, навколишні предмети) має всюди однакову 

температуру (tB), коефіцієнт α можна представити у вигляді суми двох 

доданків: 

Лкк   ,          (5.23) 

де: кк  – величина тепловіддачі, яка припадає на частку конвекції і кондукції; 

Л  – величина тепловіддачі, яка припадає на частку випромінювання. 

Число кк  залежить головним чином від властивостей і стану повітря, а 

також від форми і розмірів омиваного цим повітрям об'єкта. Очевидно, що 

кк  буде залежати від температури повітря, що оточує одяг, швидкості і 

характеру його руху. 

Число Л , залежить від випромінювання, і буде відображати обмін 

тепла між поверхнею одягу і твердими тілами довкола цієї поверхні. Таким 

чином, Л  залежить від випромінювальної здатності або радіаційної 

константи цієї поверхні одягу і радіаційних констант навколишніх твердих 

тіл. 

Дослідження показують, що чим інтенсивніша циркуляція повітряного 

середовища навколо досліджуваного одягу, тим більша теплопередача 
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конвекцією ( кк ). При інтенсивній циркуляції повітря (наприклад, при 

сильному вітрі)  Л  має незначну величину в порівнянні з кк , і навпаки, в 

«спокійному» повітрі кк  і Л приблизно однакові, тепловіддача внаслідок 

випромінювання збільшується. 

Тепловіддача промениста представлена у вигляді: 

 Л ,            (5.24) 

де:   – радіаційна константа зовнішньої поверхні одягу;   – функція 

температур одягу і навколишніх тіл. 

Таким чином,   залежить тільки від  t2 – температури поверхні одягу і  

tB  – температури навколишнього середовища (повітря). 

З огляду на те, що інтегральне випромінювання полімерних матеріалів 

(тканин) відповідає закону випромінювання сірих тіл, величину   

визначаємо за формулою: 

B

B

tt

TT






2

44

2 ,      (5.25) 

де: Btt 2  – знаки абсолютних температур,  16,273 BB tT  і 16,27322  tT  (якщо 

t – за шкалою Цельсія). 

Таким чином, 2t  і Т2 – температура захисного одягу відповідно в 

градусах Цельсія і Кельвіна; Вt  і ТВ – температура повітря і навколишніх тіл 

відповідно в градусах Цельсія і Кельвіна. 

З рівнянь 5.25 бачимо, що в процесі теплообміну тіла людини з 

навколишнім середовищем велику роль відіграє випромінювальна здатність 

зовнішньої поверхні одягу. 

Якщо тканини одягу будуть сірими тілами, то до них застосовний 

закон Стефана–Больцмана: 2ТЕ  . 

Зі сказаного вище бачимо, що тепловий опір зовнішнього шару одягу 

буде істотно відрізнятися від теплового опору самого пакета (шару) одягу. 
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Для відмінності від теплового опору пакета одягу, позначеного нами 

раніше як R, тепловий опір поверхні одягу позначимо через Rпов. Тоді:  



1
ПОВ R ,          (5.26) 

а тепловіддача (q), що здійснюється поверхнею одягу, тобто кількість 

калорій, що втрачається одиницею поверхні одягу в одиницю часу, 

дорівнюватиме 

ПОВ

2

R

tt
q B
          (5.27) 

 

5.3.4.  Теплове навантаження пакета захисного одягу пожежника 

Повне теплове навантаження, яке відповідає переходу тепла від 

поверхні шкіри людини (де температура становить t1) до навколишнього 

середовища (де температура становить tВ), називають сумарним тепловим 

навантаженням (Rсум):   

ПЄсум RRR  ,         (5.28) 

де: ЄR  – теплове навантаження пакета захисного одягу; ПR  – теплове 

навантаження поверхні газохімзахисного одягу. 

Очевидно, що сумарна тепловтрата або теплопередача крізь пакет буде 

дорівнювати: 

 BttKq  1 .        (5.29) 

У рівнянні (5.29) К – сумарний коефіцієнт тепловіддачі, що кількісно 

характеризується інтенсивністю теплообміну між поверхнею шкіри людини 

та зовнішнім середовищем через ізоляційні прошарки, які їх розділяють 

(пакет одягу): 

сумПЄ

11

1

1

RRR
K

Є













.          (5.30) 

Сумарний коефіцієнт теплопередачі більш детально характеризується 

тепловтратою через тканини, ніж коефіцієнт теплопровідності  . Величина, 
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обернена до K, є сумарним тепловим навантаженням пакета одягу (прошаку 

та поверхні зразка): 

К
R

1
сум  .       (5.31) 

Звідси сумарна теплопередача крізь пакет одягу становитиме: 

сум

1

R

tt
q B
 .          (5.32) 

Таким чином, раціональним методом випробовування теплозахисних 

показників якості захисного одягу рятувальників під час виконання завдань 

за призначенням в умовах низьких температур слід визнати такі методи, які 

дають можливість визначити безпосередньо сумR  і K, тобто величину 

теплопровідності в цілому. 

Нижче наведено формули розрахунку передачі тепла від поверхні 

шкіри людини через комплект захисного одягу до навколишнього 

середовища.  

Теплопередача в складному прошарку пакета (всередині): 

.;;

;; Є

Є

21

































RRR

RRRR
R

tt
q 

        (5.33) 

Теплообмін із зовнішнім середовищем: 

 2tq           (5.34) 

 

5.3.5. Математична модель температурних показників пакета захисного одягу 

пожежника-рятувальника 

Теоретичні дослідження показали, що одним з основних і мало 

досліджуваних показників якості є час захисної дії, або безпечний час 

експлуатації газохімзахисного одягу пожежників-рятувальників.  

Враховуючи вище наведені результати, можна стверджувати, що 

значення температури в конкретній точні (або на відстані, рис. 5.9) 

становитиме: 



267 
 

               

 

 

                                     r0        r1     r2 

 

тіло      навколишнє середовище 
 

Рисунок 5.9 – Схема розподілу  відстаней в пакеті одягу 

 

Рівняння теплопровідності для першого шару пакета становитиме:   
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          (5.35) 

Рівняння теплопровідності для другого шару пакета:    
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          (5.36) 

Початкові умови:  t1(r,0)=f1(r), (r0≤ r< r1) : t2(r,0)=f2(r), (r1< r≤ r2). 

Граничні умови:  
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Умови ідеального теплового контакту, враховуючи позиції 

рятувальників (рис. 5.4, позиція 2, 7 – 11): 

    ,, 1211 rtrt   і 
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dt

dR

dt rr 
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20  .   (5.38) 
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5.3.6. Метод наближеного теплового розрахунку захисного одягу пожежника-

рятувальників в умовах дії низьких температур 

Теплообмін між тілом людини і навколишнім середовищем через 

захисний одяг є досить складним процесом, що складається з ряду фізичних і 

фізіологічних явищ. 
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Застосовувані на сьогодні експериментальні методи оцінки 

теплозахисних властивостей одягу дуже громіздкі, трудомісткі, потребують 

точної і складної апаратури, численних натурних досліджень і часто не 

забезпечують достовірності отриманих результатів. Тому дослідники одягу 

давно роблять спроби створення аналітичних методів теплового розрахунку 

одягу (Бютнер, Бартон, Вітте, Кондратьєв, Будико, Йокл і ін.). 

Бютнер [188,189] запропонував розрахунок теплового балансу тіла 

людини за таким рівнянням: 

EAFBLSIFMQ  )( ,   (5.39) 

де: M – теплоутворення (теплопродукція), кВт Q – накопичення або втрата 

тепла, кВт; I – тепло, яке надходить з сонячної радіації (на 1
2
см шкіри, Дж);     

F – поверхня тіла, що опромінюється сонячними променями, 2м ;                    S 

– тепловтрати випромінюванням, 2/ мкДж ; L – тепловтрати кондукцією і 

конвекцією, кВт; A – тепловтрати, пов'язані з нагріванням повітря при 

диханні, кВт; B – тепловтрати випаровуванням з шкіри, 2/ мкДж ; E – 

тепловтрати випаровуванням в легенях, кВт. 

Н. К Вітте  для розрахунку теплообміну тіла людини з зовнішнім 

середовищем пропонує таку формулу: 

ELSMQ  ,     (5.40) 

де: Q – величина затриманого в організмі або втраченого тепла, кВт; М – 

величина теплопродукції; S – тепловіддача радіацією; L – тепловіддача 

конвекцією; E – тепловіддача випаровуванням. 

Аналіз запропонованих різними авторами [187–192] методів 

наближеного теплового розрахунку одягу показує, що найбільший 

практичний і теоретичний інтерес представляють методи, розроблені Г. М. 

Кондратьєвим і М. І. Будико. 

Нами розглянуто результати розрахунків Г. М. Кондратьєва, що 

проводить наближений тепловий розрахунок одягу, з урахуванням 

метаболізму організму людини з тепловим впливом на нього зовнішнього 
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середовища за умови, що одяг забезпечує організму відчуття комфорту 

(33 ºС). В нашому випадку враховуючи екстремальні умови виконання 

завдань за призначенням та у відповідності до результатів НДР [194], цей 

показник становитиме 24 ºС з урахуванням температури підкостюмного 

простору, що становить 18 ºС. За критерій комфорту прийнята середня 

температура шкіри. 

Теплозахисна здатність одягу і величина метаболізму кількісно 

характеризуються двома безрозмірними параметрами )( IіN . 

За цим методом теплового розрахунку одягу людський організм 

розглядається як термостатична система з внутрішнім джерелом тепла, а  

одяг – як тепловий бар'єр між поверхнею шкіри і зовнішнім середовищем, 

основне призначення якого зменшити теплові втрати людини. 

З точки зору фізики завдання підбору одягу і тканини нічим по суті не 

відрізняється від завдання теплоізоляції гарячих або холодних об’єктів 

(машин, трубопроводів і ін.). Однак людський організм як ізольована одягом 

система з внутрішнім джерелом тепла має і ряд суттєвих особливостей і 

відмінностей. 

У зв'язку з виділенням шкірним покривом людини випаровувань 

вологи і вуглекислоти, підкостюмний простір повинен систематично 

вентилюватися, що вносить серйозні ускладнення в процес теплоізоляції 

організму. 

Г. М. Кондратьєв розглядає енергетичний баланс людини з двох точок 

зору: як явища, що відбуваються всередині організму і як теплообмін між 

тілом і зовнішнім середовищем. 

Як відомо, складні біохімічні процеси (головним чином окислення 

тканин), які протікають всередині людського організму (метаболізм), є 

основним джерелом теплоутворення (теплопродукції). 

Загальну кількість енергії, що виділяється в результаті цих процесів, 

розраховану на одиницю часу, тобто потужність, автор позначає через М і 

виражає в теплових технічних одиницях, тобто в кілокалоріях на годину. 
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Найважливішими зовнішніми проявами діяльності живого організму є 

теплообмін через шкіру і одяг із зовнішнім середовищем, а також м’язова 

робота. 

Тепло втрачається в такій кількості (кВт): через поверхню шкіри, 

покриту одягом, – Q; не покриту одягом, – Q' і через слизові оболонки легень 

і дихальних шляхів – Е (за умови температурного режиму не вище 27ºС). 

Зовнішню механічну роботу позначимо L. 

Виходячи з матеріалістичних уявлень про живий організм, є підстави 

вважати, що до нього цілком застосовні закони фізики і хімії, зокрема 

перший і другий закони термодинаміки. В силу першого закону 

термодинаміки, тобто закону збереження енергії, в умовах сталої діяльності 

організму сума доданків (в даному випадку завжди позитивних) Q, Q
`
, Е, L, 

повинна дорівнювати енергії М, що утворюється всередині організму 

(теплопродукції). В результаті тепловий, баланс тіла людини виражаємо 

рівнянням: 

 + Е + LМ = Q + Q` ,      (5.41) 

Як було зазначено вище, відмінною рисою людського організму є 

наявність терморегуляційного апарату, який підтримується постійно і в дуже 

вузьких межах (нормально 36,5– 37,5°С). Сталість цієї температури t тісно 

пов'язана з постійністю середньої температури поверхні шкіри t1, що є 

надзвичайно важливим фактором. Слід зазначити, що якщо температура t має 

важливе значення для всіх біохімічних процесів всередині тіла, то рівнянням 

температури обумовлений процес теплообміну між тілом і зовнішнім 

середовищем. 

Відчуття людиною теплового комфорту одягу для конкретних умов 

праці та клімату буде забезпечене за умови підтримки температури t1 на 

певному рівні, який в середньому може бути прийнятий для шкіри, вкритої 

одягом, 24-33°С. Можна вважати, що цей середній рівень – основний 

критерій теплового комфорту – незначно коливається (залежно від М) і 

приблизно однаковий для всіх видів діяльності людини. 
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Рівняння в деяких випадках не цілком точно відображає теплову 

енергетику живого організму, оскільки іноді паралельно з тепловтратами в 

навколишнє середовище відбувається накопичення енергії у вигляді теплоти 

всередині організму (A) [161], що викликає деяке підвищення t. Якщо 

врахувати цю частку акумульованої всередині тіла енергії, то рівняння  

набуде вигляду: 

AL + Е М = Q + Q`  ,         (5.42) 

Однак величинами Q` і A, як незначними порівняно з Q, L, E, в 

наближеному розрахунку можна знехтувати, і в розрахунках можна 

використовувати рівняння: 

 EМ = Q + L  ,     (5.43) 

Величини E і L  становлять деякі частки від М: 

yMxM;  EL  ,      (5.44) 

де: х, у – правильні дроби, що показують тепло, яке втрачається в результаті 

зовнішньої механічної роботи (х) і при диханні (у). 

Дослідження фізіологів і гігієністів дають можливість приблизно 

оцінити величини  x і у для різних видів діяльності людини. 

Величини х (%): по Рубнеру – 27, по Атулеру – 20, по Бенедикту – 33. 

При тривалому навантаженні людини можна в середньому взяти 

показник х = 0,20; величину у в якості першого наближення, що дорівнює 

0,24. В кожному окремому випадку величини х і у можуть бути уточнені. Ці 

уточнення не змінюють принципів розрахунку. 

Таким чином, на основі фізіологічних і гігієнічних досліджень можна 

вважати відомими всі три величини: М, х, у – отже, отримати повну кількість 

тепла, яке проходить крізь одяг, тобто вважаючи, що х   0,20 і у   0,24, 

отримаємо: 

MQ 56,0 .       (5.45) 

Повна тепловіддача (Q) пов’язана з питомим тепловим потоком (q) 

виразимо рівнянням: 
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qSQ  ,     (5.46) 

де: S – поверхня шкіри людини, м
2
. 

Слід зазначити, що, так само як замість Q можна розглядати q, замість 

M часто розглядають величину 
S

M
кДж/м

2
·год, яка характеризується 

метаболізмом.  

Оскільки числове значення теплового потоку, який проходить крізь 

одяг, змінюється в доволі великому діапазоні, про що свідчать 

експериментальні дослідження [198], доцільно теплове навантаження одягу 

(q) зрівняти з початковим тепловим навантаженням (q0), відповідно до 

певного теплового стану організму, тобто певної величини метаболізму, та 

зовнішнього середовища  ,Bt  для конкретного захисного одягу. 

Враховуючи рівняння (5.46) для чисельного порівняння цього 

показника вводимо нову величину: 

0Q

Q
N       (5.47) 

Чим більше значення N, тим більше ми віддаляємось від нормальних 

умов метаболізму, тобто нам стає чимраз холодніше. Чисельне значення N 

назвемо показником теплового навантаження. 

Аналогічно, тепловий опір R кожного одягу в будь-яких умовах 

експлуатації доцільно порівняти з тепловим опором R0 за нормальних умов. 

Для цифрового значення вводимо нову величину І та назвемо її 

теплоізоляційною здатністю одягу: 

0R

R
І  .     (5.48) 

Надалі пов’язуючи величини N та І з температурою t1 поверхні шкіри 

людини та тепловою дією ззовні  tВ, а також врахувавши коефіцієнт 

тепловіддачі α від поверхні одягу П в навколишнє середовище відповідно, як 

визначено вище: 

П0

0

0

П

;
RR

t
q

RR

t
q









 ,        (5.49) 
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де: t  і t0  – величини різниці температури поверхні шкіри t1 та зовнішньої 

температури tВ в умовах нормального метаболізму.  

Розділивши перше рівняння (5.49) на друге, отримаємо на основі (5.48) 

та (5.47): 

N
t

t

IR

R

q

q












0

0

0

0

0
1

1




.     (5.50) 

Рішення цього рівняння відносно І , знаходимо: 



 11

1
1

00

0

0 








RN

t

t

R

I .     (5.51) 

 

5.4. Розробка методу  визначення часу захисту пожежника в умовах дії 

низьких температур з урахуванням енергетичного балансу його 

організму.  

Для отримання чисельних значень NRt ,,,, 000   проведемо уточнення, 

який стан організму рятувальника обрано за основу для порівняння його з 

умовами в яких він виконує завдання за призначенням. 

Згідно з аналітичними дослідженнями умов виконання завдань за 

призначенням при низьких температурах і в агресивному газовому 

середовищі та відповідно до [183], умови праці рятувальників відносяться до 

середніх та важких оскільки працювати необхідно в апаратах захисту органів 

дихання та зору. Температура стін, повітря, конструктивних елементів при 

аварійному стані в межах (–29,8) – (–47)°С. Приміщення вентилюється 

завдяки підпору амоніаку із швидкістю 0,1 м/с, відносна вологість – 30-40%. 

Середньостатистичні фізіологічні показники людини: ріст 1,75 м, вага 75 кг, 

сумарна площа поверхні шкіри людини 1,97 м
2
 [198]. 

Для захисту від небезпечних низькотемпературних факторів 

використовується комплект захисного одягу пожежника із геометричними та 

фізичними властивостями, які наведені в табл. 5.3. 
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Таблиця 5.3 

Геометричні і фізичні властивості шарів теплозахисного одягу 

Назва та призначення 

шару теплозахисного 

костюма 

Товщина, 

м 

Густина, 

кг/м
3
 

Тепло-

ємність, 

Дж/(кг∙с) 

Теплопро-

відність при 

20
0
С, Вт/(м∙с) 

Теплозахисний шар 

ARALITE 
0,00359 74,2 700 0,036 

Вологостійкий матеріал, 

неопрен 
0,00051 800 2000 0,012 

Верх (Nomex® IIIA 

Pajama Check® 

Crosstech®) 

0,00052 316,8 1300 0,047 

 

В якості захисту від агресивного хімічного середовища, рятувальники 

використовують газохімзахисний одяг. Для дослідження обрано структурні 

комплекти, які за проведеним опитуванням є на оснащенні в підрозділах 

ДСНС. Характеристики наведені в табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 

Структура спеціальних матеріалів для пакетів, що досліджуються 

Перелік контрольних показників 

текстильних матеріалів 

Структура пакетів 

Пакет 

1 

Пакет 

2 

Пакет 

3 

Пакет 

4 

Товщина матеріалів, м:  

δ 

0,075 0,02 0,09 0,046 

Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м · К), 

λ 

0,0329 0,0457 0,0781 0,556 

Сумарний тепловий опір, м
2 
· К/Вт, 

Rсу 

0,2033 0,2760 0,5101 0,4193 
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Праця професійного пожежника-рятувальника відноситься до 

найважчих професій оскільки потребує значних затрат енергетичного 

балансу. Відповідно до результатів численних досліджень, добова 

енергетична витрата у людей з важким фізичним навантаженням              

(при 7-годинній інтенсивності) становить М= 18842 кДж. 

На рисунку 5.10 зображено залежність витрати енергетичного балансу 

від часу виконання фізичного навантаження. 
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Рисунок 5.10 – Залежність витрати енергетичного балансу від часу 

виконання фізичного навантаження 

 

Цей показник відноситься до коефіцієнта метаболізму людини. Для 

суб’єктів з нормальним фізичним станом 58
серS

М
 кДж ·м

2
/год, при цьому 

число тепловтрат через дихання, становить 24 % метаболізму, тобто у = 0,24. 

Тепловтрати від зовнішньої фізичної роботи становлять 20 %, тобто х = 0,20. 

Середній показник теплового комфорту людини від 26 до 33 °С. При 

зниженні температурних показників шкіри людини нижче 26 °С 
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розпочинається процес переохолодження, а при підвищенні температури 

вище 33 °С відбувається процес накопичення тепла та збільшення 

інтенсивності потовиділення. Тепловий опір повітря за таких умов 

становитиме 14,00 ПR , тобто, згідно з (5.31): 

32,80   Вт/(м
2
 · К)       (5.52) 

Відповідно знаходимо R0 враховуючи, що через одяг відбувається 

тепловтрата 58 кДж ·м
2
/год, з урахуванням 24 % при видиханні та 20 % на 

фізичну працю (58 - 0,44 · 58 = 32,5). За формулою (5.10): 

0

0
00

q

t
RR П


 ,            (5.53) 

отримаємо за умови середньої температури шкіри людини t1= 33°С: 

322,214,0
5,32

473333
0 


R

 

[м
2 
·К/Вт], 

за умови середньої температури шкіри людини t1=26°С: 

106,214,0
5,32

472626
0 


R

 

[м
2 
· К/Вт] . 

Тепер проведемо розрахунок за умови мінімального температурного 

впливу в промисловій камері холодильної установки – (–29,8) °С: 

792,114,0
5,32

8,293333
0 


R

 

[м
2 
·К /Вт], 

за умови середньої температури шкіри людини t1 = 26 °С: 

577,114.0
5,32

8,292626
0 


R

 

[м
2 
· К/Вт]. 

Враховуючи неминучу похибку, під значенням R0 слід приймати 

числовий показник в межах 1,7÷2,4 м
2 
·К/Вт при температурі комфорту 33°С, 

а також 1,5÷2,2 м
2 

·К/Вт при температурі комфорту 26°С. Отже для 

забезпечення надійного захисту рятувальників, за умов ймовірних 

температурних режимів під час ліквідації наслідків НС з викидом (виливом) 

амоніаку, комплект його захисного одягу повинен відповідати сумарному 
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тепловому опору з показником від 1,5÷2,4 м
2
·К/Вт, що забезпечить 

досягнення температури комфорту до переохолодження поверхні шкіри 

людини та до ймовірного ергономічного перенавантаження. 

Викладені в 5-му розділі положення фактично відповідають процесу 

метаболізму, тобто такому стану організму, коли поглинутий кисень та 

енергетичний баланс використовується лише для нормалізації життєво 

важливих органів та терморегуляції, тобто відбувається мінімальне 

тепловиділення. 

Таким чином, коефіцієнти при 
N

t
та при α в правій частині формули 

(5.51) отримують певне числове значення за умов температури шкіри 33°С та 

температур впливу tв= –29,8°С та tв= –47°С (при 56,0
1

0


R

): 

015,0
4733

56,032,8

1
1

1
1

0

00 










t

R
, 

при t1 = –29,8 °С: 

02,0
8,2933

56,032,8

1
1

1
1

0

00 










t

R
. 

Формула (5.51) набуде вигляду: 



56,0
015,0 1 




N

tt
I в

.                 (5.54) 

Таким чином, це рівняння поєднує показник теплоізоляційної здатності 

захисного одягу метаболізмом за визначених зовнішніх умов, тобто при 

даних  та вt . Однак формула (5.54), не доводить, що одяг забезпечить 

тепловий комфорт. Тепловий комфорт буде забезпечений лише таким 

комплектом захисного одягу, показник якого відповідатиме значенню t1= 

33°С. 

Тоді формула (5.54) набуде вигляду: 
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56,033
015,0 




N

t
I в

.         (5.54) 

Враховуючи результати теоретичних положень, на основі рівняння 

(5.54) побудуємо метод наближеного розрахунку теплового балансу 

захисного одягу пожежника-рятувальника, придатного для даного виду 

діяльності та конкретних умовах. 

Таким чином, величина М визначається видом діяльності (динаміки 

фізичного навантаження людини) і ця величина може бути отримана за 

допомогою літературних джерел. 

Фізіологи можуть визначати значення коефіцієнтів х і у, які 

розраховуємо за формулами  yxMQ  1  та (5.47), що відповідає показнику 

теплового навантаження одягу N, тобто спрямованого теплового потоку 

через одяг у зовнішнє середовище, вираженого в частці нормального 

теплового потоку: 

 

0

1

Q

yxM
N


 ,          (5.55) 

Для суб’єктів з нормальним фізичним станом (вага 75 кг, ріст 175 см, 

площа поверхні шкіри S=1,97 м
2
) повна величина нормального метаболізму 

дорівнює: 

26,11497,158
сер

S
S

M
 кДж/год, 

де Sсер  – середнє значення площі поверхні тіла людини,  ≈1,8 м
2
.  

Крізь одяг проходить тепло, що дорівнює 8726,11476,00 Q  кДж/год. 

Таким чином розрахуємо чисельне значення формули (5.55): 

.
100

65,0
86

56,0 MM
N 


         (5.56) 

Визначаючи значення М за допомогою (5.55) та (5.56) знаходимо 

значення N. 

Для розрахунків обставин умов виконання робіт нам відомі значення 

 та вt . Відповідно, із рівняння (5.54) визначаємо значення І. За відомого 
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значення І, розраховуємо необхідний показник теплового опору R з формули 

(5.48) або з формули: 











IR

IR

2,2

4,2

26

33

 .         (5.57) 

Враховуючи отримані результати, рівняння (5.54) надає можливість 

визначити оптимальну температуру комфорту та її відповідність за умов 

виконання завдань за призначенням із урахуванням метаболізму людини. 

Для визначення  М рівняння (5.54), при значенні  = 8,32 (згідно з 

результатами (5.52)) за конкретних умов виконання завдань за призначенням 

в замкнутому просторі, та при низьких температурах і важкому спорядженні, 

отримаємо:  

067,0

100
65,0

33
015,0

32,8

56,0

100
65,0

33
015,0 

























M

t

M

t
I вв

      (5.58) 

Враховуючи залежність витрати енергетичного балансу (рис. 5.10), за 

відомих значень температури впливу та температури комфорту, а також за 

умови, що комплект захисного одягу пожежника-рятувальника відповідатиме 

експлуатаційним вимогам з показником R0 в діапазоні 1,8÷2,7 

м
2
·год·град/ккал, на рис. 5.11 наведено умови проведених розрахунків для 

визначення часу захисної дії комплекту одягу. 

Умови проведення розрахунків груповані як за температурою дії, так і 

за температурою комфорту тіла людини. Враховуючи, що значення І повинно 

бути наближеним до значення І=1, та N=1, що відповідає комфортності 

експлуатаційним вимогам за конкретних умов.  

Перша група розрахунків базується на температурі дії 47в t ºС та 

8,29в t ºС, а значення температури поверхні шкіри 1t 33 ºС. Із рівняння 

(5.58) визначаємо М. Для визначення безпечного часу приймаємо умови 

середнього, важкого та екстремального фізичних навантажень, що 

відповідають значенням 1256, 1674 та 2512 кДж/год відповідно. Результати 

наведено в таблиці 5.5. 
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а) 

 

б) 

 

в) г) 

Рисунок 5.10 – Графічне зображення температурних умов для визначення 

часу захисту комплекту захисного одягу рятувальників: І – газохімзахисний 

одяг рятувальника, ІІ – захисний одяг пожежника загального призначення 

 

Аналізуючи отримані результати за допомогою наближеного методу 

теплового енергетичного балансу, отримані часові показники надають 

можливість вивести залежність часу захисту пожежника- рятувальника при 
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ліквідації НС в умовах дії низьких температур з урахуванням фізичного 

навантаження рис. 5.11. 

 

 

–10 

–20 

–30 

–40 

–50 

  5   10  15   20  25   30   τзах, хв 

  tв, °C 

– 47 

– 29,8 

  

Рисунок 5.11 – Схема залежності температури середовища (tв) та часу 

захисної дії (τзах) комплекту захисного одягу пожежника-рятувальника  з 

урахуваннями теплового енергетичного балансу людини (М) 

 

Враховуючи результати теоретичних досліджень слід зауважити, що 

цей метод розрахунку енергетичного балансу є приблизним, оскільки для 

визначення часу перебування пожежника-рятувальника в умовах дії низьких 

температур не враховано агресивне середовище та процес дифузії амоніаку. 

Але слід зауважити, що на сьогодні такі розрахунки є занадто 

багатофакторними, а розроблений метод вирішує проблему із спрощеними 

показниками, що дає можливість використовувати розрахунок при 

проектуванні захисного одягу та надання інформації виробником про час 

захисту рятувальників. 
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Таблиця 5.5 

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, 

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 

 

5.5. Експериментальні дослідження безпечного часу експлуатації 

захисного одягу в умовах дії низьких температур 

Оскільки відсутня нормативно-технічна основа досліджень показників 

якості газохімзахисного одягу пожежника-рятувальника за умов дії низьких 

(до -40ºС), то для наукового обґрунтування ефективності їх застосування та 

безпечного часу експлуатації, в рамках виконання науково-дослідної роботи, 

розроблено та запропоновано методику експериментальних досліджень, 
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принцип якої полягає у визначенні досягнення граничної  температури 

(18ºС), що відповідає медико-біологічним показникам температури комфорту 

людини, в підкостюмному просторі. Спосіб визначення реалізований за 

допомогою розробленого комплексу термоперетворювачів малої інерційності 

та приладу ПВІ-111А, який розміщується в підкостюмному просторі [199]. 

Дослідження проводились в приміщеннях промислових холодильних 

установок ТОВ «Лімо» м. Львів. Обрано сертифіковані в Україні комплекти  

захисного одягу пожежників-рятувальників, які використовуються при 

виконанні завдань за призначення в умовах низьких температур: 

ізолювальний захисний костюм №1, ізолювальний захисний костюм №2 – 

Україна; Vautex SL-S фірми MSA AUER – Німечина; Trellchem SUPER– 

Швеція. Температура у камері випробовування становила від  –36,1 ºС         

до –41,6 ºС. 

 

5.5.1. Характеристика спеціальних матеріалів, які формують комплект 

захисного одягу 

Комплект захисного одягу рятувальника (ГХЗО, ТЗОПЗП та білизна) 

створює для людини штучно регульований мікроклімат, який знижує або 

мінімізує тепловтрати організму, чим забезпечує сприятливі умови для 

підтримання сталої температури тіла. 

Таким чином, захисний одяг, будучи бар’єрним середовищем, що 

ізолює організм людини від більш низьких температур навколишнього 

середовища, підтримує тепловий баланс організму людини, зменшує зайву 

тепловіддачу. Отже, для процесів теплообміну організму людини з зовнішнім 

середовищем та для забезпечення нормальної діяльності терморегуляції 

людини і пов’язаного з нею відчуття комфорту (18ºС) має значення комплект 

захисного одягу.  

Для дослідження обрані сучасні матеріали, які компонують пакет 

ЗОПЗП і які сертифіковані в Україні та з урахуванням результатів досліджень 

[200]. Матеріали відрізняються один від одного своїм сировинним складом, 
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товщиною, поверхневою густиною та іншими фізико-механічними 

властивостями. Структуру досліджуваних пакетів матеріалів захисного одягу 

наведено в таблиці 5.6. 

Один з найбільш використовуваних ЗОПЗП формується із матеріалу 

верху та теплоізоляційного прошарку, виготовленого з синтетичних 

матеріалів поліамідних волокон Kevlar, Nomex (з арамідих і дикарбованих 

кислот). 

Таблиця 5.6 

Структура пакетів матеріалів захисного одягу 

 

Фізико-механічні характеристики пакетів матеріалів ЗОПЗП, 

запропонованих для проведення експериментальних досліджень, визначались 

за стандартними методиками (табл. 5.7). 

Для обраних матеріалів в літературних джерелах наведені показники 

теплофізичних характеристик, отримані при нормальній (20ºС) температурі. 

Отримані результати перевіримо за допомогою даних, які визначено за 

допомогою розробленого удосконаленого приладу ОКЗВ-КД2 [201], оскільки 

умови означеності теплофізичних характеристик обраних матеріалів 

змінюються залежно від температури. Для виконання розрахунку 

температури на виворотній стороні пакета матеріалів ЗІЗ за допомогою 

моделі, яка представлена в другому розділі, застосовані необхідні відомості 

про залежність показників теплофізичних характеристик від температури. 

Спеціальний 

матеріал 

Маркування 

матеріалу 
Опис матеріалу 

Матеріал верху А1 НОМЕКС Ламінат 21 г 

Вологотривкий 

матеріал 
В1 Мембрана ГОРТЕКС 

Теплоізоляційний 

матеріал 
С1 

Перероблені арамідні волокна/пряжа 

метаарамідна 
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Таблиця 5.7 

Характеристики фізико-механічних властивостей досліджуваних матеріалів 

Опис матеріалу 

Т
о
в
щ

и
н

а,
 м

м
 

П
о
в
ер

х
н

ев
а 

гу
ст

и
н

а,
 г

/м
3
 

Матеріал верху 

НОМЕКС Ламінат 21 г 2,60 310 

Вологотривкий матеріал 

Мембрана ГОРТЕКС. Файа-лайнер 21 г Лам. 0,12 160 

Теплоізоляційний 

Перероблені арамідні волокна/пряжа мета-

арамідна 
2,59 89 

 

5.5.2. Характеристика спеціальних матеріалів, які формують газохімзахисний 

одяг пожежника-рятувальника 

Для досліджень було використано зразки матеріалів: 

-  “ІЗК-1” (Україна) – зразок №1; 

- “Дрегер” (Германія) – зразок №2; 

- “Треллеборг” (Швеція) – зразок №3; 

- “ІЗК-2” (Україна) – зразок №4.  

В якості матеріалів вітчизняного виробництва були рекомендовані ті, 

що на даний час використовуються для виготовлення виробів спеціального 

призначення. 

Для практичної перевірки запропонованої математичної моделі, ми 

провели теоретичні розрахунки двох кріозахисних пакетів, кожний із яких 

складається із трьох шарів: ГХЗО, матеріалу верху ЗОПЗП, утеплювача і 

матеріалу підкладки. Матеріали, які входять до структури пакетів, 

відрізняються як за геометричним (товщина), так і теплофізичними 

характеристиками (коефіцієнт теплопровідності λ). Використовуючи вихідні 
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дані (T1=18ºC; T5= -40ºC), ми розрахували значення густини теплового потоку 

q, якої для пакета №1 відповідає 263,3 Вт/м
2
 , а для пакета №2 193,2 Вт/м

2
 

(табл. 5.8).  

Таблиця 5.8 

Кріозахисних властивості пакетів в залежності від теплофізичних і 

геометричних показників їх складових 

Перелік контролюючих 

показників текстильних 

матеріалів 

Структура пакетів 

Пакет 1 Пакет 2 

верхній 

шар 

утеплю-

вач 

підклад-

ковий 

верхній 

шар 

утеплю-

вач 

підклад-

ковий 

Товщина матеріалів, м: 

х1 

х2 

х3 

 

0,0015 

- 

- 

 

- 

0,0057 

- 

 

- 

- 

0,00035 

 

0,0022 

- 

- 

 

- 

0,0102 

- 

 

- 

- 

0,0008 

Коефіцієнт тепло про-

відності Вт/м·
0
К: 

λ1 

λ 2 

λ 3 

 

 

0,028 

- 

- 

 

 

- 

0,034 

- 

 

 

- 

- 

0,023 

 

 

0,039 

- 

- 

 

 

- 

0,042 

- 

 

 

- 

- 

0,037 

Густина теплового 

потоку q, Вт/м
2 

262,3 192,3 

Температура, °С: 

Т2 

Т3 

 

+ 16,4 

– 37,6 

 

+ 23,0 

– 35,2 

Тепловий опір, м
2
·

0
К/Вт: 

R1 

R2 

 

0,2364 

- 

 

- 

0,3209 

Коефіцієнт 

теплопередачі, Вт/м
2
·

0
К : 

К1 

К2 

 

 

4,23 

- 

 

 

- 

3,12 
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5.5.3. Розробка методики проведення полігонних випробувань комплекту 

захисного одягу 

Для досліджень прийнято залучити 6 волонтерів, різних за тілобудовою 

та вагою. Їх розділили на дві групи по три волонтери в кожній: 1-у групу 

волонтерів піддавали впливу середнього навантаження, 2-гу – важкого 

навантаження. Експеримент проводили за алгоритмічним порядком: 

1. Волонтер групи №1 

–    5 хв відпочинок перед випробовуванням 

– 10 хв робота на біговій доріжці при середньому навантаженні 

– 5 хв відпочинок після випробовування не знімаючи захисного одягу 

– 10 хв робота на біговій доріжці при середньому навантаженні 

– 5 хв відпочинок після випробовування не знімаючи захисного одягу 

Вимірювання: 

– температури навколишнього середовища (Т1, Сº); 

– температури шкіри волонтера в районі грудей (Т2, Сº); 

– температури під костюмом у визначених місцях (Т3 – Т8, Сº); 

– середньооб’ємна температура (Ť, Сº) 

Загальний термін проведення випробовування до 35 хв, або до 

досягнення температурою в підкостюмному просторі значення 18, Сº. 

Аналогічний експеримент був проведений ще з 2-ма волонтерами 2-ї 

групи. Загальний термін проведення випробування – до 35 хв. 

2. Волонтер групи №2 

–    5 хв відпочинок перед випробовуванням 

– 10 хв робота на тренажері «степпер» при важкому навантаженні 

– 5 хв відпочинок після випробовування не знімаючи захисного одягу 

– 10 хв робота на тренажері «степпер» при важкому навантаженні 

– 5 хв відпочинок після випробовування не знімаючи захисного одягу 

Вимірювання: 

– температури навколишнього середовища (Т1, Сº); 

– температури шкіри волонтера в районі грудей (Т2, Сº); 
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– температури під костюмом у визначених місцях (Т3 – Т8, Сº); 

– середньооб’ємна температура (Ť, Сº) 

 

5.5.4. Визначення середньооб’ємної температури випробувальної камери 

Визначення середньооб’ємної температури проводимо за результатами 

замірів з контрольних точок які розміщені в морозильній камері 

промислового холодильника та визначаємо за формулою: 
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де: iT – середнє значення температури по координатах z. За результатами 

температур будуємо графік  xfT i  . При побудові графіка враховуємо 

лінійну інтерполяцію. 

Наступним етапом є визначення середньої температури за 

горизонтальним значенням координат (січенням) за формулою: 
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де: iT - середнє значення температури по координатах x, відповідній і-й 

координаті х. 

 

5.5.5. Результат експериментальних досліджень 

Результатом досліджень є визначення динаміки температури 

підкостюмного простору з часом досягнення граничної температури 

відповідно до розробленої методики (рис.5.12–5.15). 
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Рисунок 5.12  – Графік залежності температури підкостюмного простору в 

ГХЗО «Vautex» від часу перебування пожежника в умовах дії низької 

температури до –40°С 

 

 

Рисунок 5.13 – Графік залежності температури підкостюмного простору в 

ГХЗО «Trellchem» від часу перебування пожежника в умовах дії низької 

температури до –40°С 
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Рисунок 5.14 – Графік залежності температури підкостюмного простору в 

ГХЗО «ІЗК №2» від часу перебування пожежника в умовах дії низької 

температури до –40°С 

 

ї 

Рисунок 5.15 – Графік залежності температури підкостюмного простору в 

ГХЗО «ІЗК-1»від часу перебування пожежника в умовах дії низької 

температури до –40°С 
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Результатами досліджень встановлено, що костюм вітчизняного 

виробництва ІЗК №1 не забезпечує надійного захисту рятувальника в умовах 

дії низьких температур і становить 17,3 хв. Натомість ефективним ГХЗО 

визначено Vautex SL-S Німечина, де час захисту рятувальника становить 

37,8 хв, ІЗК №2 – 28,7 хв,  Trellchem SUPER – 31,5 відповідно.  

Вперше, на підставі  результатів теоретичних положень встановлено 

залежності температури середовища (tв) та часу захисної дії (τзах) комплекту 

захисного одягу пожежника з урахуваннями теплового енергетичного 

балансу людини (М=2512,1674,1256), їх часовий еквівалент відповідає 

11,5÷31,5 хв [257]. При визначенні відносної похибки між отриманими 

результатами теоретичних розрахунків відносна похибка (Δτзах) не 

перевищує 10%, що свідчить про об’єктивність теоретичних положень з 

експериментальними. 

 

Висновки до розділу 

1. На підставі результатів досліджень температурних показників 

навколишнього середовища за умов ліквідації НС з виливом (викидом) 

амоніаку в аміачно-холодильній установці встановлено, що температура в 

приміщенні (tв) залежно від об’єму відповідає діапазону (–47)÷(–29,8) °С; 

2. Вперше встановлено, що для забезпечення надійного захисту 

пожежника, за умов ймовірних температурних режимів під час ліквідації 

наслідків НС з викидом (виливом) амоніаку, комплект його захисного одягу 

повинен забезпечувати сумарний тепловий опір з показником від 

Rсум=1,5÷2,4 м
2 

·К/Вт, що забезпечить досягнення температури комфорту до 

переохолодження поверхні шкіри (26°С) та до ймовірного ергономічного 

перенавантаження за температури (33°С). 

3. Дослідженням встановлено, що враховуючи особливості процесу 

теплопередачі через пакет захисного одягу з урахуванням медико-

біологічних особливостей організму людини та динамічних навантажень,  

такі роботи відносяться до групи середнього та високого фізичного 
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навантаження, оскільки потребують використання апаратів на стиснутому 

повітрі. Вперше 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. 

4. Вперше, проведеними теоретичними дослідженнями часу захисту 

пожежника в комплекті захисного одягу з урахуванням медико-біологічних 

особливостей організму людини та динаміки навантажень, визначено 

часовий показник для умов виконання завдань за призначенням, який 

відповідає наближеному методу енергетичного балансу людини та становить: 

за умов середнього навантаження – 23÷31,6 хв, важкого – 17,25÷23,7 хв та 

екстремального – 11,5÷15,8 хв. Числові значення відповідають 

загальноприйнятому положенню, що при збільшенні фізичного 

навантаження зменшується безпечний час перебування в таких умовах. Це 

зумовлене великою тепловтратою організму людини. 
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РОЗДІЛ 6 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА 

ТРАВМУВАНЬ ПОЖЕЖНИКА НА ПІДСТАВІ ОЦІНЮВАННЯ 

НАДІЙНОСТІ ЙОГО ЗАХИСТУ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 

ПРАЦІ 

 

6.1. Дослідження залежності захворюваності та втрати працездатності 

пожежника від умов праці та ступеня його захисту  

Оцінюючи захворюваність з тимчасовою втратою працездатності ми 

встановили, що, незважаючи на невисокі рівні захворюваності в цілому, що 

можна пояснити високими критеріями відбору осіб для цих професій, 

спостерігаються певні відмінності в показниках працевтрат у груп з більш 

високою зайнятістю, тобто пожежників і водіїв ПА, у яких виїзди по тривозі 

займають до 14,6% часу робочої зміни. 

Оскільки за даними поглибленого медичного огляду встановлено, що 

найбільш поширеними захворюваннями у пожежників виявилися хвороби 

системи кровообігу, хвороби органів дихання та органів травлення, 

проведено розрахунок індексу профзахворювань, для цих нозологічних форм, 

виходячи, з категорій ризику і важкості захворювань [202]. Показано, що 

ризик розвитку професійної патології дуже малий. 

Найбільш поширеними захворюваннями у водіїв ПА виявилися 

хвороби органів травлення. Друге і третє місця за частотою розповсюдження 

займають хвороби органів дихання та шкіри, на четвертому і п'ятому    

місцях – хвороби кістково-м'язової системи, і системи  кровообігу. Як і у 

пожежників, у водіїв ПА спостерігається низький індекс профзахворювань 

ІПЗ. 

У той же час слід мати на увазі, що для осіб цих професій професійна 

захворюваність практично не реєструється і тому неможливо точно 

обчислити індекс профзахворювань. 



294 
 

Таким чином, при оцінці професійного ризику спостерігається 

невідповідність між показником екстремальних умов праці співробітників 

пожежно-рятувальної служби під час ліквідації пожеж, невисокими рівнями 

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та низьким індексом 

профзахворювань [202]. Професійний ризик в екстремальних ситуаціях у цій 

категорії, залежно від класу умов праці варіює від високого до надвисокого 

роздільного, властивого цій професії. У той же час за показником індексу 

профзахворювань ризик відноситься до категорії помірного. 

Слід також врахувати, що в структурі зайнятості співробітників 

пожежно-рятувальної служби, безпосередньо виконання завдань в 

екстремальних умовах займає від 0,3 до 4,6% часу робочої зміни. Решту часу 

умови праці пожежників і водіїв ПА відносяться до 2 класу (допустимі) і 

відповідно ризик або відсутній, або дуже малий. Разом з тим слід врахувати і 

той факт, що ризикові ситуації в роботі співробітників пожежно-рятувальної 

служби і працівників інженерно-інспекторського складу можуть виникати в 

будь-який момент їхньої трудової діяльності. 

Оскільки, як уже було згадано вище, професійна захворюваність у 

пожежників і водіїв ПА практично не реєструється, а також у зв'язку з тим, 

що останнім часом все більше уваги приділяється обгрунтуванню виробничо-

обумовленої захворюваності, було проведено розрахунок відносного ризику і 

його етіологічної частки. 

У досліджуваних нами групах, умови праці співробітників пожежно-

рятувальної служби і працівників інженерно-інспекторського складу 

(контрольна група), відрізняються тим, що останні не зазнають впливу 

факторів, які виникають безпосередньо в зоні дії НШФ пожежі. Як було 

сказано вище, умови праці працівників інженерно-інспекторського складу 

відрізняються більш низькою зайнятістю в екстремальних умовах, 

перевищення ГДК хімічних речовин, впливові яких вони піддаються, 

спостерігається вкрай рідко.  
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За даними середніх концентрацій шкідливих хімічних речовин, які 

реєструються на робочих місцях пожежників при найчастіших пожежах, 

представлена оціночна шкала на основі методики, яку запропонувала 

Бушуєва К. А. [203]. Ця методика була модифікована з врахуванням 

розрахункової експозиції впливу та був розрахований коефіцієнт 

забруднення повітря робочої зони з врахуванням часу ліквідації 

представлених типів пожеж. За шкалою, яку запропонувала Бушуєва К. А., 

небезпечна дія на організм людини відповідає 4-8 одиницям. Для повітря 

робочої зони подібні критерії не розроблені. Значення, розраховані в таблиці 

6.1, Крз (17,3— 67,1 од.) повністю відповідають високим показникам 

захворюваності в пожежників. 

Також, необхідно відзначити, що застосування пожежниками-

рятувальниками під час ліквідації загорянь ізолюючих дихальних апаратів 

значно збільшує фізичне і фізіологічне навантаження на організм, тому дуже 

часто під час гасіння невеликих об'єктів, наприклад гаражів, пожежники 

віддають перевагу роботі без дихальних апаратів. У той же час, саме при 

горінні гаражів і дерев’яних будинків виявлено найбільші значення Крз 

(табл.6.1) і, відповідно, під час гасіння цих об'єктів спостерігається найбільш 

сильний вплив на здоров'я пожежників. Рівень фізичних факторів (шум, 

вібрація, мікроклімат, кліматичні особливості, пора року, час доби, час 

виконання робіт на позиціях), які шкідливо впливають на особовий склад під 

час гасіння пожеж та на шляху прямування до місця виклику, також 

знаходяться за межами допустимих значень і досконало не вивчені         

(табл. 6.2).  

Незважаючи на те, що багато авторів [38-40] досліджували умови праці 

пожежників, досі у комплексі не проводилось оцінювання їх умов праці та 

стану здоров'я. 
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Таблиця 6.1 

Оціночна шкала забруднення повітря робочої зони різними видами пожеж 

Об’єкт 

пожежі (вид 

горючого 

матеріалу) 

Токсичні 

речовини, які 

виділяються в 

повітря 

робочої зони 

ГДК, 

мг\м
3
 

Середні 

кон-

центрації, 

мг\м 

К
р
ат

н
іс

ть
 п

ер
е-

в
и

щ
ен

н
я
 Г

Д
К

 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

за
б

р
у
д

н
ен

н
я
 

п
о
в
іт

р
я
 р

о
б

о
ч
о
ї 

зо
н

и
, 

K
р
з 

Деревяні 

будинки, 

добудови 

(деревина) 

СO 20 639,2±101,2 31,9 35,6 

 Zci-cio 900 156,5±24,5 немає 

SO2 10 24,1±5,0 2,4 

NО2 5 14,0±0,8 2,8 

формальдегід 0,5 15,6±0,9 31,2 

Гаражі (го-

рючі мате-

ріали, оливи, 

фарба, гума) 

СО 20 2496,7±113,9 124,8 67,1 

 

 

 

 

 

Zci-cio 900 122,2±17,4 немає 

SO2 10 28,6±3,2 2,9 

NО2 5 19,0±1,1 3,2 

формальдегід 0,5 69,2±9,4 138,4 

вінілхлорид 5 4,2±0,01 немає 

Бензол 15 25,2±1,0 1,7 
Толуол 150 16,2±0,9 немає 

34,1 

 

 

 

 

Виробничі 

об’єкти: цехи, 

склади 

(ДСП, ДВП, 

ФРП) 

Zci-cio 900 751,9±115,8 немає 

SО2 10 137,3±16Д 13,7 

NО2 5 12,3±1,3 2,5 

формальдегід 0,5 94,9±15,9 189,8 

СО 20 1482,7±245,1 74,1 

Офісні 

приміщення, 

квартири 

(вироби з 

ПВХ, полі-

стиролу) 

 

 

 

 

 

Zci-cio 900 46,0±7,1 немає 17,3 

 
SО2 10 17,5±0,8 1,8 

NО2 5 36,1±3,0 7,2 

формальдегід 0,5 5,0±0,3 10 

вінілхлорид 5 4,4±0,8 немає 

СО 20 225,0±27,5 п,з 
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Таблиця 6.2 

Рівень фізичних факторів виробничого середовища пожежника 

 

Фактори виробничого 

середовища та трудового 

процесу 

 

 

 

Класи умов праці 

відповідно до ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002  

(клас пожежі)  

 Ліквідація пожежі Решта часу робочої 

зміни 

Пожежники Водії ПА Пожежник

и 

Водії ПА 

Хімічний фактор 3.1-4 (А,Д) 

Д) 

3.1-4 2 2 

Шум (L екв.) 3.3-4 (С) 3.3-4 2 2 

Евакуація, рятування 3.1-4 (усі) 3.1-4 2 2 

Мікроклімат (кліматичні) 4       (-) 2 2 2 

Важкість трудового 

процесу 

3.1-3.2 (-) 3.1 2 2 

Напруженість трудового 

процесу 

3.3 (-) 3.2 2 2 

Невраховані ризики рівень захисту час виконання робіт 

Загальна оцінка умов 

праці 

4 (небезпечні) 2 (допустимі) 

Примітка: зі знаком (-) подано не вивчені фактори впливу 

 

Оцінювання умов праці працівників пожежно-рятувальної служби за 

важкістю і напруженістю трудового процесу показало, що працю пожежників 

під час ліквідації пожеж відповідно до Гігієнічної класифікації праці за 

показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового процесу відповідно можна 

віднести до класу 3.2 (важка фізична праця другого ступеня), а працю водіїв 

ПА – до класу 3.1 (важка фізична праця першого ступеня ). Напруженість 

праці під час роботи з гасіння пожеж також висока, і відповідає у пожежників 

третьому класу третього ступеня, у водіїв пожежних автомобілів третьому 

класу другого ступеня. У той же час, в інший час робочої зміни пожежники і 

водії ПА не зазнають впливу екстремальних факторів і їх працю можна 

віднести до другого класу (допустимі умови праці).  
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Праця пожежників і водіїв ПА під час робочої зміни містить два блоки 

обов'язків, які кардинально відрізняються за умовами праці: основні види 

робіт і додаткові. В процентному співвідношенні ці роботи становлять  48,8% 

і 51,2% часу робочої зміни відповідно. При цьому безпосередньо виїзди по 

тривозі становлять 14,6% від часу виконання основних робіт. Таким чином, 

ми бачимо, що особливістю професії пожежника є в середньому невисока, 

зайнятість роботою в екстремальних умовах (14,6%), але слід зазначити, що в 

деяких випадках виїзди по тривозі можуть надходити один за одним, і 

становити 50% і більше часу робочої зміни (весняно-осінній період – горіння 

сухої трави, підліску). Але в той же час, саме при виїздах по тривозі 

пожежники зазнають впливу високих рівнів шкідливих факторів 

професійного середовища. Це високі концентрації шкідливих хімічних 

речовин, рівні шуму, вібрації, мікроклімату, що перевищують ГДК. Причому 

співробітники пожежно-рятувальної служби зазнають впливу не тільки 

хімічних і фізичних факторів, безсумнівно слід враховувати фактор 

невизначеності: в момент виїзду розрахунок пожежного караулу не 

ознайомлений з подробицями події і перебуває в стані нервово-психічного 

напруження, що також може впливати на стан здоров'я і рівень професійного 

ризику у пожежників.  

У сучасній літературі наводяться поодинокі дані про стан здоров'я 

пожежників [204-206] але не показано яким чином умови праці впливають на 

їх захворюваність. Результати поглибленого вивчення захворювань 

обумовлених умовами праці (ЗОУП), показали, що у пожежників 

спостерігаються вищі рівні непрацездатності порівняно з водіями ПА і 

особами контрольної групи (табл.6.3). 

Найбільшу частку у структурі захворюваності з тимчасовою  втратою 

працездатності становлять хвороби органів дихання і випадки травмування, 

хвороби кістково-м'язової системи і системи кровообігу, хвороби органів 

травлення та нервової системи. На них припадає 89,1% і 90,7% від загального 

числа випадків і днів непрацездатності у пожежників, 84,7% і 84,1% випадків 

і днів непрацездатності у водіїв ПА, 83,3% і 83,8% випадків і днів 

непрацездатності в контрольній групі.  
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Таблиця 6.3 

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності 

 

Професійні 

групи 

 

 

 

Пока-

зники 

 

 

 

Стандарти-

зовані за 

віком по-

казники 

 

 

Д
о
л
я
 

о
сі

б
, 

я
к
і 

х
в
о
р
іл

и
  

4
 

і 
б

іл
ь
ш

е 

р
аз

ів
 

  

Основні класи хвороб 
Хвороби 

органів 

дихання 

Випадки 

трав-

матизму 

Хвороби 

кістково- 

мязової  

системи 

Хвороби 

системи 

кровообігу 

Хвороби 

органів 

травлення 

Хвороби  

нервової 

системи 

Пожежник 

(ст.пожеж-

ник, ком. 

відділення, 

нач.караулу) 

 

 

 

особи,що  

хворіли 
57,0±2,5 26,8 34,5±2,4 13,8±1,8 9,8±1,5 2,7±0,8 3,7±1,0 2,9±0,9 

випадки 92,4±5,0  

 

43,2±3,4 14,9±2,0 11,4±1,7 2,9±0,9 4,2±1,1 3,2±0,9 

дні 1094±17,0  

 

369,0±9,9 310,1±9.1 126,5±5,8 44,3±3,4 76,4±4,
s
 34,7±3,0 

 

Водії ПА 

 

 

 

особи,що 

хворіли 
42,1±3,4 12,4 14,7±2,2 11,1±1,9 8,3±1,7 0,9±0,6 1,4±0,8 1,4±0,8 

випадки 62,9±5,4  

 

24,9±3,4 14,7±2,6 11,5±2,3 1,8±0,9 2,3±1,0 1,4±0,8 

дні 937,3±20,8  

 

224,4±10,2 397,7±13,5 153,5±8,4 23,5±3,3 10,1±2,2 12,4±2,4 
 

Контрольна 

група 

 

 

особи,що 

хворіли 
38,2±3,0 10,7 21,0±2,5 11,1±1,9 4,6±1,3 0,4±0,4 1,9±0,8 0,8±0,6 

випадки 53,3±4,5  

 

27,1±3,2 12,2±2,2 5,3±1,4 0,4±0,4 1,9±0,8 0,8±0,6 

дні 676,4±16,1  

 

231,7±9,4 248,1±9,7 66,8±5,0 10,3±2,0 11,Ш,1 4,6±1,3 
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В результаті проведеного аналізу і порівняння показників кратності 

випадків тимчасової непрацездатності (табл. 6.3) виявлено, що за 

досліджуваний період пожежники хворіли частіше, ніж водії ПА (26,8 ± 2,3% 

і 12,4 ± 2,2% відповідно ) і особи контрольної групи (10,7 ± 1,9%).  

 

6.2. Аналіз порівняльних показників втрати працездатності пожежників 

за групами  

Розрахунок середньої кількості днів працевтрат протягом року і 

середньої тривалості одного випадку ЗОУП в однієї особи, яка хворіла, не 

виявив значних змін показників залежно від вислуги років. (табл. 6.4 та 6.5). 

Таблиця 6.4 

Загальна середня тривалість днів працевтрат ЗОУП 

в групах з різною вислугою років 

Професійна група Вислуга років 

1-4 роки 5-9 років 10 років і більше 

Пожежники* 17,1 19,5 18,2 

Водії ПА 17,8 24,1 20,2 

Контрольна группа 18,8 16,3 19,2 

Пожежники* – пожежники, ст. пожежники, ком. відділення, нач. караулу, 

особи що мають допуск до роботи в ЗІЗОД.  

Таблиця 6.5 

Загальна середня тривалість одного випадку ЗОУП 

в групах з різною вислугою років 

Професійна група 
Вислуга років 

1-4 роки 5-9 років 10 років і більше 

Пожежники 11,2 12,2 11,3 

Водії ПА 10,8 16,0 13,0 

Контрольна группа 14,4 11,7 11,4 
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Аналіз рівнів ЗОУП за класами хвороб у пожежників показав, що 

найбільш часті працевтрати, пов'язані із захворюваністю органів дихання – 

45,8% осіб, що хворіли, 48,2% випадків, 34,8% днів непрацездатності. 

Аналогічний розподіл спостерігається в групі водіїв ПА і контрольній 

групі (32,0% осіб, що хворіли, 36,8% випадків, 23,0% днів працевтрат  і 

44,0% осіб, що хворіли, 47,3% випадків, 33, 9% днів непрацездатності 

відповідно).  Друге місце у всіх досліджуваних групах займають випадки 

травматизму (у пожежників – 18,3% осіб, що хворіли, 16,6% випадків і 29,3% 

днів непрацездатності, у водіїв ПА - 24,0% осіб, що хворіли, 22,2% випадків 

і 40,7% днів непрацездатності, в контрольній групі – 23,2% осіб, що хворіли, 

21,3% випадків і 36,3% днів непрацездатності). На третьому місці у всіх 

групах знаходяться хвороби кістково-м'язової системи (у пожежних – 13,0% 

осіб, що хворіли, 12,7% випадків і 11,9% днів непрацездатності, у водіїв ПА – 

18,0% осіб, що хворіли, 17,4 % випадків і 15,7% днів непрацездатності, в 

контрольній групі – 9,6% осіб, що хворіли, 9,3% випадків і 9,8% днів 

непрацездатності).  

При порівнянні рівнів захворюваності в професійних групах відмічені 

більш високі показники ЗОУП у пожежників за такими класами хвороб: 

хвороби органів дихання, травми, отруєння та деякі інші наслідки дії 

зовнішніх причин, хвороби кістково-м'язової системи та сполучної 

тканини, хвороби системи кровообігу, хвороби органів травлення та нервової 

системи (таб. 6.5).  

Слід відмітити, що зазначені вище захворювання дають 89,1% і 90,7% 

від загального числа випадків і днів непрацездатності у пожежників, 84,7% і 

84,1% випадків і днів непрацездатності у водіїв ПА, 83,3% та 83,8% випадків 

і днів непрацездатності в контрольній групі, що дає підстави вважати 

зазначені класи хвороб основними в формуванні загальної картини ЗОУП в 

порівнюваних групах. 

Аналіз показника середньої тривалості одного випадку ОУП за 

класами хвороб в порівнюваних групах показав, що тут перше місце 



302 
 

пожежників і водіїв ПА займає травматизм – 20,9 і 27,0 днів відповідно. У 

контрольній групі травматизм займає друге місце.  На другому місці за 

тривалістю випадку ОУП у пожежників знаходяться хвороби органів 

травлення, на третьому – захворювання системи кровообігу (18,0 і 15,2 дні 

відповідно). У водіїв пожежних автомобілів друге і третє місця займають 

захворювання шкіри  – 22,8 і хвороби вуха та соскоподібного відростка – 19,0 

днів. У контрольній групі на першому місці за тривалістю одного випадку 

ОУП знаходяться захворювання системи кровообігу, на третьому місці – 

захворювання шкіри та підшкірної клітковини (табл. 6.6). 

Аналіз рівнів ЗОУП за класами хвороб у пожежників показав, що 

найбільш часто випадки непрацездатності пов'язані із захворюваністю 

органів дихання – 45,8% осіб, що хворіли, 48,2% випадків, 34,8% днів 

непрацездатності. Аналогічний розподіл спостерігається в групі водіїв ПА і 

контрольної групи (32,0% осіб, що хворіли, 36,8% випадків, 23,0% днів 

непрацездатності і 44,0% осіб, що хворіли, 47,3% випадків, 33, 9% днів 

непрацездатності відповідно). Друге місце у всіх досліджуваних групах 

займають випадки травматизму (у пожежників – 18,3% осіб, що хворіли, 

16,6% випадків і 29,3% днів непрацездатності, у водіїв ПА – 24,0% осіб, що 

хворіли, 22,2% випадків і 40,7% днів непрацездатності, в контрольній групі – 

23,2% осіб, що хворіли, 21,3% випадків і 36,3% днів непрацездатності). На 

третьому місці у всіх групах знаходяться хвороби кістково-м'язової системи 

(у пожежників – 13,0% осіб, що хворіли, 12,7% випадків і 11,9% днів 

непрацездатності, у водіїв ПА – 18,0% осіб, що хворіли, 17,4 % випадків і 

15,7% днів непрацездатності, в контрольній групі – 9,6% осіб, що хворіли, 

9,3% випадків і 9,8% днів непрацездатності). 

Найбільш поширеними захворюваннями органів дихання у всіх 

досліджуваних групах були гострі респіраторно-вірусні інфекції. У 

пожежників частка ГРВІ становить 60,4%, у водіїв ПА –53,0%, в контрольній 

групі – 49,0% випадків всіх захворювань органів дихання. На другому місці в 

групі пожежників знаходиться грип (15,1% і 15,0% у пожежників і водіїв ПА 
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відповідно). У контрольній групі друге місце займають трахеїти і фарингіти – 

34,0%. На третьому місці у пожежників знаходяться гайморити та ангіни –

9,4%, у водіїв ПА – трахеїти і фарингіти (12,0%), у осіб контрольної групи – 

грип (7,0%). 

При порівнянні рівнів захворюваності в професійних групах відмічені 

більш високі показники ЗОУП у пожежників за такими класами хвороб: 

хвороби органів дихання, травми, отруєння та деякі інші наслідки дії 

зовнішніх причин, хвороби кістково-м'язової системи та сполучної 

тканини, хвороби системи кровообігу, хвороби органів травлення та нервової 

системи.  У водіїв ПА розподіл рівнів захворюваності виглядає аналогічним 

чином. Слід зазначити, що згадані вище захворювання дають 89,1% і 90,7% 

від загального числа випадків і днів непрацездатності у пожежників, 84,7% і 

84,1% випадків і днів непрацездатності у водіїв ПА, 83,3% і 83,8% випадків і 

днів непрацездатності в контрольній групі, що є підставою вважати зазначені 

класи хвороб основними в формуванні загальної картини ЗОУП в 

порівнюваних групах. Аналіз показника середньої тривалості одного випадку 

ОУП за класами хвороб в порівнюваних групах показав, що на першому 

місці у пожежників і водіїв ПА знаходиться травматизм – 20,9 і 27,0 днів 

відповідно. У контрольній групі травматизм знаходиться на другому місці. 

На другому місці за тривалістю випадку ОУП у пожежників знаходяться 

хвороби органів травлення, на третьому – захворювання системи кровообігу 

(18,0 і 15,2 дня відповідно). У водіїв пожежних автомобілів друге і третє 

місця займають захворювання шкіри – 22,8 і хвороби вуха та соскоподібного 

відростка – 19,0 днів. У контрольній групі на першому місці за тривалістю 

одного випадку ОУП знаходяться захворювання системи кровообігу, на 

третьому місці – захворювання шкіри та підшкірної клітковини (табл. 6.6). 
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Таблиця 6.6 

Середня тривалість одного випадку ОУП 

за класами хвороб в різних професійних групах 

 

Клас 

хвороби 

 

Найменування класу 

 

 

Середня тривалість одного випадку 

ОУП, днів 

Пожежники Водії ПА Контрольна 

група 

I Деякі  інфекційні та  

паразитарні хвороби 

7,0 9,2 9,0 

VI Хвороби нервової системи 10,9 9,0 6,0 

VII Хвороби ока та 

придаткового апарату  

8,4 18,4 6,0 

VIII Хвороби вуха і 

соскоподібного відростка  

12,0 19,0 8,5 

IX Хвороби системи кровообігу 15,2 17,0 27,0 

X Хвороби органів дихання 8,5 9,0 8,5 

XI Хвороби органів травлення 18,0 4,4 5,8 

XII Хвороби шкіри та 

підшкірної  клітковини  

9,0 22,8 16,3 

XIII Хвороби кістково-мязовової 

системи та сполучної 

тканини 

ПД 13,3 12,5 

XIV Хвороби сечостатевої 

системи 

11,3 11,8 10,2 

XIX Травми, отруєння та деякі 

інші наслідки дії зовнішніх 

причин 

20,9 27,0 20,3 

 

За місцем настання, обставинами, умовами виникнення випадків 

виробничого травматизму вони розподіляються: 

- під час проведення пожежно-рятувальних робіт – 27%;  
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- під час проведення службової підготовки та навчального процесу – 

7%; 

- під час несення служби та на робочому місці – 23%; 

- під час проведення господарських робіт – 5%; 

- під час ДТП – 2%. 

Найбільша кількість випадків травмування особового складу припадає 

на травмування під час проведення пожежно-рятувальних робіт – 27% 

випадків.  

Значна частина випадків травмування особового складу припадає на 

травмування під час виконання завдань на службі – 20% випадків 3% осіб 

одержали травми, які не сумісні із життям). 

З метою оцінки стану здоров'я і поширеності хронічних захворювань 

було проведено поглиблений медичний огляд працівників пожежно-

рятувальної служби (пожежників і водіїв ПА) і осіб контрольної групи. У 

групі пожежників основну частку (67,8%) становлять особи молодого (20-29 

років) віку, в групі водіїв ПА 60,0% осіб середнього віку (30-39 років), а в 

контрольній групі переважно особи молодого (20-29 років) і середнього (30-

39 років) віку. 

При розподілі особового складу за стажем роботи виявлено, що 

найбільш численними були групи пожежників і водіїв ПА зі стажем 5-9 

років. Основну питому вагу обстежених осіб контрольної групи становили 

особи зі стажем роботи 10 років і більше (64,0%).  

У 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). 

Таким чином, дані, отримані при вивченні стану здоров'я працівників 

пожежно-рятувальної служби, дають підставу стверджувати про достовірно 

більш високі рівні захворюваності порівняно з контрольною групою. За 

даними ЗОУП в групі пожежників залежність від умов праці виявлено для 

хвороб нервової системи і системи кровообігу, хвороб органів дихання, 
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травлення та кістково-м'язової системи. Також є достовірні відмінності за  

показником днів непрацездатності через хвороби очей і їхнього придаткового 

апарату, хвороби вуха та соскоподібного відростка, шкіри та підшкірної 

клітковини, сечостатевої системи, випадки травматизму. За даними 

поглибленого медичного огляду у пожежників поширеність хронічних 

захворювань достовірно вища через хвороби нервової системи, системи 

кровообігу, органів дихання і травлення, шкіри та підшкірної клітковини.  

При оцінці захворюваності з тимчасовою втратою працездатності 

встановлено, що попри невисокі рівні захворюваності в цілому [208], що 

можна пояснити високими критеріями відбору осіб для цих професій, 

спостерігаються певні відмінності в показниках працевтрат у груп з більш 

високою зайнятістю, тобто пожежників і водіїв ПА, у яких виїзди по тривозі 

займають до 14,6% часу робочої зміни. 

Оскільки за даними поглибленого медичного огляду встановлено, що 

найбільш поширеними захворюваннями у пожежників виявилися хвороби 

системи кровообігу, хвороби органів дихання та органів травлення, 

проведено розрахунок індексу профзахворювань для цих нозологічних форм, 

виходячи, з категорій ризику і важкості захворювань (табл. 6.7). Показано, 

що ризик розвитку професійної патології дуже малий. Проблематичним є на 

сьогодні встановлення об’єктивної оцінки захворюваності. На теперішній час 

встановлення травмування пожежників здійснюється за ступенем втрати 

працездатності відповідно [209]. 

Найбільш поширеними захворюваннями у водіїв ПА виявилися 

хвороби органів травлення. Друге і третє місця за частотою розповсюдження 

займають хвороби органів дихання та шкіри, на четвертому і п'ятому    

місцях – хвороби кістково-м'язової системи, і системи кровообігу. Як і у 

пожежників, у водіїв ПА спостерігається низький індекс профзахворювань 

ІПЗ. 
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Таблиця 6.7 

Оцінка рівнів захворюваності в обстежуваних групах за шкалою 

Є.Л.Ноткіна 

 Показники захворюванності 

 

 

Особи, які хворіли Випадки працевтрат Дні працевтрат 

Групи 

 

 

Показник 

Рівень 

захворю-

ванності 

 

Показник 

Рівень 

захворю-

ванності 

 

Показник 

Рівень 

захворю-

ванності 

Пожежники 57,0±2,5 середній 92,4±5,0 середній 1094,0±17,0 вищий за 

середній 

Водії ПА 42Д±3,4 нижчий 

за 

середній 

62,9±5,4 нижчий 

за 

середній 

937,3±20,8 середній 

Контрольна 

група 

38,2±3,0 низький 53,3±4,5 низький 676,4±16,1 нижчий 

за 

середній 
 

Розрахунок відносного ризику і етіологічної частки за показниками 

загальної захворюваності з ОУП (табл. 6.8) показав достовірно малий ступінь 

виробничої зумовленості захворювань у пожежників – RR = 1,5; EF = 31%, у 

водіїв ПА – RR = 1,1; EF = 11% відповідно. 

Таблиця 6.8  

Ступінь виробничої зумовленності захворювань за показниками 

загальної захворюванності з ОУП 

Групи 
Відносний 

ризик (RR) 

Етіологічна 

доля (EF), % 

Ступінь виробничої 

обумовленності 

Пожежники 1,5 31 Малий 

Водії ПА 1,1 11 Малий 
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Розрахунок відносного ризику і етіологічної частки для окремих класів 

захворювань у пожежників і водіїв ПА представлений в таблицях 6.9 та 6.10. 

Як видно з таблиці 6.9, у пожежників практично за всіма класами хвороб 

ступінь виробничої обумовленості захворювань варіює від малого до майже 

повного, виявлено середній ступінь професійної зумовленості хвороб органів 

дихання і високий – за хворобами кістково-м'язової системи. У групі водіїв 

ПА повної залежності захворюваності з ОУТ від умов праці не виявлено 

(табл. 6.10). 

Таблиця 6.9  

Ступінь порушення здоров'я за класами хвороб у пожежних, пов’язаних з 

виробничим процесом(за даними ЗОУП) 

 

Класи хвороб 

 

 

Особи, які хворіли 

Відносний 

ризик (RR) 

Етіологічна 

доля (EF), % 

Ступінь виробничої 

залежності 

7 Хвороби нервової 

системи 
3,8 74 Дуже високий 

Хвороби ока і його 

придаткового апарату 
3,5 71 Дуже високий 

Хвороби вуха і соско-

видного вірдостка 
1,4 28 Низький 

Хвороби системи 

кровообігу 
6,9 86 Дуже високий 

Хвороби органів дихання 
1,6 39 Середній 

Хвороби органів 

травлення 
1,9 49 Середній 

Хвороби кістково-мязової 

системи  

2,1 53 Високий 

Травми, отруєння і деякі 

інші наслідки впливу 

зовнішніх факторів 

1,3 20 Низький 
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Таблиця 6.10 

Ступінь порушення здоров'я за класами хвороб у водіїв ПА, 

пов’язаних з виробничим процесом (за даними ЗОУП) 

 

Класи хвороб 

Особи, які хворіли 

 

 

Відносний 

ризик (RR) 

Етіологічна 

частка (EF),% 

Ступінь виробничої 

обумовленності 

Хвороби  нервової 

системи 

1,8 45 Середній 

Хвороби  ока і його 

придаткового апарату 

2,4 59 Високий 

Хвороби вуха і сос-

ковидного відростка 

1,8 45 Середній 

Хвороби системи 

кровообігу 

2,4 59 Високий 

Хвороби кістково-

м’язевої системи   

1,8 45 Середній 

 

Оскільки за даними поглибленого медичного огляду було встановлено, 

що найбільш поширеними захворюваннями серед пожежників виявилися 

хвороби системи кровообігу, хвороби органів дихання та органів травлення, 

хвороби шкіри та підшкірної клітковин, розрахунок відносного ризику і 

етіологічної частки проводився для цих захворювань. 

Отримані дані свідчать про те, що ступінь виробничо зумовленого 

захворювання органів дихання є високим (RR = 2,8; EF = 65,0%). Високий 

відносний ризик хвороб органів дихання, основну частку яких у пожежників 

становлять захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів, обумовлений 

значним часом їх контакту зі шкідливими факторами виробничого 

середовища (табл. 6.11). 
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Таблиця 6.11 

Ступінь виробничої зумовленості порушення здоров'я за класами 

хвороб у пожежників (за даними поглиблених медичних оглядів) 

 

Клас хвороб 

Відносний 

ризик (RR) 

Етіологічна 

доля  (EF), % 

Ступінь виробничої 

обумовленності 

Хвороби системи 

кровообігу 
1,7 40 Середній 

Хвороби  органів 

дихання 
2,8 65 Високий 

Хвороби органів 

травлення 
2,2 54 Високий 

Хвороби шкіри та 

підшкірної 

клітковини 

4,6 78 Дуже високий 

 

Найбільш поширеними захворюваннями у водіїв ПА виявилися 

хвороби нервової системи, хвороби органів травлення і дихання, хвороби 

шкіри та підшкірної клітковини (табл. 6.12).  

Таблиця 6.12 

Ступінь виробничої зумовленості порушення здоров'я за класами 

хвороб у водіїв ПА (за даними поглиблених медичних оглядів) 

Клас хвороб 
Відносний 

ризик (RR) 

Етіологічна 

доля (EF), % 

Ступінь виробничої 

зумовленності 

Хвороби органів 

дихання 
2,0 51 Високий 

Хвороби органів 

травлення 
2,7 63 Високий 

Хвороби шкіри та 

підшкірної 

клітковини 

10,8 91 Майже повний 
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Результати розрахунку відносного ризику і етіологічної частки для цих 

захворювань представлені обумовленістю хвороб шкіри і підшкірної 

клітковини (RR = 10,8; EF = 91%). Можливо, це пов'язане зі зниженням 

місцевого імунітету, спричиненим впливом на шкіру рук водіїв 

концентрованого піноутворювача, який додається водіями при заповненні 

автоцистерн. 

Таким чином, оцінюючи професійний ризик в роботі працівників 

пожежно-рятувальних підрозділів, необхідно відзначити, що при низькому 

індексі профзахворювань у пожежників, а також невисоких показниках 

захворюваності з ОУП у них встановлений високий ступінь професійної 

зумовленості захворювань органів дихання і кістково-м'язової системи. Слід 

зазначити, що за результатами поглибленого медичного огляду у пожежників 

також встановлено високий ступінь виробничої зумовленості хвороб органів 

дихання. У водіїв пожежних автомобілів за даними поглибленого медичного 

огляду виявлена майже повна виробнича зумовленість хвороб шкіри і 

підшкірної клітковини. 

Необхідно врахувати, що ризик в роботі цих категорій працівників, що 

є складовою частиною професійних обов'язків, може виникати несподівано, в 

будь-який час зміни, тобто незважаючи на відносно невелику за часом 

зайнятість в екстремальних умовах, основою при оцінці як умов праці, так і 

професійного ризику має бути саме час роботи в екстремальних умовах. 

Проте, зазначений аналіз та висновки автора мають суто дослідницький 

характер в межах одного обласного гарнізону ДСНС.  

Запроваджена сьогодні система обліку і недосконалість системи 

визначення професійного захворювання пожежників, відповідно до [210], а 

також відсутність методики атестації «робочих» місць зумовлюють 

кардинальні зміни і запровадження методик страхових компаній для 

забезпечення захисту здоров’я вказаної категорії осіб. 
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6.3. Ефективність захисту захисним одягом пожежника в умовах гасіння 

пожеж на об’єктах (в обмежених просторах) 

В результаті проведених досліджень умов праці пожежників-

рятувальників, їх травмування та захворювань визначаються домінуючі 

фактори впливу відповідно до рівня захисту. Вказана залежність окреслена в   

попередніх розділах (3,4,5). Найбільший негативний вплив чинять 

температурні показники у зоні виконання робіт пожежниками. Очевидна 

відмінність умов праці за температури пожежі в закритих об’ємах та умов 

праці при низьких температурах потребує перегляду рівня захисту та зміни 

регламенту виконання аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж за часовим 

фактором [211]. 

В умовах гасіння пожежі в закритих об’ємах температурні режими 

робочої зони виконання робіт пожежниками свідчать про необхідність їх 

захисту від  теплового впливу високої інтенсивності.  

Доведена дослідженнями залежність температурних значень від 

пожежного навантаження та часу вільного розповсюдження пожежі на 

момент прибуття пожежників до місця виклику визначає необхідний рівень 

захисту саме на відповідний момент часу. Окрім того, час захисної дії 

захисного одягу визначатиметься за часом впливу теплового навантаження 

до моменту настання критичного часу в підкостюмному просторі – початку  

дії теплового навантаження безпосередньо на тіло пожежника (табл 6.13).  

Таблиця 6.13 

Результати визначення залежностей температурних режимів підкостюмного 

простору при дії температури 

Температура 

середовища (Т зони 

теплової дії) °С 

Безпечний час 

експлуатації захисного 

одягу, с 

Тип захисного одягу 

пожежника 

180 345 USP 2-2 

300 185 USP 2-2 

425 105 USP 2-2 
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Отже, захисна дія одягу пожежника полягає не лише в здійсненні 

захисту від відкритого полум’я, нагрітих поверхонь, але і від перевантажень, 

викликаних тепловим впливом зовнішнього середовища з урахуванням 

важкості виконаних робіт та часу перебування в зоні дії НВФ. 

У дослідженнях захисної дії одягу пожежника в зоні дії різноманітних 

температур в приміщеннях, де виконуються пожежно-рятувальні роботи, 

враховувались і тепловиділення в часі. Характерними результатами 

досліджень стали показники розрахунків і експериментів, що підтвердили 

залежність безпечного для здоров’я пожежника часу роботи від часу 

досягнення  критичної температури в підкостюмному просторі [212]. 

Залежності представлені в табл. 6.14. 

Таблиця 6.14 

Залежності безпечного часу роботи від часу досягнення  критичної 

температури в підкостюмному просторі 

Температура 

тіла 

пожежника, 

°С 

Час 

впливу,с 

Температура 

навколишнього 

середовища, 

°С 

Тепловиділення, 

Вт 

Температура 

підкостюмного 

простору 

37 0 19 190 19 

37,65 120 20 200 20 

38 160 30 450 35 

 

З отриманих результатів, представлених в таблиці, є очевидним, що 

починаючи з другої хвилини температурні показники тіла пожежника, 

підкостюмного простору і тепловиділення різко зростають. Таким чином, 

захист пожежника має визначатися за методикою визначення величини 

теплового навантаження в підкостюмному просторі де значення критичної 

температури досягається значно швидше, ніж структурні зміни матеріалу 

верху. Відповідно місця знаходження пожежника щодо зони впливу НШВФ і 

визначається рівень їх впливу. На рисунку 6.1 подано алгоритм розподілу  



314 
 

дій пожежника за умовами ліквідації пожежі відповідно  місця розташування 

та виконання завдання. 

Алгоритм розподілу дій пожежників за умовами ліквідації пожежі 

подано на рисунку 6.1. 

 

 

Рисунок 6.1 – Алгоритм розподілу дій  пожежників в умовах ліквідації 

пожежі 

 

Встановлено, що враховуючи особливості виконання робіт за різних 

температурних режимів і місця проведення ліквідації пожежі виникає 

необхідність застосовувати захисний одяг за додатковим навантаженням – 

вплив кліматичних та погодних умов з урахуванням особливостей виконання 

робіт.  

 

6.4. Ефективність захисту пожежника захисним одягом під час ліквідації 

пожеж за умов низьких температур 

З алгоритму розподілу є очевидним що захист пожежників в умовах 

гасіння пожеж на відкритій місцевості буде різнитись за рівнем захисту 

пожежників, які працюють в закритих об’ємах. Окрім того, гасіння пожеж за 

умов низьких температур потребує комплексного захисту. Адже пожежники, 

які здійснюють гасіння і ті, які знаходяться на магістральних рукавних лініях 

і поблизу пожежного автомобіля, потребують різного рівня та типу захисту. 

Адже за від’ємних температур, впливу вітру і води пожежник потребує 
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додаткового захисту і це зумовлює особливості захисного одягу з 

урахуванням анатомо-топографічного підходу. 

Як визначено у попередньому розділі, наявність певних недоліків 

відомих способів надання одягу водо- і вітрозахисних властивостей потребує 

створення більш ефективних і економічно обґрунтованих засобів захисту від 

впливу погодних умов. 

На нашу думку, вирішити цю проблему можна завдяки створенню 

багатошарових водо- вітрозахисних локальних прокладок з різних за своєю 

структурою і функціональним призначенням матеріалів [213]. 

Передбачається, що локальні прокладки будуть входити до складу існуючих 

пакетів матеріалів для верхнього одягу різного призначення як самостійна 

технологічна одиниця, основною функцією якої є створення водо- і 

вітрозахисту швейних виробів з одночасним підтриманням рівня їх 

гігієнічності. У зв’язку з цим, об’єктом подальших досліджень обрано 

захисні прокладки і їх функціонування у сукупності з матеріалами верху і 

підкладки. Тобто йдеться про розробку методу проектування багатошарових 

пакетів, що є досить складним процесом, пов’язаним з вирішенням цілого 

комплексу задач. Обмежена кількість об’єктивних методів оцінки стійкості 

водо- і вітрозахисних пакетів матеріалів для одягу пожежника до впливу 

води і вітру свідчать про певну складність досліджень з цього напрямку. 

Тому передбачається розподіл процесу досліджень на певні етапи з 

обов’язковим  використанням методів інформаційного моделювання. 

 

6.4.1. Обґрунтування структури і складу водо- і  вітрозахисних пакетів 

Мінімальною кількістю шарів будь-якого пакета є два: матеріал верху 1 

і підкладка 5 (рис. 6.2а). Саме така комбінація складових пакета матеріалів 

спроможна захистити, на певному рівні, людину від шкідливих погодних або 

виробничих умов [214-222]. 

Оскільки проникність пакетів матеріалів, в основному залежить від їх 

пористості, то надати їм необхідних властивостей захисту від води і вітру, на 
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нашу думку, можна шляхом залучення до складу пакета додаткового шару 2 

(рис. 6.2а), який дасть змогу регулювати величину проникання води і повітря 

через всю сукупність матеріалів.  

 

2

1

5

4

 

а) 

 

3 
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4 
5  

б) 

Рисунок 6.2 – Структура вітро- і водозахисного пакета для 

використання в нормальних температурних умовах (а) і в умовах холодного 

повітря (б): 1 – верхній шар; 2 – вітро-, водозахисний шар;  

3 – утеплювальний шар; 4 – сорбційний шар; 5 – підкладковий шар 

 

Разом з цим необхідно припустити, що наявність зазначеного шару 

однозначно призведе до зниження повітропроникності і вологопровідності 

всього пакета, що у свою чергу спричинятиме зменшення втрат тепла 

випаровуванням, а значить і до підвищення теплового навантаження на 

організм користувача. У зв’язку з цим є необхідним до складу пакета ввести 

ще один додатковий шар – сорбційний 4 (рис. 6.2а), який завдяки своїм 

високим гігроскопічним властивостям буде вбирати зайву вологу від людини 

і передавати її на зовнішню поверхню одягу.  
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У випадку, коли одяг передбачається використовувати в умовах 

помірного холоду, до складу його захисної локальної прокладки необхідно 

додати шар з утеплювального матеріалу, наприклад, із синтепону 3 (рис. 

6.2б). 

Беручи до уваги те, що місце розташування в пакеті тканини верху,  

утеплювального шару і підкладки є традиційно визначеним, що обумовлене 

їх функціональним призначенням, виникає необхідність у визначенні місця 

розташування саме тих шарів, які пропонуються для обов’язкового залучення 

до складу захисного пакета як додаткові, а саме, водо-вітрозахисного і 

сорбційного. У відповідності до існуючих результатів експериментальних 

досліджень [214,215,218,224], тепловий опір пакета і його спроможність 

протистояти проникненню через нього води і вітру є максимальними тоді, 

коли захисний шар знаходиться безпосередньо під матеріалом верху. Щодо 

місця розташування у пакеті сорбційного шару, то беручи до уваги його 

функціональне призначення, зазначену складову необхідно розташувати 

безпосередньо біля підкладки пакета. Таким чином сорбційний шар є 

передостаннім в структурі пакета. 

Вибір матеріалу для сорбційного шару пакета пропонується 

виконувати у відповідності до розроблених вимог, а саме: 

 наявність високих показників гігроскопічних властивостей і 

повітропроникності;  

 незначні товщина і жорсткість; 

 стабільність структури матеріалу під час сорбції-десорбції; 

 придатність до технологічного з’єднання з іншими складовими 

пакета. 

Оскільки основною задачею зазначеного шару є вбирання зайвої 

вологи з підодягового простору і транспортування її на поверхню швейного 

виробу, то гігроскопічні властивості такого шару повинні бути найвищими 

по відношенню до інших складових пакета. Основним критерієм визначення 

необхідного рівня спроможності сорбційного шару вбирати і віддавати 
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вологу є гігроскопічність підкладкового матеріалу, який як правило має 

найвищу гігроскопічність порівняно з матеріалами верху. Тобто матеріал 

сорбційного шару повинен перевищувати гігроскопічні властивості 

підкладки не менш ніж у 1,5–2 раза. В іншому випадку волога буде 

вбиратися матеріалами підкладки і залишатися в них, що призведе до 

порушення термічного балансу у просторі під одягом. Крім того, сорбційний 

шар повинен мати таку повітропроникність, яка є не меншою за 

повітропроникність кожного з шарів конкретного пакета. Товщина шару 

повинна бути мінімальною і не перевищувати 1 мм, оскільки величина цього 

показника суттєво впливає на жорсткість, вагу і товщину пакета в цілому. 

Разом з цим необхідно брати до уваги і те, що під час вбирання вологи 

волокнистими матеріалами відбувається збільшення їх розмірів через  

набухання волокон. Це пов’язано з тим, що молекули води, у момент 

потрапляння углиб волокна, послаблюють зв’язки між макромолекулами, 

тим самим спричиняючи збільшення відстані між ними. В результаті 

відбувається зміна геометричних розмірів матеріалів, що призводить і до 

збільшення повітропроникності останніх. Під час вилучення вологи з 

волокнистого матеріалу відбувається процес, який є зворотнім до 

розглянутого. Таким чином, при виборі матеріалу для сорбційного шару, 

необхідно зважати на вміст його сировинних складників, оскільки наявність 

в молекулах волокон  сильно поляризованих груп (OH, NH2, COOH, CONH та 

ін.) створює значне силове поле, яке притягує і утримує молекули води. Тому 

матеріали для сорбційного шару повинні мати незначне зсідання (не більше 

2%). На гігроскопічність матеріалів також впливає структура волокон, 

характер розташування макромолекул, ступінь їх підпорядкованості, 

орієнтації, а також ступінь аморфності і кристалічності структури [225].  

Відповідно до цього, для створення сорбційного шару ми розглядали 

матеріали білизняно-сорочкового асортименту і неткані прокладкові 

матеріали, які найбільше відповідають вище сформульованим вимогам. 
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Фізико-гігієнічні властивості основних груп матеріалів, які розглядалися, 

наведено у табл.6.15. 

Таблиця 6.15 

Фізико-гігієнічні властивості матеріалів для сорбційного шару 

захисних пакетів 

Вид матеріалу, 

вміст складників 

сировинного складу 
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Тканні матеріали білизняно-сорочкового асортименту: 

Тканини віскозної групи 14-25 100-120 56 6 68-82 90-380 

Тканини лляної групи 11-15 105-110 56 4 68-106 120-280 

Тканини бавовняної групи 10-14 98-110 56 3 58-120 300-500 

Тканини вовняної групи 11-13 90-100 56 4 70-94 100-180 

Тканини з натурального 

шовку 
10-12 90-100 56 3 65-75 180-550 

Тканини ацетатної групи 5-7 80-85 56 1 42-54 150-400 

Тканини поліамідної групи 3-4 56 56 15-22 110-350 

Неткані прокладкові матеріали: 

Неткане полотно 

ВВіс-50% + ВНі - 50% 
45 155 71 3 140 1400 

Неткане полотно 

ВВіс-50% + ВЛа - 50% 
42 140 70 3 135 1200 

Неткане полотно 

ВВіс-10% + ВЛа - 90% 
28-36 132 68 3 122 1100 
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Відповідно до вищезазначених вимог щодо властивостей сорбційного 

шару, за основний критерій оцінки обрано саме рівень гігроскопічності і 

повітропроникності матеріалів. При виконанні аналізу даних табл. 6.15 

виявлено, що найгірші гігроскопічні властивості мають ацетатні і поліамідні 

матеріали, гігроскопічність яких не перевищує 7%; їхнє водопоглинання, у 

порівнянні з іншими матеріалами, є теж найменшим і не перевищує 54%. Це 

унеможливлює використання ацетатних і поліамідних матеріалів як 

сорбційного шару.  

Найкращі гігроскопічні властивості виявлено у матеріалів з віскозних 

волокон, гігроскопічність яких становить 14-25% при водопоглинанні 100-

120% (у тканих матеріалах) і 28-45% при водопоглинанні 120-140% (у 

нетканих матеріалів). Крім того, повітропроникність зазначених матеріалів є 

теж достатньо високою: у тканих матеріалів вона становить близько 380 

дм
3
/(м

2
с), а у нетканих – 1100-1400 дм

3
/(м

2
с). До того ж, матеріали зазначеної 

волокнистої групи мають незначну собівартість порівняно з шовковими, 

бавовняними вовняними або лляними матеріалами. 

Слід зауважити, що, виходячи з даних досліджень, неткані полотна 

перевершують тканини майже за всіма вище зазначеними показниками, що 

пов’язано з їхньою нетканою будовою. Завдяки цьому неткані матеріали 

мають незначну поверхневу густину (від 30 до 100 г/м
2
), товщину в межах 

0,25-1 мм і мале зсідання (1-2 % після намочування). Беручи до уваги 

зазначені переваги нетканих матеріалів перед тканими, як сорбційний шар 

для водо- і вітрозахисних пакетів пропонується використовувати неткане 

полотно, до складу якого увійшло 50% волокон віскози і 50% волокон 

нітрону [226-231].  

Вибір матеріалів для водо- і вітрозахисного шару запропоновано 

здійснювати відповідно до таких вимог: 

 структура будови шару повинна забезпечувати проникність тільки за 

допомогою наскрізних пор і за умови збереження стабільності параметрів їх 

пористості під час експлуатації; 
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 стійкість до впливу води або хімічно активних речовин (ПАР); 

 незначні товщина і жорсткість; 

 високі фізико-механічні показники і придатність до технологічного 

з’єднання з іншими складовими пакета. 

Оскільки основним функціональним призначенням захисного шару є 

регулювання у необхідних межах водо- і повітропроникності всього пакета 

матеріалів, будова (структура) першого повинна забезпечувати проникність 

тільки за допомогою наскрізних пор і за  умови обов’язкового збереження 

стабільності їх форми і розмірів. Тобто зволоження, зміна температури 

навколишнього середовища, механічні деформації та ін. не повинні 

змінювати розміри пор. В протилежному випадку величина проникності 

захисного шару стане не прогнозованою, що унеможливить виконання ним 

своїх функцій. Крім того, наявність захисного шару у складі пакета 

матеріалів не повинна призводити до значного збільшення товщини і 

жорсткості пакета в цілому. Інакше одяг набуде небажаного збільшення ваги 

і стане незручним у використанні. Тому, матеріал захисного шару повинен 

мати товщину не більшу за 1мм. Суттєвим технологічним показником 

матеріалу для захисного шару є його спроможність з’єднуватись з іншими 

складовими пакета. Тобто властивості матеріалу, з якого створено захисний 

шар, не повинні викликати складності під час монтажу пакета за допомогою 

існуючих способів з’єднання. 

На наш погляд, сформульованим вище вимогам відповідають полімерні 

плівки, які мають високі показники фізико-механічних та експлуатаційних 

властивостей при незначній своїй товщині і жорсткості, у зв’язку з чим, 

останнім часом спостерігається підвищення загальносвітового попиту на них 

в швейній промисловості. У більшості випадків плівки із синтетичних 

полімерів за показниками експлуатаційних і гігієнічних властивостей 

перевершують плівки з природних і штучних полімерів, тому їхнє 

промислове виробництво і споживання невпинно зростають [232,233]. 
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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 [234,235]. В таблиці 6.16 наведено розгорнуту 

характеристику основних фізико-механічних властивостей деяких 

полімерних плівок вітчизняного виробництва [221].  

Таблиця 6.16 

Основні фізико-механічні властивості полімерних плівок 

Показник 

Назва групи полімерних плівок 

Поліамідна Поліетиленова 
Полівінил-

хлоридна 

П
о
л
іа

м
ід

 6
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л
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ід

 1
2
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о
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л
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о
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о
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а
 

П
л
ас

ти
ф

ік
о

-

в
ан

а 
п

л
ів

к
а
 

Щільність, г/см
2
 1,13 1,04 

0,919-

0,929 
0,94-0,96 

1,37-

1,45 
1,2-1,6 

Відносне 

подовження, % 
250-500 250-400 300-600 200-800 30-50 150-300 

Температура 

плавлення, 
0
С 

93-213 180 108-112 125-135 75-110 90-130 

Вологопоглинан-

ня (за 24 год.), % 
9,5 0,8-1,2 0,01  0,01 0,1-0,5 --- 

* Морозостій- 

кість, 
0
С 

до - 73 - 45 - 70 - 70 --- --- 

Примітка :  * –  статичні умови. 
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Аналіз даних таблиці 6.16 дав змогу виявити те, що полімерні плівки 

поліетиленової групи плівок мають переваги над іншими практично за всіма 

показниками. Перевагами плівок поліетиленової групи є стійкість до низьких 

температур (до –70
0
С), висока міцність і хімічна стійкість (особливо до 

мінеральних кислот і лугів). Зазначені плівки практично волого- 

паронепроникні (0,01%) і є діелектриками в широкому інтервалі частот і 

температур. Крім того, вітчизняна промисловість виготовляє поліетиленові 

плівки у діапазоні товщини від 40 мкн до 120 мкн при мізерній собівартості 

цієї продукції. 

У відповідності до зазначених вимог для утворення водо-

вітрозахисного шару обрано поліетиленову плівку. Проте здійснення 

регулювання водо- і повітропроникності пакета матеріалів за допомогою 

полімерної плівки стає можливим лише за умови зміни її суцільної 

(непроникної) структури на пористу. Тобто наступним питанням є вибір 

способу надання пористості полімерним плівкам і формулювання 

теоретичного підґрунтя для визначення впливу проектованого захисного 

шару на водо- і вітропроникність пакета в цілому для захисного одягу 

пожежника при роботі в умовах низьких температур. 

Визначено вибір матеріалу для сорбційного шару, необхідно зауважити 

на вміст його сировинних складників, оскільки наявність в молекулах 

волокон  сильно поляризованих груп (OH, NH2, COOH, CONH та ін.) створює 

значне силове поле, яке притягує і утримує молекули води. Обгрунтовано 

склад пакету і формат функціонування за несприятливих умов. 

 

6.4.2. Моделювання процесу  повітропроникнення пористого шару з 

полімерної плівки захисного одягу пожежника 

Коефіцієнт повітропроникності k  для елемента   тонкої пористої 

поверхні   визначають як [236,237]: 

                                       
St

V
k




 ,                                                  (6.1) 
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де   V – об’єм повітря, дм
3
 , що проходить через елемент   за час t ; S – 

площа елемента  , мм
2
. 

З формули (6.1) випливає, що коефіцієнт повітропроникності чисельно 

дорівнює об’єму повітря, що проходить через одиницю площі поверхні за 

одиницю часу. Знаючи коефіцієнт повітропроникності як функцію координат 

точки на поверхні  , можна вивести формулу для обчислення сумарного 

об’єму повітря, яке проходить через цю поверхню за час t : 

                           tStzyxktV

t















  

0

,,,


,                                     (6.2) 

де    tStzyxk

t















 

0

,,,


 – поверхневий інтеграл по поверхні  . 

Залежність коефіцієнта повітропроникності від часу обумовлена 

зміною зовнішніх умов, які призводять до переміщення повітря через 

поверхню. Якщо вважати ці умови сталими, то k буде незалежним від часу і 

може бути характеристикою повітропроникності поверхні, яка розглядається.  

У випадку однорідної поверхні і сталих умов, маємо, що 

  constktzyxk ,,, , і з формули (6.2) отримаємо: 

tSkV  ,                                                  (6.3) 

де   S – площа поверхні; t – час проникання, с. 

Розглянемо тепер плоску, повітронепроникну перегородку, в якій є 

отвір діаметром d. Площу всієї перегородки, разом з отвором, будемо 

вважати = 1. За одиницю часу через перегородку переміститься об’єм повітря 

V, який чисельно дорівнює коефіцієнту повітропроникності системи. Дійсно, 

підставивши у формулу (6.3) умови, що 1t , 1S , отримуємо kV  .  

Оскільки переміщення повітря через перегородку є можливим лише за 

наявності хоча б одного отвору, то можна говорити що коефіцієнт 

повітропроникності отвору 
0k : 

                         
222

0

0

44
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d

k

d

V

d

V

S

V
k


 ,                                       (6.4) 
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де   
0S – площа отвору, мм;   d – діаметр отвору, мм;   – const = 3,14. 

 Таким чином, з формули (6.4) отримуємо: 

                                           0

2

4
k

d
k 


.                                                 (6.5) 

Наявність декількох отворів (припустимо, що вони не призводять до 

зміни фіксованих умов), спричинить зростання потоку повітря через 

перегородку, причому адитивним чином: 

                                           
nVVVVk  ...21
                                          (6.6) 

де   
iV  – об’єм повітря, що проходить через і-й отвір за одиницю часу. 

Звідси: 
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,           (6.7) 

де   
id  – діаметр і-го отвору;  

ik  – коефіцієнт повітропроникності і-го отвору. 

Якщо всі отвори мають однакові діаметри ( dd i  ), а відповідно і мають 

однаковий коефіцієнт повітропроникності ( kki  ), то з формули (6.7) 

отримаємо: 

                                           ndkk  2

0
4


,                                                 (6.8) 

де n – кількість пор; d – діаметр отвору (пори), мм; k0 – коефіцієнт 

повітропроникності одного отвору (пори), дм
3
/(м

2
 с). 

 Зазначена формула для коефіцієнта повітропроникності пояснює 

характер одержаних експериментальних залежностей  nk  і  dk . Дійсно, як 

слідує з формули (6.8), коефіцієнт повітропроникності є пропорційним 

кількості отворів і квадрату діаметра. 

Оскільки діаметр пор, які розглядаються, є значним (1-3 мм), то і 

проникнення води через них необхідно розглядати не як процес 

дифундування, а як фільтрацію. В такому випадку розглянуту модель можна 

використовувати для описування процесу проникності через пористу 

перегородку не тільки  повітря, а й води. Основною функцією матеріалів 

верху є захист швейного виробу від впливу шкідливих факторів 
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навколишнього середовища, а саме – від погодних умов, механічних 

пошкоджень, знижених температур тощо. Вимоги до зазначених матеріалів є 

диференційованими залежно від виду виробу і сезону його використання 

[229].  

У відповідності до асортиментного ряду одягу, який було визначено у 

розділі 2, повітропроникність матеріалів верху повинна бути тим більшою, 

чим менша вентиляційна здатність самого виробу і спроможність матеріалу 

виводити вологу шляхом сорбції-десорбції, а також чим більшим є сумарний 

тепловий опір [238]. Згідно з цим, для проведення подальших досліджень 

обрано вісім матеріалів верху, які найчастіше використовують для 

виготовлення курток, комбінезонів, жилетів тощо. При виборі матеріалів 

верху, крім напрямків сучасної моди, були також враховані товщина 

матеріалів, вміст складників сировинного складу, поверхнева густина, 

показники механічних і гігієнічних властивостей тощо. Таким чином було 

обрано тканини, неткані матеріали і трикотажні полотна. Основні 

характеристики матеріалів верху захисного одягу наведено у табл. 6.17. 

На основі результатів аналізу фізико-механічних властивостей 

полімерних плівок різних хімічних груп  для створення вітро-, водозахисного 

шару в пакетах, обрано плівку поліетиленової групи, що обумовлене її 

значною водостійкістю, високими фізико-механічними показниками і 

незначною товщиною (40 мкн). Крім того, зазначений полімерний матеріал є 

термопластичним, що дає змогу використовувати його для отримання 

пористих полімерних плівок за допомогою розробленого способу, 

забезпечення теплозахисних властивостей пакетів у мовах  низьких 

температур  до їх складу пропонується  додати теплоізоляційний шар з 

голкопробивного об’ємного полотна – синтепону, який виробляють з 

волокон нітрону, лавсану, сумішей нітронових і віскозних волокон, 

лавсанових і віскозних волокон [239]. Характеристики основних фізико-

механічних властивостей синтепону наведені у табл. 6.18. 
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Таблиця 6. 17 

Основні характеристики матеріалів верху захисного одягу 
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В

м
іс

т 
ск

л
ад

н
и

к
ів

 

си
р
о
в
и

н
н

о
го

 

ск
л
ад

у
, 

%
 

Т
о
в
щ

и
н

а,
 м

м
 

П
о
в
ер

х
н

ев
а 

гу
ст

и
н

а,
 г

/м
2
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Відносне 

видовження 

на момент 

розірвання, 

% 

К
ап

іл
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м
м

 

осн. уток осн. уток 

1. 

Тканина 

верху 

арт. 52135 

НК 100% 0,69 387,7 20,5 14,5 66,0 33,0 45,0 

2. 

Тканина 

верху 

арт. 72040 

ВПан 

100% 
0,82 270,0 13,6 11,0 61,0 35,0 36,0 

3. 

Тканина 

верху 

арт. 52119 

НК 100% 0,82 396,0 17,5 11,3 120,0 73,0 9,0 

4. 

Трикотаж. 

полотно 

арт. 44033 

Нац 50% 

ВЛс 50% 
0,91 318,3 14,9 10,6 81,0 62,0 49,0 

5. 

Тканина 

верху 

арт. 62082 

НК 30% 

Нац 70% 
0,71 253,0 15,4 11,2 69,0 44,0 5,0 

6. 

Тканина 

верху 

арт. 63038 

НВіс 

100% 
0,75 247,0 19,0 12,8 64,0 67,0 28,0 

7. 

Тканина 

верху 

арт. 72471 

ВПан 

100% 
1,40 259,1 9,2 7,5 141,0 136,0 15,0 

8. 

Неткане 

полотно 

арт. 63034 

НВіс 

100% 
0,51 224,5 26,0 18,5 180,0 200,0 28,0 
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Таблиця 6.18 

Характеристика основних фізико-механічних властивостей матеріалу 

для утеплювального шару 

 

Назва 

матеріалу 

Вміст 

складників 

сировинного 

складу, % 

 

Товщина, 

мм 

 

Поверхнева 

густина, 

г/м
2
 

 

Коефіцієнт 

повітропроникності, 

дм
3
/(м

2
с) 

Синтепон 100 ВНі 11,0 126,0 1675 

 

Використання синтепону, на відміну від поролону, ватину, пуху, пір’я 

та інших об’ємних наповнювачів, надає пакету необхідного об’єму і стійкої 

форми при незначному збільшенні ваги швейного виробу. Тому синтепон 

обрано як утеплювальний шар для водо- і вітрозахисних пакетів. 

Підкладкові матеріали поліпшують експлуатаційні властивості пакетів 

матеріалів і є необхідними для їх оформлення з виворітної сторони. До 

зазначених матеріалів існують чіткі гігієнічні і експлуатаційні вимоги [240]. 

У процесі експлуатації підкладка піддається  інтенсивному тертю, тому вона 

повинна мати малий коефіцієнт тангенціального опору, високу стійкість до 

тертя тощо. Мала маса матеріалу суттєво не впливає на вагу пакета або 

виробу в цілому. Крім того, підкладковий матеріал має бути 

вологопровідним, гігроскопічним і не електризуватися. Відповідно до 

основних експлуатаційно-гігієнічних вимог, як підкладковий шар у вітро- і 

водозахисних пакетах пропонується використовувати матеріали, 

характеристику основних показників фізико-механічних і гігієнічних 

властивостей яких наведено у табл. 6.19. 
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Таблиця 6. 19 

Характеристика основних показників фізико-механічних і гігієнічних 

властивостей підкладкового матеріалу 

 

Вид 

матеріалу, 

артикул 

 

Вміст склад- 

ників , 

% 
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о
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о
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м

3
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с)
 

К
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іл
я
р
н

іс
ть

, 
 

м
м

 

осн. ут. 

Тканина 

 підкладкова 

арт. 32220 

НВіс  60 

ВЛс   40 

0,2 177,5 339 273 83,5 8,0 

Саржа  

підкладкова 

арт. 32185 

НВіс 100 0,1 90,0 620 380 75,0 6,7 

Тканина 

підкладкова 

арт. 62084 

НК  100 0,08 74,0 339 273 118,0 5,3 

Для подальших досліджень було обрано підкладковий матеріал арт. 

32220, який має високі гігієнічні (повітропроникність 83,5 дм
3
/(м

2
 с), 

капілярність 8,0 мм) і експлуатаційні властивості, гладку поверхню, стійкий 

до зминання і до зсідання (не більше 2% при замочуванні), дії поту, волого-

теплової обробки ( до +200
0
С ) та інших факторів.  

Для підсилення теплозахисних властивостей до складу пакетів додано 

утеплювальний шар із синтепону. Зазначені пакети було обрано як об’єкт 

подальших досліджень в галузі захисту пожежника за несприятливих 

погодніх умов виконання робіт.   
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Аналіз причин захворювань органів дихання показує, що на 

формування температури повітря впливає зона теплової дії, задимлення і 

метеорологічні фактори, що безпосередньо впливають на причини 

захворювання пожежника. 

Отримані регресійні моделі, що описують вплив на причини 

захворювань органів дихання (у випадках на 100 пожежників): температура і 

швидкість руху повітря та інші фактори (задимленість, вологість): 

У1 = 7,363 – 0,304Х1 + 1,185Х2, при 90С≤Х2≤320С              (6.9) 

У2 = 0,198 + 0,157Х3, при 1 бала≤Х2≤4 балів                       (6.10) 

У3 = 65,353 – 1,322Х1, при 0,5 м/с≤Х1≤4,0 м/с                     (6.11) 

де У1 – бронхіт і ангіна, випадки; У2 – рівні захворюваності на пневмонію, 

випадки; У3 – інші гострі респіраторні інфекції, випадки; Х1 – температура 

повітря, °С; Х2 – швидкість руху повітря, м/с; Х3 – бали.  

Отримані регресійні моделі не суперечать даним, отриманим при 

гігієнічних дослідженнях. Низькі значення температур висока швидкість 

руху повітря і його вологість, а також напруженість і інтенсивність праці, 

порушують теплову рівновагу між пожежником і навколишнім середовищем, 

що сприяє значному охолодженню організму. Найбільша частка втрат    

тепла – через радіацію і конвекцію (до 80%), у пожежників, що працюють у 

вертикальному положенні, віддача тепла кондукцією – під час робіт на 

відкритій місцевості, де важливою є відповідність конструкції захисного 

одягу локальному теплообміну пожежника. 

Оскільки організм людини – це єдина система, в якій кожен місцевий 

дискомфорт позначається на тепловому стані інших його ділянок, в першу 

чергу, розглянемо вимоги до всього пакета теплозахисних властивостей 

спецодягу. Відомі методи обґрунтування вимог до раціонального 

теплозахисного спецодягу для різних мікрокліматичних умов розглядалися в 

літературі, в основному, з точки зору захисту від теплового впливу, і 

розроблялися для пожежників, які працюють в обмежених (закритих) 

прміщеннях та об’ємах [241,242]. 
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Проведено розрахунок теплозахисних властивостей захисного одягу, 

вимоги до яких визначалися двома методами – розрахунковим і 

експериментальним [розділи 3,4,5]. Відповідно до теоретичних основ і у 

відповідності до свого функціонального призначення, створено пакети, 

основною особливістю яких є наявність в їхньому складі водо- і 

вітрозахисної локальної прокладки. Запропоновані пакети мають різну 

величину пористості захисного шару з поліетиленової плівки [243]. 

 

6.5. Ефективність  захисного взуття пожежників за низьких температур в 

динамічних  умовах 

Дослідження ЗІЗ пожежника за несприятливих умов виконання робіт  з 

одночасним впливом хімічно небезпечних речовин [245-248] підтверджують 

необхідність удосконалення захисту ніг пожежника. 

До групи термофізичних характеристик, окрім уже названих, включена 

і морозостійкість матеріалів у динамічних умовах. Це означає, що, на відміну 

від вимог стандарту [249], які передбачають проводити експерименти в 

статиці на готових виробах, з наступним їх випробуванням (носінням) в 

умовах лабораторії або полігону, ми рекомендуємо досліджувати 

морозостійкість матеріалів, що перебувають у динаміці. Для цього, як 

зазначено в розробленій нами методиці і стандарті [250], необхідно 

використати прилад МІРМ (дає змогу проводити дослідження за способом 

«ромба» в динамічних умовах) та шість проб взірців розміром 60х90 мм. 

Задана низька температура, а в нашому випадку – це -25°С, підтримується 

автоматично. Критерієм оцінки морозостійкості є кількість циклів до 

руйнування матеріалу під впливом кріофактора і деформації, що відповідає 

режиму «згинання–випрямлення». Якщо зважити на те, що кривошипно-

шатунний механізм рухомих затискачів може обертатись 100 або 200 об/хв, 

то момент руйнування проби можна контролювати через кожні 1000 циклів, 

тобто через кожні 10 або 5 хв. Сумарна величина циклів «до руйнування» 

фіксується лічильником. Але при цьому слід пам’ятати, що матеріал 



332 
 

вважається морозостійким, якщо при заданій температурі показник 

зменшується від вихідного не більше, як на 10%. 

Експерименти проводились з використанням тих самих матеріалів, що і 

в попередньому випадку, СШ ПАН+НТ полотно та СШ ПУЕ+100% ПЕ 

тканина. 

Для отримання вихідних значень стійкості проб до складного згинання 

з метою їх порівняння ми провели експерименти при нормальних 

температурних умовах лабораторії (t = 20…23°С). Отриманні результати 

засвідчили, що натуральна шкіра зруйнувалась за 617,0∙10
3
 циклів, проби із 

СШ ПАН+НТ полотно зруйнувалися за 95,0∙10
3
 циклів, а проби із СШ 

ПУЕ+100% ПЕ тканина – за 137,0∙10
3
 циклів. 

При зниженні температури в кріокамері приладу до -25°С і 

витримуванні проб в статиці протягом 20 хв для їх глибокого охолодження 

по об’єму, результати морозостійкості при складному згинанні змінилися. 

Так, проби із натуральної шкіри зруйнувалися за 600,3∙10
3
 циклів, що на 2,7% 

менше від вихідного значення. 

Проби матеріалу із СШ ПАН+НТ полотно теж руйнуються при 

контакті з низькою температурою, але в процентному відношенні значно 

більше, ніж, наприклад, проби із натуральної шкіри, а саме на 8,3%. Так, 

якщо при нормальній температурі стійкість проб до складного згинання 

(ромбоподібного) дорівнювала 95,0∙10
3
 циклів, то після впливу низької 

температури (-25°С) морозостійкість дорівнювала 87,1∙10
3
 циклів. 

Що стосується проб матеріалів, покритих поліуретаноефірною 

композицією, то  слід  відмітити  відсутність  впливу низьких  температур      

(-25°С) на їх морозостійкість. 

Так, у роботах [251,252] наголошується, що коли температура 

знижується, то для будь-якої речовини відбувається зменшення кінетичної 

енергії макромолекул і їх зв’язків, зате значно збільшується міжмолекулярна 

взаємодія. Зменшення кінетичної енергії призводить до збільшення таких 

показників, як стійкість до стирання по площині, значення жорсткості, 
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розривального навантаження тощо на 20-40% та одночасно зумовлює 

зниження розривального видовження і стійкості до багаторазового згинання. 

Окрім цього, особлива увага приділяється природі полімеру. Так, якщо 

природа полімеру гідрофільна, тобто має в своєму складі воду, то порівняно з 

гідрофобними, її значення морозостійкості повинно бути заниженим через 

фазовий перехід «вода-лід». 

Таким чином, проведені експерименти показали, що отримані значення 

при складному згинанні проб і впливі низької температури (-25°С) свідчать 

про їх морозостійкість у динамічних умовах. Аналіз отриманих результатів, 

здійснений з використанням літературних джерел, дає змогу науково 

обґрунтувати їх достовірність та коректність. На підставі досліджень 

запропоновано до впровадження у виробництво матеріал верху захисного 

взуття пожежника. 

 

6.6. Ефективність захисту  голови  пожежника захисними касками  

Додаткові можливості для підвищення амортизації при заданих 

обмеженнях на масу і вертикальний безпечний зазор виникають, якщо 

функції амортизуючого елемента, хоча б частково, перенести з оснащення на 

корпус каски. У цьому випадку захисну каску можна представити вже у 

вигляді двомасової системи. Двмасова система дає можливість сформувати 

частотну характеристику з кращими властивостями мінімізації вхідного 

впливу, тобто при інших рівних умовах забезпечити кращі амортизуючі 

властивості захисної каски.  

Технічне рішення № 1. Для того, щоб забезпечити амортизуючі 

властивості корпусу, його можна розділити на два елементи: верхню 

частину, що сприймає удар, та підставу, що забезпечує амортизацію і 

зєднання з підвіскою каски. Загальний вигляд каски зображено на рис. 6.3. 
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Рисунок 6.3 – Конструкція полегшеної захисної каски з підвищеним 

ступенем амортизації: 1– корпус; 2 – візир; 3 – ремінець для підборіддя;  

4 – відблискуючий елемент; 5 – захист потилиці; 6 – амортизаційна вставка;  

7 – монтажна плитка; 8 – головний ремінь  

 

Основу слід конструювати так, щоб її деформація виходила не 

повністю у вертикальній площині. В цьому випадку не буде зменшуватися 

вертикальний безпечний зазор. Захисна каска складається з верхньої частини 

корпусу 1, підстави 2, виконаної у вигляді корони, що має пелюстки 3, 

внутрішньої оснастки 4, захист потилиці 5. Верхня частина корпусу 1 та 

основа  2 з'єднані порожнистими заклепками ; 6 – амортизаційна вставка; 7 – 

монтажна плитка; 8 – головний ремінь.. У конструкції крім підвищення 

порядку системи для збільшення амортизаційних властивостей 

використовуються нелінійні ефекти. Велику роль у цьому випадку відіграє 

конструкційне тертя, розподілене між пелюстками і верхньою частиною 

корпусу, яке забезпечує поперечне демпфірування. Поглинання енергії удару 

забезпечує також вузол з'єднання верхньої частини корпусу з підставою. При 

ударі верхня частина корпусу каски починає переміщуватися і 

встановлюватись на основу. При цьому пелюстки, притискаючись своєю 

рифленою поверхнею до верхньої частини корпусу, згинаються, чинячи опір 

руху. Одночасно заклепка переміщається в подовжньому отворі нижньої 
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частини корпусу, стискаючись, долає звуження. Ще більшого ефекту в 

підвищенні амортизаційних властивостей каски можна домогтися, якщо 

пелюстки корони будуть виконувати подвійну функцію: не лише згинатися 

при ударі, але і заклинюватись. Це, зокрема, дасть змогу зберегти високі 

амортизаційні властивості каски при знижених температурах, коли 

підвищується жорсткість пелюсток. Такий варіант був розроблений нами і 

впроваджений у виробництво [253]. Ефект досягався тим, що в корпусі каски 

виконані пази шляхом вигину корпусу за формою пелюсток. У цьому 

випадку пелюстки і пази утворюють клинову пару і при ударі відбувається 

заклинювання пелюсток в пазах. З урахуванням запропонованих технічних 

рішень були виготовлені зразки нової захисної каски та проведено її 

випробування при різних варіантах елементів конструкції, кількох значеннях 

енергії удару і температури. Випробування проводилися на ударному стенді 

випробувальної станції, лабораторії засобів індивідуального захисту НДІІ 

МакНДІ. Контролювалась цілісність касок і вимірювалося пікове значення 

сили під моделлю голови. Вимірювання проводилися за допомогою 

атестованого приладу БІ-4. Паралельно реєструвалися осцилограми на 

осцилографі з фіксуванням результатів.  

Осцилограми сили під моделлю голови за удару енергією 50 Дж і 

температури відповідно 220°С, 20°С і -40°С. Для цих і всіх інших 

осцилограм  масштаб по осі часу становив 2 мc/g. Характерним для імпульсу 

сили при випробуванні нової каски є його велика тривалість і наявність 

накладених на імпульс коливань, що говорить про зниження власної частоти 

каски і підвищення порядку системи, якою вона описується. 

У всьому температурному діапазоні від 40°С до - 40°С пікове значення 

сили майже у два рази менше від допустимого (5 кН) за[90] . 

Нова захисна каска при випробуваннях на амортизацію має кращі 

результати, ніж аналогічна каска «КП-80». В розширеному діапазоні 

температур і із збільшеною енергією удару до 80 Дж нова каска має кращі 
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показники амортизації в середньому на 25–36 % , що забезпечує досягнення 

пікового значення сили не більше 5 кН. 

При кращих амортизаційних властивостях нова каска має також ще 

цілий ряд переваг. 

• ця каска на 20% легша; 

• вертикальний безпечний зазор у новій касці на 19,5 мм більший 

• центр ваги нижчий на 10 мм. 

Технічне рішення № 2: Підвищення амортизаційних властивостей 

захисних касок можна також досягти шляхом вдосконалення конструкції 

кишень в касці, для чого надати кишені крім основної функції – кріплення 

внутрішньої оснастки до корпусу – функцію амортизатора.  

Вкладиші вставлені в кишені і утримуються в них за допомогою 

буртиків. Вкладиші мають проріз, при цьому верхня частина кожного 

дихаючи утворює коромисло, середня частина якого прогнута донизу і 

з’єднана з допомогою вушка з опорною стрічкою. Верхні частини бічних 

кишень мають насічку. 

Технічне рішення № 3. Значною проблемою при конструюванні касок 

є забезпечення захисту голови від бічних ударів. Ефективних рішень досі не 

існує. Як було показано вище, практично жодна конструкція наявних 

вітчизняних касок не володіє необхідним захистом від бічних ударів. 

Застосування амортизуючих прокладок з поліуретану, поролону і т. п., 

укріплених на несучій стрічці, неприпустиме, оскільки погіршує 

провітрювання  простору каски. При завданні удару по захисній касці в 

напрямку зверху вниз зусилля через опорні стрічки оснащення передається 

на середню частину коромисла.  

Таким чином, завдяки додатковим амортизуючим елементам, введеним 

в конструкцію вкладишів, можна підвищити захисні властивості каски або 

при заданій амортизації знизити вимоги до амортизації опорних стрічок, що 

дасть змогу виконати їх з поліетилену і, тим самим, спростити технологію 

виготовлення і знизити вартість захисної каски. 
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Ми пропонуємо нове технічне рішення [254], яке можна застосувати 

для збільшення бічної амортизації і для підвищення амортизації каски при 

вертикальному ударі. Амортизуючий елемент містить утворенні  прорізами в 

опорній стрічці  вигнуті по дузі смужки. Смужки утворюють подвійно 

випуклое тіло, розташоване впоперек опорної стрічки 2 і розміщене між 

несучою стрічкою й корпусом захисної каски. При вертикальному ударі 

зусилля через корпус передається на амортизуючий елемент і розтягує його, 

забезпечуючи вертикальну амортизацію. При великій енергії удару 

відбувається розрив смужок з меншою кривизною, завдяки чому додатково 

поглинається частина енергії удару. При бічному ударі елемент стискається, 

чим забезпечується бічна амортизація. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Аморттизаційна система каски 

 

Завдяки роботі амортизуючого елемента при різних напрямках удару 

забезпечуються кращі захисні властивості каски. Перспективним є 

застосування такого амортизуючого елемента в захисній касці. У цьому 

випадку він може повністю взяти на себе амортизаційні функції. 

Описані технічні рішення включені в проект полегшеної конструкції 

захисної каски та шоломів. 

Технічне рішення № 4. При вертикальному ударі по захисній касці 

верхня частина  корпусу починає переміщуватися на основу. Одночасно 

заклепки переміщуються в подовжених отворах підстави. Упори досягають 

загинів  і стикуються з ними. Починається поглинання енергії удару завдяки  
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деформації пелюсток. Порожнисті заклепки  стискаються, також поглинаючи 

енергію удару. При бічному ударі корпус каски почне зміщуватися щодо 

оснащення. Це буде тривати до тих пір, поки пелюстка не ляже на голову 

працюючого. Загин, а частково і верхня частина корпусу будуть 

деформуватися, поглинаючи енергію удару. Каска працює на поглинання 

енергії удару, завданого як по  вертикалі, так і збоку. 

Переваги такого рішення полягають у забезпеченні ефективної 

амортизації удару за простої тришарової конструкції корпусу каски. 

Також запропоновано додаткове оснащення для захисту потилиці і шиї 

пожежника, що представлені на рис. 6.5.                             

 

ЗП-1                                                            ЗП-2 

Рисунок 6.5 –Захист потилиці – кріплення з допомогою заскочок: ЗП-1 – 

Захист потилиці короткий з чорної шкіри;  ЗП-2 – Захист потилиці з 

металізованої тканини 

 

6.6.1 Вплив старіння матеріалів та погодних умов на захисні властивості 

касок. Обґрунтування строків носіння захисних касок  

Практично всі полімерні матеріали змінюють свої властивості з 

плином часу. Під дією тепла, світла, вологи, кисню повітря та інших 

факторів полімерні матеріали старіють. 

Проблемі старіння полімерних матеріалів присвячено велику кількість 

робіт. В результаті проведених досліджень досягнуті успіхи у вивченні 

механізму процесів старіння багатьох полімерів, накопичена інформація про 
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вплив на них сукупності різних зовнішніх факторів, характерних для 

реальних умов експлуатації. Однак, щодо довговічності різних виробів із 

пластмасс – не можна поки дати остаточних рекомендацій. 

Вивченню впливу погодних умов на захисні властивості касок 

присвячено ряд робіт [255-257]. 

Докладне дослідження впливу погодних умов на захисні властивості 

касок було проведено у Франції Mayer А. і Saisi S. [250]. Для перевірки 

тривалості використання шоломів на відкритому повітрі (пожежно-

рятувальні роботи на відкритій місцевості), 38 касок з різних матеріалів були 

разміщені на майданчику одного з будівництв і перебували там близько 15 

місяців. Після витримки на відкритому повітрі кожна каска була піддана 

випробуванню на поглинання удару і на опір пробою. Корпуси з по-

ліетилену показали найбільшу втрату своїх захисних властивостей. Їх кор-

пуси стали крихкими і ламалися під дією удару. Старіння касок з поліефіру, 

скловолокна і фенолтекстилю відбувалося повільніше.  

Дані природного старіння касок наведено в табл. 6.20. 

Рівняння, що зв'язують показники якості з заданими чинниками, були 

отримані на основі індуктивного методу регресійного аналізу  

На основі експериментальних даних отримано рівняння, що 

встановлюють зв'язок показників якості з часом, умовами зберігання та 

експлуатації. 

Чинники мають такі значення: 

 1 — відкритий майданчик 

Х1{     2 — теплий склад, опалюване приміщення 

 3 — холодний склад 

Х2 = час з дня початку експлуатації в роках; 

Хз = експлуатація при підвищених температурах навколишнього 

середовища;  
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Таблиця 6.20 

Показники природного старіння касок з полімерних матеріалів 

(за Mayer А. і Saisi S.) 

 

Матеріал корпусу 
Кількість 

касок 

 

Основні дефекти корпусу 

Поліетилен 20 • тускніє  і знебарвлюється; 

• тріскання і розгермитазація, 

особливо в області верхівки; 

• втрата елестичності, підвищена 

крихкість козирка 

Поліпропілен 1 • тускніє  поверхня 

А Б С – пластик 

(акрилонітрил- 

бутадиєнстирол) 

3 • тускніє і жовтіє; 

•  розтріскування, втрата 

еластичності 

Полікарбонат 4 •  тускніє і  жовтіє 

Фенолтекстиль 3 • знебарвлюється; 

• пошкодження текстильних во-

локон 

Поліефір- 

скловолокно 

7 • тускніє, жовтіє; 

• поява скловолокон на поверхні 

 

Оскільки залежність показників якості від часу в деяких випадках має 

складний характер, а кількість даних через складність експерименту 

невелика, мінімальне значення Х2 прийнято рівним 0,5 року. Значення 

фактора Х3 в експерименті – це температура, при якій каска витримувалася 

перед ударом у відповідності з вимогами НТД за [257]. В рівнянні для В 

якості точки відліку взято значення переданого зусилля при негативній 

температурі. 
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Рівняння для склопластикової захисної каски мають вигляд:  

В =-0,885 Х2 + 0,1699 Х2²+ 0,0987 Х2 Х3 + 0,7714; 

Nр=0,6398 Х3 - 0,3071;                                                                       (6.12) 

 Nn =0,3462 Х3+ 0,1692,  

де: В – відносна зміна переданого зусилля; Nр – ймовірність того, що при 

ударі каска залишиться цілою; Nn – ймовірність того, що каска залишиться 

цілою при ударі гострим предметом і що не станеться торкання голови 

гострим предметом. 

Умови зберігання та експлуатації не чинять значного впливу на 

передачу зусилля і тому фактор Х1   в рівнянні для В відсутній. 

Наведемо приклад: захисна склопластикова каска експлуатувалась 

протягом двох років і удар стався, коли каска перебувала при додатній 

температурі. 

Під час заводських випробуваннях партія касок мала значення 

переданого зусилля Р0= 4,6 кН. При Х2= 2; Х3= 2 : 

В = - 0,885 Х2 + 0,1699 Х4 + 0,0987 х 2 х 2 + 0,7714 - 0,076.      (6.13) 

Значення переданого зусилля становитиме: 

Р = Р0 (1+В )= 4,6 х 1,076 = 4,95 кН < 5 кН;                (6.14) 

Ймовірність того, що каска не розколеться: 

Nр = 0,6398x2-0,3071 =0,9725, (2.69) 

Ймовірність того, що каска не розколеться і не відбудеться торкання 

голови при ударі від падіння гострого тіла: 

 Nn = 0,3462 х 2 + 0,1692 = 0,8616.                              (6.15) 

Можна сказати, ймовірність того, що каска надійно захистить голову 

пожежника складає 86%. 

Прогнозуючі рівняння для каски  мають такий вигляд: 

В = - 0,3483 Х3 - 0,0796 Х2+ 0,0369 Х1 Х3 + 0,3278;             (6.16) 

 Nn= - 0,087 Х2² + 1,02;                                        (6.17) 

Величина для каски залежить вже від усіх трьох факторів, тобто 

важливим є також, в яких умовах зберігається або експлуатується каска. 
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Відсутність рівняння для Nр пояснюється тим, що не виявлено жодного 

чинника, який значимо впливає на  Nр. 

Прогнозуючі рівняння для каски : 

В= 0,0769 Х2 ХЗ - 0,036;                                            (6.18) 

Nр = 0,1254 Х1 Х3 + 0,1793 ;                                       (6.19) 

Nn =-0,1233 Х3²+ 0,4933.                                           (6.20) 

Рівняння відображають той факт, що каски руйнуються від удару, 

особливо після витримки при від’ємній температурі. В той же час за 

параметрами торкання до основи манекену при перфорації, каски, зазвичай, 

не відповідають діючим  вимогам  після витримки при додатній температурі.  

Прогнозуючі рівняння для каски  

           В = -0,0874 Х2 Х3 - 0,3097;                                        (6.21) 

 Nр = 0,049 X3²+ 0,805.                                           (6.22) 

Відсутні рівняння для Nn: каски мають досить гарну стійкість до дії 

гострих предметів, що падають. Отримані прогнозуючі рівняння дають 

змогу обґрунтувати допустимі терміни експлуатації касок, виходячи із 

виконання граничних умов.  

Враховуючи, що руйнування корпусу і оснастки мають місце 

безпосередньо після випуску каски, значення гранично допустимих величин, 

що характеризують цілісність при ударі і дотик ударником макета голови 

можна прийняти рівними 0,67 (одна каска з трьох). Значення Ɩр - гранично 

допустимого значення сили, переданої каскою, відповідно з [90] 5 кН. 

Розрахункові дані для показників якості захисних касок 

В таблиці 6.21 наведено розрахункові дані для показників якості 

захисних касок після експлуатації і зберігання за різних умов. 

Дослідження, проведені в області старіння і опору удару за Тубуел Е.  

показали, що незабарвлені каски мають кращі властивості і що пігментний 

наповнювач значно змінює їх механічні показники. Було визначено, що 

каски стають крихкими не тільки протягом декількох років, але іноді й 

місяців. 
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Таблиця 6. 21 

Вид каски Значення факторів Показники якості 

Полімер А X1=3 В = -0,0771 

Х2 = 2 N„ = 0,672 

Х3 = 1  

Полімер В X1= 1  В = - 0,082 

Х2 = 0,5 Np = 0,305 

Х3 = 1 N» = 0,37 

Х1 = 3 В- -0,082 

X2= 0,5 Np = 0,556 

Х3= 1 N„ = 0,37 

«Склопластикова» X2= 0,5 В = - 0,122 

Х3 = 1 Np = 0,333 

 Nn = 0,515 

Х 2 = з  В = -0,238 

Х3 = 2 N p =  0,9725 

 Nn= 0,8616 

Полімер С Х2 = 3 В = 0,0475 

Х3 = 1 Np = 0,854 

 

Старіння, очевидно, відбувається, в основному, від впливу тепла і УФ-

променів (табл. 6.6). Голандський лікар Вруге Д. [258], провівши роботу з 

визначення строків носіння захисних касок, виготовлених з термопластів і 

реактопластів, прийшов до висновку, що каски, виготовлені з термопластів, 
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зберігають  захисні властивості близько 3 років. Захисні каски, виготовлені з 

реактопластів, теоретично мають ще більший термін служби. Однак, навіть 

незначні ушкодження роблять можливим вологопоглинання, в результаті 

чого відбувається руйнування пластмаси. В нашій країні робота щодо 

нормування строків носіння захисних касок пожежників була проведена 

Макіївським НДІ з безпеки робіт [259]. Було розраховано, що до кінця 24 

місяців амортизація каски, виготовленої з поліетилену низького тиску, 

становитиме 71,3%. При цьому вивільнена енергія при ударі 55 Дж дорівнює 

15,8 Дж, що набагато менше порогової (26 Дж) за фактором струсу головного 

мозку. Дослідженнями встановлено, що термін служби касок для аварійно-

рятувальних робіт – 36місяців, а для касок пожежника  –  24  місяці. Однак 

цей термін не враховує властивостей полімерних матеріалів, з яких 

виготовлені каски, особливостей їх експлуатації, умов і тривалості зберігання 

касок на складах. Практично всі полімерні матеріали змінюють свої 

властивості з плином часу. Під дією тепла, світла, вологи, кисню повітря та 

інших факторів полімерні матеріали старіють. 

Проблемі старіння полімерних матеріалів присвячено велику кількість 

робіт. В результаті проведених досліджень досягнуті успіхи у вивченні 

механізму процесів старіння багатьох полімерів, накопичена інформація про 

вплив на них сукупності різних зовнішніх факторів, характерних для 

реальних умов експлуатації. Однак, щодо довговічності різних виробів із 

пластмас не можна поки дати остаточних рекомендацій. Метод штучного 

старіння може застосовуватися з метою прогнозування якісної зміни 

міцнісних властивостей касок. Метод особливо ефективний як експрес-метод 

при розробці нових моделей касок і підборі матеріалів для них. 

 

Висновки до розділу 

1. Вперше встановлено, що під час оцінки професійного ризику 

спостерігається невідповідність між показником екстремальних умов праці 

пожежників, невисокими рівнями захворюваності з тимчасовою втратою 
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працездатності та низьким індексом профзахворювань.  Професійний ризик 

в екстремальних ситуаціях у цій категорії, залежно від класу умов праці, 

варіює від високого до надвисокого роздільного, властивого цій професії. У 

той же час за показником індексу профзахворювань ризик відноситься до 

категорії помірного. 

2. Обгрунтовано, що напруженість праці під час роботи з гасіння пожеж 

є високою, і відповідає для пожежників третьому класу третього ступеня, у 

водіїв пожежних автомобілів третьому класу другого ступеня. Високий 

відносний ризик хвороб органів дихання, основну частку яких у пожежників 

становлять захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів (RR = 2,8; EF = 

65,0%), обумовлений, значним часом їх контакту зі шкідливими факторами 

виробничого середовища та умов виконання робіт за високих і низьких 

температур. 

3. Дослідженнями доведена залежність температурних значень від 

пожежного навантаження та часу вільного розповсюдження пожежі, часу 

прибуття пожежників до місця виклику, на визначення необхідного рівня 

захисту саме на відповідний момент часу. Окрім того, час захисної дії 

захисного одягу має визначатися за  часом впливу теплового навантаження 

до моменту настання критичного часу в підкостюмному просторі +50°С. 

4. Проведеним поглибленим медичним обстеженням встановлено, що 

найбільш поширеними захворюваннями у водіїв ПА виявилися хвороби 

нервової системи, хвороби органів травлення і дихання, хвороби шкіри та 

підшкірної клітковини. Результати розрахунку відносного ризику і 

етіологічної частки для цих захворювань представлені зумовленістю хвороб 

шкіри і підшкірної клітковини (RR = 10,8; EF = 91%). 

5. Вперше встановлено, що починаючи з другої хвилини температурні 

показники тіла пожежника, підкостюмного простору і тепловиділення різко 

зростають. Доведено залежність рівня захисту пожежника від величини 

теплового навантаження в підкостюмному просторі де значення критичної 

температури досягається значно швидше, ніж структурні зміни матеріалу 
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верху з урахуванням алгоритму розподілу працівників-службовців за 

умовами виконання робіт під час ліквідації пожежі. 

6. На основі результатів аналізу фізико-механічних властивостей 

полімерних плівок різних хімічних груп  для створення вітро-, водозахисного 

шару в пакетах, обрано плівку поліетиленової групи, що обумовлено її 

значною водостійкістю, високими фізико-механічними показниками і 

незначною товщиною (40 мкн). За допомогою розробленого способу, 

забезпечено необхідний теплозахисний рівень властивостей пакетів 

захисного одягу пожежників у мовах низьких температур. До їх складу 

пропонується  додати теплоізоляційний шар з голкопробивного об’ємного 

полотна – синтепону, який виробляють з волокон нітрону, лавсану, сумішей 

нітронових і віскозних волокон, лавсанових і віскозних волокон. 

7. За результатами дослідження захисних властивостей взуття 

пожежників в умовах низьких температур встановлено залежність 

збільшення таких показників, як стійкість до стирання по площині, значення 

жорсткості, розривального навантаження тощо. Окрім цього, особлива увагу 

приділено природі полімеру. Визначено, що  якщо природа полімеру 

гідрофільна, то порівняно з гідрофобними, її значення морозостійкості 

повинні бути заниженим через фазовий перехід «вода-лід». 

Проведені експерименти проб, покритих поліуретаноефірною 

композицією, при складному згинанні під час впливу низьких  температур    

(-25°С) засвідчили їх морозостійкість у динамічних умовах. 

8. Застосовано теоретичні розрахунки й експериментальні дослідження 

термозахисних властивостей спеціальних матеріалів різного асортименту для 

верху взуття залежно від їх теплофізичних характеристик (коефіцієнтів 

теплопровідності, тепловіддачі, теплового потоку) і товщини. Розраховано, 

що якщо Т=200°С і Т4=40°С, то значення критичної температури (Ткр) на 

зворотній стороні проби із натуральної шкіри дорівнює 115,3°С, а для зразка 

№ 3 – 54°С. Коефіцієнт термозахисту в першому випадку становить 42,3%, а 
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в другому – 73%. Це свідчить про доцільність введення в термінологію 

такого поняття, як «критична температура» та «коефіцієнт термозахисту». 

9. Застосовано рецептури поліефіруретанового (ПУЕ) і 

поліакрилнітрильного (ПАН) полімерного покриття, а також технологію їх 

нанесення (одно- і багатошарове) на текстильну основу (тканина, неткане 

полотно). Розроблено п’ять варіантів синтетичних шкір, до полімерних 

композицій яких входять фосфоровмісні антипірени і кислотозахисні апрети 

на основі кремнійорганічних сполук. 

10. Встановлено, що в процесі впливу відкритого полум’я швидкість 

горіння (мм/c) є обернено залежною від концентрації антипірену в робочому 

розчині та від товщини полімерного покриття, незалежно від їх природи і 

складу; швидкість горіння зменшується при збільшенні кількості інгібітора 

(брому, фосфору) в такому готовому продукті антипірену, як бромант Д-

31(78% брому) і пекофлам NРР (50% фосфору); залишкове тління для 

синтетичних шкір з використанням ПУЕ і ПАН для полімерних покриттів не 

характерне; синтетичну шкіру СШ ПУЕ+100% ПЕ тканина, оздоблену 

антипіреном пекофлам NРР, слід вважати термостійкою до впливу 

відкритого полум’я; антипірен на основі гідроксиду алюмінію не відповідає 

вимогам інгібувального реактиву, незалежно від концентрації робочого 

розчину, природи полімерного покриття та його товщини. 

11. Вивчений вплив ІЧ-випромінювання на вказані проби матеріалів 

показав, що при густині теплового потоку в 7 кВт/м
2
 і тривалості дії 

протягом 180 с не відбувається їх руйнування, а тому їх слід вважати 

термостійкими до вказаного фактора. 

12. Вплив конвективного тепла (Т=200°С) протягом 180 с досліджували 

в два етапи. Перший етап – власне термообробка проб із натуральної шкіри 

юхти та синтетичних шкір на основі ПАН і ПУЕ полімерного покриття. 

Другий – контроль впливу з допомогою розрахунку зміни коефіцієнта 

повітропроникності (критерій оцінки). Експерименти показали, що 

контрольний показник для проб із натуральної шкіри зменшився на 37,2% 
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(при нормі ± 5%) через різке її зсідання в об’ємі, зумовлене миттєвим 

випаровуванням природно пов’язаної з колагеном вологи, що призвело до 

зменшення розмірів наскрізних пор або їх зникнення. 

13. Вивчення впливу низьких температур (-25°С) у динамічних умовах 

на проби матеріалу для верху взуття пожежників-рятувальників показало, що 

морозостійкість натуральної шкіри зменшилась на 2,7%, СШ ПАН+НТ 

полотно – на 8,3% (при нормі можливого зменшення не більш, як на 10%), а 

для СШ ПУЕ+100% ПЕ тканина її значення практично залишилось на рівні 

вихідного, тобто 137∙10
3
 циклів. 

14. Розроблено науково-технічні вимоги щодо створення ефективних 

засобів захисту голови, об'єднані в єдиному комплексі математичного 

моделювання фізико-механічних процесів, інженерні методи розрахунку 

конструктивних рішень, нові вимоги до захисних властивостей ЗІЗ та нове 

апаратурне забезпечення для оцінки їх якості з розширеною системою 

оціночних показників, впровадження яких дає змогу вийти на більш високий 

рівень проектування засобів індивідуального захисту. 

15. Виконана декомпозиція загальної задачі моделювання захисної 

каски за ознакою домінуючих параметрів, на основі якої розроблено 

математичні моделі та інженерні методики розрахунку на ПК оптимальних 

конструкцій корпусу і внутрішньої оснастки. 

16. Отримані залежності відносного зминання корпусу каски та 

напружень в точці удару від основних конструктивних параметрів каски. 

Встановлено, що руйнування каски в момент удару при позитивних 

температурах відбувається, в основному, через перевищення допустимого 

рівня відносної деформації, а при негативних – через виникнення руйнівного 

напруження на поверхні каски. 

17. Встановлено, що збільшення напружень на поверхні каски виникає 

із зменшенням радіуса сферичної поверхні каски в місці удару. Наявність у 

каски ребра жорсткості овальної форми з малим радіусом заокруглення в 1,5-

2 рази збільшує напруження в точці удару. Оскільки сферична тришарова 
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композиційна форма зменшуює деформацію і тим самим підвищує захисні 

властивості касок. 

18. Вирішена задача з визначення оптимальних параметрів пружного 

амортизатора каски, при яких вона набуває максимальних захисних 

властивостей. Використання інженерної методики розрахунку внутрішньої 

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

«каски (шолома) пожежного UF-101» дало змогу суттєво поліпшити технічні 

характеристики цих шоломів і сертифікувати їх в системі УкрСЕПРО.  

19. Теоретично обґрунтовані терміни використання захисних касок для  

різних умов їх застосування. Отримані прогнозовані рівняння для визначення 

амортизаційної здатності касок та ймовірності їх руйнування залежно від 

часу і умов експлуатації. 
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РОЗДІЛ 7 

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЗІЗ ПОЖЕЖНИКА. 

ВПРОВАДЖЕННЯ І ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ 

 

7.1. Технічні вимоги до засобів індивідуального захисту пожежників  

З урахуванням результаті теоретичних і експериментальних 

досліджень, проведених у дисертаційній роботі, було розроблено пілотні ЗІЗ 

пожежників, які за захисними, експлуатаційними, ергономічними та іншими 

характеристиками значно ефективніші, ніж ті, які сьогодні застосовуються в 

протипожежних формуваннях. Нижче викладаються основні технічні вимоги 

до них, сформульовані на основі виконаних досліджень. 

 

7.1.1. Основні технічні вимоги до каски пожежника UF-101 

Каска складається з корпусу і внутрішньої оснастки, виготовлених з 

нетоксичних матеріалів. Промені амортизатора внутрішньої оснастки 

виготовляються з текстильної стрічки завширшки 15...20 мм. Маса каски не 

має перевищувати 1200 г, розміри – 540-640 мм,  горизонтальний кільцевий 

зазор має бути не меншим за 5-20 мм, вертикальний – 25-50 мм. Каска має 

витримувати вертикальний удар з енергією 80+2,2 Дж, а при  

50+1,5 Дж передана енергія не повинна перевищувати 5 кН; має витримувати 

удар гострим предметом з енергією не менше 30+1,2 Дж. Міцність з'єднання 

деталей повинна бути не меншою за 80 М. Каска повинна зберігати захисні 

властивості в режимі температур -25 – +220°С. 

Також, розроблено захисну каску з підвищеним рівнем захисту, а саме: 

корпус каски (шолом) пожежника UF-101  має бути виготовлений з трьох 

шарів композитних матеріалів (скляного волокна), яке стримує полум’я, та 

зміцнений кевларовим волокном, що гарантує дуже високу механічну 

міцність і термічну стійкість. Ремені підборіддя повинні бути виконані з 

важкогорючої стрічки. Елементи внутрішнього оснащення, які доторкаються 
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до голови користувача, повинні бути виготовлені з натуральної шкіри, a   

амортизаційні вставки – на базі поліуретану. Комфорт під час носіння 

поліпшує устілка, яку кріпиться до пітника на головному ремені за 

допомогою липучок. Для забезпечення користувачеві правильного 

розміщення каски на голові використовується  головний ремінь з регуляцією 

висоти розміщення, а також з плавним регулюванням по периметру голови  в 

обсягу 54-62 см (опціонально 51-66 см). Каска повинна бути оснащена  

захисним екраном для обличчя (візиром), який ховається у внутрішній 

простір каски, та виготовлений з полікарбонатів, що стійкі до дії високих 

температур, полум’я та хімікатів. Візир може бути безбарвним і прозорим 

або покритим фільтром, що захищає обличчя користувача від інфрачервоного 

випромінювання навіть на близькій віддалі від джерела вогню. Візир 

виготовляється з негорючого полікарбонату товщиною від 2 до 3 (+_0.2) мм 

[233]. 

 

7.1.2. Основні технічні вимоги до захисного взуття пожежника з 

поліпшеними захисними і гігієнічними властивостями 

В підрозділах може застосовуватися як гумове взуття, так і шкіряне. 

Основні захисні характеристики викладені в розробленому автором [244], 

представлені в табл.7.1. 

Таблиця 7.1 

Вимоги до захисного взуття пожежника 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниці  

вимірювання 

Значення 

шкіра гума 

1 2 3 4 

1.  
Стійкість до дії теплового 

випромінювання 
кВт/с 

не менше: 

5 кВт/с – 300с 

20 кВт/с – 180с 

40 кВт/с – 10с 
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 Продовження таблиці 7.1 

1 2 3 4 

2.  
Стійкість до дії відкритого 

полум`я 
с tз.гор.   2с 

3.  
Стійкість до дії температури 

(теплостійкість) 
с При 220 С = 300 с 

4.  
Стійкість до контакту з 

нагрітими поверхнями 
с 5 с 

5.  
Водостійкість (за динамічних 

умов) 
хв 60 хв 

6.  
Показник міцності кріплення 

підошви 
Н Не менше 250 Н 

7.  
Показник міцності кріплення 

каблука 
Н/см Не менше 900 Н/см 

8.  Показник гнучкості Н/см 29 Н/см 

9.  
Показник деформації 

підноска та задника 
мм Не менше 20 мм 

10.  
Показник стійкості до 

проколу 
Н 1200 Н 

11.  

Міцність швів при:  

- двох строчках 

- більше двох строчок 

Н/см 

 

200 Н/см 

240 Н/см 

 

- 

- 

12.  
Стійкість до лугів та кислот 

(40%) 
год 24 год 

13.  
Зміна маси після дії кислот та 

лугів 
% 2 % 

14.  Холодостійкість ºС -40 °С 

15.  Маса кг Не більше 1,6 кг 
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Усі зазначені вимоги до взуття пожежника орієнтовані на гармонізацію 

захисних властивостей захисного одягу пожежника і були досліджені як 

теоретично, так і експериментально [244,245]. 

 

7.1.3. Основні технічні вимоги до захисного одягу пожежника 

З метою підвищення рівня захисту пожежників було запропоновано 

новий варіант теплозахисного одягу ТЗОЗП з пакетом матеріалів, 

призначених для його виготовлення. Захисний одяг призначений для захисту 

пожежника від впливу тепла, води та поверхнево активних речовин під час 

ліквідації пожеж та їх наслідків. Захисний одяг виготовляється з пакета 

матеріалів, який має чотири шари: 

- 1-й шар – матеріал верху – тканина вогнезахисна, водонепроникна        

ВХ 9260/89201 (Нідерланди); 

- 2-й шар – матеріал тефлон типу Е-Flor 2-TR-008-62; 

- 3-й шар – ватин арт. ВПЦ-400; 

- 4-й шар – підкладкова тканина – бязь,  арт. 2В2-157ТДК. 

Вимоги до захисного одягу пожежника від НШВФ викладені в 

[246,247], розробку яких безпосередньо здійснював автор. 

Зазначений одяг за розробленими Т3 уже виготовляється ТОВ 

,,ТАЛАН” та   ТОВ ,,ПІРЕНА” [ 248, 249].  

 

7.1.4. Обґрунтування вимог до системи обліку, контролю якості та безпеки 

ЗІЗ, порядку забезпечення, зберігання і умов їх експлуатації в підрозділах та 

формуваннях ЄДСЦЗ 

Як показує аналіз блок-схеми, управління системою «виробниче 

середовище-пожежник» (див. рис. 1.15), характер і ступінь необхідного 

захисту пожежника безпосередньо залежать від того, наскільки захисні та 

експлуатаційні властивості ЗІЗ захищають від впливу несприятливих 

факторів пожежогасіння як середовища на робочому місці. Критеріями 

оцінки ефективності ЗІЗ є зниження рівнів травматизму та професійної 
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захворюваності, виходячи зі зміни яких можна визначати оцінку 

відповідності асортименту і допустимих строків експлуатації ЗІЗ. У зв'язку з 

цим проведення оцінки системного удосконалення  асортименту ЗІЗ є 

актуальною задачею. 

Для реалізації цієї мети необхідно володіти об'єктивною і достовірною 

інформацією, що дасть змогу аналізувати якість ЗІЗ, які застосовуються в 

підрозділах ДСНС та протипожежних формуваннях ЄДСЦЗ. Огляд, 

проведений у розділі 1, переконливо свідчить, що прийнята в галузі обліково-

звітна система аналізу ЗІЗ малоінформативна. Результати багаторічних   

експериментальних [101,194,245,246,247] та сертифікаційних досліджень ЗІЗ 

[250] дали нам змогу розробити і запропонувати в системі ЄДСЦЗ України 

більш досконалий пакет обліково-звітної документації, на основі якого має 

здійснюватись максимально ефективний аналіз безпеки й якості ЗІЗ, що 

надходять в пожежно-рятувальні підрозділи (додаток). В облікових формах 

подається інформація про підприємство-споживач (його найменування та 

відомча належність, кількість працюючих), необхідна для розрахунку 

забезпечення пожежників вказаного підрозділу (формування) ЗІЗ та 

інтенсивності їх експлуатації (кількість виїздів та класи пожеж, сумарний час 

експлуатації) і підприємство-постачальник (найменування, адреса, 

номенклатура виробів, що постачаються, дата постачання, кількість ЗІЗ, ціна 

за одиницю виробу і наявність копії сертифіката встановленого зразка та 

протоколу лабораторних досліджень вхідних ЗІЗ). 

Протоколи лабораторних випробувань сертифікованих ЗІЗ містять 

інформацію про результати лабораторних випробувань щодо конкретного 

ЗІЗ, проведених відповідно до діючих вимог на відповідність встановленим 

нормативним параметрам властивостей ЗІЗ, які повинні витримуватися в 

процесі випробувань. По кожному нормованому параметру є право «вето», 

тобто невідповідність виробу нормам хоча б по одному показнику означає 

заборону на його застосування. Сертифікат має порядковий номер, серію та 

номер бланка реєстрації в Держспоживстандарті України і несе інформацію: 
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нормативний документ, вимогам якого відповідає ЗІЗ; термін його дії; орган 

із сертифікації, відомості про випробувальну лабораторію та протокол, на 

підставі якого сертифікат виданий. Інформація, закладена в сертифікаті, є 

джерелом додаткових відомостей при складанні  обліково-звітних форм, що 

надходять в підрозділ чи формування ЗІЗ. 

Відомості, отримані з пропонованих джерел інформації, дають змогу 

формувати реєстр ЗІЗ та підприємств-постачальників, що мають сертифікат 

відповідності [251]. Розроблені обліково-звітні документи пройшли 

апробацію у ЛДУБЖД і запропоновані, як обов'язкові  обліково-звітні форми. 

Довговічність застосування ЗІЗ, збільшення термінів збереження захисних, 

гігієнічних і експлуатаційних властивостей протягом всього встановленого 

нормами часу експлуатації залежать від якості самого виробу, догляду за ним 

та від дотримання умов експлуатації. 

Аналіз чинних у галузі нормативних актів і документів (понад 10 

джерел), в яких відображені питання забезпечення, отримання, приймання, 

зберігання, догляду та експлуатації ЗІЗ в підрозділах та результати власних 

досліджень, дали змогу розробити і впровадити «Рекомендації з гасіння 

пожеж в лісових масивах» [252], «Рекомендації щодо гасіння пожеж в 

рухомому складі та об’єктах Укрзалізниці» [253], «Рекомендації щодо 

гасіння пожеж в будівлях підвищеної  поверховості» [254], а також 

«Довідник керівника гасіння пожежі» [255]. В основу розробки зазначених 

рекомендацій були покладені матеріали, отримані при вивченні умов гасіння 

пожеж, приймання, зберігання, видачі, умов експлуатації і догляду за 

спецодягом, спецвзуттям, касками та іншими ЗІЗ, які виготовляються на 

підприємствах-виробниках. 

Впровадження зазначених рекомендацій в підрозділах та формуваннях, 

як обов'язкового до виконання документа, дасть змогу встановити єдині 

підходи до придбання ЗІЗ, порядку їх видачі, зберігання та догляду. 

Відповідно до затвердженої методики, робота виконувалася в такій 

послідовності: вивчено професійний склад працівників; виконано 
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порівняльний аналіз чинних норм безплатної видачі ЗІЗ; проведено 

ретроспективний аналіз галузевих норм безплатної видачі ЗІЗ; проведено 

аналіз зведення відгуків і пропозицій, що надійшли, та доповнень до норм. 

 

7.1.5. Обґрунтування ефективності результатів роботи 

Ефективне управління виробничими процесами потребує ґрунтовного 

знання сучасних підходів і методів управління ризиками. В цьому аспекті 

підготовка фахівців з пожежної та техногенної безпеки базується на 

глибокому розумінні сучасних економічних процесів, вмінні застосовувати 

економічні знання у практичній діяльності.  

У розділі проведено розрахунок економічних витрат при техніко-

економічному обґрунтуванні результатів досліджень з урахуванням заходів, 

спрямованих на підвищення рівня захищеності рятувальників, та заходів, 

спрямованих на запобігання їх травматизму. Збитки в результаті втрати 

працездатності визначаються як сума соціальних та економічних показників. 

Витрати на безпеку праці слід вважати ефективними з соціальної точки зору, 

якщо вони гарантують безпеку життєдіяльності людини, тобто 

унеможливлюють людські втрати у випадку виникнення надзвичайної 

ситуації з викидом (виливом) небезпечних речорин. Витрати на забезпечення 

безпеки особового складу, а особливо на стадії проектування захисного 

одягу, слід вважати ефективними з економічної точки зору, якщо вони ведуть 

до зменшення реальних матеріальних збитків у результаті здійснення 

пропонованих рішень у порівнянні з можливими збитками від НС без 

впровадження запропонованих рішень. 

Доцільність  реалізації практичних рішень полягає в перевищенні 

збитку, який може бути завданий внаслідок втрати працездатності без 

впровадження заходів і визначається як сума прямих і побічних збитків (З1), 

над сукупними витратами ресурсів на здійснення запропонованих рішень (В). 

З1  > В.                                         (7.1) 
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Кінцевим результатом створення і використання заходів із 

забезпечення безпеки особового складу рятувальників є важливість 

передбачених втрат (З2), які розраховують, виходячи з вірогідності 

виникнення НС після реалізації заходу із забезпечення безпеки 

рятувальників.  

Економічні результати (R), досягнуті завдяки здійсненню заходів, які 

спрямовані на ефективний захист, і визначаються як різниця між можливими 

збитками при НС без запровадження рішень та можливими збитками, якщо ці 

рішення будуть впроваджені. Логічно стверджувати, що З1  > З2. 

R = З1 – З2.                                    (7.2) 

 

7.1.6. Визначення соціально-економічних втрат 

За результатами аналітичних досліджень, які висвітлені в розділі 1.1, та 

за статистикою останніх десяти років бачимо, що кількість травмувань, 

травмованих і загиблих пожежників під час гасіння пожеж саме через 

недосконалість ЗІЗ, є досить значною, а саме: 36 – загинули; 481 – отримали 

травми: I-II ступеня (легкий нещасний випадок із втратою працездатності до 

9 днів) – 378, травми II-III ступеня (важкий нещасний випадок без 

встановлення інвалідності із втратою працездатності більше 9 днів), що 

підтверджено довідкою із лікувального закладу, – 58; та травми, що призвели 

до інвалідності –  45. 

Враховуючи, що кожен з працівників ОРС ЦЗ має бути  застрахованим 

за форматом життя та здоров’я, і сума страхового фонду становить 150 000 

грн, компенсація становить: 

а) у  разі загибелі або смерті застрахованої особи – 100% страхової 

суми; 

б) у разі одержання застрахованою особою травми при встановленні їй 

інвалідності: 

- I  групи   – 100% страхової суми; 

- II групи   – 90% страхової суми; 
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- III групи  – 70% страхової суми; 

в) у разі тимчасової втрати застрахованою особою працездатності – 

0,2% страхової суми за кожну добу, але не більше як 50% страхової суми; 

Отже, відповідна компенсація відповідатиме сумі, яка вказана               

у табл. 7.2. 

Таблиця 7.2 

Середні показники втрат при вибутті трудових ресурсів з виробництва 

№ 

з/п 
Вид нещасного випадку 

Втрати на 

одну людину,  

тис. грн 

1 Легкий нещасний випадок (С1) з втратою 

працездатності до 9 днів 

6,3 

2 Важкий нещасний випадок без встановлення 

інвалідності   (С2) з втратою працездатності більше 

9днів 

39,8 

3 Важкий нещасний випадок, у результаті якого 

потерпілий отримав інвалідність (С3) з втратою 

працездатності більше 3980 днів (18 місяців) 

288 

4 Нещасний випадок, що призвів до загибелі (С4): 

- дорослої людини віком до 50 років 

150 

 

 

Відповідно соціально-економічні втрати (Сcе), грн обчислюються за 

формулою: 

Ссевтр =  (С1    х   n1)   + ( С2    х  n2) + ( С3    х  n3) + ( С4    х  n4)         (7.3) 

де Ссевтр – втрати при вибутті трудових ресурсів з виробничої діяльності в 

результаті і-ої  НС; С1 = 1,3 тис.грн – втрати при легкому нещасному випадку; 

С2 = 20,8 тис.грн – втрати при важкому нещасному випадку без встановлення 

інвалідності; С3 = 118 тис. грн – втрати при важкому нещасному випадку із 

встановленням інвалідності; С4 = 150 тис. грн – втрати життя; n1 = 4; n2 = 3; n3 = 

2; n2 = 3. 
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Отже, соціально-економічні втрати становлять: 

Ссе = Ссевтр = (6,3·4) + (39,8 ·3) + (288 ·2) + (150 ·3) = 1170.6тис. грн, 

Ссе = Ссевтр = (6,3·2) + (39,8 ·2) + (288 ·1) + (150 ·1) = 530 тис. грн.  

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 визначається як: 

Е=Ссе1-Ссе2= 1170.6-530=640 тис. грн (прогнозовано для одного обласного 

гарнізону). 

 

Висновки до розділу 

1. Обгрунтовано параметри технічних завдань на виготовлення ЗІЗ 

пожежника (одяг пожежника захисний, каска пожежника захисна, взуття 

пожежника захисне) та  розпочато їх виготовлення на виробництвах.  

2. Проведено аналіз чинних у галузі нормативних актів і документів 

(понад 10 джерел), в яких відображені питання забезпечення, отримання, 

приймання, зберігання, догляду та експлуатації ЗІЗ. Запропоновано систему 

впровадження відповідних рекомендацій. 

3. Здійснено техніко-економічний розрахунок ефективності 

запровадження високоефективних ЗІЗ для одного обласного гарнізону ДСНС. 

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 

становить 640 тис грн.  для одного. 
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ЗАГАЛЬНІ 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 під час 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. Проведеним моделюванням з використанням багатофакторного 

регресивного аналізу було встановлено залежності сумісного впливу НШВФ 

на травматизм і професійні захворювання, що дало змогу визначити 

сумарний ризик шкоди здоров'ю пожежників та обґрунтувати методологію 

комплексної оцінки, напрямки удосконалення та створення ЗІЗ. 

4. На основі проведених теоретичних та експериментальних 

досліджень вперше встановлено закономірності теплового впливу на ділянки 

тіла пожежника, визначено розподіл зон ураження тіла з урахуванням 
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просторової орієнтації під час виконання ним професійних обов'язків щодо 

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 результатами експериментів при 

температурі в підкостюмному просторі вище 50°С не перевищувала 7%. 

Зазначене дало змогу визначити оптимальні параметри захисного одягу 

пожежника та граничний час його роботи 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. Числові значення відповідають 

положенню, що при збільшені фізичного навантаження зменшується 

безпечний час роботи на 27%, а це дало змогу удосконалити захисне 

спорядження введенням 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 
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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 захисні властивості каски пожежника від бокових та 

вертикальних ударів шляхом застосування тришарової 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 

економічний ефект становитиме 640 тис. грн. для одного гарнізону завдяки: 

1. зниженню травматизму пожежників; 

2. підвищенню термінів експлуатації ЗІЗ; 

3. зниженню кількості професійних захворювань тощо. 

 

Практична значимість і реалізація результатів роботи. 

Дисертація узагальнює результати досліджень, які проводилися під 

керівництвом і при безпосередній участі автора у ЛДУБЖД при виконанні 

ряду Державних програм і планів НДР МНС (ДСНС) України. 

В результаті вирішена науково-практична проблема підвищення рівня 

якості ЗІЗ пожежників для забезпечення комплексного захисту людини від 
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небезпечних факторів пожежі. Обгрунтовано можливість прогнозувати і, 

отже, впливати на технічний рівень виробів залежно від умов експлуатації на 

всіх стадіях єдиного процесу «НДКР – серійне виробництво – експлуатація». 

Розроблено рекомендації щодо оптимізації теплового захисту різних 

видів захисного одягу. Отримані дані про допустимий час роботи в ЗІЗ 

залежно від умов теплового впливу та режиму експлуатації. Зазначені 

результати використані виробниками при складанні документації на серійне 

виробництво виробів, ремонтної та експлуатаційної документації. 

Освоєні в серійному виробництві нові спеціальні захисні пакети з 

наперед заданими властивостями для виготовлення різних видів захисного 

одягу та взуття пожежників. 

Впроваджені в експлуатацію у пожежно-рятувальних підрозділах нові 

засоби індивідуального захисту, що забезпечують необхідний рівень 

комплексної безпеки людини під час гасіння пожеж та ліквідації аварій в 

різних умовах (каски, взуття, одяг). 

На всі вироби розроблені технічні завдання. 

Результати дисертаційного дослідження реалізовані при розробці:  

- ДСТУ ЕN 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 У 

№ 900 від 30.08.2011; 

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

залізничного транспорту; 

- Засоби індивідуального захисту. Захисні костюми. Порядок 

застосування. Навчальний посібник; 

- Технічне завдання на захисну каску (ТЗ-UF101);  
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- Технічні завдання на виготовлення захисного одягу пожежника 

ТЗОПЗП (ТОВ «ТАЛАН», ТОВ «ПІРЕНА»); 

- Розроблені за вказаною нормативно-технічною документацією ЗІЗ, які 

пройшли cертифікаційне випробування, частина їх впроваджена, а деякі 

рекомендовані до широкого впровадження;  

- Полігон для вогневих випробовувань захисного одягу пожежника. 

Патент № 32071; 

- Довідник керівника гасіння пожеж. 

Результати дисертації використовуються в навчальному процесі 

ЛДУБЖД. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, підтверджена достатнім обсягом  

досліджень (у тому числі повнофакторних дослідів), тривалою апробацією 

використаної математичної моделі та експериментальних методик, 

відповідністю результатів лабораторних, повнофакторних експериментів і 

розрахункових даних, а також широким впровадженням результатів 

досліджень в практику роботи пожежно-рятувальних підрозділів і 

виробників ЗІЗ. 
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                                              ДОДАТОК А 

 

 

Чинні в Україні ДСТУ (ЕN) В ГАЛУЗІ ЗІЗ 

ЗІЗ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 

1. ДСТУ EN 132:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Терміни та піктограми (EN 132:1998, IDT) 

2. ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Класифікація (EN 133:2001, IDT) 

3. ДСТУ EN 134:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Номенклатура складових частин (EN 134:1998, IDT) 

4. ДСТУ EN 135-2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Перелік 

рівнозначних термінів (EN 135:1998, IDT) 

5. ДСТУ EN 136-2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. 

Вимоги, випробовування, маркування (EN 136:1998)  

6. ДСТУ EN 137-2002 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Апарати дихальні автономні    резервуарні зі стисненим повітрям. Вимоги, 

випробування, маркування (EN 137:1993, IDT) 

7. ДСТУ EN 138-2002 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Апарати дихальні з подаванням чистого повітря через шланг для 

використання з масками, півмасками або мундштучними пристроями. 

Вимоги, випробовування, маркування (EN 138:1994, IDT) 

8. ДСТУ EN 139-2002 Засоби індивідуального захисту/ органів дихання. 

Дихальні апарати з лінією стисненого повітря для використання з масками, 

півмасками або мундштучними пристроями. Вимоги, випробування, 

маркування (EN 139:1994, IDT) 

9. ДСТУ EN 140-2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробування, маркування 

(EN 140:1998, IDT) 

10. ДСТУ EN 141-2001 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 
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Протигазові та комбіновані фільтри. Вимоги, випробування, маркування 

(EN 141:1990, IDT) 

11. ДСТУ EN 142:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Мундштучні пристрої. Вимоги, випробування, маркування 

(EN 142:1989, IDT) 

12. ДСТУ EN 143-2002 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування 

(EN 143:2000, IDT) 

13. ДСТУ EN 144-2-2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Вентилі газових балонів. Частина 2. З’єднання впускного отвору вентиля 

(EN 144-2:1988, IDT) 

14. ДСТУ EN 144-3-2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Вентилі газових балонів. Частина 3. З’єднання випускного отвору для 

підводної азотокисневої суміші (EN 144-3:2003, IDT) 

15. ДСТУ EN 145-2003 Засоби індивідуального, захисту органів дихання. 

Автономні регенерувальні дихальні апарати зі стисненим киснем або зі 

стисненим киснем і азотом. Вимоги, випробовування, маркування 

(EN 145:1997, IDT) 

16. ДСТУ EN 148-1:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 1. Стандартне нарізеве 

з’єднання (EN 148-1:1999, IDT) 

17. ДСТУ EN 148-2:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 2. Центральне нарізеве 

з’єднання (EN 148-2:1999, IDT) 

18. ДСТУ EN 148-3:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 3. Нарізеве з’єднання М 45хЗ 

19. ДСТУ EN 149:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, 

маркування (EN 149:2001, IDT) 

20. ДСТУ EN 250:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 
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Автономні регенерувальні підводні дихальні апарати зі стисненим повітрям. 

Вимоги, випробування, маркування (EN 250:2000, IDT) 

21.  ДСТУ EN 269:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Дихальні апарати з капюшоном і примусовим подаванням чистого повітря 

через шланг. Вимоги, випробування, маркування (EN 269:1994, IDT) 

22.  ДСТУ EN 270:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Дихальні апарати з капюшоном і лінією стисненого повітря. Вимоги, 

випробування, маркування (EN 270:1994, IDT) 

23.  ДСТУ EN 271:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Дихальні апарати з капюшоном з лінією стисненого повітря або з 

примусовим подаванням повітря через шланг для використання в умовах 

абразивної і ударної дії матеріалів. Вимоги, випробування, маркування 

(EN 271:1995, IDT) 

24. ДСТУ EN 371-2001 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Протигазові та комбіновані фільтри типу АХ для захисту від органічних 

сполук з низькою температурою кипіння. Вимоги, випробування, маркування 

(EN 371:1992, IDT) 

25. ДСТУ EN 372-2001 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Протигазові та скомбіновані фільтри типу БХ для захисту від спеціально 

визначених сполук. Вимоги, випробовування, маркування (EN 372:1992, IDT) 

26. ДСТУ EN 400:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання 

для саморятування. Автономні дихальні апарати із замкненим дихальним 

контуром. Апарати із стисненим киснем для евакуації. Вимоги, 

випробування, маркування (EN 400:1993, IDT) 

27.  ДСТУ EN 401:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання 

для самоврятування. Автономні дихальні апарати із замкненим дихальним 

контуром. Апарати з хімічно зв’язаним киснем (К02) для евакуації. Вимоги, 

випробування, маркування (EN 401:1993, IDT) 

28.  ДСТУ EN 402-2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання 

для евакуації. Автономні дихальні апарати з відкритим дихальним контуром, 
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маскою або мундштучним пристроєм. Вимоги, випробування, маркування (EN 

402:1993, IDT) 

29.  ДСТУ EN 403:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання 

для саморятування. Фільтрувальні пристрої з капюшоном для саморятування 

під час пожежі. Вимоги, випробування, маркування (EN 403:1993, IDT) 

30.  ДСТУ EN 404:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання 

для саморятування. Фільтр-саморятівник. Вимоги, випробовування, 

маркування (EN 404:1993, IDT) 

31.  ДСТУ EN 405:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Фільтрувальні півмаски з клапанами для захисту від газів і аерозолів. 

Вимоги, випробування, маркування (EN 405:2001, IDT) 

32. ДСТУ EN 529:2006 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Рекомендації щодо вибору, використання, догляду і обслуговування. 

Настанова (EN 529:2005, IDT) 

33. ДСТУ EN 1061-2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання 

для саморятування. Автономні дихальні апарати з замкненим дихальним 

контуром. Апарати з хімічно зв’язаним киснем (№003) для евакуації. 

Вимоги, випробування, маркування (EN 1061:1996, IDT) 

34. ДСТУ EN 1146:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання 

для саморятування. Автономні резервуарні дихальні апарати зі стисненим 

повітрям і капюшоном (рятувальні апарати зі стисненим повітрям і 

капюшоном). Вимоги, випробування, маркування (EN 1146:1997, IDT) 

35. ДСТУ EN 1827-2001 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Напівмаски без клапанів вдиху та з віддільними фільтрами для захисту від 

газів або газів та аерозолів, або тільки від аерозолів. Вимоги, 

випробовування, маркування (EN 1827:1999, IDT) 

36.  ДСТУ EN 1835:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Апарати дихальні легкої конструкції з лінією стисненого повітря з шоломом 

або капюшоном. Вимоги, випробування, маркування (EN 1835:1999, IDT) 

37. ДСТУ  EN 3856-99 Респіратори ізолювальні регенеративні для 
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гірничорятувальних робіт. Загальні технічні вимоги і методи випробувань 

38. ДСТУ EN 12083-2001 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Фільтри з дихальними шлангами (позамаскові фільтри): протиаерозольні, 

протигазові та скомбіновані. Вимоги, випробовування, маркування 

(EN 12083:1998, IDT) 

39.  ДСТУ EN 12419:2004 Засоби індивідуального захисту органів 

дихання. Апарати дихальні легкої конструкції з лінією стисненого повітря з 

маскою, півмаскою або чвертьмаскою. Вимоги, випробування, маркування       

(EN 12419:1999, IDT) 

40. ДСТУ  EN 12941-2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Моторові фільтрувальні пристрої з шоломом або капюшоном. Вимоги, 

випробування, маркування (EN 12941:1998, IDT) 

41.  ДСТУ EN 12942-2004 Засоби індивідуального захисту органів 

дихання. Моторові фільтрувальні пристрої з масками, півмасками або 

чвертьмасками. Вимоги, випробування, маркування (EN 12942:1998, IDT) 

42. ДСТУ  EN 13274-1:2005 Засоби індивідуального захисту органів 

дихання. Методи випробування. Частина 1. Визначення коефіцієнта 

проникання і загального коефіцієнта проникання (EN 13274-1:2001, IDT) 

43.  ДСТУ EN 13274-2:2005 Засоби індивідуального захисту органів 

дихання. Методи випробування. Частина 2. експлуатаційні випробування 

(EN 13274-2:2001, IDT) 

44.  ДСТУ EN 13274-3:2005 Засоби індивідуального захисту органів 

дихання. Методи випробування. Частина 3. Визначення опору диханню 

(EN 13274-3:2001, IDT) 

45.  ДСТУ EN 13274-4:2005 Засоби індивідуального захисту органів 

дихання. Методи випробування. Частина 4. Випробування вогнем (EN 13274-

4:2001, IDT) 

46.  ДСТУ EN 13274-5:2005 і Засоби індивідуального захисту органів 

дихання. Методи випробування. Частина 5. Кліматичні випробування 

(EN 13274-5:2001, IDT) 
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47.  ДСТУ EN 13274-6:2005 Засоби індивідуального захисту органів 

дихання. Методи випробування. Частина 6. Визначення вмісту діоксиду 

вуглецю у вдихуваному повітрі (EN 13274-6:2001, IDT) 

48.  ДСТУ EN 13274-7:2005 Засоби індивідуального захисту органів 

дихання. Методи випробування. Частина 7. Визначення коефіцієнта 

проникання протиаерозольного фільтра (EN 13274-7:2002, IDT) 

49.  ДСТУ EN 13274-8:2005 Засоби індивідуального захисту органів 

дихання. Методи випробування. Частина 8. Визначення забитості 

доломітовим пилом (EN 13274-8:2002, IDT) 

50. ДСТУ EN 13794:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Автономні дихальні апарати із замкненим дихальним контуром для 

евакуації. Вимоги, випробування, маркування (EN 13794:2002, IDT) 

51.  ДСТУ EN 13949:2005 Засоби індивідуального захисту органів 

дихання. Апарати автономні резервуарні підводні дихальні для використання 

із стисненою азотно-кисневою сумішшю або киснем. Вимоги, випробування, 

маркування (EN 13949:2003, IDT) 

52.  ДСТУ EN 14387:2006 Засоби індивідуального захисту органів 

дихання. Фільтри протигазові і фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, 

маркування (EN 14387:2004, IDT) 

53. ГОСТ 12.4.004-74 Система стандартов безопасности труда. 

Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия 

54. ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности труда. 

Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия 

55.  ГОСТ 12.4.041-89 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие 

технические требования 

56.  ГОСТ 12.4.041-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие 

технические требования 

57. ГОСТ 12.4.166-85 ССБТ Лицевая часть ШМП для промышленных 
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противогазов. Технические условия 

58. ГОСТ 10188-74 Коробки фильтрующие к противогазам и 

респираторам. Метод определения сопротивления постоянному потоку 

воздуха 

59. ГОСТ 23223-78 Коробки фильтрующе-поглощающие противогазов. 

Метод испытания на герметичность 

60.  ГОСТ 17269-71 Респираторы фильтрующие газопылезащитные  

РУ-60М и РУ-60МУ. Технические условия 

61. ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ Противогазы промышленные фильтрующие. 

Технические условия 

62.  ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ Коробки фильтрующе-поглощающие для 

промышленных противогазов. Технические условия 

 

ЗІЗ ОЧЕЙ ТА ОБЛИЧЧЯ 

1.  ДСТУ EN 165-2001 Засоби індивідуального захисту очей. 

Термінологічний словник (EN 165:1995, IDT) 

2.  ДСТУ EN 166-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови 

(EN 166:1996, IDT) 

3.  ДСТУ EN 167-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Методи 

випробувань оптичні (EN 167:1995, IDT) 

4.  ДСТУ EN 168-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Неоптичні 

методи випробовувань (EN 168:1995, IDT) 

5.  ДСТУ EN 169-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри під 

час виконання зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання 

та рекомендації щодо використання (EN 169:1992, IDT) 

6.  ДСТУ EN 170-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для 

захисту від ультрафіолетового випромінювання. Вимоги до пропускання та 

рекомендації щодо використання (EN 170:1992, IDT) 

7.  ДСТУ EN 171-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для 

захисту від інфрачервоного випромінювання. Вимоги до пропускання та 
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рекомендації щодо використання (EN 171:1992, IDT) 

8. ДСТУ EN 172:2005 Засоби індивідуального захисту очей. 

Противідблискові фільтри промислового призначення (EN 172:1994, IDT) 

9. ДСТУ EN 175-2001 Засоби індивідуального захисту очей та обличчя 

під час зварювальних та споріднених процесів 

10. ДСТУ EN 379:2005 Засоби індивідуального захисту очей. Автоматичні 

зварювальні фільтри (EN 379:2003, IDT) 

11. ДСТУ EN 1731-2001 Засоби індивідуального захисту очей та обличчя 

від механічних ушкоджень і/або впливу тепла сітчасті для промислового та 

непромислового використовування (EN 1731:1997, IDT) 

12. ДСТУ EN 1836:2005 Засоби індивідуального захисту очей. 

Сонцезахисні окуляри, противідблискові фільтри загального призначення 

(EN 1836:1997, IDT) 

13. ДСТУ EN 60825-6-2001 Безпечність лазерних виробів. Частина 6. 

Безпечність для очей виробів із оптичними джерелами, використовуваних 

лише для передавання видимої інформації (EN 60825-6:1999, IDT) 

14. ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартов безопасности труда. Очки 

защитные. Общие технические условия 

15. ГОСТ 12.4.023-84 Система стандартов безопасности труда. Щитки 

защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля 

16. ГОСТ 12.4.035-78 Система стандартов безопасности труда. Щитки 

защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия 

17. ГОСТ 12.4.144-84 ССБТ Щитки защитные лицевые. Номенклатура 

показателей качества 

 

ЗАХИСНИЙ ОДЯГ 

1. ДСТУ ГОСТ 12.4.221-2004 Система стандартів безпеки праці. Одяг 

спеціальний для захисту від підвищених температур, теплового 

випромінювання, конвективної теплоти. Загальні технічні вимоги 

(ГОСТ 12.4.221-2002, IDT) 
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2. ДСТУ EN 340-2001 Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги 

(EN 340:1993. IDT) 

3. ДСТУ EN 342-2001 Одяг спеціальний для захисту від знижених 

температур (1 N V 342:1998, IDT) 

4. ДСТУ EN 343-2001 Одяг спеціальний для захисту від негоди 

(EN 343:1998. IDT) 

5. ДСТУ EN 367-2001 Одяг захисний. Захист від нагрівання та полум'я. 

Метод визначення теплопровідності матеріалів, підданих впливові полум’я 

(EN 367:1992, IDT) 

6. ДСТУ EN 381-1-2002 Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними 

ланцюговими пилами. Частина 1. Стенд для випробовування опору різання 

пилами (EN 381-1:1993, IDT) 

7. ДСТУ EN 381-2-2002 Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними 

ланцюговими пилами. Частина 2. Методи випробовування засобів для 

захисту ніг (EN 381-2:1995, IDT) 

8.  ДСТУ EN 381-3:2006 Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними 

ланцюговими пилами; Частина 3. Метод випробовування взуття (EN 381-

3:1996, IDT) 

9.  ДСТУ EN 381-5-2002 Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними 

ланцюговими пилами. Частина 5. Вимоги до засобів для захисту ніг (EN 381-

5:1995, IDT) 

10.  ДСТУ EN 381-8:2006 Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними 

ланцюговими пилами. Частина 8. Методи випробовування захисних краг 

(EN 381-8:1997, IDT) 

11.  ДСТУ EN 381-9:2006 Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними 

ланцюговими пилами. Частина 9. Вимоги до захисних краг (EN 381-

9:1997, IDT) 

12.  ДСТУ EN 381-10:2006 Одяг захисний для осіб, що працюють з 

ручними ланцюговими пилами. Частина 10. Метод випробовування захисних 

пристроїв верхньої частини тіла (EN 381-10:2002, IDT) 
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13.  ДСТУ EN 381-11:2006 Одяг захисний для осіб, що працюють з 

ручними ланцюговими пилами. Частина 11. Вимоги до захисних пристроїв 

верхньої частини тіла (EN 381-11:2002, IDT) 

14.  ДСТУ EN 463-2002 Одяг спеціальний для захисту від рідких хімікатів. 

Метод визначання стійкості до протікання рідин (випробовування 

струменем) (EN 463:1994, IDT) 

15.  ДСТУ EN 464-2002 Одяг спеціальний для захисту від рідких та 

газоподібних хімікатів, зокрема аерозолів та твердих частинок. Метод 

визначання герметичності ізолювальних костюмів (випробовування на 

визначання внутрішнього тиску) (EN 464:1994, IDT) 

16.  ДСТУ EN 466-2001 Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Вимоги 

до захисного одягу від рідких хімікатів з непроникними для рідини 

з’єднаннями між різними частинами одягу (спорядження типу 3) 

(EN 466:1995, IDT) 

17.  ДСТУ EN 467-2003 Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Вимоги 

до предметів одягу, що забезпечують захист частин тіла (EN 467:1995, IDT) 

18.  ДСТУ EN 468-2002 Одяг спеціальний для захисту від рідких хімікатів. 

Метод визначання стійкості до протікання бризок (аерозольний тест) 

(EN 468:1994, IDT) 

19.  ДСТУ EN 471-2001 Одяг спеціальний сигнальний підвищеної 

видимості (EN 471:1994, IDT) 

20.  ДСТУ EN 510:2006 Одяг захисний, використовуваний в умовах ризику 

попадання його в частини механізмів, які рухаються. Загальні технічні 

вимоги та методи випробування (EN 510:1993, IDT) 

21.  ДСТУ EN 530-2003 Тривкість до стирання матеріалів захисного одягу. 

Методи випробування (EN 530:1994, IDT) 

22.  ДСТУ EN 531:2005 Одяг захисний для осіб, що працюють в умовах 

підвищених температур (EN 531:1995, IDT) 

23.  ДСТУ EN 533-2003 Одяг захисний. Захист від підвищеної температури 

та полум’я. Матеріали і пакети матеріалів, що обмежують поширювання 
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полум’я (EN 533:1997, IDT) 

24.  ДСТУ EN 702:2005 Одяг захисний. Захист від впливу тепла та 

полум’я. Метод визначення проходження контактного тепла крізь захисний 

одяг або його матеріали (EN 702:1994, IDT) 

25.  ДСТУ EN 863-2001 Одяг захисний. Механічні властивості. Метод 

визначання опору проколюванню (EN 863:1995, IDT) 

26.  ДСТУ EN 943-1:2005 Костюми ізолювальні для захисту від рідинних і 

газоподібних хімікатів, включно рідинні аерозолі і тверді частки. Частина 1. 

Технічні вимоги до вентильованих і невентильованих ізолювальних 

«газонепроникних» (Тип 1) і спеціальних «газопроникних» (Тип 2) костюмів 

(EN 943-1:2002, IDT) 

27.  ДСТУ EN 943-2:2005 Костюми ізолювальні для захисту від рідинних і 

газоподібних хімікатів, включно рідинні аерозолі і тверді частки. Частина 2. 

Технічні вимоги до «газонепроникних» (Тип 1) ізолювальних костюмів, що 

використовуються аварійно-рятувальними підрозділами (EN 943-2:2002, IDT) 

28.  ДСТУ EN 1073-1-2001 Костюми ізолювальні та одяг спеціальний 

вентильований для захисту від радіоактивного забруднення. Загальні технічні 

вимоги і методи випробувань (EN 1073-1:1998, IDT) 

29.  ДСТУ EN 1149-1-2003 Одяг захисний. Електростатичні властивості. 

Частина 1. Питомий поверхневий опір (методи випробовування та вимоги) 

(EN 1149-1:1995, IDT) 

30.  ДСТУ EN 1149-2:2005 Одяг захисний. Електростатичні властивості. 

Частина 2. Метод вимірювання електричного опору матеріалу (об’ємний 

опір) (EN 1149-2:1997, IDT) 

31.  ДСТУ EN 1621-1:2006 Одяг для захисту мотоциклістів від механічних 

ударів. Частина 1. Вимоги до засобів захисту від ударів та методи їх 

випробовування (EN 1621-1:1997, IDT) 

32.  ДСТУ ISO 2801-2003 (СО) Одяг захисний. Захист від підвищених 

температур та полум’я. Загальні рекомендації щодо вибору, догляду та 

використання захисного одягу (ІБО 2801:1998, IDT) 
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33.  ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови 

34.  ДСТУ 4366:2004 Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги 

та методи випробування (ISO 11613:995, IDT) 

35.  ДСТУ 4368:2005 Комплект індивідуальний екрануючий для захисту 

від електричних полів промислової частоти. Загальні технічні вимоги та 

методи контролювання 

36.  ДСТУ ISO 6529-2003 Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. 

Визначання тривкості повітронепроникних матеріалів до проникання рідин 

(ISO 6529:1990, IDT) 

37.  ДСТУ ISO 6530-2001 Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. 

Метод визначання ступеня стійкості матеріалу до проникнення рідини 

(ISO 6530:1990, IDT) 

38.  ДСТУ ISO 6942-2001 Одяг захисний тепло та вогнестійкий. 

Оцінювання теплопровідності матеріалів та комбінацій матеріалів, що 

зазнають дії джерела теплового випромінювання (ISO 6942:1993, IDT) 

39.  ДСТУ ISO 8194-2001 Захист від радіації. Одяг для захисту від 

радіоактивного забруднення. Проектування, вибір, методи випробовування та 

використовування (ISO 8194:1987, IDT) 

40.  ДСТУ ISO 9185-2001 Одяг захисний. Оцінювання опору матеріалів 

бризкам розплавленого металу (ISO 9185:1990, IDT) 

41.  ДСТУ EN 13158:2006 Одяг захисний. Захисні жакети, засоби захисту 

тулуба і плечей для вершників. Вимоги та методи випробування 

(EN 13158:2000, IDT) 

42.  ДСТУ ISO 13688-2001 Одяг захисний. Загальні вимоги 

(ISO 13688:1998, IDT) 

43.  ДСТУ ISO 13995:2006 Одяг захисний. Механічні властивості. Метод 

визначення тривкості матеріалів до проколу та динамічного розриву 

(ISO 13995:2000, IDT) 

44.  ДСТУ ISO 13997-2001 Одяг захисний. Механічні властивості. 

Визначання опору різанню гострими предметами (ISO 13997:1999, IDT) 
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45.  ГОСТ 12.4.016-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная защитная. Номенклатура показателей качества 

46.  ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия 

47.  ГОСТ 12.4.044-87 Система стандартов безопасности труда. Костюмы 

женские для защиты от повышенных температур. Технические условия 

48.  ГОСТ 12.4.064-84 ССБТ Костюмы изолирующие. Общие технические 

требования и методы испытаний 

49.  ГОСТ 12.4.099-80 ССБТ Комбинезоны женские для защиты от 

нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных 

загрязнений. Технические условия 

50.  ГОСТ 12.4.100-80 ССБТ Комбинезоны мужские для защиты от 

нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных 

загрязнений. Технические условия 

51.  ГОСТ 12.4.101-93 ССБТ Одежда специальная для ограниченной 

защиты от токсичных веществ. Общие технические требования и методы 

испытаний 

52.  ГОСТ 12.4.110-82 ССБТ Комплекты шахтерские для защиты от 

механических воздействий и общих производственных загрязнений. 

Технические условия 

53.  ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ Костюмы мужские для защиты от нефти и 

нефтепродуктов. Технические условия 

54.  ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ Костюмы женские для защиты от нефти и 

нефтепродуктов. Технические условия 

55.  ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ Средства защиты от статического 

электричества. Общие технические требования 

56.  ГОСТ 12.4.131-83 ССБТ Халаты женские. Технические условия 

57.  ГОСТ 12.4.132-83 ССБТ Халаты мужские. Технические условия 

58.  ГОСТ 12.4.134-83 Плащи мужские для защиты от воды. Технические 

условия 

59.  ГОСТ 12.4.139-84 ССБТ Костюм изолирующий автономный 
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теплозащитный. Технические требования и методы испытаний 

60.  ГОСТ 12.4.176-89 ССБТ Одежда специальная для защиты от теплового 

излучения. Требования к защитным свойствам и метод определения 

теплового состояния человека 

61.  ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от 

общепроизводственных загрязнений и механических воздействий. 

Технические условия 

62.  ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от 

общепроизводственных загрязнений и механических воздействий. 

Технические условия 

63.  ГОСТ 27643-88 Костюмы мужские для защиты от воды. Технические 

условия 

64.  ГОСТ 27651-88 Костюмы женские для защиты от механических 

воздействий, воды и щелочей. Технические условия 

65.  ГОСТ 27652-88 Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические 

условия 

66.  ГОСТ 27653-88 Костюмы мужские для защиты от механических 

воздействий, воды и щелочей. Технические условия 

67.  ГОСТ 27654-88 Костюмы женские для защиты от кислот. Технические 

условия 

68.  ГОСТ 29057-91 Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. 

Технические условия 

69.  ГОСТ 29058-91 Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. 

Технические условия 

70.  ГОСТ 29335-92 Костюмы мужские для защиты от пониженных 

температур. Технические условия 

71.  ГОСТ 29338-92 Костюмы женские для защиты от пониженных 

температур. Технические условия 
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ЗІЗ РУК 

1. ДСТУ EN 374-1:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні 

рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 1. 

Терміни та технічні вимоги (EN 374-1:2003, IDT) 

2. ДСТУ EN 374-2:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні 

рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 2. 

Визначення опору протіканню (EN 374-2:2003, IDT) 

3. ДСТУ EN 374-3:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні 

рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 3. 

Визначення опору прониканню хімічних речовин (EN 374-3:2003, IDT) 

4. ДСТУ EN 388:2005 Рукавички для захисту від механічних ушкоджень. 

Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 388:2003, IDT) 

5. ДСТУ EN 407:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні 

рукавички для захисту від термічного впливу (тепла та/чи полум’я) 

(EN 407:2004, IDT) 

6. ДСТУ EN 420-2001 Загальні вимоги до рукавиць (EN 420:1994, IDT) 

7. ДСТУ EN 421-2001 Засоби індивідуального захисту рук. Рукавиці для 

захищання від іонізованого випромінювання та радіоактивних речовин. 

Загальні технічні вимоги та методи випробовування (EN 421:1994, IDT) 

8. ДСТУ EN 511:2005 Рукавички для захисту від знижених температур. 

Загальні технічні вимоги та методи випробування (ЕN 511:1994, IDT) 

9. ДСТУ EN 659:2005 Рукавички захисні для пожежників. Загальні 

технічні вимоги та методи випробування (EN 659:2003, IDT) 

10. ДСТУ EN 1082-1:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички 

спеціальні та пристосування для захисту від порізів і проколів ручними 

ножами. Частина 1. Кольчужні рукавички та захисні пристосування 

(EN 1082-1:1996, IDT) 

11.  ДСТУ EN 1082-2:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички 

спеціальні та пристосування для захисту від порізів і проколів ручними 

ножами. Частина 2. Захисні рукавички та пристосування, виготовлені з 
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матеріалів, відмінних від кольчужних (EN 1082-2:2000, IDT) 

12.  ДСТУ EN 1082-3:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички 

спеціальні та пристосування для захисту від порізів і проколів ручними 

ножами. Частина 3. Випробування на поріз для тканини, шкіри та інших 

матеріалів (EN 1082-3:2000, IDT) 

13. ДСТУ EN 50237:2006 Засоби індивідуального захисту рук. Рукавиці з 

механічним захистом для електротехнічних робіт (EN 50237:1997, IDT) 

14. ГОСТ 12.4.002-97 Система стандартов безопасности труда. Средства 

защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний 

15. ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия 

16. ГОСТ 12.4.066-79 ССБТ Средства индивидуальной защиты рук от 

радиоактивных веществ. Общие требования и правила применения 

17. ГОСТ 12.4.133—83 ССБТ Средства индивидуальной защиты рук. 

Перчатки камерные. Общие технические требования 

18. ГОСТ 12.4.183-91 ССБТ Материалы для средств защиты рук. 

Технические требования  

19. ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические 

условия 

 

ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ 

1. ДСТУ EN 344-1:2003 Взуття безпечне, захисне та робоче виробничого 

призначення. Частина І. Вимоги та методи випробування (EN 344-1:1992, 

IDT) 

2.  ДСТУ EN 344-2:2004 Взуття захисне виробничого призначення. 

Частина 2. Додаткові вимоги та методи випробування (EN 344 2:1996, IDT) 

3.  ДСТУ EN 345-1-2002 Взуття безпечне виробничого призначення. 

Частина 1. Технічні умови (EN 345-1:1992, IDT) 

4.  ДСТУ EN 345-2-2002 Взуття безпечне виробничого призначення. 

Частина 2. Додаткові технічні умови (EN 345-2:1996, IDT) 
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5.  ДСТУ EN 346-1-2002 Взуття захисне виробничого призначення. 

Частина 1. Технічні умови (EN 346-1:1992, IDT) 

6.  ДСТУ EN 346-2:2006 Взуття захисне виробничого призначення. 

Частина 2. Додаткові технічні вимоги (EN 346-2:1996, IDT) 

7. ДСТУ EN 347-1-2002 Взуття робоче виробничого призначення. 

Частина 1. Технічні умови (EN 347-1:1992, IDT) 

8. ДСТУ EN 347-2:2006 Взуття робоче виробничого призначення. Частина 

2. Додаткові технічні вимоги (EN 347-2:1996, IDT) 

9. ДСТУ ISO 2023-2001 Взуття гумове. Черевики гумові з підкладкою 

робочі. Технічні умови (ISO 2023:1994, IDT) 

10. ДСТУ ISO 2024-200.1 Взуття гумове з підкладкою електропровідне. 

Технічні умови (ISO 2024:1981, IDT) 

11. ДСТУ ISO 2025-2001 Чоботи гумові з підкладкою оливостійкі 

загального виробничого призначення (ISO 2025:1972, IDT) 

12. ДСТУ ISO 2251-2001 Взуття гумове антистатичне з підкладкою. 

Технічні умови (ISO 2251:1991, IDT) 

13. ДСТУ ISO 2252-2001 Чоботи гумові з підкладкою робочі для захисту 

від низької температури (ISO 2252:1983, IDT) 

14. ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) Взуття спеціальне із шкіряним 

верхом для запобігання ковзанню по замаснених поверхнях. Технічні умови 

15. ДСТУ 2772-94 (ГОСТ 12.4.032-95) Взуття спеціальне із шкіряним 

верхом для захисту від дії підвищених температур. Технічні умови 

16. ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхом із шкіри 

для захисту від механічного діяння. Технічні умови 

17. ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із 

шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та 

вибухонебезпечного пилу. Технічні умови 

18. ДСТУ 4062-2001/ГОСТ 12.4.222-2002 Взуття спеціальне з верхом із 

шкіри для захисту від вібрації. Технічні умови 

19. ДСТУ 4409:2005 Взуття профілактичне. Технічні умови 
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20. ДСТУ 4446:2005 Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги 

та методи випробування 

21. ДСТУ ISO 4643:2001 Взуття лите з  пластичних мас. Чоботи 

робочі з полівінілхлориду з підкладкою або без неї. Технічні умови 

(ISO 4643:1992, IDT) 

22. ДСТУ ISO 5423-2001 Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з 

поліуретану з підкладкою або без неї. Технічні умови (ISO 5423:1992, IDT) 

23. ДСТУ ISO 6110-2001 Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з 

полівінілхлориду, стійкі до впливу хімікатів. Технічні умови 

(ISO 6110:1992, IDT) 

24. ДСТУ ISO 6111-2001 Взуття гумове. Чоботи гумові робочі з 

підкладкою або без неї, стійкі до впливу хімікатів (ISO 6111:1982, IDT) 

25. ДСТУ ISO 6112-2001 Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі із 

полівінілхлориду, стійкі до впливу олив та жирів загального призначення з 

підкладкою або без неї. Технічні умови (ISO 6112:1992, IDT) 

26. ДСТУ ISO 6910-2001 Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі із 

поліуретану з підкладкою або без неї загального призначення стійкі до 

впливів олив та жирів. Технічні умови (ISO 6910:1992, IDT) 

27. ДСТУ ISO 8782-1-2002 Взуття безпечне, захисне, робоче виробничого 

призначення. Частина 1. Вимоги і методи випробування (ISO 8782-

1:1998, IDT) 

28. ДСТУ ISO 8782-2-2002 Взуття безпечне захисне робоче виробничого 

призначення. Частина 2. Технічні умови на безпечне взуття (ISO 8782-2:1998, 

IDT) 

29. ДСТУ ISO 8782-3-2002 Взуття безпечне захисне робоче виробничого 

призначення. Частина 3. Технічні умови на захисне взуття (ISO 8782-

3:1998, IDT) 

30. ДСТУ ISO 8782-4-2002 Взуття безпечне захисне робоче виробничого 

призначення. Частина 4. Технічні умови на робоче взуття (ISO 8782-

4:1998, IDT) 
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31. ДСТУ EN 12568:2006 Засоби захисту стопи і ноги. Вимоги і методи 

випробування підноска та металевої прокладки, тривкої до проколювання 

(EN 12568:1998, IDT) 

32. ГОСТ 12.4.024-76 Система стандартов безопасности труда. Обувь 

специальная виброзащитная. Общие технические требования  

33. ГОСТ 12.4.050-78 Обувь специальная валяная для защиты от 

повышенных температур. Технические условия 

34. ГОСТ 12.4.072-79 ССБТ Сапоги специальные резиновые формовые, 

защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. 

Технические условия 

35. ГОСТ 12.4.162-85 ССБТ Обувь специальная из полимерных материалов 

для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и 

методы испытаний 

36. ГОСТ 12.4.177-89 ССБТ Средства индивидуальной защиты ног от 

прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных 

свойств 

37.  ГОСТ 12.4.178-91 ССБТ Обувь специальная кожаная. Метод 

определения пылепроницаемости 

38. ГОСТ 5375-79 Сапоги резиновые формовые. Технические условия 

39.  ГОСТ 5394-89 Обувь из юфти. Общие технические условия 

40.  ГОСТ 12265-75 Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, 

нефтепродуктов и жиров. Технические условия 

41.  ГОСТ 13385-78 Обувь специальная диэлектрическая из полимерных 

материалов. Технические условия 

42. ГОСТ 29182-91 (ИСО 6111-82) Резиновая обувь. Резиновые рабочие 

сапоги с подкладкой или без подкладки, стойкие к действию химикатов 

 

ЗІЗ ВІД ПАДІННЯ 

1. ДСТУ EN 341:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння 

з висоти. Пристрої для спускання (EN 341:1992. IDT) 
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2. ДСТУ EN 353-1:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від 

падіння з висоти. Частина 1. Пристрої зупинення падіння спрямованого типу 

на твердій лінії кріплення (EN 353-1:2002, IDT) 

3. ДСТУ EN 353-2:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від 

падіння з висоти. Частина 2. Пристрої зупинення падіння спрямованого типу 

на гнучкій лінії кріплення (EN 353-2:2002, IDT) 

4. ДСТУ EN 354-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння 

з висоти. Сполучні стропи (EN 354:1992, IDT) 

5. ДСТУ EN 355-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння 

з висоти. Поглиначі енергії (EN 355:1992, IDT) 

6. ДСТУ EN 358-2001 Індивідуальне спорядження для функції 

утримування та для запобігання падінню з висоти. Системи утримування 

(EN 358:1992, IDT) 

7. ДСТУ EN 360:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння 

з висоти. Системи для зупинення падіння втягувального типу (EN 360:2002, 

IDT) 

8. ДСТУ EN 361-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння 

з висоти. Ремені безпеки (EN 361:1992, IDT) 

9. ДСТУ EN 362-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння 

з висоти. З’єднувачі (EN 362:1992, IDT) 

10. ДСТУ EN 363:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння 

з висоти. Системи зупинення падіння (EN 363:2002, IDT) 

11. ДСТУ EN 364-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння 

з висоти. Методи випробовування (EN 364:1992, IDT) 

12. ДСТУ EN 365-2001 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння 

з висоти. Загальні вимоги до інструкції із застосування і маркування (EN 

365:1992, IDT) 

13. ДСТУ EN 795:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння 

з висоти. Анкерні пристрої. Вимоги та випробування (EN 795:1996, IDT) 

14. ДСТУ EN 813:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння 
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з висоти. Спорядження для роботи сидячи (EN 813:1997, IDT) 

15. ДСТУ EN 1868:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від 

падіння з висоти. Словник рівнозначних термінів (EN 1868:1997, IDT) 

16. ДСТУ EN 18912006 Індивідуальне спорядження для захисту від 

падіння з висоти. Статичні мотузки (EN 1891:1998, IDT) 

17. ДСТУ 3979-2000 Техніка пожежна. Карабін пожежний. Технічні умови 

18. ДСТУ 4016-2001 Техніка пожежна. Мотузки пожежні рятувальні. 

Загальні технічні умови 

19. ДСТУ 4262-2003 Пояси пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги 

та методи випробування 

20. ДСТУ 4304:2004 Пояс запобіжний монтерський. Загальні технічні 

умови 

21. ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ Строительство. Пояса предохранительные. 

Общие технические условия  

22. ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ Строительство. Канаты страховочные. Общие 

технические требования 

 

ЗАХИСТ ГОЛОВИ 

1. ДСТУ EN 443:2006 Засоби індивідуального захисту голови. Каски 

пожежні (EN 443:1997, IDT) 

2. ДСТУ EN 812:2005 Засоби індивідуального захисту голови. 

Промислові протиударні каски (EN 812:1997, IDT) 

3. ДСТУ EN 960:2005 Засоби індивідуального захисту голови. 

Використання макетів голови для випробування захисних касок (EN 

960:1994, IDT) 

4. ДСТУ 3728-98 Каска пожежна. Загальні технічні вимоги та методи 

випробувань  

5. ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ Строительство. Каски строительные. 

Технические условия  

6. ГОСТ 12.4.091-80 ССБТ Каски шахтерские пластмассовые. Общие 
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технические условия 

7. ГОСТ 12.4.128-83 ССБТ Каски защитные. Общие технические условия 

8. ГОСТ 26584-85 Безопасность дорожного движения. Шлемы для 

мотоциклов. Технические условия 

 

ЗАХИСТ ОРГАНІВ СЛУХУ 

1. ДСТУ EN 352-1-2002 Засоби індивідуального захисту органа слуху. 

Вимоги безпеки і випробування. Частина 1. Шумозахисні навушники 

(EN 352-1:1993, IDT) 

2. ДСТУ EN 352-2-2002 Засоби індивідуального захисту органа слуху. 

Вимоги безпеки і випробовування. Частина 2. Протишумові вкладки (EN 352-

2:1993, IDT) 

3. ДСТУ EN 352-3-2002 Засоби індивідуального захисту органа слуху. 

Вимоги безпеки і випробування. Частина 3. Шумозахисні навушники, 

приєднані до промислової захисної каски (EN 352-3:1996, IDT) 

4. ДСТУ EN 352-4:2004 Засоби індивідуального захисту органів слуху. 

Вимоги безпеки і випробування. Частина 4. Звукозалежні протишумові 

навушники (EN 352-4:2001, IDT) 

5. ДСТУ EN 352-5:2005 Засоби індивідуального захисту органів слуху. 

Вимоги безпеки та випробування. Частина5. Навушники протишумові з 

системою активного зниження шуму (EN 352-5:2002, IDT) 

6. ДСТУ EN 352-6:2005 Засоби індивідуального захисту органів слуху. 

Вимоги безпеки та випробування. Частина6. Навушники протишумові з 

електричним звуковим вхідним контуром (EN 352-6:2002, IDT) 

7. ДСТУ EN 352-7:2004 Засоби індивідуального захисту органів слуху. 

Вимоги безпеки та випробування. Частина7. Вкладки протишумові 

різнозалежні (EN 352-7:2002, IDT) 

8. ДСТУ EN 458:2005 Засоби індивідуального захисту органів слуху. 

Рекомендації щодо вибору, використання, догляду та обслуговування 

(EN 458:2004, IDT) 
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9. ДСТУ EN ISO 4869-2:2005 Акустика. Засоби індивідуального захисту 

органів слуху. Частина 2. Визначення ефективних рівнів звукового тиску за 

частотною корекцією А у надягнених засобах індивідуального захисту 

органів слуху (EN ISO 4869- 2:1995, IDT) 

10. ДСТУ EN 24869-1-2002 Засоби індивідуального захисту органа слуху. 

Частина 1. Суб’єктивний метод вимірювання акустичної ефективності 

(EN 24869-1:1992, IDT) 

11. ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ Средства индивидуальной защиты органов 

слуха. Общие технические требования и методы испытаний 

 

ІНШІ 

ДСТУ EN ISO 10819-2001 Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. 

Метод вимірювання та оцінювання коефіцієнта передавання вібрації 

рукавицями на долоню руки (EN ISO 10819:1996, IDT)   

 

ГОСТ 12.4.154-85 ССБТ Устройства экранизирующие для защиты от 

электрических полей промышленной частоты. Общие технические 

требования, основные параметры и размеры 

 

ГОСТ 10377-78 Стекла бесцветные для противогазов и защитных очков. 

Технические условия 

 

ДСТУ 4676:2006 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. 

Засоби індивідуального захисту. Основні положення  
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ДОДАТОК Б 

 

 

Акт впровадження матеріалу верху захисного взуття пожежника 
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ДОДАТОК В 

 

Національний стандарт України 

Одяг пожежника захисний 

Загальні технічні вимоги та методи випробування 
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 ЗО пожежника повинен відповідати вимогам цього стандарту та 

виготовлятися за технічною документацією, що затверджена у 

встановленому порядку. Вимоги до ЗО пожежника конкретного виду мають 

бути наведені в нормативному документі на нього. 

 4.1  Характеристики 

          4.1.1 Вимоги призначення  

 4.1.1.1 Технічні вимоги до показників якості щодо вимог призначення 

ЗО пожежника, їх норми та методи випробувань наведено в таблиці 1. 

4.1.2 Вимоги  надійності 

 4.1.2.1 Вимоги надійності, вихідні дані до планування випробувань на 

надійність установлюють у нормативному документі на конкретний вид ЗО 

пожежника відповідно до ДСТУ 3004 або ГОСТ 27.410. При цьому 

критеріями відмов ЗО пожежника вважають механічне та (або) термічне 

руйнування будь-якого з шарів пакета матеріалів, ниток в строчках швів ЗО 

пожежника та деформацію фурнітури, які не підлягають ремонту за місцем 

експлуатації ЗО пожежника. 

 4.1.2.2 Середній термін служби ЗО пожежника має бути не менше 5 

років. 

4.1.3 Вимоги стійкості до зовнішніх впливів 

4.1.3.1 ЗО пожежника повинний виготовлятися в кліматичному 

виконанні У для категорії розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150.  

4.1.3.2 Технічні характеристики, показники якості щодо стійкості ЗО 

пожежника до дії зовнішніх впливів наведено в таблиці 1. 

4.1.4 Вимоги ергономіки 

4.1.4.1 Технічні характеристики, показники ергономіки ЗО пожежника 

наведено в таблиці 1. 

4.1.5 Конструктивні вимоги 

4.1.5.1 Конструкція ЗО пожежника повинна забезпечувати можливість 

його використання зі спорядженням пожежника, зокрема, каскою 

пожежника, пожежним рятувальним поясом, засобами індивідуального 
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захисту органів дихання та зору пожежника, пожежно-технічним 

озброєнням, радіостанцією, спеціальним захисним взуттям, засобами захисту 

рук, засобами локального захисту та тепловідбивним комплектом, які 

виготовляються відповідно до вимог нормативних документів. 

 

Таблиця В.1  

Технічні вимоги до показників якості ЗО пожежника,  

їх норми та методи випробувань 
 

Технічні вимоги 

до 

показників якості 

Норми
 

за видами 

 ЗО пожежника
 

Метод 

випро-

бування 

згідно з 

При 

мітка 

ЗОЗП ТЗОЗТ 

Вимоги призначення 

1 Тривкість до дії 

теплового випромінювання 

за густини теплового 

потоку: 
  - 7 кВт/м

2
, с, не менше 

  - 40 кВт/м
2
, с, не менше  

  
 

 

180 
не 

встановлюється 

 

 

 

180 

5 

5.3 

Випробування 

проводять  

на пакеті матеріалів 

2 Тривкість до дії 

відкритого полум’я: 
    - тривалість  залишкового 

горіння, с, не більше 

    - тривалість залишкового 

тління, с, не більше 

 

 

 

2 

 

2 

5.4 
Випробування 

проводять 

на пакеті матеріалів 

3 Теплохолодотривкість: 

   - 185 °С, с, не менше 
 

   - 300 °С, с, не менше 
 

- мінус 40 °С, с, не менше 

 

300 
 

не 

встановлюєт

ься 
 

600 

 
не 

встановлю

ється 
 

300 
 

600 

 
5.5 

 

5.5 
 

5.13 Випробування 

проводять на 

матеріалі верху 

4 Тривкість до контакту з 

нагрітими до 400 °С 

твердими поверхнями 

контакту, с, не менше 

 

 

 

3  

 

 

 

7 

5.6 
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5 Водопроникність:   

5.7 Випробування 

проводять на матеріалі 

верху та водотривкому 

шарі   

   - за методом кошеля; водонепроникний 

   - за методом опору 

гідростатичному тиску, с,  

не менше 

 
 

не встановлюється 

 
 

60 

6 Тривкість до дії ПАР, 

год., не менше   

 
24 

 

5.8 

7 Розривальне зусилля: 

   - по основі, Н, не менше 

   - по утку, Н, не менше   

 
700 

600 

 

1000 

800 
5.9 

Випроб

ування 

проводя

ть на 

матеріа

лі верху 

8 Розривальне зусилля шву, 

Н, не менше 
600 800 5.9 

9 Роздиральне зусилля: 
    - по основі, Н, не менше 

    - по утку, Н, не менше 

 

60 

60 

 

80 

60 

5.10 

10 Зміна лінійних розмірів 

після мокрого оброблення, 

%, не більше 

 

5 

 

2,5 5.11 

15 Теплопровідність,  

Вт/м × °С, не більше 
не встановлюється 0,06 5.16 

 

 

4.1.5.2 Конструкція ЗО пожежника та фурнітура, що застосовується, 

повинні дозволяти пожежнику вдягати одяг протягом проміжку часу згідно з 

“Нормативами з пожежно-стройової підготовки”.  

4.1.5.3 Конструкція ЗО пожежника та матеріали для його виготовлення 

повинні дозволяти пожежнику ефективно виконувати всі види діяльності під 

час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт. 

4.1.5.4 ЗО пожежника повинен відповідати розмірній та повнотно-

віковій групі людини та виготовлятися не менш ніж трьох умовних 

розмірозростів. 

4.1.5.5 Пакет матеріалів та тканин для виготовлення ТЗОЗТ повинен 

складатися з термостійкого, водотривкого, теплоізоляційного та 

підкладкового шарів. Допускається поєднання термостійкого та 

водотривкого шарів, теплоізоляційного та підкладного шарів. 

4.1.5.6 ЗО пожежника повинен складатися з куртки та штанів або 

напівкомбінезона.  
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4.1.5.7 Куртка повинна закривати брюки ЗО пожежника по висоті не 

менше ніж 30 см. 

4.1.5.8 Конструкція штанів або напівкомбінезона повинна 

забезпечувати можливість одягання виробу без знімання спеціального 

захисного взуття та мати накладки в області колін.  

4.1.5.9 Конструкція ЗО пожежника, матеріали та фурнітура для його 

виготовлення повинні запобігати проникненню в підкостюмний простір 

води, ПАР та агресивних середовищ. 

4.1.5.10 Фурнітура, що прикріплюється до матеріалу верху не повинна 

торкатися внутрішній поверхні теплоізоляційного шару.  

4.1.5.11 Конструкцією ЗО пожежника має бути передбачено 

настрочування на куртку та штани або напівкомбінезон сигнальних смуг зі 

світловідбивного, світлоповертального або флуоресцентного матеріалів 

шириною не менш ніж 0,02 м. Площа поверхні сигнальних смуг на куртці 

повинна складати не менш ніж 0,2 м
2
, зокрема в області грудей та спині не 

менш ніж 0,08 м
2
 на рукавах не менш ніж 0,12 м

2
. Площа поверхні 

сигнальних смуг на штанах або напівкомбінезоні повинна складати не менш 

ніж 0,05 м
2
 та розташовуватись по низу та вздовж бічних швів штанів. 

Тривалість світіння сигнальних смуг має бути не менше ніж 30 хв. 

4.1.5.12 Рукава куртки в області ліктя повинні мати накладки, а по низу 

− напульсники або манжети з тканини або трикотажного полотна для 

запобігання проникненню води та інших рідин у підкостюмний простір. 

4.1.5.13 Куртка ЗО пожежника повинна мати комір висотою не менш 

ніж 10 см, в якому має бути передбачена можливість регулювання ступеня 

його прилягання в області шиї. У разі використання матеріалів значної 

поверхневої густини  по лінії вшивання коміра в горловину має бути 

настрочена накладка з м'якої тканини або матеріалу. 

4.1.5.14 На куртці ЗО пожежника має бути передбачена не менш ніж 

одна кишеня для радіостанції. При цьому всі зовнішні кишені повинні мати 

клапани, а для матеріалів з водотривким покриттям отвори для стікання води 
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та герметизацію швів настрочування кишень. 

4.1.5.15 Куртка з центральною бортовою застібкою повинна мати 

захисний клапан за всією довжиною.  

4.1.5.16 Усі з'єднання деталей ЗО пожежника повинні виконуватися 

згідно з вимогами ГОСТ 29122. Кількість з'єднань має бути мінімальною. 

4.1.5.17 Кольорове рішення ЗО пожежника повинно забезпечувати 

добре естетичне сприйняття, можливість швидкого візуального виявлення 

пожежника в умовах обмеженої видимості, та забезпечувати найменшу 

видимість забруднень. Кольори матеріалу верху, які рекомендуються, є темно-

синій, темно-зелений, чорний. 

 4.2  Вимоги до сировини, купованих матеріалів та фурнітури  

 4.2.1 Вимоги до сировин, купованих матеріалів та фурнітури для 

виготовлення ЗО пожежника мають бути зазначені в нормативній 

документації на цю продукцію.  

4.2.2 Для виготовлення ЗО пожежника повинні використовуватися 

сировина, матеріали та фурнітура, які дозволені Міністерством охорони 

здоров’я України. 

4.2.3 Сировина, матеріали та фурнітура, які використовуються для 

виготовлення ЗО пожежника, повинні відповідати вимогам чинних 

нормативних документів на них.  

4.2.4 Металева фурнітура, яка застосовується для виготовлення ЗО 

пожежника, повинна виготовлятися з корозійностійкого матеріалу за 

ГОСТ 9.301. 
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ДОДАТОК Г 

 

Національний стандарт України 

Взуття пожежника захисне 

Загальні технічні вимоги та методи випробування 
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ДОДАТОК Д 

 

Національний стандарт України 

Одяг пожежника тепловідбивний 

Загальні технічні вимоги та методи випробування 
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Застереження щодо можливого контакту з відкритим полум’ям 

 

Наступні замітки не є складовою жодного стандарту, але вони призначені для 

застереження потенційного користувача від впливу таких умов. 

 

Усім без винятку рекомендується обережність при поглинанні полум’ям, 

оскільки це пряма небезпека життя. Усі предмети одежі, які містять 

стандарти про захисний одяг пожежників – EN 15614, EN 531 та EN 469 – 

захисні предмети одежі, які передбачені для найвищого рівня захисту 

пожежників. 

 

Окремі елементи захисного одягу не рекомендується використовувати як 

захист проти дії тепла, хоча і можуть бути використаними випадково. Якщо 

не забезпечується відповідність теплозахисного одягу пожежника вимогам 

цього Стандарту, одяг знімають з експлуатації. 

 

Якщо після оцінки ризику вирішено, що немає іншого вибору як працювати в 

короткий термін або ж тривалий поглинанню полум’я, повинна бути 

прийнята найбільш комплексна техніка безпеки – включаючи відповідне 

обладнання доступне у разі порушення систем безпеки і\або процедур. 

 

 

Забороняється використовувати тепловідбивний одяг при небезпеці дії 

неперервного відкритого полум’я (тепла) більшого за конвекційне 

випромінювання яке нормується у цьому стандарті, у зв’язку з великою 

теплоємністю матеріалів які використовуються при його виготовленні, що є 

причиною високого ризику отримання користувачем теплового удару. 
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ДОДАТОК Е 
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Випробувальний центр: науково-дослідний центр (НДЦ) УкрНДІЦЗ. 

Адреса центру: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 18. 

Тел. (044) 280-29-02, (044) 280-89-29; факс (044) 280-18-01.  

 

Місце проведення випробовувань: пожежно-випробувальний полігон 

УкрНДІЦЗ (с. Дмитрівка Києво-Святошинського району Київської області). 

 

Замовник випробовувань: Товариство з обмеженою відповідальністю  

ПТО “ТАЛАН”. 

Адреса Замовника випробовувань: 93400, Луганська область, м. 

Сєвєродонецьк, вул. Заводська, 27, офіс 214.  

Тел.: (06452) 4-20-01. 

 

Підстава для проведення випробовувань: Рішення Державного 

підприємства “Луганськстандартметрологія” від 03.09.2012 № 361-06/4021 та 

договір на проведення сертифікаційних випробовувань від 16.10.2012 № 381-

12. 

 

Об’єкт випробовувань: теплозахисний одяг пожежника загального типу 

(далі - ТЗОЗТ) “Talan”, пакет матеріалів та матеріал верху ТЗОЗТ “Talan” 

виробництва ТОВ ПТО “ТАЛАН”.  

 

Дата одержання зразків: 26 жовтня 2012 року. 

 

Дата проведення випробовувань: початок – 13.11.2012, закінчення – 

15.11.2012. 

 

Характеристика об’єкта випробовувань: зразок комплекту одиниці 

теплозахисного одягу пожежника ТЗОЗТ “Talan” (далі – захисний одяг), 
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пакет матеріалів та матеріал верху призначені для його виготовлення. 

Захисний одяг призначений для захисту пожежника від впливу тепла, води та 

поверхнево-активних речовин під час пожежогасіння. 

Захисний одяг виготовляється з пакета матеріалів, який має чотири шари: 

- 1-й шар – матеріал верху – тканина вогнезахисна, водонепроникна 

ВХ 9260/89201 (Нідерланди); 

- 2-й шар – матеріал тефлон типа Е-Flor 2-TR-008-62; 

- 3-й шар – ватин арт. ВПЦ-400; 

- 4-й шар – підкладна тканина – бязь арт. 2В2-157ТДК. 

 

Мета випробовувань: визначення відповідності наданих на випробовування 

зразка комплекту одиниці захисного одягу пожежника, зразків пакета 

матеріалів та матеріалу верху для виготовлення захисного одягу вимогам 

ДСТУ 4366:2004 “Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та 

методи випробовування” за Рішенням ДП “Луганськстандартметрологія”. 

 

Зразки для випробовувань: для випробовувань Замовник надав зразок 

комплекту одиниці захисного одягу пожежника і такі зразки пакета 

матеріалів та матеріалу верху для виготовлення захисного одягу з 

габаритними розмірами у кількості:   

- (230 × 70) мм (4-х шаровий пакет матеріалів) – 10 (десять) шт.; 

- (220 × 70) мм (матеріал верху) – 5 (п’ять) шт.; 

- (400 × 400) мм (матеріал верху-водонепроникна тканина) – 4 

(чотири) шт.; 

- (400 × 400) мм із з’єднувальним швом по середині (матеріал верху-

водонепроникна тканина) – 2 (два) шт.; 

- (150 × 150) мм (матеріал верху) – 5 (п’ять) шт.; 

- (200 × 160) мм (4-х шаровий пакет матеріалів) – 6 (шість) шт. 
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Умови зберігання зразків: до випробовувань зразок комплекту одиниці 

захисного одягу пожежника, зразки пакета матеріалів та матеріалу верху 

зберігалися у приміщенні за температури (20  3) С. 

 

Умови проведення випробовувань: умови проведення випробовувань 

наведено в таблиці Е.1. 

Таблиця Е.1 

Умови випробовувань 

Умови проведення випробовувань 
Дата проведення випробовувань 

13.11.12 14.11.12 15.11.12 

температура навколишнього середовища, С 16,2 16,8 16,6 

відносна вологість повітря, % 64 55 55 

атмосферний тиск, мм рт. ст. 758 763 761 

 

Методи випробовувань: випробовування зразку комплекту одиниці 

захисного одягу пожежника, зразків пакета матеріалів та матеріалу верху 

проводяться за методами згідно з ДСТУ 4366 за показниками, наведеними 

далі:  

- визначення маси комплекту одиниці захисного одягу пожежника 

згідно з 5.2. ДСТУ 4366; 

 - випробовування зразків пакета матеріалів захисного одягу на 

тривкість до дії відкритого полум’я згідно з 5.4 ДСТУ 4366; 

- випробовування зразків матеріалу верху захисного одягу на 

теплотривкість згідно з 5.5 ДСТУ 4366; 

- випробовування зразків матеріалу верху захисного одягу з визначення 

зміни лінійних розмірів  після теплового впливу згідно з 5.5 ДСТУ 4366;   

- випробовування зразків матеріалу верху захисного одягу на тривкість 

до контакту з нагрітою до 400 С твердою поверхнею згідно з 5.6 ДСТУ 

4366; 
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- випробовування зразків пакета матеріалів захисного одягу на 

тривкість до дії теплового випромінювання за поверхневої густини теплового 

потоку 7 кВт/м
2
 та 40 кВт/м

2
 згідно з 5.3 ДСТУ 4366; 

- випробовування зразків пакета матеріалів захисного одягу з 

визначення коефіцієнта передавання тепла згідно з 5.3 ДСТУ 4366;  

- випробовування зразків пакета матеріалів (матеріал верху та 

водотривка тканина) захисного одягу на водонепроникність згідно з 5.7 

ДСТУ 4366; 

- випробовування зразків пакета матеріалів (матеріал верху та 

водотривка тканина) захисного одягу на тривкість до дії розчинів 

поверхнево-активних речовин (ПАР) згідно з 5.8 ДСТУ 4366. 

 

Засоби випробовувань: під час проведення сертифікаційних 

випробовувань застосовувались такі засоби випробувань: електрошафа 

СНОЛ-3,5 (атестат № 830, термін дії – до 06.2013), установка з визначення 

теплозахисної здатності одягу під впливом променистої енергії (УОТ) 

(атестат № 768, термін дії – до 12.2012), установка з визначення займистості 

тканини (ОВТ), у складі якої є газовий пальник із регулятором довжини 

полум’я (атестат № 772, термін дії – до 02.2013), пристрій ПСК-1 для 

визначення стійкості матеріалів захисного одягу пожежника до контакту з 

нагрітими твердими поверхнями, (атестат № 774, термін дії – до 03.2013), 

пристрій ПВВ-2 для визначення водопроникності та стійкості до дії 

поверхнево-активних речовин матеріалів захисного одягу пожежника за 

методом кошеля (атестат № 771, термін дії – до 02.2013) та засоби 

вимірювальної техніки (ЗВТ), які наведено у таблиці Е.2.  
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Таблиця Е.2 

Перелік ЗВТ 

Найменування 

Обладнання 

Заводсь

-кий 

 номер 

Границя  

вимірювання 

Клас точності  

та (або) похибка 

вимірювання 

Дата 

наступної 

атестації 

Психрометр аспіраційний 

МВ-4М 
14689 

від мінус 25 С до 

50 С, 

від 10 % до 100 % 

 0,2 С, 

 4 % 
02.2013 

Барометр-анероїд М-67 909 
від 600 мм рт. ст. 

до 800 мм рт. ст. 
 1 мм рт.ст. 02.2013 

Приймач теплового 

випромінювання РАП-12М.2 

з цифровим показуючим 

пристроєм 

007 
від 1 кВт/м

2  

до 100 кВт/м
2
 

5 % 12.2012 

Лінійка металева   б/н від 0 до 300 мм 2 кл. точн. 02.2013 

Термоелектричний 

перетворювач типу ТХА 
б/н від 0 до 1100 С 2 кл. точн. 03.2013 

Секундомір СОСпр2а-2-000 6307 

від 0 до 3600 с, 

від 0 до 60 с, 

більше 60 с 

2 клас точності; 

 (0,4 + τвим/60); 

 (0,4 + 1,5 · (τвим 

– 60)/3540) с 

07.2013 

ІВС «Термоконт» б/н від 0 до 1200 С  0,35 % 07.2013 

Ваги електронні СВП-50-5 1976 від 0 кг до 50 кг  0,01 кг 04.2013 

 

Хід та результати випробовувань 

1 Перевірка маси комплекту одиниці захисного одягу пожежника 

Випробовування з перевірки маси комплекту одиниці захисного одягу 

пожежника проводились 13.11.2012 року за умов, які наведені у таблиці Е.1. 

Вимірювали масу одного комплекту одиниці захисного одягу 

пожежника шляхом зважування його на вагах. За результат визначення маси 

беруть середнє арифметичне значення вимірювань. 

Результат вимірювань наведено в таблиці Е.3. Зовнішній вигляд 

комплекту одиниці захисного одягу пожежника наведено на рисунку Е.1.  



446 
 

Таблиця Е.3 

Результати визначення маси комплекту одиниці захисного одягу 

пожежника 

№ вимірювання Маса комплекту одиниці захисного одягу 

пожежника, кг 

1 4,750 

2 4,760 

3 4,750 

4 4,750 

5 4,760 

середнє арифметичне 

значення 
4,754 

 

Похибка вимірювання маси становить ± 0,01 кг.  

Зразок комплекту одиниці захисного одягу пожежника відповідає 

вимогам 4.4, таблиця 1, п.16 ДСТУ 4366. 

 
 

Рисунок Е.1 – Зовнішній вигляд комплекту одиниці захисного одягу 

пожежника 
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2 Випробовування зразків пакета матеріалів захисного одягу на 

тривкість до дії відкритого полум’я  

 Випробовування зразків пакета матеріалів захисного одягу на тривкість 

до дії відкритого полум’я проводилось 14.11.2012 року за умов, які наведені 

у таблиці 1. Випробовуванням було піддано 6 зразків пакета матеріалів 

захисного одягу розмірами (200  160) мм. 

Зразок пакета матеріалів захисного одягу закріплювали в пристрої 

вертикально таким чином, щоб відстань між соплом пальника і зовнішньою 

стороною зразка становила (17  1) мм. Випробовуванням підлягала лицьова 

сторона пакета матеріалів захисного одягу. 

Результатом випробовування є тривалість залишкового горіння та (або) 

залишкового тління зразків пакета матеріалу захисного одягу після дії на них 

відкритого полум’я протягом (15  1) с. 

Зовнішній вигляд зразків пакета матеріалів захисного одягу №№ 1 – 3 

після дії відкритого полум’я наведено на рисунку Е.2. 

 Результати випробовувань наведено в таблиці Е.4. 

Максимальна похибка вимірювання часу становить ± 0,2 с.  

Таблиця Е.4 

Результати випробовувань зразків пакета матеріалів захисного одягу на 

тривкість до дії відкритого полум’я 

№ 

зразка 

Тривалість остаточного 

горіння та (або) тління, с 
Вимоги ДСТУ 4366 

Висновок про відповідність 

вимогам ДСТУ 4366 

1 

залишкове горіння та 

тління відсутні 

 

залишкове горіння та 

(або) тління повинно 

бути не більше 2 с. 

відповідає 

2 відповідає 

3 відповідає 

4 відповідає 

5 відповідає 

6 відповідає 
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Зразки пакета матеріалів захисного одягу відповідають вимогам 4.1.1, 

таблиця 1, п. 2 ДСТУ 4366. 

 
 

Рисунок Е.2 – Зовнішній вигляд зразків пакета матеріалів захисного 

  одягу № №1 – 3 після дії відкритого полум’я 

 

3 Випробовування зразків матеріалу верху захисного одягу на 

теплотривкість та визначання зміни їх лінійних розмірів після 

теплового впливу 

 Випробовування зразків матеріалу верху захисного одягу на 

теплотривкість та визначання зміни їх лінійних розмірів після теплового 

впливу проводилось 14.11.2012 року за умов, які наведені у таблиці 1. 

 Випробовуванню було піддано 5 зразків матеріалу верху захисного 

одягу розмірами (150  150) мм. Перед випробовуванням зразки були 

пронумеровані та виміряні (довжина та ширина). 

 Зразки матеріалу верху захисного одягу закріплювали у пристрої для 

закріплювання зразків, таким чином, щоб вони не торкались один одного та 

стінок камери тепла. Потім їх розміщували у підвішеному стані в камері 

електрошафи СНОЛ-3,5 за температури (300  5) С. Тривалість розміщення 

зразків матеріалу верху захисного одягу в камері електрошафи СНОЛ-3,5 

становила 5,4 с. Тривалість дії температури (300  5)С становила 301 с.  
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Після дії температури було визначено розміри зразків матеріалу верху 

захисного одягу. 

 Зміну лінійних розмірів зразків матеріалу верху захисного одягу (ΔА) 

після теплового впливу  обчислювали згідно з 5.5.4.1 ДСТУ 4366 за 

формулою: 

     ΔА=[(А0 - А1)/А0] × 100 % , 

де А0 – довжина або ширина зразків матеріалу верху до початку випробовувань, 

мм; 

     А1 – довжина або ширина зразків матеріалу верху після випробовувань, 

мм. 

 Результати випробовувань зразків матеріалу верху захисного одягу на 

теплотривкість та визначання зміни лінійних розмірів після теплового впливу 

наведено в таблиці Е.5.  

Таблиця Е.5 

Результати випробовувань зразків матеріалу верху захисного одягу на 

теплотривкість та визначання зміни лінійних розмірів після теплового впливу 

 

№ 

зра

з-

ка 

Зовнішній 

вигляд 

зразка після 

випро- 

бовувань 

Ширина 

зразка до 

випро-

бову-вань,  

А0 ш, мм 

Довжина 

зразка до 

вип.-

робову-

вань,  

А0 д, мм
 

Ширина   

зразка після 

випро-

бовувань,  

А1 ш, мм
 

Довжина   

зразка 

після 

випро-

бовувань,  

А1 д, мм 

Зміна 

лінійних 

розмірів 

ширини,  

ΔА % 

Зміна 

лінійних 

розмірів 

довжи-ни,  

ΔА % 

Вимоги 

ДСТУ 

4366 

 

Висновок 

про 

відповідніс

ть 

вимогам  

ДСТУ 

4366 

1 

спалахуван-

ня та руй-

нування  

зразків 

матеріалу 

верху не 

відбулось  

150 151 149 149 0,67 1,32 
відсутність 

спалахуван

ня, 

руйнування 

зовнішньої 

по-

верхні та 

змі-

на розмірів 

не перевищ

ує 5 % 

Відпові-

дає 

2 149 151 148 149 0,67 1,32 
Відпові-

дає 

3 151 151 149 150 1,35 0,66 
Відпові-

дає 

4 150 149 149 148 0,67 0,67 
Відпові-

дає 

5 150 150 148 148 1,33 1,33 

Відпові-

дає 
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 Зразки матеріалу верху захисного одягу відповідають вимогам 4.1.1, 

таблиця 1, п.п. 3 та 12 ДСТУ 4366. 

Максимальна похибка визначення довжини або ширини зразків 

матеріалу верху захисного одягу становить ± 1,0 мм.   

Похибка визначання зміни лінійних розмірів після теплового впливу 

зразків матеріалу верху захисного одягу становить ± 0,12 %. 

 

4 Випробовування зразків матеріалу верху захисного одягу на 

тривкість до контакту з нагрітою до 400 С твердою поверхнею 

Випробовування зразків матеріалу верху захисного одягу на тривкість 

до дії контакту з нагрітою до 400 С твердою поверхнею проводилось 

13.11.2012 року за умов, які наведені у таблиці 1. Випробовуванням було 

піддано 5 зразків матеріалу верху захисного одягу розмірами (220  70) мм. 

Зразок матеріалу верху захисного одягу закріплювали у тримачі 

зразків, а потім встановлювали цей тримач разом із зразком на нагріту до 400 

С тверду поверхню. 

Випробовуванням підлягала лицьова сторона матеріалу верху 

захисного одягу. Тривалість контакту має бути не менше 7 с. 

Вважається, що матеріал верху захисного одягу витримав 

випробовування, якщо за результатом випробовувань не спостерігалося: 

руйнування та (або) спалахування зразка матеріалу верху. 

 Результати випробовувань наведено в таблиці Е.6. 

Максимальна похибка вимірювання часу становить ± 0,2 с.  

Зразки матеріалу верху захисного одягу відповідають вимогам 4.1.1, 

таблиця 1, п. 4 ДСТУ 4366. 
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Таблиця Е.6 

Результати випробовувань зразків матеріалу верху захисного одягу на 

тривкість до контакту з нагрітими до 400 С твердими поверхнями 

№ 

зразка 

Характеристика зразка 

матеріалу за результатами 

випробовувань 

Вимоги 

ДСТУ 4366 

Висновок про 

відповідність 

вимогам ДСТУ 

4366 

1 

спалахування та (або) 

руйнування матеріалу 

верху не відбулось 

тривалість контакту не 

менше 7 с, відсутність 

спалахування та (або), 

руйнування матеріалу 

відповідає 

2 відповідає 

3 відповідає 

4 відповідає 

5 відповідає 

 

 

5 Випробовування зразків пакета матеріалів захисного одягу на 

тривкість до дії теплового випромінювання  

Випробовування зразків пакета матеріалів захисного одягу на тривкість 

до дії теплового випромінювання проводилось 14.11.2012 року за умов, які 

наведені у таблиці 1. Випробовуванням було піддано 10 зразків пакета 

матеріалів захисного одягу розмірами (230  70) мм. 

Радіаційну панель установки з визначення теплозахисної здатності 

одягу під впливом променистої енергії (далі – установка) було виведено на 

режим опромінювання тепловим потоком за поверхневої густини 7 кВт/м
2
, 

витримано протягом 30 хв та проведено випробовування перших п’яти 

зразків, а потім – 40 кВт/м
2
, витримано протягом 30 хв та проведено 

випробовування інших п’яти зразків. Кожний зразок пакета матеріалів 

захисного одягу по черзі закріплювали за допомогою пристрою і 

розміщували його в зоні вирізу передньої пластини вертикального листового 

каркасу рами установки. Відсували рухомий екран та забезпечували 

можливість дії теплового випромінювання на кожний зразок: на перші п’ять 
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зразків - 7 кВт/м
2
 протягом (181 ± 1) с, на інші п’ять зразків – 40 кВт/м

2
 

протягом (10,2 ± 0,2)
 
с відповідно.  

Результати випробовувань наведено в таблицях Е.7, Е.8. 

Таблиця Е.7 

Результати випробовувань зразків пакета матеріалів захисного одягу на 

тривкість до дії теплового випромінювання за поверхневої густини теплового 

потоку 7 кВт/м
2 

№ 

зраз-

ка 

Густина 

теплового 

потоку, Q 

0, кВт/м
2 

Трива-

лість дії, 

с 

Стан зразка після 

випробовування 

Вимоги  

ДСТУ 4366 

Висновок про 

відповідність 

вимогам  

ДСТУ 4366 

1 7,2 182,0 Зміни зовнішнього 

вигляду, 

деформування, 

обвуглювання, зне- 

барвлення, форму-

вання підпалин, 

загоряння, 

розплавлювання 

пакета матеріалів 

не відбулось 

Відсутність зміни 

зовнішнього 

вигляду, 

деформування, 

обвуглювання, 

знебарвлення, 

формування 

підпалин, 

загоряння, 

розплавлювання 

Відповідає 

2 7,1 181,0 Відповідає 

3 7,2 181,0 Відповідає 

4 7,1 182,0 Відповідає 

5 7,2 182,0 Відповідає 

 

Максимальна похибка вимірювання часу становить ± 0,9 с. 
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Таблиця Е.8 

Результати випробовувань зразків пакета матеріалів захисного одягу на тривкість 

до дії теплового випромінювання за поверхневої густини  

теплового потоку  40 кВт/м
2
 

№ 

зраз-

ка 

Густина 

теплового 

потоку, Q 0, 

кВт/м
2 

Трива-

лість 

дії, с 

Стан зразка після 

випробовування 

Вимоги 

ДСТУ 4366 

Висновок про 

відповідність 

вимогам  

ДСТУ 4366 

6 39,9 10,2 Зміни зовнішнього 

вигляду, 

деформування, 

обвуглювання, зне- 

барвлення, форму-

вання підпалин, 

загоряння, 

розплавлювання 

пакета матеріалів не 

відбулось 

Відсутність зміни 

зовнішнього 

вигляду, 

деформування, 

обвуглювання, 

знебарвлення, 

формування 

підпалин, 

загоряння, 

розплавлювання 

Відповідає 

7 40,1 10,2 Відповідає 

8 40,2 10,4 Відповідає 

9 40,1 10,2 Відповідає 

10 40,2 10,4 Відповідає 

 

Максимальна похибка вимірювання часу становить ± 0,2 с. 

Зразки пакета матеріалів захисного одягу відповідають вимогам 4.1.1, 

таблиця 1, п.1 ДСТУ 4366. 

  

6 Випробовування зразків пакета матеріалів захисного одягу на 

водонепроникність 

 

 Випробовування зразків пакета матеріалів (матеріал верху та 

водотривка тканина) захисного одягу на водонепроникність за методом 

кошеля проводилось 13.11.12 та 14.11.2012 року за умов, які наведені у 

таблиці 1. Випробовуванню було піддано 2 зразки  матеріалу захисного одягу 

розмірами (400  400) мм та 2 зразки матеріалу захисного одягу розмірами 

(400  400) мм, який складається з двох частин, що з’єднані посередині швом. 
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 Зразки  пакета матеріалів захисного одягу закріплювали в пристрої таким 

чином, щоб він мав форму кошеля та був повернений зовнішньою стороною до 

води. В отриманий кошіль наливали  воду. Висота рівня води від дна кошеля в 

його центрі становила (100  2) мм. Тривалість дії води 3 год.   

 Результати випробовувань наведені в таблиці Е.9. 

Таблиця Е.9 

Результати випробовувань зразків матеріалу захисного одягу на 

водонепроникність 

№ 

зразка 
Результати випробувань 

Тривалість 

дії води 

Вимога  

ДСТУ 4366 

Висновок  

про відповідність 

 ДСТУ 4366 

1 промокання  не відбулося  3 год. 50 с тривалість  

дії води 

не менше  

3 год. 

Відповідає 

2 промокання  не відбулося  3 год. 55 с Відповідає 

3 промокання  не відбулося  3 год. 55 с Відповідає 

4 промокання  не відбулося  3 год. 50 с Відповідає 

 

Максимальна похибка вимірювання часу становить ± 6,4 с. 

Випробовування зразків  матеріалу захисного одягу на 

водонепроникність відповідають вимогам 4.1.1, таблиця 1, п. 5 ДСТУ 4366. 

 

 7 Випробовування зразків пакета матеріалів захисного одягу на 

тривкість до дії розчинів поверхнево-активних речовин (ПАР) 

 Випробовування зразків пакета матеріалів (матеріал верху та 

водотривка тканина) захисного одягу на тривкість до дії розчинів ПАР 

проводилось за методом кошеля 15.11.2012 року за умов, які наведені у 

таблиці 1. Випробовуванню було піддано 2 зразки пакета матеріалів 

захисного одягу розмірами (400  400) мм. 

 Зразок пакета матеріалів захисного одягу закріпили в пристрої таким 

чином, щоб він мав форму кошеля та був повернений зовнішньою стороною до 

розчину ПАР. В отриманий кошіль наливали робочий розчин ПАР “Пірена” 
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згідно з ТУ У 24.6-20166240-002:2010. Висота рівня розчину ПАР від дна кошеля в 

його центрі становила (100  2) мм. Тривалість дії розчину ПАР - 3 год. 

 Робочий момент випробовування зразка № 1 пакета матеріалів 

захисного одягу до дії розчину ПАР наведено на рисунку Е.3. 

 Результати випробовувань наведено в таблиці Е.10. 

 

 

Рисунок Е.3 – Робочий момент випробовування зразка № 1 пакета матеріалів 

захисного одягу на тривкість до дії розчину ПАР 

 

Таблиця Е.10 

Результати випробовувань зразків пакета матеріалів захисного одягу на 

тривкість до дії розчину ПАР 

 

№ 

зразка Результати випробовувань 

Тривалість 

дії ПАР 

Вимога  

ДСТУ 4366 

Висновок  

про 

відповідність 

1 промокання  не відбулося 3 год.55 с тривалість дії розчину  

ПАР не менше 3 год. 

відповідає 

2 промокання  не відбулося  3 год.55 с відповідає 

 

Максимальна похибка вимірювання часу становить ± 6,4 с. 

 Зразки пакета матеріалів захисного одягу відповідають вимогам 4.1.1, 

таблиця 1, п.6 ДСТУ 4366. 
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8 Випробовування з визначення коефіцієнта передавання тепла  

Під час випробовувань на тривкість до дії теплового випромінювання з 

густиною теплового потоку 7 кВт/м
2
 та 40 кВт/м

2 
проводилось визначення 

коефіцієнта передавання тепла згідно з 5.3 ДСТУ 4366. Тривалість дії 

теплового випромінювання складала 180 с та 10 с відповідно. 

Випробовуванням було піддано 10 зразків пакета матеріалів одягу 

розмірами (230  70) мм. 

Результати випробовувань наведено в таблиці Е.11. 

Під час проведення випробовувань встановлювали густину теплового 

потоку, який проходить крізь зразок. 

 Коефіцієнт передавання тепла (Кп) під час випробовувань 

обчислювали за формулою: 

         Кп = [(Q )/Q 0] × 100 % , 

 де Q 0 – густина теплового потоку, яка падає на зразок, кВт/м
2
; 

      Q n – густина теплового потоку, яка проходить через зразок, кВт/м
2
. 

Таблиця Е.11 

Результати випробовувань зразків пакета матеріалів одягу з визначення 

коефіцієнту передавання тепла 

№ 

зраз-

ка 

Q 0,  кВт/м
2 

Q n, кВт/м
2
 

Коефіцієнт 

передавання 

тепла, % 

Вимоги 

 

Висновок про 

відповідність 

вимогам 

1 7,2 1,20 16,67 

коефіцієнт 

передавання 

тепла повинен 

становити не 

більше 60 % 

відповідає 

2 7,1 0,67 9,44 відповідає 

3 7,2 1,11 15,42 відповідає 

4 7,1 0,83 11,69 відповідає 

5 7,2 1,05 14,58 відповідає 

6 39,9 1,30 3,26 відповідає 

7 40,1 1,40 3,49 відповідає 

8 40,2 1,20 2,99 відповідає 

9 40,1 1,30 3,24 відповідає 

10 40,2 1,40 3,48 відповідає 
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Зразки пакета матеріалів захисного одягу відповідають вимогам 4.4, 

таблиця 1, п.19 ДСТУ 4366 

Результати сертифікаційних випробовувань зразка комплекту одиниці 

захисного одягу пожежника, зразків пакета матеріалів та матеріалу верху 

захисного одягу пожежника ТЗОЗТ “Talan” наведено в таблиці Е.12. 

Таблиця Е.12 

Результати сертифікаційних випробовувань зразка комплекту одиниці 

захисного одягу пожежника, зразків пакета матеріалів та матеріалу верху 

захисного одягу пожежника ТЗОЗТ “Talan” 

Назва 

показника 

якості 

Вимоги 

згідно з 

Метод 

конт-

ролю 

Норма або вимога 
Результат 

випробувань 

Висновок 

про відпо-

відність 

1 2 3 4 5 6 

Маса 

4.4, 

таблиця 1, 

п. 16 

5.2 

маса комплекту 

одиниці захисного 

одягу не перевищує 5 

кг 

маса комплекту 

одиниці захисного 

одягу становить 

4,754 кг 

відповідає 

Тепло-

тривкість 

 

4.1.1,  

таблиця 1, 

п. 3 

 

5.5 

відсутність 

спалахування 

та (або) руйнування 

матеріалу верху 

зразки матеріалу 

верху костюма тривкі 

до дії температури 

відповідає 

Зміна 

лінійних 

розмірів 

після 

теплового 

впливу 

4.1.1,  

таблиця 1, 

п. 12 

5.5 

зміна лінійних 

розмірів матеріалу 

повинна становити 

не більше 5 % 

зміна лінійних 

розмірів зразків 

матеріалу верху 

становить 

від 0,66 % до 1,35 % 

відповідає 

Тривкість 

до дії 

відкритого 

полум’я 

4.1.1, 

таблиця 

1, п. 2 

5.4 

залишкове горіння 

та (або) тління 

повинно бути не 

більше 2 с 

зразки пакета 

матеріалів тривкі до 

дії відкритого 

полум’я 

відповідає 
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Продовження таблиці Е.12 

1 2 3 4 5 6 

Тривкість 

до 

контакту з 

нагрітими 

до 400 °С 

твердими 

поверхням

и 

4.1.1, 

таблиця 1, 

п. 4 

 

5.6 

 

відсутність 

спалахування 

та (або) руйнування 

матеріалу під час 

контакту, тривалість 

контакту 7 с 

зразки  матеріалу 

верху захисного 

одягу  тривкі до 

контакту з нагрітою 

твердою поверхнею 

 

відповідає 

Тривкість 

до дії 

теплового 

випромі-

нювання 

за 

поверхнев

ої густини 

7 кВт/м
2 
та 

40 кВт/м
2
 

4.1.1, 

таблиця 1, 

п. 1 

5.3 

відсутність змін 

зовнішнього 

вигляду матеріалу, 

деформування, 

обвуглювання, 

знебарвлювання, 

формування 

підпалин, загоряння 

та розплавлювання 

зразки пакета 

матеріалу захисного 

одягу стійкі до дії 

теплового 

випромінювання  

відповідає 

Водонепро

-никність 

4.1.1, 

таблиця 1, 

п. 5 

5.7 
тривалість дії води 

не менше 3 год. 

зразки пакета 

матеріалів та шви 

захисного одягу  

тривкі до дії води 

відповідає 

Тривкість 

до дії 

розчинів 

ПАР
 

4.1.1, 

таблиця 1, 

п. 6 

5.8 

тривалість дії 

розчину ПАР не 

менше ніж 3 год. 

зразки матеріалу 

захисного одягу 

тривкі до дії розчину 

ПАР 

відповідає 

Коефіцієн

т 

передаван

ня тепла 

4.4, 

таблиця 1, 

п. 19 

5.3 

коефіцієнт 

передавання тепла 

становить не більше  

60 % 

коефіцієнт 

передавання тепла 

становить  

не більше 16,67 % 

відповідає 
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Висновки за результатами випробовувань: 

 Надані на випробовування зразок комплекту одиниці теплозахисного 

одягу пожежника ТЗОЗТ “Talan” виробництва ТОВ ПТО “ТАЛАН” (м. 

Сєверодонецьк, Луганська область), зразки пакета матеріалів та матеріалу 

верху призначені для його виготовлення відповідають вимогам ДСТУ 4366 

за такими показниками: 

1. Маса (4.4, табл. 1, п. 16 ДСТУ 4366); 

2. Теплотривкість (4.1.1, табл. 1, п. 3 ДСТУ 4366);  

3. Зміна лінійних розмірів після теплового впливу (4.1.1, табл. 1, п. 12 

ДСТУ 4366); 

4. Тривкість до дії відкритого полум’я (4.1.1, табл. 1, п. 2  ДСТУ 4366); 

5. Тривкість до контакту з нагрітою до 400 ºС твердою поверхнею 

(4.1.1, табл. 1, п. 4 ДСТУ 4366); 

6. Водонепроникність (4.1.1, табл. 1, п. 5 ДСТУ 4366); 

7. Тривкість до дії теплового випромінювання за поверхневої густини 

7 кВт/м
2
 та 40 кВт/м

2
 (4.1.1, табл. 1, п. 1 ДСТУ 4366); 

8. Тривкість до дії розчину ПАР (4.1.1, табл. 1, п. 6 ДСТУ 4366); 

9. Коефіцієнт передавання тепла (4.4, табл. 1, п. 19 ДСТУ 4366). 

 

Примітка: 

 1. Протокол № 53/1Ц/2-2012 стосується тільки зразків пакета 

матеріалів, матеріалу верху та комплекту одиниці теплозахисного одягу 

пожежника ТЗОЗТ “Talan” виробництва ТОВ ПТО “ТАЛАН” 

(м. Сєверодонецьк, Луганська обл.), що були відібрані ДП 

“Луганськстандартметрологія” та піддані випробовуванням; 

 2. Забороняється повне чи часткове передрукування та копіювання  

протоколу № 53/1Ц/2-2012 без дозволу НДЦ УкрНДІЦЗ; 

 3. Копії протоколу № 53/1Ц/2-2012 чинні тільки при завіренні їх в НДЦ 

УкрНДІЦЗ та ДП “Луганськстандартметрологія”. 
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Керівник випробувань: 

 

Начальник відділу з проблем аварійно-рятувальних  

технологій і пожежогасіння науково-дослідного 

центру з проблем техногенної і пожежної безпеки 

та реагування на надзвичайні ситуації УкрНДІЦЗ          В.В.Присяжнюк 

 

Випробування проводив: 

 

Старший науковий співробітник відділу з 

проблем аварійно-рятувальних технологій 

і пожежогасіння науково-дослідного центру 

з проблем техногенної і пожежної безпеки 

та реагування на надзвичайні ситуації УкрНДІЦЗ  

 С.Д.Кухарішин 

 

Представник ЛДУБЖД                                                               Б.В. Болібрух 

К.т.н., доцент  
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ДОДАТОК Є 
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ДОДАТОК И 

 

Акт на технічне завдання 
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1. Загальні характеристики 

Каска (шолом) пожежного UF-101 (в подальшому каска) повинна 

розроблятись і виготовляється у відповідності з вимогами  стандартів  ДСТУ 

EN 443:2006 «Засобі  індивідуального захисту голови. Каски пожежні  

(EN 443:1997; IDT)»  та ДСТУ 3728-98  «Каска пожежна. Загальні  технічні 

вимоги та методи випробувань». Каска призначена для користування під час 

гасіння пожеж, операцій з гасіння і рятувальних операцій, а також ліквідації 

наслідків дорожньо-транспортних пригод та виконання пожежниками інших 

завдань. Конструкція каски та використані матеріали мають гарантувати 

максимальний захист голови користувача.  

Корпус каски має бути виконаний з трьох шарів композитних 

матеріалів (скляного волокна), яке стримує полум’я, та зміцнений 

кевларовим волокном, що гарантує дуже високу механічну міцність і 

термічну стійкість.  

Ремені підборіддя повинні бути виконані з важкогорючої стрічки. 

Елементи внутрішнього оснащення, які доторкаються до голови користувача 

повинні бути виготовлені з натуральної шкіри, a амортизаційні вставки – на 

базі поліуретану. Комфорт носіння поліпшує устілка, яку кріпиться до 

пітника на головному ремені з допомогою  липучок.  

Для забезпечення користувачеві правильного розміщення каски на 

голові використовується  головний ремінь з регуляцією висоти розміщення, а 

також з плавним регулюванням периметру голови  в обсягу 54–62 см    

(опціонально 51–66 см). 

Каска повинна бути оснащена  захисним екраном для обличчя  

(візиром), що всуваються у внутрішність каски, та виготовлений з 

полікарбонатів, що стійки до дії високих температур, полум’я та хімікатів. 

Візир може бути безбарвним і прозорим або покритим фільтром, що 

захищає від інфрачервоного випромінювання, що забезпечує і захищає 

обличчя користувача навіть під час близького перебування при джерелі 

вогню. Візир виготовляється з негорючого полікарбонату товщиною           
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від 2 до 3(±0.2) мм. Маса каски (без додаткового оснащення) повинна бути не 

більш 1400 ± 40 г. 

2. Каска пожежного повинна відповідати вимогам нижче наведених 

гармонізованих норм: 

1. ДСТУ EN 443:2006 Засобі  індивідуального захисту голови. Каски 

пожежні (EN 443:1997;IDT)   

2.  ДСТУ 3728-98 Каска пожежна. Загальні технічні вимоги та методи 

випробувань 

3. EN 443:2008 Каски, які застосовуються під час боротьби з вогнем у 

будинках та інших об’єктах.  

 

 

Рис. И.1. Основні елементи каски: 

1. Корпус. 2. Візир. 3. Ремінець для підборіддя. 4. Відблискуючий елемент. 

 5. Захист потилиці. 6. Амортизаційна вставка. 7. Монтажна плитка.  

8. Головний ремінь 

 

3. Додаткове оснащення каски 

Захист потилиці – кріплення з допомогою заскочок   
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ЗП-1  Захист потилиці – 

короткий, із чорної шкіри 

ЗП-2 Захист потилиці –  

з металізованої тканини 

Рис. И.2.  Захист потилиці 

 

Регуляція і підбирання каски. З метою забезпечення правильного 

розміщення каски на голові користувача, необхідно здійснити: 

1. Регулювання висоти носіння – додаткове кріплення амортизуючих 

подушок (з допомогою липучок). 

2. Регулювання довжини наголов’я – за допомогою регулятора  зменшення 

периметру голови. 

3. Регулювання задніх ремінців та ремінців підборіддя – після застібання 

ремінців підборіддя, задні ремінці повинні бути легко натягнені.    

Вище описані дії з регуляції необхідно повторювати до моменту 

отримання ефекту стабільного розміщення каски на голові, яке гарантує 

користувачеві повний захист при можливо високому комфорті користування.  
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Рис. И.3. Регуляція довжини наголов’я каски 

1. Чохол регулятора. 2. Регулятор. 3. Головний ремінь. 

 4. Підтримуючі стрічки 

 

4. Регулювання візиру та окулярів. У випадку неправильної (надто 

вільної або важкої) дії візиру, необхідно догвинтити або ослабити гвинт. 

 

Рис. К. 4. Регулювання візиру 

1 – візир;   2 – несучий ремінь;  3 – гвинт 3,5×16;  4 – монтажна плитка 

 

5. Означення. На етикетці, що наклеєна всередині каски, є наступна 

інформація: назва виробника  ТОВ «Укрпожстандарт»; № ДСТУ EN 443:2006 
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(EN 443:1997 ; IDT);  ДСТУ 3728-98; рік  виготовлення; назва каски – каска 

пожежного UF-101; тип B – захищає зону вище пунктів ACDEF; периметр 

голови – 54–62 см (опціонально 51–65 см). 

 

 

 

 

 

 

6. Перелік замінних деталей, що допущені для самостійної заміни 

користувачем: візир; амортизуючі подушки; ремінці для підборіддя; захист 

потилиці. Інші частини каски, які будуть пошкоджені, необхідно заміняти 

тільки в нашому сервісному пункті. 

7. Збереження 

1. Каску необхідно зберігати зі схованим візиром, в сухих, прохолодних 

приміщеннях. 

2. Каску необхідно утримувати чистою. 

3. Корпус каски можна мити водою з милом або іншими м’якими 

миючими засобами, користуючись м’якою ганчіркою. Не застосовувати 

губок з накладками для шурування. Для чищення шкіряних елементів  можна 

використовувати воду з милом. 

4. Шар осадку, який утворився на корпусі під час операції з гасіння 

пожеж, можна усунути з допомогою полірувальної пасти для автомобілів. 

5. Для чищення каски не можна застосовувати розчинників таких як 

бензол, бензин, ацетон та ін. 

6. Допускається покриття внутрішньої поверхні візиру засобом  проти 

пароутворення в розпилювачі. 

8. Зберігання і транспортування  
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 Каску необхідно зберігати в сухих, прохолодних і не сонячних 

приміщеннях. Місце зберігання повинно не допускати можливості 

механічного пошкодження каски.  

 Каски можна перевозити всіма відкритими транспортними засобами, в 

групової упаковці, забезпечуючи їх від переміщення, пошкодження, 

забруднення. 

 Під час транспортування захисний екран для обличчя має бути 

схований всередину каски.  

9. Гарантійні умови:  

 каска зберігає належні споживчі властивості до технічного зносу; 

 каска гарантує безпеку тільки тоді, коли вона правильно змонтована та 

надіта; 

 каска відповідає положенням ДСТУ EN 443:2006 та ДСТУ 3728-98   

якщо ремінці для підборіддя застібнуті,  а їх довжина відповідно підібрана у 

відповідності з даною інструкцією; 

 каска поглинає енергію від удару шляхом часткового знищення або 

пошкодження її елементів. Каска, яка була пошкоджена в результаті 

сильного удару повинна бути вилучена з користування та замінена новою; 

 каска, що знаходилась під дією агресивних засобів, та яка має видимі 

пошкодження, повинна бути вилучена з користування та замінена новою; 

 пошкоджений корпус та захист обличчя можна замінити за оплатою.  

Виробник дає гарантію для каски на термін 24 місяців, які починаються з 

моменту закупу каски  

Умовою для визнання гарантії є пред’явлення оригінального доказу 

про закупку /рахунок-фактура/, а також дотримання умов користування, які 

представлені в паспорті, застосовування оригінальних і не модифікованих 

замінних деталей. Гарантія охоплює дефекти матеріалу та дефекти, що 

виникли під час виготовлення каски. Гарантія не охоплює механічних 

пошкоджень, що виникли під час користування каскою. 
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ДОДАТОК К 

 

Акт впровадження приладу ОТВ-КД1, метода оцінювання теплозахисних 

показників якості спеціальних матеріалів ТЗОП та програмного забезпечення 
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ДОДАТОК Л 

 

Патентна інформація 
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ДОДАТОК М 

 

Методика-програма проведення випробувань визначення залежності 

температури під костюмного простору  

 

• персональний комп`ютер зі спеціальним програмним забезпеченням. 
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Для вимірювання температури підкостюмного простору пожежника 

використано термоелектричний перетворювач ТХК-0188 (рис. 1).  

ТХК-0188 – термоелектричний перетворювач хромель-

копелевий, призначений для вимірювання температури в атмосфері чистого 

повітря, газоподібних хімічно не агресивних середовищ з вологістю не 

більше 80%. Технічні характеристики та габаритні розміри: 

 довжина – від 1000 мм до 20000 мм, ширина – від 320 мм до 3150 мм; 

 властивості: найбільша чутливість та висока термоелектрична 

стабільність при температурах від -50 до 600 °С.  

 призначений для роботи в окисних та інертних середовищах.  

Основна похибка вимірювання: 2 кл.+2,5°С, -40...+360°С; 

+0,7+0,005°С, +360...+1000°С. 

 

  

Рис. М.1. Термоелектричний перетворювач ТХК-0188 

 

Для зчитування температури та запису на безпровідниковий носій, 

нами разом із працівниками НВО «Термоприлад» (м. Львів) розроблений 

перетворювач вимірювальний інтелектуальний 8-канальний ПВІ-111А 

(рис. 2). 

ПВІ-111А – прилад, призначений для вимірювального перетворення по 

восьми каналах сигналів первинних перетворювачів температури: 
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термоперетворювачів опору, термоелектричних перетворювачів або 

первинних перетворювачів інших фізичних величин в цифровий код. 

 

 

 

               

 

Рис. М.2. Зображення ПВІ-111А 

Перетворювач ПВІ-111 разом з первинними перетворювачами може 

працювати як самостійний засіб вимірювання, архівування та передачі 

вимірюваної інформації на ПК, або в складі багатоканального пристрою 

контролю і регулювання температури та інших фізичних величин. Основні 

технічні характеристики наведені в таблиці 1. 

Таблиця М.1  

Основні технічні характеристики 

Номінальна статична 

характеристика 

перетворення (НСХ) 

застосовуваних 

первинних 

перетворювачів 

температури: 

 термоперетворювачів 

опору  

50М, 100М, 50П, 

100П (Pt100), 

Pt500, Pt1000 та 

ін. 

 термоелектричних 

перетворювачів 

K, L, B, T, J та ін. 

Границя допустимої основної зведеної похибки 

перетворення, %  

±(0,05...0,25) 

Час опитування всіх восьми каналів, с 1…8 
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Продовження табл. М.1 

Інтерфейс RS232, RS485, 

USB 

Довжина лінії зв’язку по 

виходу перетворювача, не 

більше, м 

для інтерфейсу RS232  50 

для інтерфейсу RS485  1200 

Напруга живлення, В  від мережі змінного 

струму частотою 50 Гц (з 

додатковим блоком 

живлення) 

220 
+22

-33  

   

 від джерела 

постійного струму 

7…15 

Потужність споживання, не більше, Вт  2 

Температура 

навколишнього повітря, 

°С 

 для звичайного 

виконання 

від мінус 10 до 50 

 для спеціального 

виконання  

від мінус 40 до 60 

Процес вимірювання та зняття температури тіла і підкостюмного 

простору виконано за схемою розміщення термоприладів, зображеною на 

рис. 3. 

 

Рис. М.3. Схема розміщення датчиків на тілі  

та в підкостюмному просторі рятівника: 

T1 – спина (на тілі); Т2 – груди (на тілі); Т3 – пах (підкостюмний простір 

пожежника);  Т4 – груди (підкостюмний простір пожежника); Т5 – під 

пахвами (підкостюмний простір пожежника); Т6 – ліва частина спини 

(область серця) (підкостюмний простір пожежника); Т7 – спина (область 

печінки) (підкостюмний простір пожежника); Т8 – зовнішнє середовище 
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Планування експерименту. Визначення середньооб’ємної температури 

в камері випробовування проводиться за допомогою розміщення 

термоперетворювачів на різних позиціях приміщення у відповідності схем 

рис. 4 та рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. М.4. Геометрична схема експериментального приміщення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. М.5. Схема розміщення спаїв термоперетворювачів всередині 

експериментального приміщення 
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Методика проведення випробувань 

Для досліджень прийнято залучити 6 волонтерів, різних за тілобудовою 

та вагою. Їх розділили на дві групи по три волонтери в кожній: 1-у групу 

волонтерів піддавали впливу середнього навантаження, 2-у – важкого 

навантаження. Експеримент проводили за такою схемою: 

1. Волонтер групи № 1 

–    5 хв відпочинок перед випробовуванням; 

– 15 хв робота на біговій доріжці при середньому навантаженні; 

– 5 хв відпочинок після випробовування, не знімаючи захисного одягу; 

– 15 хв робота на біговій доріжці при середньому навантаженні. 

Вимірювання: 

– температури навколишнього середовища (Т1, Сº); 

– температури шкіри волонтера в районі грудей (Т2, Сº); 

– температури під костюмом у визначених місцях (Т3 – Т8, Сº); 

– середньооб’ємна температура (Ť, Сº) 

Загальний термін проведення випробовування – до 40 хв, або до 

досягнення температури підкостюмного простору до 18ºС. 

Аналогічний експеримент був проведений ще з 2-ма волонтерами 2-ї 

групи. Загальний термін проведення випробування – до 40 хв. 

2. Волонтер групи № 2 

–    5 хв відпочинок перед випробовуванням; 

– 15 хв робота на тренажері «степпер» при важкому навантаженні; 

– 5 хв відпочинок після випробовування не знімаючи захисного одягу; 

– 15 хв робота на тренажері «степпер» при важкому навантаженні. 

Вимірювання: 

– температури навколишнього середовища (Т1, Сº); 

– температури шкіри волонтера в районі грудей (Т2, Сº); 

– температури під костюмом у визначених місцях (Т3 – Т8, Сº); 

– середньооб’ємна температура (Ť, Сº) 
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Визначення середньооб’ємної температури проводимо за результатами 

замірів з контрольних точок, які розміщені в морозильній камері 

промислового холодильника та визначаємо за формулою: 
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де iT  – середнє значення температури по координатах z, відповідній і-й           

координаті z. За результатами температур будуємо графік  xfT i  . При 

побудові графіка враховуємо лінійну інтеплоляцію. 

Наступним етапом є визначення середньої температури за 

горизонтальним значенням координат (січенням) за формулою: 
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де iT  – середнє значення температури по координатах x, відповідній і-й           

координаті х. 

Оформлення результатів випробувань. Результати випробувань 

оформлюються протоколом або звітом. Протокол випробувань (звіт про 

випробування) має містити відомості про досліди, що були виконані, умови 

та результати випробувань, а саме назву та адресу виконавця, що проводив 

випробування; дату випробувань; відомості про об’єкт, що досліджується; 

перелік засобів та виробів, які використані у досліді; ескізи, фотографії та 

опис досліджень; результати вимірювання температури; терміни і дати 

проведення досліджень; оцінку результатів досліджень. 

 

Техніка безпеки при проведенні досліджень 

1. Серед персоналу, що проводять дослідження, повинна бути особа, 

яка відповідає за техніку безпеки. 
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2. При проведенні досліджень необхідно забезпечити наявність масок 

захисту органів дихання, рятувальної мотузки та пожежного поясу. 

3. Під час випробувань необхідно визначити людину, яка буде 

страхувати при проведенні замірів на небезпечних дільницях; вжити заходів з 

метою охорони здоров'я осіб, які проводять дослід, якщо при його проведенні 

підозрюється можливість ушкодження волонтера експеримент негайно 

припиняється. 

 

Література 

1. Наказ МНС України від 13 березня 2012 № 575 «Про затвердження 

Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту». 

2. Наказ МНС України № 312 від 07.05.2007 р. «Правила безпеки праці в 

органах і підрозділах МНС України». 

3. Рекомендації щодо захисту особового складу підрозділів оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту МНС під час гасіння пожеж та 

ліквідації наслідків аварій за наявності небезпечних хімічних речовин 

(аміак, хлор, азотна, сірчана, соляна та фосфорна кислоти) : затверджені 

наказом МНС від 13.10.2008 № 733 із змінами, внесеними згідно з 

наказом МНС від 28.04. 2009 № 519. 
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  1. Цей стандарт установлює основні положення з організації, 

проведення та оформлення результатів вхідного контролю засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ), що використовуються для захисту працюючих 

в оперативно-рятувальних підрозділах. 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Цей стандарт містить посилання на нормативні документи (НД): 

ДСТУ EN 132:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Терміни та піктограми. 

ДСТУ ЕN134:2005 Номенклатура складових частин. 

ДСТУ ЕN 136:2003 Засоби індивідуального захисту  органів дихання. 

Маски. Вимоги, випробування, маркування. 

ДСТУ ЕN 140:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробування, маркування (ЕN 140:1998, 

IDT). 

ДСТУ ЕN 143-2002 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування (ЕN 143:2000, 

IDT). 

ДСТУ ЕN 149:2003 Засоби Індивідуального захисту органів дихання. 

Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів. Вимоги, випробовування, 

маркування (ЕN 143:2000, IDT). 

ДСТУ ЕN 4366:2009 Одяг пожежника захисний. Загальні технічні 

вимоги та методи випробовування. 

ДСТУ EN 14605. Title: Protective clothing against liquid chemicals - 

Performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight 

(Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body 

only (Types PB and PB ) (includes Amendment A1:2009). 

ДСТУ ЕN 166:2001 Засоби захисту очей. Технічні умови. 

ДСТУ ЕN 401:2004 Автономні дихальні апарати із замкненим дихальним 

контуром. Апарат з хімічно зв'язаним киснем (К02) для евакуації. Вимоги, 

випробовування, маркування. 



511 
 

ДСТУ ЕN 13274-1:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Методи випробування. Частина 1. Визначення коефіцієнта проникання і 

загального коефіцієнта проникання. 

ДСТУ ЕN 13274-2:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Методи випробування. Частина 2. Експлуатаційні випробування. 

ДСТУ ЕN 13274 3:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Методи випробування. Частина 3. Визначення опору дихання. 

ДСТУ ЕN 13274-4:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Методи випробування Частина 4. Випробування вогнем. 

ДСТУ ЕN 13274-5:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

Методи випробування. Частина 5. Кліматичні випробування. 

ДСТУ ЕN 13794:2005 Автономні дихальні апарати із замкненим 

дихальним контуром для евакуації. Вимоги, випробування, маркування. 

ДСТУ 2272 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. 

ДСТУ 2273 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. 

ДСТУ 3728-98 Каска пожежна. Загальні технічні вимоги та методи 

випробування. 

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

методи випробування. 

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов, Номенклатура показателей и методы их определения. 

ГОСТ 12.4.072-79 ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые, 

защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. 

Технические условия. 

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства 

индивидуальной защиты ног и рук. Классификация. 

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества. 

ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и  хранение. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 
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ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции.  Основные термины и 

определения. 

ГОСТ 16958-71 Изделия текстильные. Символы по уходу. 

ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки. 

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. 

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря 

населених місць. 

Закон України № 2116-1V від 21.10.2007 р. «Про підтвердження 

відповідності» з змінами та доповненнями, які внесено Законом України  

Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 247 від 09.10.2000 

зареєстровано в Мінюсті України 10.01.2001 р. № 4/5195 (в редакції Наказу 

Міністерства охорони здоров'я від 14.03.2006 № 120). 

НПАОП.0.00-1.04-07 Правила вибору та використання засобів 

індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД). 

Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзутгя та інших засобів 

індивідуального захисту для працівників оперативно-рятувальної служби. 

3. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 

Вхідний контроль – оцінка якості та безпеки ЗІЗ, що надходять на 

постановку до оперативно-рятувальних підрозділів (далі підрозділи). 

Періодичний контроль – контроль, що здійснюється спеціально 

уповноваженими особами з метою перевірки правильності, повноти і 

ефективності раніше виконаного вхідного контролю. 

Крім наведених термінів, у цьому стандарті застосовуються терміни за 

ГОСТ 16504-81, ГОСТ 15895-77, ДСТУ 2272 і ДСТУ 2273. 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Вхідний і періодичний контроль ЗІЗ проводять в підрозділах 

оперативно-рятувальної служби (далі підрозділах). 

Вхідний контроль проводять з метою запобігання використанню ЗІЗ, що 

не відповідають вимогам конструкторської та нормативної документації; 
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періодичний – перевірки правильності, повноти і ефективності вхідного 

контролю. 

Вхідний і періодичний контроль здійснюють відповідно до вимог цього 

документа і НД на контрольовану продукцію. Вхідному контролю підлягає 

кожна партія ЗІЗ, яка надходить в підрозділ. 

Перелік ЗІЗ, що надходять в підрозділи, визначається «Галузевими 

нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів 

індивідуального захисту для оперативно рятувальної служби», «Норм 

належності підрозділів ОРС ЦЗ МНС України», реєстром сертифікованих ЗІЗ 

(форма реєстру в додатку А). 

Реєстр складається державним Українським науково-дослідним 

інститутом цивільного захисту (УкрНДІЦЗ) за даними органів сертифікації 

продукції (далі ОС). 

Вхідний і періодичний контроль продукції встановлюють вибірковим 

відповідно до вимог ГОСТ 23948-80. Кількість зразків, що піддаються 

вхідному контролю, визначають у відповідності з таблицею, наведеною в 

додатку Б. 

Періодичний контроль, що здійснюється представниками УкрНДІЦЗ, 

Департаментом стандартизації та сертифікації ДСНС України (ДСтаС) згідно 

з графіком, затвердженим ДСНС України або позапланово (у особливих 

випадках). 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВХІДНОГО ТА ПЕРІОДИЧНОГО КОНТРОЛЮ 

5.1. Вхідний контроль ЗІЗ проводить комісія у складі представників 

служб матеріально-технічного постачання і охорони праці. До складу комісії 

можуть бути залучені представники профспілкової та інших організацій (за 

погодженням). 

 Персонал який здійснює вхідний контроль, повинен пройти навчання в 

галузевому учбовому центрі УкрНДІЦЗ. 

5.2. Основними задачами (завданнями) вхідного контролю є: 
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 5.2.1 Перевірка наявності супровідної документації на партію 

продукції, що засвідчує її якість, безпеку і комплектність. 

 5.2.2 Контроль дотримання придатності ЗІЗ відповідно до терміну дії 

сертифікату відповідності. 

5.3. Вхідний контроль необхідно проводити в спеціально 

пристосованому приміщені (складі тощо), обладнаному необхідними 

засобами контролю та оргтехнікою. 

5.4. У разі потреби, комісія ухвалює рішення про проведення 

лабораторних випробувань ЗІЗ (у випробувальних центах УкрНДІЦЗ, ДСтаС 

або інших акредитованих лабораторіях). 

5.5. Основними задачами періодичного контролю є: 

 5.5.1 Перевірка відповідності номенклатури ЗІЗ і їх постачальників 

Реєстру. 

 5.5.2 Перевірка правильності та повноти проведення в підрозділах 

вхідного контролю. 

 5.5.3 Перевірка якості ЗІЗ і їх відповідність вимогам НД. 

 5.5.4 Перевірка умов і термінів зберігання ЗІЗ. 

• Перевірка компетентності персоналу, який проводить вхідний 

контроль. 

• Накопичення статистичних даних про фактичний рівень якості 

продукції, що надходить на підприємство, і розробка на цій основі 

пропозицій по підвищенню якості і при необхідності, перегляду нормативів 

на продукцію. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВХІДНОГО ТА ПЕРІОДИЧНОГО 

КОНТРОЛЮ 

До вхідного контролю допускається продукція, прийнята така, що 

надійшла з супровідною документацією: 

6.1.1 Товаротранспортна накладна підприємства-виготовлювача 

(постачальника), оформлена в установленому порядку; 
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6.1.2 Копія сертифікату відповідності з голограмою на продукцію, що 

надійшла на підприємство (Закон України «Про підтвердження 

відповідності»), копія Декларації відповідності вимогам Технічного 

регламенту ЗІЗ (наказ Кабінету міністрів України від 27.08.2008 р. № 761); 

6.1.3 Документ про якість партії ЗІЗ. що надійшла на підприємство 

(сертифікат якості, паспорт і тощо), затверджений печаткою підприємства-

виготовлювача; 

6.1.4 Копія Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

на продукцію (наказ Міністерства охорони здоров'я України № 247 від 

09.10.2000 р. у редакції наказу від 14.03.2006 № 120). 

6.2 При проведенні вхідного контролю необхідно: 

6.2.1 Перевірити супровідні документи (п. 6.1.), що засвідчують якість 

продукції. 

6.2.2 Перевірити маркування, упаковку, комплектність, зовнішній 

вигляд відповідно до вимог НД на конкретну продукцію (відповідність типу, 

марки, класу придбаного ЗІЗ умовам експлуатації). 

Маркування спецодягу, касок, спецвзуття,  захисних окулярів повинно 

відповідати ДСТУ 4366, ДСТУ 7141, ГОСТ 12.4.115-82 і ГОСТ 10581-91. 

Місце нанесення маркування на ЗІЗ і зміст наведено в додатку В. Вимоги до 

комплектності, зовнішнього вигляду і маркування фільтрувальних ЗІЗОД 

наведено в додатку Г. 

6.2.3 У експлуатацію повинні передаватися прийняті за результатами 

вхідного контролю ЗІЗ із відповідним висновком в акті вхідного контролю 

(додаток Д). Акт вхідного контролю зберігається у відділі матеріально-

технічного постачання. Термін зберігання акта – не менше 3 років. 

6.3 У разі невідповідності ЗІЗ нормативним документам, розглядається 

питання про проведення лабораторних випробувань в акредитованих 

лабораторіях. Випробування повинні проводитися відповідно до вимог НД на 

конкретний ЗІЗ за стандартними методиками, або методиками, наведеними в 

додатку Ж. 
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• У разі ухвалення рішення про проведення лабораторних 

випробувань ЗІЗ, комісія відбирає зразки продукції, опечатує і разом з актом 

відбору та направляє у випробувальну лабораторію. 

Зразки ЗІЗ, передані на випробування, є власністю замовника і оплаті 

випробувальними лабораторіями не підлягають. 

Зразки ЗІЗ, передані на випробування, списуються за актом після 

одержання результатів випробування. 

•  За наслідками лабораторних випробувань складається протокол 

випробувань і передається підприємству разом із зразками або актом на 

утилізацію. 

• Продукція, що надійшла від підприємства-постачальника, до 

проведення вхідного контролю, повинна знаходитись окремо від прийнятої і 

забракованої вхідним контролем. 

• Забракована при вхідному контролі продукція повинна маркуватися 

надписом «Брак» і зберігатися у відособленому місці. 

При проведенні періодичного контролю перевіряються: 

• акти вхідного контролю; 

•  відповідність продукції і постачальника Реєстру сертифікованих ЗІЗ; 

• наявність копій сертифікатів відповідності (декларацій відповідності); 

• наявність і зміст маркування ЗІЗ, які знаходяться на складі на момент 

перевірки; 

• відповідність виробу по комплектності і зовнішньому вигляду; 

• умови зберігання ЗІЗ (наявність окремого приміщення - складу, 

обладнаного необхідними засобами контролю, оргтехнікою, стелажами 

тощо), 

• кліматичні умови на складі відповідно до вимог СНиП 2.04.05-91,    

ДСН 3.3.6.042-99, наявність перевірених засобів вимірювальної техніки для 

визначення температури, відносної вологості повітря. 

Порядок проведення вхідного та періодичного контролю ізолювальних 

ЗІЗОД  наведено у додатку К. 
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7. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВХІДНОГО ТА ПЕРІОДИЧНОГО 

КОНТРОЛЮ 

За наслідками вхідного контролю комісія складає акт вхідного контролю 

продукції про її відповідність установленим вимогам (додаток Д). 

• У разі позитивних результатів вхідного контролю продукцію 

приймають на склад матеріально-технічного постачання. 

• У разі виявлення продукції, що не відповідає установленим вимогам, 

її бракують і повертають постачальнику із рекламацією. 

• За результатами періодичного контролю комісія складає акт в 

довільній формі. 

• Про факт невідповідності повідомляють до органу з сертифікації 

(ОС), який видав сертифікат відповідності, до територіального органу 

стандартизації, метрології і сертифікації продукції (Держспоживстандарт 

України), Державної служби України з надзвичайних ситуацій до 

територіального органу Державного комітету України з промислової безпеки, 

охорони праці і гірничого нагляду (Держгірпромнагляд України) по місцю 

знаходження постачальника для вживання заходів відповідно до покладених 

на них функцій, а також ДСтаС для внесення змін в Реєстр. 

8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

Забезпечення чистоти повітря робочої зони складських приміщень 

проводиться згідно з ГОСТ 12:4.021-75 та СНіП 2.04.05-91, вміст шкідливих 

речовин не повинен перевищувати гранично допустимі концентрації згідно з 

ГОСТ 12.1.005-88. 

Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати 

вимогам ДСН 3.3.6.042-99 і ГОСТ 12.1.005-88. 

Освітленість на робочих місцях згідно з СНіП 11.4-79. 

Показники пожежно-вибухової безпеки і протипожежний захист – 

згідно з ГОСТ 12.1.044-89. 
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Навантажувально-розвантажувальні роботи повинні проводитись згідно 

з ГОСТ 12.3.009-76. 

Охорона навколишнього середовища здійснюється згідно з ДСП 201-97 і 

ГОСТ 17.2.3.02-78. 

Додаток А (рекомендований) 

Реєстр сертифікованих ЗІЗ для оперативно-рятувальних підрозділів 

на « __» ________ 20____ рік 

Бланк сертифікату (серія, номер) 7  

Сертифікат (номер, дата видачі, термін дії) 6  

Найменування ОС,  який видав сертифікат 

відповідності. Найменування випробувальної 

лабораторії, яка проводила сертифікаційні 

випробування 

5  

Постачальник (адреса, телефон, сайт, документ, 

що підтверджує право на постановку продукції 

виготовлювача) 

4  

Виготовлювач (адреса, телефон, сайт) 3  

НД на ЗІЗ 2  

Засіб індивідуального захисту 1  

 

Додаток Б (довідковий) 

Таблиця  

Кількість зразків, що відбираються під час контролю 

Об'єм 

партії 

Об'єм 

вибірки 

Нормальний контроль 

Приймальне 

число 

Бракувальне 

число 

2-8 5 0 1 

9-15 5 0 1 

16-25 5 0 1 

26-50 5 0 1 

51-90 20 1 2 

91-150 20 1 2 

151-280 32 2 3 

281-500 50 3 4 

501-1200 80 5 6 

1201-3200 125 7 8 

3201-10000 200 10 11 

10001-35000 315 11 15 
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Додаток В 

Таблиця 

Зміст і місце нанесення маркування на ЗІЗ 

Найменування 

реквізиту 

Заповнення реквізиту 

Швейні вироби 

ГОСТ 12.4.115-82, 

ГОСТ 10581 

ДСТУ 4366 

Каски  

ДСТУ 

3728-

98 

Взуття 

ДСТУ 

4446:2005 

ГХЗО 

ДСТУ 

EN 14605 

Товарний 

ярлик 
Клеймо* 

Корпус 

каски 
Клеймо* 

Товарний 

ярлик 

1 2 3 4 5 6 

Найменування і 

місцезнаходження 

(адреса) 

підприємства-

виготовлювача 

+ + + - + 

Найменування виробу + - - - + 

Позначення 

стандарту або 

технічних умов на 

вибір 

+ - + + + 

Тип, модель + - + + + 

розміри + + + + - 

Склад сировини + - - - + 

Позначення захисних 

властивостей 

відповідно до НД 

- + - + - 

Символи з догляду за 

виробами відповідно 

до ГОСТ 16958 для 

виробів (окрім 

рукавиць) з тканин, 

що містять хімічні 

волокна, і із 

застосуванням 

клейових матеріалів 

- + - - - 

Дата випуску (місяць, 

рік) 
+ + - - + 

Відмітка відділу 

технічного контролю 

(ВТК) виготовлювача 

+ - + - + 
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Клеймо наносять незмивною фарбою, тисненням або іншим способом. 

Клеймо повинне бути чітким, контрастним, кольору основного матеріалу і 

стійким до прання і хімічного чищення. Замість клейма допускається 

вшивати окрему стрічку в місцях нанесення клейма. 

Додаток  Г (довідковий) 

Вимоги до комплектності, зовнішнього вигляду і маркування ЗІЗОД 

 Г.1 Фільтрувальні ЗІЗОД. 

 Г.1.1 Комплектність. 

 До комплекту респіраторів для захисту від аерозолей (з 

фільтрувальною напівмаскою або з напівмаскою з ізолювальних матеріалів) 

входять: 

 - респіратор у зібраному стані; 

 - упаковка (наприклад, поліетиленовий пакет); 

 - інформація, що надається виготовлювачем (пам'ятка, інструкція 

тощо). 

 Г.1.2 Зовнішній вигляд. 

 Г.1.2.1 Упаковка респіраторів не повинна мати розривів і скрізних 

отворів. Горловина поліетиленового пакету, у який упаковано респіратор, 

повинна бути зав'язана, запаяна суцільним швом або скріплена степлером. 

 Г.1.2.2 Напівмаска респіратора не повинна бути деформована і мати 

скрізних розривів, отворів. 

 Г.1.2.3 Пелюстка клапана видиху повинна прилягати до сідловини 

клапана видиху без зазорів. 

 Г.1.2.4 Пластмасові деталі респіратора не повинні мати облоя і 

пошкоджень, кольорових розводів. У рознімних з'єднаннях пластмасові 

деталі повинні стикуватись між собою зусиллям рук. 

 Г.1.2.5 Протиаерозольні фільтри повинні бути встановлені в корпус 

згідно з рекомендаціями виготовлювача. 

 Г.1.3 Маркування згідно з ДСТУ EN 140:2004, ДСТУ EN 143:2002, 

ДСТУ EN 149:2003 і НД виробника. 
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 Г.1.3.1 На напівмасці з ізолювальних матеріалів респіраторів 

вказується: 

• назва, товарний знак або інший спосіб ідентифікації виробника; 

• розмір; 

• дата виготовлення (місяць, рік). 

Г.1.3.2  Запасні протиаерозольні фільтри. 

Г.1.3.2.1 Кожна найменша фабрична упаковка запасних 

протиаерозольних фільтрів повинна маркуватися такою інформацією: 

• відповідний тип і клас фільтра (наприклад, Р2); 

• позначення нормативного документа; 

• закінчення терміну зберігання (рік, місяць) або еквівалентна піктограма 

за рис. Г.1; 

• назва, товарний знак або інший спосіб ідентифікації виготовлювача; 

• пропозиція «Дивися інформацію, надану виготовлювачем» або 

еквівалентна піктограма за рис. Г.2; 

• позначення для ідентифікації марки фільтра; 

• рекомендовані виготовлювачем (виробником) умови зберігання 

(температура та вологість) або еквівалентна піктограма за рис. Г.3. 

•  рисунок Г.5. 

 

                  

Рисунок Г.1        Рисунок Г.2          Рисунок Г.3      Рисунок Г.4     Рисунок Г. 5 

 

Г.1.3.2.2 Безпосередньо запасні протиаерозольні фільтри, які 

знаходяться у корпусі, мають маркуватися товарним знаком або іншим 

способом ідентифікації виготовлювача. 

Г.1.3.3 Напівмаски фільтруючі для захисту від аерозолей повинні мати 

маркування, що містить: 



522 
 

• назву, товарний знак або інший спосіб ідентифікації виготовлювача 

(може виробника); 

• позначення нормативного документа; 

• маркування для ідентифікації типу; 

• позначення класу ефективності (FFР1, FFР2, FFРЗ); 

Г.2 Ізолюючі ЗІЗОД. 

Г.2.1 Комплектність. 

У комплект поставки саморятівника повинні входити: 

• саморятівники; 

• ремінь поясний (для Сі-30); 

• ремінь плечовий (для ШСС-1); 

• пам'ятка поводження з саморятівником; 

• керівництво з експлуатації або технічний опис та інструкція з 

експлуатації; 

• етикетка. 

 

Додаток Д (рекомендований) 

Акт вхідного контролю від «___»_________20____ рік 

Ми, що підписалися нижче, комісія у складі: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

склали цей акт про те, що 

Найменування ЗІЗ, тип, марка   ___________________________ 

Кількість ЗІЗ в партії   ___________________________________ 

Підприємство-виготовлювач  

_______________________________________________ 

                             (найменування, адреса) 

Підприємство-постачальник  

________________________________________________ 

                                               (найменування, адреса) 
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Супровідний документ   _________________________________ 

                                                               (номер, дата) 

Сертифікат відповідності, ким виданий, дата, термін дії сертифіката, номер 

бланка копії: 

_______________________________________________________ 

Кількість забракованої продукції: 

_______________________________________________________ 

Вид випробувань і дата здавання зразків для випробувань: 

_______________________________________________________ 

Номер і дата протоколу випробувань: 

_______________________________________________________ 

Вигляд браку, виявлений при випробуваннях: 

_______________________________________________________ 

Номер і дата складання рекламації: 

_______________________________________________________ 

Причина рекламації (пункт стандарту, ТУ): 

_______________________________________________________ 

Висновок комісії: 

_______________________________________________________ 

 

Голова комісії   ___________  ___________  __________________ 

                               посада                   підпис                           П.Б.І. 

Члени комісії    ___________  ___________  __________________ 

                                посада                   підпис                           П.Б.І. 

                           ___________  ___________  __________________ 

                                посада                   підпис                           П.Б.І. 

                           ___________  ___________  __________________ 

                                посада                   підпис                           П.Б.І. 
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Додаток Ж (довідковий) 

Методики, вживані для лабораторного контролю ЗІЗ 

Ж.1 Засоби індивідуального захисту органів дихання - фільтрувальні. 

Ж.1.1 Визначення проникності протиаерозольних фільтрів і 

фільтрувальних напівмасок для захисту від аерозолей здійснюється за ДСТУ 

143:2002 або за методом, описаним нижче. 

Ж.1.1.1 Суть методу та умови випробувань. 

Суть методу полягає в установленні величини співвідношення 

концентрацій аерозолю парафінового масла до і після проходження через 

випробуваний виріб.  

Відносні концентрації парафінового масла в потоці до виробу і після 

нього визначають фотоелектричним нефелометром. 

Вимірювання проводять за таких постійних умов: 

• середній діаметр частинок парафінового масла - від 0,28 до 0,34 мкм; 

• початкова концентрація - 20 ± 5 мг/м
3
; 

• об'ємна витрата потоку парафінового масла через виріб - 95 дм
3
/хв. 

Ж.1.1.2 Апаратура та матеріали. 

Для проведення випробувань необхідні прилади та пристрої, які 

збираються за схемою, наведеною на рисунку Ж 1. Допускається 

застосування інших приладів з аналогічними характеристиками. 

Для експлуатації приладу потрібні: стиснуте повітря з тиском не менше 

0,3 і 0,05 МПа; масло парафінове (вазелінове) за ГОСТ 3164 або аналогічне, 

яке дозволяє одержати частинки аерозолю діаметром від 0,28 до 0,34 мкм; 

фотометр фотоелектричний для аерозолей; трубки сполучні; фільтри тонкого 

очищення повітря. 

Ж.1.1.3 Підготовка до випробувань. 

а) Зібраний прилад має бути перевірений на цілісність вузлів. 

б) Підготовку і включення туманоутворювача слід проводити згідно 

інструкції з експлуатації приладу. 
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в) Підготовку до роботи фотометра фотоелектричного для аерозолів слід 

проводити згідно з інструкцією з експлуатації фотометра. 

 

Рис. Ж.1. Схема приладу 

1, 2, 5, 8, 11, 14, 17 – регулювальні вентилі; 3 – манометр туманоутворювача; 

4 – туманоутворювач ТЕ-52; 6, 9, 12, 15, 18 – витратоміри (діафрагми з 

дифманометрами); 7, 16 – фільтри тонкого очищення;  

10 – змішувач; 13 – затискний пристрій;  

19 – фотометр фотоелектричний ФАН 

 

Ж. 1.1.4 Проведення випробування. 

Ж.1 1.4.1 Регулювальним вентилем (1) подають стиснуте повітря в 

систему. 

Ж.1.1.4.2 Регулювальним вентилем (17) по дифманометру (18) 

установлюють обдування факела фотометра (19) з об'ємною витратою 20–

25 дм
3
/хв. 

Ж. 1.1.4.3 Регулювальним вентилем (2) подають стиснуте повітря на 

туманоутворювач (4). 

Ж.1.1.4.4 Регулювальним вентилем (5) по дифманометру (9) 

встановлюють витрату аерозолю 13,5 ± 0,5 дм
3
/хв, що подається в 

змішувач (10). 
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Ж.1.1.4.5 Регулювальним вентилем (8) по дифманометру (9) 

установлюють потік повітря на змішувач (10) з об'ємною витратою 83 і 

0,5 дм
3
/хв. 

Ж.1.1.4.6 Регулювальним вентилем (11) по дифманометру (12) 

установлюють подачу розбавленого аерозолю (10) з об'ємною витратою 95 

дм
3
/хв. і направляють в затискний пристрій (13). 

Ж.1.1.4.7 Регулювальним вентилем (14) по дифманометру (15) 

установлюють подачу аерозолю у фотометр з витратою 10 і 1,0дм
3
/хв. Решту 

потоку скидають. 

Ж.1.1.4.8 Затискний пристрій без випробовуваного зразка затискають і 

за допомогою фотометра вимірюють світлорозсіяння (Іпоч ) потоку аерозолю з 

початковою концентрацією 20 ± 5 мг/м
3
 . 

Ж.1.1.4.9 Визначають середній діаметр частинок аерозолю, який повинен 

бути від 0,28 до 0,34 мкм. 

Ж1.1.4.10 У затискний пристрій установлюють випробовуваний зразок, 

герметично затискають і вимірюють світлорозсіяння (1) аерозолем, що 

пройшов через зразок. 

Ж.1.1.5 Обробка результатів 

Ж 1.1.5.1 Результатом випробувань виробу є середнє арифметичне 

значення результатів випробувань зразків. 

Ж.1.2 Визначення опору протиаерозольних фільтрів і фільтрувальних 

напівмасок для захисту від аерозолей постійного потоку повітря виконують 

за ДСТУ ЕN 13274- 3:2005 або за методом, описаним нижче. 

Ж.1.2.1 Суть методу і умови випробувань.  

Ж.1.2.1.1 Суть методу полягає у вимірюванні різниці тиску до і після 

проходження через випробовувані вироби постійного потоку повітря. 

Ж.1.2.1.2 Апаратура та матеріали. Для проведення випробувань потрібні 

прилади та пристрої, які збираються за схемою, наведеною на рис. Ж.2. 

Допускається застосування інших приладів з аналогічними 

характеристиками. 
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Для експлуатації приладу необхідно: 

• стиснуте повітря з тиском не менше 0,2 кгс/см ; 

• мікроманометр типа ММН-2400(5) -1,0; 

• спирт етиловий за ГОСТ 17299-78;. 

• трубки сполучні; 

• фільтр тонкого очищення повітря. 
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Рис. Ж.2. Схема приладу 

1 – фільтр; 2 – регулятор тиску; 3 – витратомір; 4 – випробовуваний виріб;  

5 – затиск; 6 – вимірник різниці тиску 

 

Ж.1.2.2 Підготовка до випробувань.  

Ж.1.2.2.1 Перед початком роботи перевіряють положення 

нуля. За потреби виконують коригування (доливають спирт, воду тощо) 

відповідно до інструкцій з експлуатації вимірювальних приладів. 

Ж.1.2.2.2 Перевіряють візуально відсутність масла в комунікаціях по 

фільтру (1). У разі появи крапель масла фільтр підлягає заміні. 

Ж.1.2.2.3 Перевіряють загальну справність установки за допомогою 

контрольного опору, для чого щільно вставляють або угвинчують 

контрольний опір в затискачі (5), установлюють за витратоміром (3) задану 

витрату за допомогою регулятора (2) і вимірюють опір. 

Ж.1.2.3 Проведення випробування. 

Ж.1.2.3.1 Установлюють за витратоміром (3) задану стандартом або 

технічною документацією об'ємну витрату повітря. 
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Ж.1.2.3.2 Вимірюють власний опір затискача (5) при заданій об'ємній 

витраті, для чого залишають відкритим отвір у затискачі. Фіксують 

показання мікроманометра (6) або установлюють на нуль у цьому положенні, 

Ж.1.2.3.3 Щільно притискують випробовуваний виріб (4) в затискачі (5). 

Ж.1.2.3.4 Фіксують по мікроманометру (6) різницю тиску між 

затискачем (5) і атмосферою. 

Ж.1.2.4 Обробка результатів. 

Ж.1.2.4.1 Опір визначають за формулою: 

R = (R1-R0) × К, 

де R1 – вимірюваний тиск, мм вод. ст.; R0 – початковий тиск, мм вод. ст.; 

К – коефіцієнт нахилу дуги мікроманометра. 

Ж.1.2.4.2 Опір виробу в Паскалях розраховують шляхом множення 

виміряного перепаду тиску в мм.вод.ст. на коефіцієнт 9,81, потім округляють 

до двох значущих цифр. 

Ж.1.2.4.3 Результатом випробувань виробу є середнє арифметичне 

значення результатів випробувань зразків. 

Ж.2 Засоби індивідуального захисту органів дихання - ізолювальні. 

Ж.2.1 Масу укомплектованого саморятівника визначають прямим 

методом, зважуванням на вагах з точністю ± 5 г.. Маса укомплектованого 

саморятівника не повинна перевищувати 5 кг згідно з п. 5.4 ДСТУ 

ЕN 401:2004 та п. 6.5 ДСТУ ЕN 13794:2005. 

Ж.2.2. Герметичність корпусу саморятівника перевіряють при 

зовнішньому надлишковому тиску 5,0 кПа на приладах – індикаторах 

герметичності. Перевірка полягає у вимірюванні протягом певного проміжку 

часу величини падіння тиску в герметичній камері приладу, в яку поміщений 

саморятівник. Або при занурюванні саморятівника у воду з температурою 

близько +50 °С протягом 5 хв, при цьому з поверхні футляра саморятівника 

не повинні виділятися бульбашки. Під час відкриття футляра саморятівника в 

ньому не повинно бути води згідно 7.5.1 ДСТУ ЕN 13794:2005, п. 5.7 ДСТУ 

ЕN 401:2004. 
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Ж.2.3 Герметичність повітропровідної системи (ПВС) саморятівника 

перевіряють за допомогою сухого повітря при вакуумметричному тиску і 

(або) надлишковому тиску 7,5 мбар згідно з п. 7.5.2 ДСТУ ЕN 13794:2005 та 

5.7 ДСТУ ЕN 401:2004. Перевірку проводять на установці, схему якої 

показано на рисунку Ж.3. 
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Рис. Ж.3  Установка для перевірки герметичності 

 повітропровідної системи: 1 – стиснене повітря; 2 – ежектор; 3 – кран 

пробковий; 4 – вентиль перекривний; 5 – пристрій для підключення 

саморятівника; 6 – загубник; 7 – саморятівник; 8 – тягонапоромір 

 

Загубник саморятівника приєднують до пристрою для підключення, 

включають повітродувку і при відповідному положенні крана і вентиля 

створюють надлишковий чи вакуумметричний тиск. Потім закривають 

вентиль, виключають повітродувку і спостерігають за показаннями рідинного 

тягонапороміра. Місткість дихального мішка при перевірці повинна бути 

обмежена не більше ніж на 20 % за допомогою спеціальної скоби для 

виключення втрати герметичності системи за рахунок спрацьовування 

клапана надлишкового тиску. Відносна вологість повітря, яке надходить в 

саморятівник повинна бути не більше 30 %. 



530 
 

ПВС саморятівника повинна бути настільки герметичною, щоб зміна 

тиску не перевищувала 0,3 мбар протягом 1 хв згідно з п. 5.7 ДСТУ 

ЕN 401:2004. 

Ж.2.4 Об'єм кисню, який виділяється пусковим пристроєм, визначають 

під час випробування регенеративного патрона саморятівника на установці, 

схему якої подано на рисунку Ж.4 (якщо цей параметр нормується у 

відповідних ТУ на саморятівник) 
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Рис. Ж.4. Установка для визначення об'єму кисню,  

що виділяється пусковим пристроєм:  

1 – патрон регенеративний; 2 – пусковий пристрій; 3 – патрубок мішка;  

4 – патрубок шланга (загубник); 5 – фільтр-осушувач; 6 – лічильник 

Перед випробуванням дихальний мішок знімають з регенеративного 

патрона і патрубок заглушують. 

Гофровану трубку саморятівника приєднують до фільтра-осушувача 

установки і реєструють початкове показання газового лічильника. Потім 

приводять у дію пусковий пристрій і за рухом стрілки газового лічильника 

спостерігають за виділенням кисню. 

Об'єм виділеного пусковим пристроєм кисню (V) обчислюють за 

формулою: 

V=V2-V1, 
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де V1 – показання газового лічильника до випробування, дм
3
;  

V2 – показання газового лічильника після випробування, дм
3
. 

Ж 2.5 Перевірка пилозатримуючої здатності фільтра. 

Перед перевіркою здатності фільтра затримувати пил регенеративного 

продукту під час дихання необхідно переконатися у відсутності пилу 

регенеративного продукту на загубнику, в гофрованій дихальній трубці і 

з'єднувальних патрубках за допомогою ватяного тампона, змоченого в 

однопроцентному спиртовому розчині фенолфталеїну. 

Пилозатримуючу здатність фільтра перевіряють на установці, схему якої 

подано на рисунку Ж.5. 

Регенеративний патрон приєднують до штучних легень так, щоб повітря 

виходило з нього збоку фільтра, який перевіряється. 

Умови випробування: пульсуючий потік повітря з об'ємною витратою 35 

дм
3
/хв, число пульсацій 20 хв

-1
. У регенеративний патрон роблять шість 

"видихів" штучними легенями, спостерігаючи при цьому за забарвленням 

ватяного тампона, змоченого 1 % спиртовим розчином фенолфталеїну. 

Тампон утримують у потоці повітря, яке виходить із патрона, по центру 

патрубка на висоті від 20 до 30 мм його верхнього зрізу. 

Ж.2.6 Корисна місткість дихального мішка визначається об'ємом 

повітря, яке подається в мішок до моменту відкриття клапана надлишкового 

тиску при початковому вакуумметричному тиску у мішку 0,2 кПа; 

надлишковий тиск у дихальному мішку, при якому спрацьовує клапан 

надлишкового тиску також визначається під час цього випробування. 

Перевірку проводять на установці, що наведена на рисунку Ж.6 із 

використанням ротаметра тиску РМ-0,16, газового лічильника типу РГ 7000 і 

рідинного тягонапороміра типу ТНЖ-Н з межами виміру 0-1,6 кПа. 
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Рис. Ж.5. Установка для перевірки корисної місткості дихального мішка: 

1 – стиснене повітря; 2 і 6 – вентилі перекривні; 3 – ротаметр;  

4 – тягонапоромір; 5 – лічильник газовий; 7 – пристрій для приєднання 

дихального мішка; 8 – мішок дихальний; 9 – клапан надлишкового тиску 

 

Повітря відсмоктується із дихального мішка до створення 

вакуумметричного тиску, що дорівнює 0,2 кПа, потім мішок у вертикальному 

положенні приєднують до установки і подають в нього повітря з об'ємною 

витратою 1,5 дм
3
/хв. Корисну місткість дихального мішка визначають за 

показанням газового лічильника на момент відкриття клапана надлишкового 

тиску. Корисна місткість дихального мішка має бути не менше ніж 5 дм
3
 

згідно   п. 1 ДСТУ EN 401:2004 та п. 6.14 ДСТУ EN 13794:2005 не менше ніж 

5 дм 
3
 згідно з ТУ 12.43.107-83; надлишковий клапан має      відкриватися при 

надлишковому тиску в дихальному мішку не менше ніж 1 м бар згідно з 

п. 5.11.1 ДСТУ ЕN 401:2004 та п. 6.13.2 ДСТУ EN 13794:2005  

Ж.2.7 Визначають час захисної дії саморятівника і умови дихання в 

ньому під час проведення стендових випробувань на динамічній установці, 

схема якої наведена у п. 6.10.1 ДСТУ EN 401:2004 та п. 7.10.1 ДСТУ EN 

13794:2005.  
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Умови проведення стендових випробувань саморятівників наведені 

також у цих пунктах (або п. 9.5. ТУ 12.43.107-83). Під час випробувань 

постійно фіксують наступні параметри: 

• температуру вдихуваного повітря; 

• опір диханню (вдиху/видиху); 

• об'ємну частку діоксиду вуглецю і кисню у вдихуваному повітрі (або у 

дихальному мішку); 

• об'єм поглинутого діоксиду вуглецю; 

• об'єм спожитого кисню. 

Всі результати випробувань заносять до протоколу. 

Випробування припиняють при досягненні одного з граничних 

параметрів дихання саморятівника, тобто: 

• об'ємна частка кисню у вдихуваному повітрі не менше ніж 21 % згідно 

п. 5,16.3 ДСТУ ЕN 401:2004 (п. 6.19.2 ДСТУ ЕN 13794:2005); 

• об'ємна частка діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі не більше ніж 

3 % (середнє значення не більше 1,5 %) (згідно з п.5.16.4 ДСТУ ЕN 401:2004 

(п. 6.19.3 ДСТУ ЕN 13794:2005); 

•опір диханню згідно п.5.16.6 ДСТУ ЕN 401:2004 (п. 6. 19.5 ДСТУ ЕN 

13794:2005); 

•температура вдихуваного повітря згідно з п. 5.16.5 ДСТУ ЕN  401:2004 

(и. 6.19.4 ДСТУ ЕN 13794:2005). 

 

Додаток К (довідковий) 

К.1 Порядок проведення вхідного та періодичного контролю 

ізолювальних ЗІЗОД 

К.2 Ізолювальні ЗІЗОД. 

К.2.1 Візуальний огляд саморятівників включає контроль наявності і 

цілісності всіх деталей і складальних одиниць, розміщених ззовні корпуса і 

кришки, а також самих корпусів і кришки. 
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К.2.1.1 При зовнішньому огляді перевіряється: наявність пробоїн або 

вм'ятин на корпусі глибиною більше 15 мм, несправність замка, наявність 

пломби та плечового ременя, наявність Дозволу на виготовлення та 

застосування саморятівників, чинність сертифікату відповідності. 

К.2.1.2 Саморятівники, у яких відсутні перераховані недоліки, 

вважаються такими, що пройшли вхідний контроль, вони перевіряються на 

герметичність і при позитивному результаті на їх дно яскравою фарбою має 

бути нанесений шахтний номер, вони мають бути внесені в „Журнал 

реєстрації саморятівників на шахті" (далі „Журнал Р") і можуть бути 

допущені до експлуатації. 

К.2.1.3 Періодичний контроль проводиться спеціалістами НДІГС. 

Перевіряється документація. 

К.2.1.4 При наявності на шахті нових саморятівників перевіряється 

«Журнал Р». «Журнал Р» має бути прошитий, пронумерований і скріплений 

печаткою. У «Журналі Р» реєструється: заводський і шахтний номери 

саморятівника, дані гірника, за яким індивідуально закріплений апарат, дати 

виготовлення апарата, введення в експлуатацію, зняття з експлуатації і 

списання. У випадку відсутності відповідного запису в «Журналі Р» термін 

експлуатації саморятівника відраховується з дати виготовлення, зазначеного 

на стяжних стрічках. Шахтний номер має бути нанесений яскравою фарбою 

на дно саморятівників. 

К.2.1.5 При наявності на шахті резервних (знеособлених) 

саморятівників, що не мають індивідуального закріплення, перевіряється 

«Журнал обліку видачі резервних саморятівників для працівників шахти і 

сторонніх організацій» (далі «Журнал О»). «Журнал О» також має бути 

пронумерований, прошитий, скріплений печаткою. Обов'язково 

перевіряється Дозвіл на виготовлення та застосування саморятівників і 

чинність сертифікату відповідності. 

К.2.1.6 У випадку використання на шахті відремонтованих 

саморятівників перевіряються: «Акт передачі в ремонт саморятівників», у 
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якому зазначені їхні заводські номери, місяць і рік виготовлення і ксерокопія 

«Дозволу...», що дозволяє робити ремонт саморятівників. 

К.2.1.7 У заводських умовах здійснюється заміна корпуса і кришки, 

пускового брикету й інших деталей розкритого саморятівника. На мішку 

проставляється новий номер і дата ремонту. На стяжних стрічках 

пробивається літера «Р», номер і дата ремонту саморятівника. Перевіряється 

«Документ...» про проведення ремонту саморятівників із зазначенням 

заводських номерів і дати ремонту. Цей «Документ ...» дозволяє 

використовувати відремонтовані саморятівники протягом 2 років, починаючи 

з дати ремонту. Відремонтовані саморятівники повторному ремонту не 

підлягають, термін їхньої служби не продовжується. 

К.2.1.8 Працездатність саморятівників і термін їхньої служби багато в 

чому залежить від якості обслуговування й умов, у яких вони 

експлуатуються і зберігаються. Велике значення для збільшення терміну 

служби саморятівників має своєчасне виконання операцій технічного 

обслуговування, що здійснюються самими підземними працівниками щодня і 

не вимагають спеціальної підготовки (ТО-1). Перевірки, які здійснюються 

працівниками шахтної лампової, які пройшли навчання, називаються 

періодичними (ТО-2) і проводяться не рідше 1 разу на місяць для 

саморятівників, що постійно носяться, і не рідше 1 разу в шість місяців для 

саморятівників, що розміщені у пунктах переключення. 

К.2.1.9 «Акт періодичної перевірки саморятівників» оформлюється після 

кожної перевірки і наявність « Акта...» перевіряється при періодичних 

перевірках. Усі дані про дати і результати технічного обслуговування ТО-2, 

ТО-З (сервісне обслуговування), а також поточні ремонти кожного 

саморятівника заносяться в спеціальну картку, що зберігається в ламповій 

шахти до списання саморятівника. Наявність реєстраційних карток також 

перевіряється при періодичних перевірках. 
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К.2.1.10 Перевірку стану саморятівників проводять представники 

організації, що буде проводити випробування їх на лабораторних стендах. 

Перевірці підлягають всі 100 % саморятівників. Перевірка включає: 

• індивідуальний контроль наявності і цілісності всіх деталей 

складальних одиниць, розміщених ззовні корпуса і кришки, а також самих 

корпусів і кришки; 

• перевірку герметичності саморятівників за допомогою ППГ. 

К . 2 . 1 . 1 1  При зовнішньому огляді перевіряється наявність пробоїн або 

вм'ятин на корпусі глибиною більше 15 мм, несправність замка, наявність 

пломби та плечового ременя. 

К.2.1.12 Саморятівники, у яких відсутні перераховані недоліки, 

перевіряються на герметичність. 

К.2.1.13 За результатами перевірки саморятівників складається акт, який 

вміщує наступні дані про саморятівники: заводський і шахтний номери, 

місяць і рік виготовлення кожного з них і стан саморятівника.  

К.2.1.14 Саморятівники, що пройшли візуальний контроль зовнішнього 

вигляду і перевірку герметичності при одержанні позитивних результатів, 

надходять у спеціальну організацію (НДІГС) для випробування на 

лабораторних стендах і установці зі штучними легенями для перевірки 

нормованих показників саморятівника відповідно до технічних умов на 

даний тип саморятівника. 

К.2.1.15 Для випробувань представник НДІГС відбирає методом 

випадкових чисел три саморятівника. Саморятівники, що надходять для 

випробувань на лабораторних стендах, супроводжуються документами, що 

містять наступні зведення: заводський і шахтний номери, місяць і рік 

виготовлення. 

К.2.1.16 Для проведення випробувань саморятівники надходять у НДІГС 

«Респіратор» і перевіряються на відповідність вимогам технічних умов на 

даний тип саморятівника. 

Випробування проводять у наступній послідовності: 
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• перевірка герметичності саморятівника; 

• визначення роботи, витраченої на розкриття саморятівника; 

• перевірка герметичності повітровідної системи; 

• визначення кількості кисню, що виділяється пусковим брикетом (у разі 

потреби згідно з ТУ на саморятівник); 

• перевірка часу захисної дії саморятівника і умов дихання в ньому 

(опору диханню і температури вдихуваного повітря, об'ємної частки кисню 

та діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі). 
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                                                      ДОДАТОК Р 

 

Акт метрологічного опрацювання науково-дослідної роботи 
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Комісія провела випробування приладу ПВІ-111А прилад для 

визначення температури підкостюмного простору газохімзахисного одягу 

рятувальника, технічне завдання приладу встановлено здобувачем кафедри 

пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт ЛДУ БЖД 

Андрусяк Зоряною Володимирівною, та розроблено НВО «Термоприлад» ім. 

В. Лаха м. Львів спільно з конструкторами ТзОВ «Термомір» м. Львів. 

Прилад ПВІ-111А є складним електронно-механічним пристроєм, 

який умовно поділений на два блоки: електровимірювальний та 

термоперетворювальний блоки. 

Термоперетворювальний блок призначений для вимірювання 

температури на виворотній поверхні пакета матеріалу до моменту досягнення 

граничної температури 18°С. Програмне забезпечення встановлене на ПК 

графічно відображає результати на моніторі. Принцип роботи приладу 

базується на перетворення температурних показників в електричні. 

Електровимірювальний блок визначає показник зміни електричного 

опору та інтерпретує в числові та (або) графічні дині, які записуються на 

пам'ять. 

Комісія встановила, що зазначений прилад доцільно використовувати 

для оцінювання морозотривкості показників якості спеціальних матеріалів 

при дії температури -40°С, що необхідно для визначення граничних 

показників якості (досягнення граничної температури 18°С на виворотній 

поверхні захисного одягу),  час виміру – від 1 до 99999 с. Похибка приладу 

по показниках  температури та часу не перевищує 6%. Програма 

опрацювання експериментальних даних надає можливість отримати 

характеристики для комплексної оцінки показників якості матеріалів 

захисного одягу при безпосередній дії низькотемпературних показників та 

при ергономічних діях. 

Результати метрологічного опрацювання наведені в таблицях Р.1, Р.2. 
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Таблиця Р.1 

Результати метрологічного опрацювання 1 

Об’єкт 

дослідження. 

Цільове 

призначення 

отримання 

вимірювальної 

інформації про 

властивості 

об’єкту 

Коротка 

характеристика 

методу 

вимірювання 

основних величин 

Основні величини, що вимірюють, які 

характеризують властивості об’єкта 

Назва, 

позначення 

Діапазон 

очікува- 

них 

значень 

Значення 

показників 

точності по 

ТЗ або 

очікуваний 

1 2 3 4 5 

Метод  та 

технічні засоби 

оцінювання 

ефективності 

газохімзахисно

го одягу 

рятувальників  

Контроль 

досягнення 

граничної 

температури на 

виворотній 

поверхні 

ізольованого 

газохімзахисного 

одягу до моменту 

досягнення 

граничних 

показників 

температури 18°С 

за допомогою 

приладу ПВІ-111А 

з реєстрацією 

даних щодо їх 

розподілу в часі. 

Подальше 

опрацювання 

результатів 

оцінювання 

експерименту 

здійснюється за 

спеціальним 

програмним 

забезпеченням. 

 

 

Час, τ (с) 

 

 

0-9999 ±0,1 

 

Температура 

Т (°С) 

 

 

від 50  

до мінус 

40 

±(0,1-1) 

Густина 

теплового 

потоку,  

q (Вт/м
2
) 

0-460 ±0,02 
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Таблиця 2 

Результати метрологічного опрацювання 2 

Величина, що визначається 

або контролюється 

Назва і характеристика засобів вимірювання, що 

використовується 

 Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 

О
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у

 

Д
іа

п
аз

о
н

 

о
ч
ік

у
в
ан

и
х
 

зн
ач

ен
ь 

Д
о
п

у
ст

и
м

а 

п
о
х
и

б
к
а 

Назва, номер, 

встановлений 

заводом 

(виробником), 

рік 

виготовлення 

Д
іа

п
аз

о
н

 

в
и

м
ір

ю
в
ан

н
я
 

Н
о
р
м

о
в
ан

і 

м
ет

р
о
л
о
гі

ч
н

і 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 

У
м

о
в
и

 

в
и

м
ір

ю
в
ан

н
я
 

Д
ат

а 
о
ст

ан
н

ьо
ї 

п
о
в
ір

к
и

 

М
іж

п
о
в
ір

о
ч
н

и
й

 

ін
те

р
в
ал

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Температура °С 
40… 

18 
±0,1 

ТСП-1388 Pt100 

№000156, 2014 

100… 

-40 
0,5-3 Нормальні 2014 1 

Температура °С 
40… 

18 
±0,1 

ТСП-1388 Pt100 

№000157, 2014 

100… 

-40 
0,5-3 Нормальні 2014 1 

Температура °С 
40… 

18 
±0,1 

ТСП-1388 Pt100 

№000158, 2014 

100… 

-40 
0,5-3 Нормальні 2014 1 

Температура °С 
40… 

18 
±0,1 

ТСП-1388 Pt100 

№000159, 2014 

100… 

-40 
0,5-3 Нормальні 2014 1 

Температура °С 
40… 

18 
±0,1 

ТСП-1388 Pt100 

№000160, 2014 

100… 

-40 
0,5-3 Нормальні 2014 1 

Температура °С 
40… 

18 
±0,1 

ТСП-1388 Pt100 

№000161, 2014 

100… 

-40 
0,5-3 Нормальні 2014 1 

Температура °С 
40… 

18 
±0,1 

ТСП-1388 Pt100 

№000162, 2014 

100… 

-40 
0,5-3 Нормальні 2014 1 

Температура °С 
40… 

18 
±0,1 

ТСП-1388 Pt100 

№000163, 2014 

100… 

-40 
0,5-3 Нормальні 2014 1 

Температура °С 

-40 

… 

40 

±0,25 

% 

Перетворювач 

вимірювальний 

інтелектуальний 

ПВІ-111А 

8 каналів Pt100 

№ 14.002, 2013 

-50… 

250 

0.125 

0,5 
Нормальні 2014 1 
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Продовження табл.  Р.2  

 

 


