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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Протягом останніх років спостерігається тенден-
ція до збільшення щорічної кількості пожеж на території України. Попри це 
кількість людей, травмованих під час пожеж, скоротилася майже вдвічі, хоча 
число загиблих залишається стабільно високим (в 2017 році внаслідок пожеж 
загинуло 1 819 людей, 1 474 людини отримало травми) і перевищує цей пока-
зник в інших європейських країнах. 

Особливістю діяльності рятувальних підрозділів є те, що усі виконува-
ні роботи пов’язані з небезпекою травмування та ризиком для життя. Основ-
ними видами негативних чинників ураження є вибухи й обвали, обмежена 
видимість або повна її відсутність, екстремальні температурні умови, воло-
гість повітря, загроза отримання електротравм, хімічного ураження тощо. На 
другому місці за видами уражень під час виконання аварійно-рятувальних 
робіт (АРР) залишаються термічні травми (12% від загальної кількості 
травм). Тепловим ураженням значною мірою піддаються рятувальники, які 
беруть безпосередню участь у ліквідації пожеж та їх наслідків, особливо на 
об’єктах підвищеної небезпеки (склади нафти та нафтопродуктів, кабельні 
тунелі тощо). Пожежі на таких об’єктах характеризуються значним теплови-
діленням, наявністю токсичних речовин, інтенсивним теплообміном, що при-
зводить до стрімкого підвищення температури та густини теплового потоку.  

Найбільш ефективним засобом захисту рятувальників в таких умовах є 
використання спеціального протитеплового одягу. Засоби захисту від тепло-
вого ураження, що є сьогодні на оснащенні підрозділів Державної служби з 
надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, фізично і морально застарілі, не за-
безпечують надійний захист від теплових уражень, а також швидко виходять 
з ладу під дією високих температур та потужного теплового випромінюван-
ня. Зазначені недоліки суттєво знижують ефективність та безпеку роботи ря-
тувальників в умовах нагрівного мікроклімату. Тому наукове обґрунтування 
та розробка пропозицій щодо удосконалення засобів індивідуального проти-
теплового захисту дозволить підвищити безпеку аварійно-рятувальних робіт 
з ліквідації пожеж в умовах нагрівного мікроклімату і є актуальною науково-
практичною проблемою. Вирішенню даної проблеми присвячені роботи 
Бєлікова А.С., Болібруха Б.В., Долженкова А.П., Касьянова М.О., Климен-
ка Ю.В., Колеснікова П.А., Лина А.С., Марійчука І.П., Мичка А.А та інших 
вітчизняних та закордонних вчених. Однак, в них не було враховано нерів-
номірність нагріву поверхні захисного одягу рятувальників, обмеженість ре-
сурсу холоду в замкнутій системі «організм людини - засоби протитеплового 
захисту», вплив на рятувальника не тільки прямих, а й відбитих теплових 
променів тощо. 

Науковою проблемою роботи є розкриття механізму формування теп-
лового навантаження на організм рятувальника під час виконання оператив-
них дій в умовах нагрівного мікроклімату, що дозволить обгрунтувати шляхи 
удосконалення засобів протитепловгого захисту. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконувалась у відповідності до Загальнодержавної соціальної програми 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-
2018 роки (затверджена Законом України від 4 квітня 2013 року № 178-VII), 
Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 
ДСНС України на 2017-2018 роки, а також у відповідності до науково-
дослідних робіт «Розробка науково-обґрунтованих технічних рішень щодо 
підвищення ефективності захисту рятувальників від інтенсивного теплового 
випромінювання» (№ ДР 0117U001091), «Оцінка зовнішнього теплового 
навантаження на пожежного-рятувальника при пожежі у резервуарі з 
нафтопродуктами» (№ ДР 0117U003956), у яких здобувач брала участь як 
відповідальний виконавець. 

Мета дослідження - підвищення безпеки рятувальників під час 
аварійно-рятувальних робіт в умовах нагрівного мікроклімату шляхом 
удосконалення систем охолодження засобів індивідуального захисту.  

Задачі і завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети 
необхідно вирішити наступні задачі:  

- Провести аналіз виробничого травматизму серед особового 
складу ДСНС України та виявити екстремальні небезпеки для рятувальників 
під час виконання аварійно-рятувальних робіт; провести критичний аналіз 
ефективності протитеплових засобів індивідуального захисту рятувальників, 
що використовуються під час гасіння пожеж; 

- Визначити специфіку нагрівання організму рятувальника під час 
ліквідації масштабних пожеж та здійснити оцінку теплових параметрів 
навколо пожежі у резервуарах з нафтопродуктами; 

- Оцінити вплив сонячної радіації на особовий склад під час 
виконання аварійно-рятувальних робіт на відкритій місцевості; 

- Провести моделювання зовнішнього теплового навантаження на 
рятувальника під час горіння рідких нафтопродуктів в резервуарі; 

- Дослідити термовологісну обстановку в підодежному просторі 
рятувальника під час виконання аварійно-рятувальних робіт та створити 
пропозиції щодо його покращення; провести експериментальні дослідження 
щодо впливу додаткових вологопоглинаючих елементів захисного одягу на 
стан організму людини; 

- Визначити шляхи конструктивного удосконалення 
протитеплових засобів індивідуального захисту рятувальників в умовах 
нагрівного мікроклімату з метою охолодження тіла рятувальника та 
збереження цілісності захисної тепловідбивної оболонки костюмів; 

- Розробити прилад автоматичний теплозахисний для рятувальника 
на початкових етапах проведення аварійно-рятувальних робіт та провести 
його лабораторні дослідження. 

Ідея роботи полягає в підвищенні ефективності захисту рятувальника 
від впливу тепла шляхом інтенсифікації відводу тепла від організму до 
оточуючого середовища. 
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Об’єкт дослідження – процеси та чинники, що визначають негативний 
вплив нагрівного мікроклімату на організм рятувальника в процесі 
виконання аварійно-рятувальних робіт (гасіння пожеж). 

Предмет дослідження – закономірності та параметри дії негативних 
факторів на організм рятувальника, методи і засоби їх нейтралізації. 

Методи досліджень. При проведенні досліджень використовувалися 
теоретичні та експериментальні методи, математичне моделювання.  

Наукові положення, які виносяться на захист:  
1. Інтенсивність теплового потоку при горінні нафтопродуктів в 

резервуарах зростає за гіперболічною залежністю від діаметра і висоти 
резервуара, що обумовлює межі зон використання протитеплових засобів 
рятувальників, при цьому теплове навантаження рятувальників збільшується 
на 10…30% за рахунок відбитих теплових потоків від пожежі і сонячних 
променів, що обґрунтовує шляхи якісно нового підходу до захисту 
рятувальників.  

2. Терморегуляція організму рятувальників під час виконання 
аварійно-рятувальних робіт залежить прямо пропорційно від коефіцієнту 
теплообміну конвекцією у підодяговому просторі, парціального тиску 
водяної пари над поверхнею шкіри та у повітрі і обернено пропорційно від 
коефіцієнту теплоізоляції одягу, що визначає термовологісний стан в 
підодяговому просторі рятувальника і створює основи для розробки 
додаткових елементів спеціального теплозахисного одягу. 

3. Нагрів поверхні тіла рятувальника від пожежі в резервуарі 
відбувається нерівномірно: спочатку температура тіла рятувальника нижча 
від температури внутрішніх шарів захисного одягу, протягом 5…7 хв вона 
перевищує температуру внутрішніх шарів, але не досягає небезпечних 
значень (40…50°С), в подальшому першочергово стає критичною 
температура у області верхньої частини погруддя та голови, а також у області 
передньої частини стоп, що створює основи для удосконалення 
індивідуального протитеплового захисту рятувальників. 

Наукова новизна отриманих результатів: 
Вперше: 
- теоретично встановлено залежність променевого теплового 

потоку при горінні нафтопродуктів в резервуарах від геометричних 
параметрів резервуарів, а саме − від співвідношення висоти і діаметру, що 
дозволило обґрунтувати межу безпечної зони ведення аварійних робіт; 

- систему «оточуюче середовище – джерело горіння – засоби 
індивідуального захисту – організм людини» під час перебування 
рятувальника в умовах нагрівного мікроклімату доповнено елементом 
«засоби пожежогасіння», що дозволило обґрунтувати якісно нові шляхи 
управління виносом тепла від організму людини та охолодження 
спеціального одягу, збільшуючи строк його захисної дії та термін 
експлуатації; 

- отримано закономірності динаміки розподілення температури на 
поверхні захисного одягу і тіла рятувальника під час горіння нафтопродуктів, 
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що дозволило виявити найбільш вразливі місця та дозволяє обґрунтувати 
заходи забезпечення безпеки при виконанні аварійних робіт в умовах дії 
високих температур. 

Набуло подальшого розвитку: 
- дослідження впливу сонячної радіації на організм рятувальника, 

що дозволило вперше врахувати баланс теплового навантаження при 
використанні засобів захисту з додатковим урахуванням променевого 
теплового потоку від джерела горіння та екстремальних рівнів прямих і 
відбитих сонячних променів; 

- вивчення впливу на рятувальника променевої радіації в частині 
додаткового, до 10…30%, теплового навантаження за рахунок відбитих від 
ґрунту пожежних променів та ефективності застосування проточної схеми 
охолодження організму рятувальника при використанні водяних засобів 
пожежогасіння. 

Наукове значення роботи полягає у розв’язанні науково-прикладної 
проблеми створення і технічної реалізації нових науково-обґрунтованих 
підходів до розкриття механізму теплообміну тіла людини та спеціального 
одягу в умовах нагрівного мікроклімату та розвитку шляхів удосконалення 
теплозахисних засобів, що дозволяє підвищити безпеку рятувальників під час 
ведення аварійно-рятувальних робіт. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в створенні основ 
для розробки нових, більш ефективних засобів протитеплового захисту та 
модернізації тих засобів, які є на оснащенні рятувальних підрозділів, що 
дозволить підвищити рівень безпеки рятувальників під час аварійно-
рятувальних робіт та покращити оснащеність рятувальних підрозділів.  

Розроблено конструктивні схеми й елементи конструкцій водяного та 
пінного охолоджуючих пристроїв та на макетних зразках експериментально 
підтверджено ефективність пристроїв для підвищення захисних властивостей 
і терміну придатності спеціального одягу рятувальників. 

Запропоновано автоматизування захисту від теплового враження на 
початковій стадії ліквідації пожежі і експериментально підтверджено 
ефективність розробленого автономного пристрою 

Розпочато конструкторське пророблення до випуску автоматичного 
теплозахисного приладу (Акт №11 від 15.11.2017, ТОВ «Електра» м. 
Черкаси), охолоджуючих пристроїв (Акт від 20.02.2018, ТОВ «Науково 
виробниче підприємство «Вогнеборець» м. Львів, акт №1 від 17.04.2018, ТОВ 
НВП «Талан-Пожтех» м. Бровари), пристрою для захисту обличчя (Акт №2 
від 17.04.2018, ТОВ НВП «Талан-Пожтех» м. Бровари). 

Наукові та практичні результати роботи використані у навчальному 
процесі ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» під час 
викладання дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», 
«Цивільний захист», а також впроваджені у курс лекцій з дисциплін 
«Підготовка газодимозахисника» та «Пожежна тактика», що викладаються у 
Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, і дисципліни 
«Охорона праці» у Черкаському інституті пожежної безпеки ім. Героїв 
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Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України. 
Особистий внесок здобувача полягає у формулюванні, узагальненні і 

вирішенні теоретичних та експериментальних завдань дисертаційної роботи.  
Автором самостійно сформульовані наукова проблема, мета й завдання 

дослідження, ідея роботи, її основні наукові положення, висновки й 
рекомендації, програма лабораторних експериментів, розроблено методики й 
проаналізовані результати досліджень, обрані методи математичних 
досліджень. Автор брала безпосередню участь в організації й проведенні 
лабораторних експериментів.  

Як відповідальний виконавець автор брала безпосередню участь у 
виконанні НДР. Зміст дисертації викладений автором самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну 
оцінку на наступних конференціях: Міжнародна науково-практична 
конференція «Пожежна та техногенна безпека. Теорія, практика, інновації» 
(2016, Львів), VII, VIII, ІХ Міжнародні науково-практичні конференції 
«Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» (2016, 
2017, 2018, Черкаси), XVIII International scientific conference «New 
technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production 
engineering and physics» (2017, Czestochowa), І Конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених «Будівництво, архітектура та безпека життя» 
(2017, Рівне), V Міжнародна науково-практична конференція «Технології і 
процеси в гірництві та будівництві» (2017, Покровськ), 12th Joint International 
Conference «Clotech 2017» (2017, Lodz, Poland), VІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція з міжнародною участю «Надзвичайні ситуації: 
безпека та захист» (2017, Черкаси), ІІ Міжнародна науково-технічна 
інтернет-конференція «Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі» (2017, 
Кривий Ріг), IV Международная заочная научно-практическая конференция 
«Проблемы обеспечения безопасности людей при пожаре и взрыве» (2017, 
Минск), ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «Потураївські 
читання» (2018, Дніпро), Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Пожежна безпека: проблеми та перспективи» (2018, Харків), Науково-
практична конференція «Стратегія реформування організації цивільного 
захисту» (2018, Київ). 

Публікації. Основний зміст дисертації опубліковано у 47 наукових пуб-
лікаціях, з них 17 – у фахових виданнях, 2 – у виданнях, які включені до між-
народних наукометричних баз, 3 – у періодичних виданнях іноземних дер-
жав, 3 – публікації, у яких додатково відображено зміст дисертації, 16 – пуб-
лікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації, 5 – патенти на кори-
сну модель, 1 – монографія. 

Мета і завдання визначили структуру дисертаційної роботи, яка 
складається з вступу, шести розділів, висновків, списку джерел з 259 
найменувань, на 30 сторінках, містить 104 рисунки і 50 таблиць, сім додатків 
на 34 сторінках. Основний текст дисертації становить 280 сторінок, 
загальний обсяг - 367 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність та наведено ідею дисертаційної 

роботи, мету, об'єкт, предмет та основні завдання досліджень, з’ясовано 
наукову новизну, наукові положення і практичну цінність отриманих 
результатів. Наведено дані про впровадження та апробації. 

У першому розділі проведено аналіз сучасного стану травматизму 
серед особового складу ДСНС України при веденні аварійно-рятувальних 
робіт, який дозволив виявити високу загрозу травмування рятувальників 
внаслідок дії негативних факторів пожежі (рис.1,2). Однією з превалюючих 
причин такого стану є недосконалість засобів захисту рятувальників від 
теплового враження. Існуючі на оснащенні засоби протитеплового захисту 
мають обмежений термін захисної дії та малий термін експлуатації. 

 

 
Рис.1. Кількість постраждалих рятувальників ДСНС України під час 
виконання службових обов’язків (перший стовпчик – травмовані, другий – 
смертельні випадки)  

 
   а      б 

Рис.2. Якісна характеристика травматизму рятувальників ДСНС України під 
час виконання службових обов’язків (а – травмовані, б – смертельні випадки)  

Принцип захисту сучасних засобів полягає в забезпеченні високого 
рівня теплового опору за рахунок використання багатошарових оболонок, 
виконаних з термостійких зовнішніх шарів та таких, що мають низьку 
теплопровідність внутрішніх. Ресурс холоду в таких засобах обмежений 
теплоємністю організму людини і її масою, тому час захисної дії таких 
засобів не є достатнім. Використання водокрижаних або соляних 
охолоджуючих елементів не додає суттєвого часу захисту, однак, суттєво 
збільшує вагу і габарити спецодягу. Під час оцінки теплового навантаження 
рятувальників враховують тільки дію прямих променів від джерела пожежі, 
однак не враховано вплив відбитих від ґрунту або стін вторинних променів, 
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тому розрахункові методи дають занижений результат. Оцінювання впливу 
метеорологічних факторів на теплове навантаження рятувальника обмежено 
врахуванням температури і вологості повітря, швидкістю вітру, наявністю 
опадів тощо, однак, не враховується вплив сонячної радіації. Вона може 
наближати обстановку в оточуючому середовищі до рівня нагрівного 
мікроклімату і суттєво впливати на стан рятувальників.  

Розроблено новий підхід до оцінки небезпек, що створюють професійні 
ризики для рятувальників під час ліквідації пожеж. Вперше запропоновано 
виконувати якісну оцінку екстремальних небезпек при пожежі на основі 
аналізу системи «організм людини - джерело горіння - захисне обладнання - 
оточуюче середовище» (ОДЗО). Встановлено, що величини зон враження 
негативними факторами пожежі не є стабільними в часі і просторі, тому 
доцільно проводити регулярний моніторинг меж зон враження. Результатом 
моніторингу є коригування оперативних планів ведення АРР. 

Небезпека під час використання засобів захисту від тепла та засобів 
захисту органів дихання також не є величиною постійною, вона зростає 
пропорційно рівню теплового стану середовища, що оточує рятувальника, та 
тривалості роботи в ньому. Зниження небезпеки такого роду можливо, в 
першу чергу, шляхом вдосконалення систем охолодження засобів захисту і 
організму рятувальника. Захист рятувальника в умовах швидкої динаміки 
зовнішньої обстановки, яка перевищує фізіологічні можливості реакції 
організму, доцільно забезпечувати автоматичними засобами, які мають 
більшу швидкодію.  

Узагальнюючи огляд інформаційних джерел, можна стверджувати, що 
відомі технічні та конструктивні рішення не дозволяють забезпечити в 
автоматичному режимі захист рятувальників на початковому етапі ліквідації 
пожежі. Тому проблема забезпечення захисту рятувальників від теплового 
ураження під час розвідки об’єкта, евакуації людей, виконання невідкладних 
першочергових робіт із локалізації аварії є актуальною.  

Другий розділ присвячено оцінці теплового навантаження на 
рятувальника під час гасіння пожеж та впливу сонячної радіації на 
рятувальників під час виконання аварійно-рятувальних робіт на відкритій 
місцевості  

За рахунок визначення дії відбитих променів, подальшого розвитку 
набуло уявлення про механізм променевого впливу на рятувальника та 
уточнене рівняння теплового балансу в системі ОДЗО:  

 (Qwt) = Qfd + Qfr + Qк + Qmb + Qar + Qс    (1) 
де  Qfd - прямі теплові потоки від пожежі, 

Qfr - відбиті від ґрунту і стінок променеві потоки, 
Qк - конвекційні потоки нагрітих газів, які обумовлені нагріванням 

повітря від поверхні або дією гарячих продуктів горіння, 
Qс - кондуктивне нагрівання від дотику до нагрітих поверхонь, іскор чи 

полум’я. 
Qmb - виділення тепла при роботі м'язів людини, 
Qar - функціонування регенеративної дихальної системи. 
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Теоретично встановлено, що Qfr може сягати до 10…30% від Qfd. 
Отримано залежність для оперативної оцінки променевого теплового потоку 
при горінні нафтопродуктів в резервуарах для їх зберігання, яка відрізняється 
врахуванням геометричних параметрів резервуарів (рис.3).  

)(

750
22 НцL

V
q




       (2) 

де Нц - величина висоти розташування центра факела, для резервуарів 
місткістю до 3000 м3 складає (1,4..1,6) Нр, а при місткості більше 3000 м3 - 
(1,2..1,3) Нр, м; 
     V – об’єм резервуара, м. 

 
Рис. 3. Параметри обстановки при горінні нафтопродуктів в резервуарі: 1,2 - 
відповідно межі зон безпечної роботи в спецодязі і з застосуванням 
протитеплових засобів; 3 - резервуар; 4 - факел пожежі; Нр, Нф, Dр, Dф - 
висоти і діаметри резервуара і факела горіння; R, - відстань до центра факела; 
L - відстань до центра дна резервуара. 

Запропоновано вираз для розрахунку безпечних зон ведення аварійних 
робіт поблизу палаючих в резервуарах нафтопродуктів. Оскільки мінімальна 
відстань, на якій можна проводити оперативні дії без застосування засобів 
протитеплового захисту, і де інтенсивність тепловиділення не перевищує 
qбез=5,6 МДж/м2·год, підставляючи в (2) маємо 
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 , 

Звідки 
22 )6,12,1(100 НрDL       (3) 

З виразу (3) випливає, що радіус безпечної зони L величина постійна, 
зумовлена геометричними параметрами резервуарів з продуктами переробки 
нафти. Ця зона може бути завчасно нанесена на плани нафтосховищ, 
позначена в оперативних документах. Доцільно заздалегідь позначити її на 
місцевості, що істотно убезпечить роботу молодшого командного і рядового 
складу рятувальних частин, особливо тих, які перебувають згідно диспозиції. 

Для випадку гасіння пожеж на відкритій місцевості у сонячну погоду 
рівняння балансу (1) теплового навантаження на організм рятувальника 
доповнено компонентами (рис.4), зумовленими впливом прямих і відбитих 
сонячних променів: 

(Qwt) = Qsd + Qfd + Qfr +Qsr + Qк + Qmb + Qar + Qс  (4) 
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де  Qsd - прямі теплові потоки від Сонця, дія яких має векторну 
спрямованість, 

Qsr - відбиті від ґрунту і стінок променеві потоки від Сонця, що мають 
дзеркальний і дифузний характер. 

 
Рис.4. Схема впливу на рятувальника зовнішніх теплових потоків: прямі 
промені від фронту горіння (Qfd)) і Сонця (Qsd); відбиті - пожежні (Qfr) і 
сонячні (Qsr); конвекційні (Qк); кондуктивний (Qс) 

До поверхні землі достається тільки частка прямої сонячної радіації 
qsdo = 1367,Вт/м2, що поступає до верхніх шарів атмосфери. За рахунок пог-
линання та розсіювання її величина знижується qsd= qsdo·kосл, коефіцієнт осла-
блення складає 0,6<kосл<0,85. Щільність сонячного променевого потоку зале-
жить від кута ɑ під яким промені падають на поверхню. Кутовий коефіцієнт 
складає kɑ=2,24·ɑ-0,5. Крім того, відбувається спектральне перетворення пото-
ку, яке також визначається кутом ɑ між вектором променю та нормаллю до 
поверхні. Коефіцієнт інфрачервоної складової при спектральної зміні потоку  
kсі=0,72-0,0022·ɑ. Таким чином величина прямого потоку сонячних променів 
на поверхню складає : 

qsd= qsdo·kосл kɑ kсі = 1367 (0,6…0,85) 2,24 ɑ-0,5 (0,72-0,0022 ɑ) = 
= (490…2600) α-0,5(0,72-0,0022 α). 

Розрахунок показує, що в ясну сонячну погоду, при ɑ=40…500, потік 
сонячної радіації може сягати qsd=120…400 Вт/м2. Така енергія порівнянна з 
такою що продукує пожежа, але діє вона набагато довше ніж час перебування 
рятувальників в зонах теплового враження тому повинна враховуватись 
обов’язково.  

Теоретично обґрунтовано вирази для розрахунку екстремальних рівнів 
прямих і відбитих сонячних променів, що діють на рятувальників. Вони 
придатні для оперативної оцінки впливу сонячної радіації на особовий склад 
підрозділів ДСНС і прийняття рішення про використання засобів захисту від 
тепла. Компоненти променевого тепла можна визначити за залежностями, що 
зведені в таблицю 1. 

Для зниження рівня відбитого опромінення пожежних слід штучно 
зменшувати значення коефіцієнта відбиття поверхні. Досягти цього можна, 
наприклад, посипаючи місця розташування рятувальників піском і зрошуючи 
його водою. У цьому випадку значна частина променевої енергії буде 
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поглинатися, зменшуючи відбиття, а потім витрачатися на фазові 
перетворення вологи і приводити до скорочення конвекційного нагріву 
повітря.  

Таблиця 1 
Компоненти променевого тепла, МДжм-2ч-1. 

Вид теплових потоків Позна-
чення 

Вираз для розрахунку 

 - прямі теплові від по-
жежі 

qfd 
24 R

Qf ï






 * 

- прямі теплові від Сон-
ця 

qsd (490…2600)α-0,5(0,72-0,0022 α) 

- відбиті від грунту і 
стінок 

qfr+qsr (qfd +qsd)ko 

- вторинне випроміню-
вання нагрітої поверхні 

q1
sr 

4

0

4
)(

100 
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* - для точкових джерел горіння 

У третьому розділі розглядається механізм охолодження рятувальників 
шляхом удосконалення терморегуляції під час виконання аварійно-
рятувальних робіт. Це необхідно для обґрунтування шляхів подальшого 
удосконалення протитеплових засобів.  

Динаміку теплових потоків, що утворені за рахунок випаровування поту, 
досить точно відображає наступне рівняння: 

),143,01/()(1011 3 MhPPhФ CCKCЕМ    (5) 

де   Ch - коефіцієнт теплообміну конвекцією, Вт/(м2·К); 

M  - коефіцієнт теплоізоляції одягу, КЛО; 

KP  - парціальний тиск водяної пари над поверхнею шкіри, Па; 

CP  - парціальний тиск водяної пари в повітрі, Па. 

Автором вперше проведено теоретичні дослідження параметрів 
підодягового мікроклімату при пожежі для наступних умов. Коефіцієнт 
теплоізоляції одягу може змінюватись у діапазоні 0,5-6 КЛО. Коефіцієнт 
теплообміну конвекцією Ch  залежить від швидкості руху повітря, яка, у свою 

чергу, в умовах пожежі змінюється від 0 до 4 м/с та більше. Парціальний 
тиск водяної пари залежить від відносної вологості повітря, яка, будучи 
вираженої у відсотках, є відношенням парціального тиску водяної пари, що 
містися у повітрі, до парціального тиску насиченої водяної пари: 

w=(Рп/Рнп)100%.        (6) 

На рис. 5 наведені результати розрахунків для граничних показників 
чинників, при фіксованих значеннях коефіцієнтів теплоізоляції одягу і 
теплообміну конвекцією.  
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Аналіз наведених результатів розрахунку дозволив отримати наступні 
висновки. При постійних значеннях коефіцієнтів, основними чинниками, що 
визначають потужність теплового потоку ЕМФ , є температура повітря та 

перепад тиску водяної пари над шкірою та в оточуючому повітрі. Одночасне 
збільшення температури та збільшення різниці парціальних тисків 
призводить до посилення відтоку енергії від тіла рятувальника.  

  
при hc=19,66; М=5 

а 

 
при hc=4,02; М=0,2 

б 

Рис.5. Потужність теплового потоку (Вт/м2) від поверхні шкіри до 
спеціального одягу в залежності від температури повітря (°С) та різниці 
тиску водяної пари (кПа) понад шкірою та одягом, при коефіцієнтах 
теплообміну конвекцією hc, Вт/(м2·К) та теплоізоляції одягу М, (КЛО)  

 

 
 

а      б 
Рис.6. Залежність теплового потоку ЕМФ   від теплоізоляції одягу при 

відносній вологості w=60%, температурі 60°С і коефіцієнті теплообміну 
конвекцією  hc, Вт/(м2·К):  1 - 4,02; 2 – 13,5 (а) та залежність теплового 
потоку від конвекційного теплообміну при відносній вологості w=60,%, 
температурі 50°С і коефіцієнтах теплоізоляції одягу, М, КЛО:  1 – 0,2; 2 – 1; 3 
- 3; ; 4 – 5 (б) 

Якщо використовувати види спеціального одягу, що мають різні рівні 
теплообміну, то зі збільшенням величини коефіцієнта М, втрата тепла з 
підодягового простору зменшується (рис.6а). При збільшенні М від 0,5 до 5 
КЛО, величина теплових витрат скорочується у 2…3 рази. Тому з точки зору 
охолодження рятувальників за рахунок випаровування поту суттєве 
посилення теплоізоляції одягу недоцільне. Цей висновок підтверджено 
іншим видом аналізу. Проведено оцінку впливу показників конвекційного 
теплообміну на втрату тепла рятувальником (рис.6б). 



12 
 

Незважаючи на збільшення коефіцієнта теплообміну від 4 до 16 
Вт/(м2·К), тільки одяг з малим показником теплоізоляції (0,2 КЛО) 
забезпечує підвищення виносу енергії у три рази. Збільшення показника М до 
одного не призводить до суттєвого охолодження випаровуванням, а при рівні 
8 КЛО і більше, ефект охолодження майже нульовий. Суттєву зацікавленість 
представляє розгляд впливу такого показника, як різниця парціальних тисків 
водяної пари, що безпосередньо пов’язане з відносної вологістю повітря у 
підодяговому просторі, на величину потужності теплового потоку від 
поверхні шкіри рятувальника (рис.7).   

 
Рис. 7. Вплив параметрів пароповітряної суміші ( KP - CP ) на теплової потік 

ЕМФ , що створений випаровуванням поту при температурі 50°С 

Відстежується чітка лінійна залежність від показників парціального 
тиску. За більшого перепаду між тиском над поверхнею шкіри та оточуючим 
повітрям відбувається більший винос тепла з організму. Важливим чинником 
є показник, що характеризує конвективний теплообмін. Чим більшу 
величину має коефіцієнт hc, тим інтенсивніша втрата тепла з організму.  

Прогресивною може бути конструкція протитеплового одягу у якому 
відбувається поглинання вологи шляхом її сорбції. У такому варіанті 
продукти випаровування поглинаються сорбуючим матеріалом, волога 
переходить у якісно новий стан, з якого зворотний перехід практично 
неможливий. 

Для перевірки впливу додаткових вологопоглинаючих елементів 
конструкції теплозахисного одягу на стан організму рятувальника було 
проведено на основі методики Міністерства охорони здоров’я 
експериментальні дослідження. Волонтери виконували фізичні 
навантаження, а саме − біг на дистанцію 2,9 км. Фізичні вправи виконувалися 
в бойовому одязі із використанням додаткового елемента спецодягу – 
вологопоглинаючої жилетки, що одягнена безпосередньо на тіло, та без 
використання вологопоглинаючої жилетки. Вологопоглинаючі жилетки мали 
наповнювач з розпушеної целюлози та поглинаючого суперабсорбуючого 
полімеру (SAP) та зважувалися за допомогою вагів до проведення 
випробувань та після. Експериментальні дослідження дали обмежені 
результати через недостатню кількість суперабсорбуючого полімеру (SAP) у 
пакеті матеріалу, з якого виготовлені вологопоглинаючі жилетки. 
Використання додаткового елемента захисного одягу супроводжувалося 
гіпертермією також через те, що зовнішня оболонка жилетки була виконана з 
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матеріалу, що не пропускає повітря. Збільшення кількості SAP і заміна 
зовнішньої оболонки на таку, що пропускає повітря, покращить стан 
підодягового простору під час аварійно-рятувальних робіт. 

В четвертому розділі наведено результати моделювання теплового 
впливу пожежі у резервуарах із нафтопродуктами на організм рятувальника. 

На основі проведених досліджень сценаріїв пожежі у резервуарних 
парках із нафтопродуктами та небезпечного впливу теплових проявів пожежі 
у резервуарах із бензином на особовий склад оперативно-рятувальних 
підрозділів побудована математична модель нагрівання у системі ОДЗО.  

Джерелом теплового впливу при моделюванні є факел пожежі над 
резервуаром, що наведений на рис.8а. На рис. 8б показано геометричну 
конфігурацію розрахункової схеми тіла рятувальника. Основні елементи тіла 
є роз’єднаними, для зменшення обсягів розрахунку та видалення деталей, 
наявність яких не впливає на точність розрахунків. Також важливою 
особливістю є наявність, крім захисного костюму, пожежних чобіт та 
пожежного шолому. Така постановка розрахункової схеми є принципово 
новою, вона суттєво розширює можливості дослідження термодинамічних 
процесів у кожному окремому з елементів системи при різних її станах. 

При моделюванні розрахункових областей тіла рятувальника були 
прийняті усереднені розміри спорядження щодо бойового одягу пожежника 
згідно із стандартом.  

                                        факел пожежі 

                                                    резервуар 

                                                    ґрунт 

                                                            тіло рятувальника 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Тіло                              Спорядження                Тіло рятувальника 
       рятувальника                                                      разом із спорядженням  

а б 

Рис. 8. Схеми області моделювання теплового впливу пожежі на 
рятувальника (а), топології розрахункових областей тіла рятувальника, що 
використані для моделювання теплового впливу пожежі на нього (б) 

На тіло рятувальника діє зовнішнє теплове випромінювання факела 
пожежі, а також відбите від поверхні ґрунту та випромінювання нагрітої 
поверхні ґрунту. Фізіологічне теплове навантаження рятувальника при 
моделюванні не враховується, що обумовлює одержання занижених 
результатів розрахунку температури у підкостюмному просторі, але якісні 
показники та динаміка її змін відображається вірно. При розгляді теплової дії 
випромінювання враховується, що між внутрішньою поверхнею шолому та 
поверхнею голови відбувається також теплове випромінювання, як показано 
на рис.9а.  



14 
 

 

                                                                                          Променистий 
                                                                                           теплообмін  
                                                                                          між  внутрішньою 
                                                                                          поверхнею 
                                                                                         шолому та  
                                                                                         поверхнею голови 

                                                                            Нульовий теплообмін 
                                                                             між поверхнями  
                                                                             спряження кінцівок 

 

                                              Конвекційне  
                                              охолодження 

                             Температура оточуючого 
                              середовища Ta ≈ 30 C 

 

а б 

Рис. 9. Схеми моделей теплообміну між поверхнями захисного спорядження і 
тіла рятувальника (а) та конвекційного охолодження поверхонь захисного 
спорядження пожежника і ґрунту (б) 

Крім врахування променистого теплообміну також враховано 
конвекційне охолодження поверхонь захисного спорядження пожежника та 
поверхні ґрунту при їх обтіканні більш холодним оточуючим повітрям. На 
рис.9б схематично показано поверхні, що охолоджуються більш холодним 
оточуючим повітрям. В тому випадку, коли температура повітря перевищує 
температуру поверхні спорядження, відбувається не охолодження, а 
конвекційний нагрів підсистеми «оточуюче середовище - захисний одяг – 
тіло рятувальника». 

Таблиця 2 
Початкові дані до розрахунку температурного розподілу у підсистемі 

«факел пожежі – ґрунт» 
Температура, ºС Ступінь чорноти 

ґрунту 
(початкова) 
  

стінки 
резервуа-
ра із 
пожежею 

Оточую- 
чого 
повітря, 

факелу 
пожежі 
над 
резервуар
ом, 

поверхні 
стінки 
резервуа
-ра 

поверхні 
ґрунту 

факела 

30 225 30 
Бензин 

0,9 0,8 1 
1127 

 
 
Початкові дані, що використовуються для встановлення граничних умов 

у підсистемі «факел пожежі – ґрунт» при проведенні розрахунків зведені до 
табл.2 та 3. Теплофізичні властивості матеріалів ґрунту та резервуара із 
пожежею подані у табл. 4, людини та матеріалів захисного спорядження 
рятувальника подані у табл.5. 
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Таблиця 3 
Початкові дані до розрахунку температурного розподілу у підсистемі 

«факел пожежі – тіло рятувальника» 
Початкова температура ºС Ступінь чорноти поверхні Коефіцієнт 

тепловід-
дачі при 
конвек-
ційному 
тепло-
обміні, 
Вт/(м2С) 

тіла 
рятувал
ьника 

стінки 
шолому  

захисного 
костюму 

пожеж-
них 
чобіт, 

пожеж-
них 
чобіт 

захисного 
костюму 

стінки 
шолому 

37 25 0.8 9 

Таблиця 4 
Теплофізичні характеристики матеріалу резервуара та ґрунту 

Коефіцієнт 
теплопровідності, 
(T), Вт/(мС) 

Питома теплоємність, ср(T), Дж/(кгС) 
Густина, 

кг/м3 

Теплофізичні характеристики сталі 

λ = 54 - 3,3310-2Т  
при 20ºС  Т  800ºС 
λ = 27,3  
при 800ºС < Т  1200ºС 

ср = 425+0,773Т-1,6910-3Т2+2,2210-6Т3 
при 20ºС  Т  600ºС 
ср = 666-13002(Т-738)-1  
при 600ºС < Т  735ºС 
ср = 545-17820(Т-731)-1 
при 735ºС < Т  900ºС 
ср = 650 при 900ºС < Т  1200ºС 

7850 

Теплофізичні характеристики ґрунту 

1,2 900 2300 

Таблиця 5 

Теплофізичні характеристики матеріалу захисного спорядження  
рятувальника 

Коефіцієнт 
теплопровідності,(T), 

Вт/(мС) 

Питома теплоємність, ср(T), 
Дж/(кгС) 

Густина, 
кг/м3 

Усереднені теплофізичні характеристики тканин людини 
0,48 3350 1036 

Теплофізичні характеристики матеріалу захисного костюму рятувальника 
(брезент) 

0,06 1200 750 
Теплофізичні характеристики матеріалу шолома рятувальника 

(полікарбонат) 
0,161 1100 1200 

Теплофізичні характеристики матеріалу чобіт рятувальника (шкіра) 
0,16 1000 1000 
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Рис. 10. Графічна залежність розподілення температури на поверхні ґрунту у 
радіальному напрямку від резервуара на 20 хв продовження розвинутої 
пожежі над ним. 

Для більш детального аналізу були побудовані температурні 
розподілення на поверхні захисного спорядження пожежника для того ж 
часового інтервалу на рис.11. Представлені результати розрахунку з 
інтервалом п’ять хвилин протягом 20 хв та відстані 10 м від резервуара. 
Розрахунки температур в подальшому часі не представлено через те, що, як 
показали подальші розрахунки, усередині захисного костюму настає 
критична температура 50°С і роботу рятувальника слід негайно припиняти. 
На даних розподілах можна помітити, що найбільш нагріта зона на поверхні 
захисного спорядження знаходиться у області грудей у місці ключиці. 
Інтенсивне розігрівання цієї ділянки тіла є особливо небезпечним внаслідок 
того, що там знаходиться щитовидна залоза, яка відповідає за 
терморегуляцію організму. Тому ця частина тіла потребує особливих заходів 
захисту від теплового впливу. Також більш нагрітою зоною, порівняно з 
іншими, є зона передньої частини пожежного шолома. Вона безпосередньо 
наближена до головного мозку – основи центральної нервової системи, 
нагрівання його підвищує ризик теплового ураження рятувальника. В такому 
місці також потрібний підвищений захист від зовнішнього теплового 
навантаження.  

Обраний методичний підхід до моделювання такої системи дозволяє 
розглянути температурну динаміку її окремих елементів, наприклад тіла 
рятувальника, що одягнений в теплозахисний костюм. Для більшого 
уявлення про процес нагрівання були побудовані графіки режимів нагрівання 
точок поверхні тіла рятувальника у його найбільш нагрітих зонах (рис.12), 
що дозволяє зробити висновок, що критична температура для нормального 
функціонування (50С) пожежника-рятувальника досягається у двох зонах – 
у області ключиці та передній частині стоп. Критична температура 
досягається у даних зонах майже одночасно за 12 хв. При обмеженні рівня 
критичної температури тіла людини до 40ºС строк захисної дії спеціального 
оснащення скорочується до 4 хв. 
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Рис. 11. Динаміка розподілення температури (К) на зовнішній та внутрішній 
поверхнях захисного спорядження на відстані 10 м від резервуара 

 
Рис. 12. Динаміка нагрівання точок поверхні тіла рятувальника у його 
найбільш нагрітих зонах на відстані від резервуару із пожежею 10 м. 

П’ятий розділ містить обґрунтування доцільності та пропозиції щодо 
удосконалення способів і засобів захисту рятувальників від негативної дії 
тепла.  

Проблему захисту рятувальників від дії тепла з позицій системного 
підходу можна уявити у вигляді сукупності кількох елементів «організм 
людини – джерело горіння – захисне обладнання – оточуюче середовище» 
(ОДЗО) (рис.13а). Теплові потоки розподілені наступним чином. Від джерела 
горіння основна енергія передається переважно у вигляді інфрачервоних 
променів, частина їх діє на захисний спеціальний одяг (Qfd), інша частина 
нагріває повітря навколо одягненого у спецодяг рятувальника – 
конвекційний перенос тепла (Qk). На захисний одяг також може впливати 
тепло від іскор, а також від розжарених поверхонь і падаючих предметів – 
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кондукційний перенос тепла (Qc). У залежності від властивостей захисного 
спорядження, які визначаються коефіцієнтом теплового опору одягу (kz), 
частка таких потоків тепла передається до організму рятувальника. 

 

  

а б 

Рис.13. Існуюче (а) та доповнене (б) уявлення про енергетичний 
взаємозв’язок між елементами системи захисту рятувальника від дії тепла: 
Qfd – випромінювання з джерела горіння; Qk,Qc – відповідно конвекційне і 
кондуктивне тепло від джерела горіння; Qmb – метаболічне тепло організму 
людини; Qar – тепло регенеративних реакцій дихального апарата; Qr – відбите 
та конвекційне тепло від поверхні захисного одягу; Qfr - відбиті від ґрунту 
пожежні промені; Qsd - сонячна радіація; Qsr - відбиті сонячні промені; Qtz – 
потік енергії від засобу гасіння пожежі до захисного одягу; Qfzt – потік тепла 
що скидають в оточуючий простір kz – коефіцієнт захисту одягу  

Організм людини також є джерелом метаболічного тепла, основна доля 
якого генерується при роботі м’язів (Qmb). При виконанні рятувальником 
інтенсивної роботі тепло виділяється і накопичується в тілі та 
підкостюмному просторі, що призводить до перегріву організму. Додатковим 
джерелом теплоти є нагріте повітря, яке поступає орально з дихального 
апарату (Qar). Захист рятувальника від дії тепла в даній системі відбувається 
шляхом відбиття променів з металізованої поверхні костюму, а також 
шляхом конвекційного знімання тепла з поверхні оболонки костюму (Qr). 
Охолодження у такий спосіб мало заважає накопиченню тепла в захисному 
одязі і організмі рятувальника. Можливості управління процесом 
охолодження системи відбиттям або конвекцією є дуже обмеженими.  

Регулювання теплообміну між засобами протитеплового захисту і 
організмом здійснюють збільшенням величини коефіцієнта теплового опору 
одягу (kz) шляхом використання для виготовлення костюмів матеріалів з 
високими теплоізолюючими та термостійкими властивостями. Це визначає 
зростання маси і ціни виробів. Виготовлення спецодягу з найсучаснийших 
матеріалів все одно обмежує його захисні показники внаслідок генерації 
метаболічної теплоти (Qmb). 

Відбувається відбиття від ґрунту або стінок конструкцій частини 
пожежних променів (Qfd), які додають теплового навантаження на 
рятувальника (Qfr). Інша частина пожежних променів забезпечує нагрівання 
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ґрунту, утворюючи небезпеку кондуктивного нагріву (Qc), а також 
посилюючи земну радіацію та, відповідно, конвекційний нагрів повітря (Qk). 
При гасінні пожеж на відкритому просторі слід враховувати вплив сонячної 
радіації (Qsd), а також відбитих сонячних променів (Qsr). Слід враховувати, 
що сонячна радіація впливає на оперативний персонал не тільки коли вони 
перебувають у зоні теплового ураження від пожежі, а завжди в теплий сезон 
на відкритій місцевості, тому термін її впливу значно більший. 

Усі означені компоненти теплового навантаження впливають, в першу 
чергу, на захисний одяг, а через нього на організм рятувальника 
(див.рис.13а). Шляхи охолодження залишаються обмеженими - (Qr).  

Запропоновано доповнити систему ОДЗО ще одним елементом 
(рис.13б). Розглянуто використання енергетичних можливості водяних або 
пінних засобів гасіння пожеж. Температура води та пінотворного розчину, 
зазвичай перебуває у діапазоні від +5°С до +25°С, тому їх доцільно 
використати в якості холодоносія. В такому випадку доцільно додати до 
системи ще один елемент, а саме − засіб гасіння пожежі. За рахунок відбору 
незначної частини водного потоку із засобу гасіння пожежі можна 
забезпечити зняття тепла з захисного одягу і, відповідно, з організму людини. 
Нагріту воду слід скидати на ґрунт, забезпечуючи його охолодження і 
зменшення конвекційного теплоутворення. Такий розвиток системи ОДЗО 
забезпечує її мобільність та компактність. 

Від засобу гасіння низькотемпературний потік енергії Qtz подається до 
поверхні захисного одягу. Там відбувається теплообмін з тими, що 
поступають зовні: Qfd + Qk + Qc + Qar + Qfr +Qsd + Qsr та від організму Qmb 
нагрівальними потоками. Для умов нульового теплового балансу, коли 
термін захисної дії системи сягає нескінченості:  

Qfd + Qk + Qc + Qmb + Qar + Qfr +Q sd+ Qsr - Qtz = 0   (10) 

У реальних умовах гасіння пожежі величина нагрівних теплових потоків 
визначається великою кількістю чинників, таких як вид і кількість матеріалу, 
що згоряє, топологія території аварійного об’єкту, розташування 
рятувальників, погодні умови тощо. Теоретично визначити компоненти 
рівняння (10) внаслідок множини початкових та граничних умов дуже 
складно. Ця невизначеність компенсується можливістю штучного змінення 
витрат охолоджуючого агента у широкому діапазоні.  

Таким чином, модернізована система одержала другий канал 
охолодження, який забезпечує винос теплової енергії в оточуюче 
середовище. Теоретично можна створити подачу охолоджуючого агента (Qtz) 
безпосередньо до тіла, що створює ілюзію більш ефективного зниження 
впливу нагрівних потоків. Однак, при цьому вірогідний неприємний для 
людини ефект різкого температурного контрасту.  

Випробування запропонованих макетних зразків охолоджуючих 
пристроїв, які забезпечили комфортні умови роботи у тепловідбивному 
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костюмі в сонячну погоду при температурі повітря понад 30°С, підтвердили 
правильність обраних конструктивних рішень (рис. 14). 

 

  
а б 

Рис.14. Макетні зразки охолоджуючих пристроїв (а) – водяного, (б) - пінного 

Для захисту верхньої частини тіла і верхніх кінцівок запропоновано 
використовувати охолоджуючі водяний або пінний пристрої. Ці технічні 
рішення мають полегшену конструкцію та спрощену гідравлічну систему з 
проточним рухом холодоносія (рис. 15).  

З метою підвищення захисту голови та грудної частини тулуба у 
пристрої доцільно використовувати капюшон з системою трубок для руху 
холодоносія (рис.16). Капюшон 1 охоплює голову, шию, та верхню частину 
тулуба. Для вмикання у дихальний апарат у лицьовій частині капюшону 
створено отвір 4, слухові отвори передбачено в районі вух (на рисунку не 
показано). 

Захист лицьової частини голови здійснюється за допомогою ілюмінатора 
2 з подвійним склом, в зазорі якого рухається непроникливий для ІЧ 
випромінювання водяний потік. Нагріта вода видаляється крізь 
розприскувачі 3 на грудну частину одягу, охолоджуючи її. 

Конструкція пристрою для захисту обличчя передбачає, що у 
теплозахисному костюмі з охолоджуючим пристроєм захисний щиток 
виконано з двох паралельно встановлених вікон з прозорого матеріалу, за 
периметром вікон зазор між їх внутрішніми поверхнями герметизований з 
утворенням проміжку між вікнами, при цьому відстань між суміжними 
поверхнями вікон не менш 200 мкм, трубки з холодоагентом підведені до 
верхньої частини проміжку, а розприскувачі встановлено у нижній. При 
подаванні води в проміжок між шарами прозорого матеріалу, у щитку 
утворюється важко проникна для інфрачервоних променів перешкода, у 
вигляді водяного прошарку. Це забезпечує зниження теплового потоку до 
обличчя рятувальника в декілька разів до рівня, що не перевищує допустимі 
фізіологічні норми. Переважаюча частина діючої на щиток променистої та 
конвекційної енергії затримується у водяному прошарку і спрямовується на 
нагрівання води. З проміжку рідина викидається через розприскувачі на 
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поверхню костюму, що запобігає нагріву зовнішньої оболонки костюма вище 
від температури кипіння води, тобто 100°С. Потік води в проміжку між 
вікнами щитка дозволяє переспрямувати теплову енергію від обличчя 
рятувальника у зовнішнє середовище.  

 
Рис.15. Загальна гідравлічна схема охолоджуючого пристрою: 1 - пожежний 
рукав; 2 – вставка для відбору рідини; 3 – пожежний ствол; 4 – фільтр; 5 – 
кран-регулятор; 6 – гнучкі магістральні шланги; 7 – система трубок для 
охолодження верхньої частини тіла рятувальника; 8, 13 – манжети з трубками 
для охолодження, відповідно, плеча та передпліччя; 9 – ілюмінатор з водяної 
плівкою та розприскувачами; 10 – розприскувач; 11-  трубка з 
розприскувачами для зрошення оболонки костюму;  12 – трубки в рукавичці 
з розприскувачами на фалангах пальців 

 
Рис.16. Схема охолодження верхньої частини тіла рятувальника: 1- капюшон 
з системою трубок для холодоносія; 2 – ілюмінатор з водяної плівкою; 3 – 
розприскувачі під ілюмінатором; 4 – отвір для мундштука дихального 
апарата; 5 – трубка з розприскувачами; 6 – напрямки руху холодоносія в 
системі трубок  

За допомогою лабораторної установки (рис.17) було виконано перевірку 
ефективності дії пристрою для захисту обличчя рятувальника від дії 
теплового потоку.  



22 
 

 

Рис.17. Схема експериментальної установки для оцінки зниження теплового 
потоку плівкою води: 1 – джерело теплової енергії, 2 – потік інфрачервоних 
променів, 3 – скло, 4 – джерело подавання води, 5 – плівка води, 6 – потік 
інфрачервоних променів після проходження водяної плівки, 7 – вимірювач 
теплового потоку. 

Випробування проводили наступним чином. Після вмикання та розігріву 
джерела 1 вимірювали і реєстрували потік ІЧ-променів, що поступав до 
приладу 7. Після цього встановлювали сухе скло 3 і знову реєстрували 
показання приладу 7. В подальшому подавали на скло 3 воду з джерела 4, та 
проводили вимірювання. Проводили два цикли вимірювань за товщини 
плівки 5 розміром 100 та 200 мкм.  

Результати випробувань показали, що захисні властивості скла 
дозволяють знизити величину теплового потоку, що діє на обличчя 
рятувальника, майже на 60%, більше ніж вдвічі, але залишкова енергія може 
призвести до теплової травми очей або шкіри. Наявність водяної плівки 
товщиною 200 мкм і більше дозволяє практично усю теплову енергію 
переспрямувати у водяний потік. Тим самим забезпечується досягнення 
поставленого завдання по захисту обличчя рятувальника від негативної дії 
теплового ураження. 

Система охолодження верхньої частини тіла рятувальника складена 
таким чином, що холодоносій, а це може бути вода або пінотворний розчин, 
рухається по трубкам, оминаючи череп, шию та грудну частину тулуба. В 
процесі руху холодоносій, який має температуру нижчу ніж поверхня тіла та 
внутрішня оболонка капюшону, нагрівається, відбираючи тепло та 
забезпечуючи комфортну температуру цієї частини тіла.  

В подальшому нагріта вода, яка має температуру близьку до 
температури тіла (не більш 40°С), поступає до магістральної трубки 5 що 
виведена до зовнішньої поверхні захисного одягу. Трубка оснащена 
розприскувачами 6 або мініатюрними генераторами піни, які утворюють 
крапельний потік та вологу (пінну) плівку на поверхні одягу. Стікаючи з 
поверхні одягу або випаровуючись, вода відбирає від неї тепло і не дозволяє 
нагрітись матеріалу оболонки вище температури кипіння (біля 100°С). 

Верхні кінцівки рятувальника у процесі роботи інтенсивно рухаються і 
тому не попадають до області зрошення, що створена встановленими на 
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верхній частині тіла розприскувачами. Тому для їх захисту від перегріву 
запропоновано окрему систему охолодження (рис. 18). Вона розміщується 
(рис.18а) під зовнішньою оболонкою 1 спеціального одягу і включає 
манжети 2 з трубками для холодоносія, рукавички 3 також з трубками, які 
закінчуються розприскувачами на фалангах пальців. Гідравлічний зв'язок між 
манжетами 2, рукавичкою 3 та  пожежною магістраллю здійснюється за 
допомогою магістральних трубок 5. Конструкція манжет являє собою 
(рис.18б) гнучку проміжну оболонку 6, на якій розташовано мережу 
паралельно з'єднаних трубок 7 для подавання холодоносія, який поступає та 
відводиться за допомогою магістральних трубок 8. Фіксація трубок 8 на 
оболонці 6 здійснюється за допомогою шару матерії 4, скріпленого з 
оболонкою 1 у проміжках між трубками 2. Для щільного прилягання манжета 
до тіла людини в конструкції передбачена наявність еластичного вузла 5, 
подібні вузли використовують у тонометрах.  

 

 

а б 
Рис.18. Схема охолодження верхньої кінцівки рятувальника (а) та трубчатого 
охолоджуючого елемента – манжета(б): 1- зовнішня оболонка спеціального 
одягу; 2 – манжети з трубками для холодоносія; 3 – рукавичка з 
розприскувачами на фалангах пальців; 4 – потоки холодоносія з 
розприскувачів; 5 – магістральні трубки з холодоносієм; 6- гнучка проміжна 
оболонка; 7 – мережа трубок з холодоносієм; 8 – магістральна трубка; 9 – 
внутрішній, фіксуючий трубки, шар матерії; 10 – еластичний фіксуючий 
вузол. 

Режим руху холодоносія регулюють так, щоб на виході з першого 
манжета він нагрівся на кілька градусів до рівня (28…30°С). Послідовно 
потік поступає до другого манжета, де процес повторюється, а температура 
досягає не більш (30…33°С). Далі холодоносій рухається в рукавичку, яка 
має невеликий розмір, тому теплообмін в неї незначний, але достатній для 
охолодження кісті руки. З розташованих на фалангах пальців розприскувачів 
рідина витікає, забираючи отримане тепло. На заміну скинутого теплого 
холодоносія з пожежного рукава безперервно поступає нове з низькою 
температурою, таким чином ресурс холоду лімітується лише терміном 
подавання рідини до пожежного рукава.   

6 

7 

9 

10 
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Постійний винос нагрітого холодоагенту та надходження охолодженого 
дозволяє значно змінити тепловий баланс в системі «ОДЗО». Потрапляння 
води на ґрунт та розміщені на ньому предмети забезпечує зменшення їх 
температури, виділення пари, змінює відбивні характеристики поверхонь 
тощо, що покращує обстановку у місці розташування рятувальників. 

Охолоджуюча рідина, яка подається крізь розприскувачі у верхній 
частини тіла рятувальника, потрапляє на найбільш схильні до нагріву 
дільниці захисного одягу рятувальників. Це призводить до утворення на них 
рухомої водяної плівки, яка є своєрідним екраном для впливу променевого та 
конвекційного тепла. Такий показник, як температура випаровування рідини, 
значно нижчий від температури термодеструкції тканини. Так забезпечується 
один зі способів підвищення терміну служби захисних засобів з одночасним 
значним підвищенням терміну захисної дії. У такий спосіб створюється ще 
один ефективний шлях охолодження рятувальників.  

Загальний тепловий баланс рятувальника оснащеного запропонованим 
засобом захисту від дії тепла забезпечують нейтралізацією потоком 
холодоносія (Qoxl) зовнішнього тепла від джерела горіння та внутрішнього, 
генерованого організмом та дихальної апаратурою.   

Qoxl = Qsd+ Qfd+ Qfr + Qsr+ Qkv+ Qkk +Qrr+ Qfiz    (11) 
Qsd+ Qfd - прямі теплові потоки відповідно від пожежі і Сонця 

(первинних джерел); 
Qfr + Qsr - відбиті від ґрунту і стінок потоки від первинних джерел; 
Qkv + Qkk – відповідно конвекційна та кондуктивна складові нагріву 

засобу захисту;  
Qrr - внутрішній потік тепла від апарата регенеративного типу, або 

нагріву балонів апарата на стисненому повітрі;  
Qfiz – внутрішня теплота, генерована організмом при виконанні роботи. 

Аналіз рівняння свідчить, що тепловий стан рятувальника визначає 
досить значна сума діючих факторів. Визначити розмір кожного з них в 
конкретної ситуації не виявляється можливим навіть приблизно. Перевагою 
запропонованого способу охолодження є можливість зміни, за допомогою 
кранів та регуляторів, подавання холодоагенту у трубчасті теплообмінники і, 
відповідно, до розприскувачів, змінюючи величину Qoxl і нейтралізуючи дію 
зовнішніх та внутрішніх компонентів нагріву.  

Наведені технічні рішення дозволили створити якісно новий 
комбінований засіб захисту рятувальників від дії негативних теплових 
факторів пожежі з одночасним забезпеченням збільшення терміну служби 
спеціального одягу рятувальників.  

У щостому розділі умотивовано доцільність застосування автономного 
автоматичного засобу захисту (рис.19) для запобігання теплових уражень 
пожежників в початковий період робіт з ліквідації пожеж, коли існує дефіцит 
інформації про зони ураження, теплові поля, зони задимлення й загазованості 
токсичними і отруйними речовинами та не розгорнуті засоби подавання 
холодоагентів. 
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Рис. 19. Конструктивна схема автоматичного автономного теплозахисного 
пристрою: 1 – датчик температури; 2 – резервуар; 3 – трубопроводи; 4 – блок 
управління; 5 – електромагнітний клапан; 6 – розпилювач; темні стрілки – 
напрямки подачі електричних сигналів, світлі – холодоагенту. 

Для попередньої перевірки працездатності запропонованої схеми було 
створено модель автономного автоматичного пристрою. В автоматичному 
режимі забезпечено спрацьовування пристрою при досягненні допустимої 
температури 50°С, імпульс подавання холодоагенту, що складав 0,1 л с-1 
протягом 5 с – був достатній для охолодження захисного покриття (аналога 
одягу) до температури тіла. 

Створено макетний зразок автоматичного автономного теплозахисного 
пристрою (рис.20) для захисту рятувальників у початковий період ліквідації 
пожежі.  

 

а      б 
Рис. 20. Макетний зразок автоматичного автономного протитеплового 
пристрою: а – зовнішній вигляд рятувальника в захисному одязі з пристроєм; 
б – лабораторні вогневі випробування: 1 – датчик температури; 2 – резервуар; 
3 – трубопроводи; 4 – блок управління; 5 – електромагнітний клапан; 6 – 
розпилювач 

Охолодження забезпечувалося шляхом імпульсного подавання 
холодоагенту через розприскувач на поверхню спеціального захисного одягу 
загального призначення. Проведені попередні випробування підтвердили 
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можливість в автоматичному режимі запобігати нагріванню внутрішньої 
поверхні захисного одягу до температури не більше ніж 50°С. 

Результати випробувань макетного зразка охолоджувального пристрою 
свідчать про ефективність його роботи щодо захисту рятувальника. 
Автоматичний режим роботи пристрою забезпечує надійне оцінювання 
теплової обстановки в підкостюмному просторі й захист від «людського 
чинника». Імпульсний режим роботи пристрою забезпечує економну витрату 
холодоагенту й збільшення тривалості захисту рятувальника від теплового 
ураження. Температура (tуст), за якої спрацьовував пристрій, становила 45 °С. 
Результати випробувань, а саме − зміна температури під час нагрівання та 
спрацювання автоматичного пристрою в підкостюмному просторі, наведені 
на рис.21.  

 
Рис. 21. Графік впливу роботи автономного автоматичного теплозахисного 
пристрою на динаміку температури в підкостюмному просторі 

ВИСНОВКИ 
Дисертація є завершеною науковою роботою, в якій надано теоретичне 

обґрунтування та практичне вирішення актуальної науково-практичної 
проблеми, яка полягає в забезпеченні безпеки і підвищенні ефективності 
виконання аварійно-рятувальних робіт в умовах нагрівного мікроклімату на 
основі розкритті механізму нагрівання тіла людини та спеціального одягу під 
дією прямих та відбитих променів, використання закономірностей 
теплообміну в підодяговому просторі, врахування динаміки нагріву окремих 
частин тіла людини. Виконані дослідження дозволили поширити уявлення 
про процеси що відбуваються в системі «оточуюче середовище – джерело 
горіння – засоби індивідуального захисту – організм людини» і виявити ряд 
умов, які сприяють попередженню теплових травм рятувальників. 

В результаті зроблено наступні наукові і практичні висновки: 
1. Аналіз результатів розслідування нещасних випадків в 

підрозділах ДСНС України за 2005-2016 роки виявив що термічні травми 
рятувальників внаслідок дії негативних факторів пожеж, у тому числі 
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смертельні, знаходяться на другому місці по аварійності під час ведення 
оперативних дії. Це визначило актуальність наукової проблеми 
удосконалення індивідуальних засобів захисту рятувальників від дії 
негативних факторів пожежі. 

2. Виконано якісну оцінку екстремальних небезпек під час 
ліквідації пожеж на основі аналізу системи «організм людини – джерело 
горіння – захисне обладнання – оточуюче середовище». Встановлено, що 
величини зон враження негативними факторами пожежі не є стабільними в 
часі і просторі, тому доцільно проводити регулярний моніторинг меж зон 
ураження. Результатом моніторингу є управління параметрами засобів 
захисту від дії тепла, а також розмірами зон ураження та уточнення 
оперативних планів ведення аварійно-рятувальних робіт. 

3. Теоретично вперше обґрунтовано, що відбиті ґрунтом промені 
можуть додавати до 30% до отриманих рятувальником прямих від джерела 
горіння. Враховуючи уточнені шляхи потрапляння теплових променів до 
рятувальника під час ліквідації масштабної пожежі, їх слід враховувати при 
визначенні теплового навантаження на його організм. 

4. Вперше теоретично встановлено залежність променевого 
теплового потоку при горінні нафтопродуктів від геометричних параметрів 
резервуарів, в яких вони містяться, а саме − від величини співвідношення 
висоти й діаметру, що дозволяє завчасно обґрунтувати межі зон 
використання протитеплових засобів. Ця межа може бути завчасно нанесена 
на плани нафтосховищ, позначена в оперативних документах. Доцільно 
заздалегідь позначити її на місцевості, що істотно убезпечить роботу 
особового складу рятувальних частин. 

5. Баланс теплового навантаження на організм рятувальника вперше 
доповнено компонентами впливу прямих і відбитих сонячних променів, що 
діють під час проведення оперативних дій на відкритій місцевості. 
Теоретично обґрунтовано вирази для оперативної оцінки впливу сонячної 
радіації на особовий склад підрозділів ДСНС шляхом розрахунку рівнів 
прямих і відбитих сонячних променів.  

6. Подальшого розвитку набуло уявлення про механізм 
терморегуляції організму рятувальника, в якому враховано вплив коефіцієнта 
теплообміну конвекцією в підодяговому просторі, коефіцієнта теплоізоляції 
одягу, парціального тиску водяної пари над поверхнею шкіри та у повітрі. 
Запропоновано та експериментально досліджено вплив вологопоглинаючих 
елементів з абсорбуючою речовиною на тепломасоперенесення у 
підодяговому просторі під час фізичних навантажень. Встановлено, що 
збільшення кількості абсорбуючої речовини та заміна зовнішньої оболонки 
на таку, що пропускає повітря, дозволить покращить теплообмін 
підодягового простору під час аварійно-рятувальних робіт. 

7. Запропоновано розрахункову схему математичного моделювання 
переносу тепла від джерела горіння до поверхні захисного одягу і далі до тіла 
рятувальника з урахуванням особливостей початкових і граничних умов І 
роду (для резервуара, факела пожежі, внутрішньої поверхні захисного 
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шолому і голови рятувальника) та граничних умов І, ІІІ роду (для ґрунту, 
поверхні тіла рятувальника із спорядженням). Здійснено комп’ютерне 
моделювання теплового впливу на організм рятувальника під час ліквідації 
пожежі, що виникла у резервуарі з бензином, за допомогою середовища 
ANSYS Multiphysics. Отримано закономірності динаміки розподілення 
температури на поверхні захисного одягу та тіла рятувальника при горіння 
нафтопродуктів, це дозволило виявити найбільш вразливі місця, а саме − 
зону верхньої частини погруддя та зону стоп і гомілок. 

8. Вперше доповнено систему «організм людини – джерело горіння 
– захисне обладнання – оточуюче середовище» під час перебування 
рятувальника в умовах нагрівного мікроклімату елементом «засоби 
пожежогасіння», що дозволило обґрунтувати і розвинути шляхи керування 
виносом тепла від організму людини та охолодження оболонки спеціального 
одягу, збільшивши строк його захисної дії та термін експлуатації;. 

9. Подальшого розвитку набуло уявлення про ефективність 
проточної схеми охолодження організму рятувальника при використанні 
засобів пожежогасіння у якості холодоагенту. Перевага плівкового захисту 
поверхні засобу індивідуального захисту перед крапельної завісою дозволила 
обґрунтувати напрям попередження термодеструкції тканини захисного 
одягу рятувальників. Розроблено конструктивні схеми й елементи 
конструкцій водяного та пінного охолоджуючих пристроїв, розпочато 
конструкторське проробення для випуску охолоджуючих пристроїв (Акт від 
20.02.2018, ТОВ «Науково виробниче підприємство «Вогнеборець» м. Львів, 
акт №1 від 17.04.2018, ТОВ НВП «Талан-Пожтех» м. Бровари). На макетних 
зразках експериментально підтверджено ефективність пристроїв для 
підвищення захисних властивостей і терміну служби спеціального одягу 
рятувальників.  

10. Експериментальні дослідження підтвердили, що наявність 
водяної плівки товщиною 100 мкм зменшує потрапляння інфрачервоного 
випромінювання на 85%, а плівка товщиною 200 мкм та більше дозволяє 
практично усю теплову енергію перенаправити у водяний потік. 
Удосконалено пристрій для захисту обличчя під час виконання аварійно-
рятувальних робіт в умовах потужного теплового випромінювання і 
планується випуск (Акт №2 від 17.05.2018, ТОВ НВП «Талан-Пожтех» м. 
Бровари).  

11. Вперше запропоновано автоматизацію захисту від теплового 
ураження під час початкової стадії ліквідації пожежі. Розроблено 
автоматичний теплозахисний прилад для захисту рятувальника та проведено 
його експериментальні дослідження; результати випробувань макетного 
зразка охолоджувального пристрою свідчать про його ефективність. 
Розпочато конструкторське пророблення до випуску (Акт №11 від 
15.11.2017, ТОВ «Електра» м. Черкаси).  

12. Наукові та практичні результати роботи використані у 
навчальному процесі ДВНЗ «Донецький національний технічний 
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Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у 
співавторстві: [5, 6, 11, 14, 20,] – постановка завдання, обґрунтування 
досліджень, аналіз результатів, оцінка теплового навантаження під час 
роботи в умовах нагрівного мікроклімату; [2, 3, 10, 16] – постановка завдання 
досліджень і аналіз результатів, розробка охолоджуючих пристроїв, 
виготовлення та дослідження макетних зразків пристроїв ; [9, 27] – 
дослідження екстремальних умов ведення аварійно-рятувальних робіт, 
розробка підходу для визначення екстремальних небезпек для рятувальників 
під час оперативних дій; [3, 7, 29, 30] – постановка завдання, аналіз 
результатів моделювання теплового навантаження на рятувальників під час 
гасіння пожеж у резервуарному парку; [4, 21] – аналіз результатів 
моделювання процесів переносу тепла в теплозахисному засобі для 
рятувальників; [18, 31] – обґрунтування актуальності досліджень, 
конструктивних підходів до автоматичного автономного теплозахисного 
пристрою, випробування макетного зразку; [22] – постановка завдання 
досліджень і аналіз результатів; [13] – планування і проведення 
експерименту, аналіз результатів випробувань; [47] – участь у написанні 
розділів 1, 5. 

АНОТАЦІЯ 
Костенко Т.В. Розвиток наукових основ підвищення безпеки 

рятувальників під час ведення оперативних дій в умовах нагрівного 
мікроклімату. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 
спеціальністю 05.26.01. – охорона праці. Державний вищий навчальний 
заклад «Донецький національний технічний університет». - Покровськ, 2018. 

Дисертацію присвячено розв’язанню актуальної науково-практичної 
проблеми підвищення безпеки рятувальників під час виконання аварійно-
рятувальних робіт в умовах нагрівного мікроклімату за рахунок 
використання удосконалених засобів пожежогасіння для охолодження тіла 
рятувальника та оболонок засобів індивідуального протитеплового захисту. 
Проведено аналіз виробничого травматизму в підрозділах ДСНС України, 
який виявив що 12 % постраждалих отримують термічні травми, що 
визначило актуальність роботи. Виконано якісну оцінку екстремальних 
небезпек під час ліквідації пожеж на основі аналізу системи «організм 
людини –джерело горіння – захисне обладнання– оточуюче середовище». 
Встановлено, що величини зон враження негативними факторами пожежі не 
є стабільними в часі і просторі, тому доцільно проводити регулярний 
моніторинг меж зон ураження. Уточнені шляхи потрапляння теплових 
променів до рятувальника під час ліквідації масштабної пожежі слід 
враховувати при визначенні теплового навантаження на організм. 
Теоретично встановлено залежність променевого теплового потоку при 
горінні нафтопродуктів від геометричних параметрів резервуарів, в яких 
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вони містяться, а саме − від висоти й діаметру, що дозволяє завчасно 
обґрунтувати межі зон використання протитеплових засобів. Баланс 
теплового навантаження на організм рятувальника вперше доповнено 
компонентами впливу прямих і відбитих сонячних променів, що діють під 
час проведення оперативних дій на відкритій місцевості. Теоретично 
обґрунтовано вирази для оперативної оцінки впливу сонячної радіації на 
особовий склад шляхом розрахунку рівнів прямих і відбитих сонячних 
променів. Подальшого розвитку набуло уявлення про механізм 
терморегуляції організму рятувальника, в якому враховано вплив коефіцієнта 
теплообміну конвекцією в підодяговому просторі, коефіцієнта теплоізоляції 
одягу, парціального тиску водяної пари над поверхнею шкіри та у повітрі. 
Запропоновано розрахункову схему математичного моделювання переносу 
тепла від джерела горіння до поверхні захисного одягу і далі до тіла 
рятувальника. Здійснено комп’ютерне моделювання теплового впливу на 
організм рятувальника під час ліквідації пожежі, що виникла у резервуарі з 
бензином. Отримано закономірності динаміки розподілення температури на 
поверхні захисного одягу та тіла рятувальника при горіння нафтопродуктів, 
це дозволило виявити найбільш вразливі місця тіла рятувальника. Вперше 
доповнено систему «організм людини –джерело горіння – захисне 
обладнання– оточуюче середовище», що дозволило обґрунтувати і розвинути 
шляхи керування виносом тепла від організму людини та охолодження 
оболонки спеціального одягу. Подальшого розвитку набуло уявлення про 
ефективність проточної схеми охолодження організму рятувальника при 
використанні засобів пожежогасіння у якості холодоагенту. Перевага 
плівкового захисту поверхні засобу індивідуального захисту перед 
крапельної завісою дозволила обґрунтувати напрям попередження 
термодеструкції тканини захисного одягу рятувальників. Розроблено 
конструктивні схеми й елементи конструкцій водяного та пінного 
охолоджуючих пристроїв. Розроблено прилад автоматичний теплозахисний 
для захисту рятувальника та проведено його експериментальні дослідження; 
результати випробувань макетного зразка охолоджувального пристрою 
свідчать про його ефективність.  
Ключові слова: рятувальник, аварійно-рятувальні роботи, виробничий 
травматизм, нагрівний мікроклімат, теплове навантаження, засоби 
протитеплового захисту, холодоагент, охолоджуючий пристрій, водяна 
плівка, математичне моделювання, автоматичний прилад 
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Костенко Т.В. Развитие научных основ повышения безопасности 
спасателей при ведении оперативных действий в условиях 
нагревательного микроклимата. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.26.01. - охрана труда. Государственное высшее учебное 
заведение «Донецкий национальный технический университет». - Покровск, 
2018. 

Диссертация посвящена решению актуальной научно-практической 
проблемы повышения безопасности спасателей при выполнении аварийно-
спасательных работ в условиях нагревательного микроклимата за счет 
использования усовершенствованных средств пожаротушения для 
охлаждения тела спасателя и оболочек средств индивидуальной 
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противотепловой защиты. Проведен анализ производственного травматизма 
в подразделениях ГСЧС Украины, обнаружено что 12% пострадавших 
получают термические травмы, что определило актуальность работы. 
Выполнена качественная оценка экстремальных опасностей во время 
ликвидации пожаров на основе анализа системы «организм человека – 
источник горения - средства защиты - окружающая среда». Установлено, что 
величины зон поражения негативными факторами пожара не являются 
стабильными во времени и пространстве, поэтому целесообразно проводить 
регулярный мониторинг границ зон поражения. Результатом мониторинга 
является управление параметрами средств защиты от воздействия тепла. 
Впервые обосновано, что отраженные от земли лучи могут добавлять до 30% 
к полученным спасателем прямых лучей от источника горения. Уточненные 
пути попадания тепловых лучей к спасателю при ликвидации масштабного 
пожара следует учитывать при определении тепловой нагрузки на организм. 
Теоретически установлена зависимость лучевого теплового потока при 
горении нефтепродуктов от геометрических параметров резервуаров, в 
которых они хранятся, а именно - от высоты и диаметра, что позволяет 
заблаговременно определить границы зон использования противотепловых 
средств. Баланс тепловой нагрузки на организм спасателя впервые дополнен 
компонентами воздействия прямых и отраженных солнечных лучей, 
действующих во время проведения оперативных действий на открытой 
местности. Теоретически обосновано выражение для оперативной оценки 
влияния солнечной радиации на личный состав путем расчета уровней 
прямых и отраженных солнечных лучей. Дальнейшее развитие получило 
представление о механизме терморегуляции организма спасателя, в котором 
учтено влияние коэффициента теплообмена конвекцией в пододежном 
пространстве, коэффициента теплоизоляции одежды, парциального давления 
водяного пара над поверхностью кожи и в воздухе. Предложено и 
экспериментально исследовано влияние влагопоглащающих элементов с 
абсорбирующим веществом на тепломассоперенос в пододежном 
пространстве во время физических нагрузок. Предложена расчетная схема 
математического моделирования переноса тепла от источника горения к 
поверхности защитной одежды и дальше к телу спасателя. Выполнено 
компьютерное моделирование теплового воздействия на организм спасателя 
при ликвидации пожара, возникшего в резервуаре с бензином с помощью 
среды ANSYS Multiphysics. Получены закономерности динамики 
распределения температуры на поверхности защитной одежды и тела 
спасателя при горения нефтепродуктов, это позволило выявить наиболее 
уязвимые места, а именно - зону верхней части груди, зону стоп и голеней. 
Впервые дополнена система «организм человека – источник горения - 
средства защиты - окружающая среда» во время пребывания спасателя в 
условиях нагревательного микроклимата элементом «средства 
пожаротушения», что позволило обосновать пути управления выносом тепла 
от организма человека и охлаждения оболочки специальной одежды. 
Дальнейшее развитие получило представление об эффективности проточной 
схемы охлаждения организма спасателя при использовании средств 
пожаротушения в качестве хладагента. Преимущество водной пленочной 
защиты поверхности средств индивидуальной защиты перед капельной 
завесой позволило обосновать направление предупреждения 
термодеструкции ткани защитной одежды спасателей. Разработаны 
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конструктивные схемы и элементы конструкций водного и пенного 
охлаждающих устройств. На макетных образцах экспериментально 
подтверждена эффективность устройств для повышения защитных свойств и 
срока службы специальной одежды спасателей. Экспериментальные 
исследования подтвердили, что наличие водной пленки толщиной 100 мкм 
уменьшает попадание инфракрасного излучения на 85%, а пленка толщиной 
200 мкм и более позволяет практически всю тепловую энергию 
перенаправить в водяной поток. Усовершенствовано устройство для защиты 
лица при выполнении аварийно-спасательных работ в условиях мощного 
теплового излучения. Впервые предложена автоматизация защиты от 
теплового поражения на начальной стадии ликвидации пожара. Разработан 
прибор автоматический теплозащитный для спасателя и проведены его 
экспериментальные исследования; результаты испытаний макетного образца 
охлаждающего устройства свидетельствуют о его эффективности. 
Ключевые слова: спасатель, аварийно-спасательные работы, 
производственный травматизм, нагревательный микроклимат, тепловая 
нагрузка, средства протитеплового защиты, хладагент, охлаждающее 
устройство, водяная пленка, математическое моделирование, автоматический 
прибор 
 

ABSTRACT 
Kostenko T.V. Development of scientific bases for improving safety of 

rescuers during emergency rescue works under the conditions of heating 
microclimate. – Manuskript. 

Thesis of the scientific degree of the Doctor of the Technical Sciences on 
specialty 05.26.01 - labor protection. - State Higher Education Institution "Donetsk 
National Technical University" Ministry of Education and Science of Ukraine, 
Pokrovs’k, 2018. 

The thesis is devoted to the solution of the pressing scientific and practical 
problem of improving safety of rescuers during the execution of emergency rescue 
works under the conditions of heating microclimate using the advanced fire extin-
guishing equipment to cool rescuer’s body and surfaces of personal heat-protective 
equipment. The analysis of the occupational traumatism carried out in the units of 
the State Emergency Service of Ukraine has shown that 12% of victims received 
thermal injuries – the fact that proves the urgency of the research. A qualitative 
assessment of extreme hazards during firefighting on the basis of the analysis of 
the "human body - the source of combustion - protective equipment - environment" 
system is carried out. It was established that the footprint of the damage areas 
caused by the negative factors of fire are not stable in time and space, therefore it is 
relevant to carry out regular monitoring of the boundaries of damage areas. The 
monitoring should result in the management of protection parameter against the 
effect of heat. Ground-reflected rays have, for the first time, been proved to be able 
to add up to 30% to the already received direct rays from the source of combustion. 
The specified ways of heat rays contact with the rescuer during the elimination of a 
large-scale fire should be taken into account when determining the thermal load on 
the body. It was established that the dependence of the radiation heat flux during 
the combustion of petroleum products on the geometric parameters of the reser-
voirs they are preserved in (namely, height and diameter) allows to determine in 
advance the boundaries of zones of the heat-protective equipment usage. The bal-
ance of the thermal load on the rescuer’s body was for the first time complemented 
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by the components of the influence of direct and reflected sunlight during emer-
gency rescue works in the open air. The concept for the efficient estimation of the 
influence of solar radiation on the manpower by calculating the levels of direct and 
reflected sunlight is theorized. The concept of the mechanism of rescuer’s body 
thermoregulation, inclusive of the effect of the heat transfer coefficient by convec-
tion in underclothing space, thermal insulation coefficient of clothing, partial pres-
sure of water vapor above the skin surface and in the air have been further devel-
oped . The influence of moisture absorbing elements with absorbent substance on 
the heat transfer in the under-clothing area during physical activity is offered and 
empirically investigated. The analytical model of mathematical modeling of heat 
transfer from the source of combustion to the surface of protective clothing and 
further to the body of the rescuer is offered. A computer simulation of the thermal 
impact on the body of the rescuer during the extinguishing of fire that arose in the 
tank with gas using ANSYS Multiphysics environment was made. The regularities 
of the temperature distribution on the surface of protective clothing and rescuer’s 
body during the combustion of petroleum products were obtained, which allowed 
to identify the most vulnerable places, namely, the zone of the upper part of the 
bosom and the zone of feet and legs. For the first time, the "environment - source 
of combustion - means of individual protection - human body” system under the 
conditions of heating microclimate was expanded with "fire extinguishing" ele-
ment which allowed to theorize the ways of controlling thermal yield from human 
body and cooling the surface of special clothing. The concept of the efficiency of 
direct-flow body cooling model using fire extinguishing agents as a refrigerant has 
been further developed. The advantage of water film protection of the surface of 
the personal protective equipment over the drip curtain allowed to prove the idea of 
preventing thermal destruction of rescuers’ protective clothing fabric. Design 
schemes and elements of constructions of water and foam cooling devices have 
been developed. The efficiency of devices for increasing the protective properties 
and the life of special clothing of rescuers has been experimentally confirmed. 
Empirical research proved that the presence of 100 microns water film reduces the 
infiltration of infrared radiation by 85%, and a film of 200 microns or more allows 
virtually all heat energy to be redirected into the water stream. The device for face 
protection during emergency and rescue works under the conditions of high ther-
mal radiation was improved.  Automation of protection from thermal damage dur-
ing the initial stage of fire liquidation was offered for the first time. An automatic 
thermal protection device for the protection of the rescuer was developed and ex-
perimentally researched; its efficiency is proved by the results of tests of the proto-
type sample of the cooling device.  
Key words: a rescuer, emergency-rescue works, occupational traumatism, heating 
microclimate, thermal load, heat-protective equipment, coolant, cooling device, 
water film, mathematical modeling, automatic device 
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