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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Амоніак є найбільш багатотоннажною сировиною у 

хімічній промисловості, зберігається у резервуарах з одиничною ємністю в 

декілька десятків тисяч тонн і широко використовується в різних технологіях, 

причому виробничі об’єкти часто розташовані поблизу населених зон. Всього у 

зонах можливого хімічного зараження від цих об’єктів на території України 

мешкає понад 17 млн. чол. (35% від населення країни). Надзвичайні ситуації з 

викидом (виливом) амоніаку, на сьогоднішній день є проблемою і для України. 

У вітчизняному промисловому комплексі функціонує 1004 об’єкти, у 

технологічному процесі яких використовується або зберігається більше 300 тис. 

тон небезпечних хімічних речовин. Майже 80% амоніачно-холодильних 

установок перебувають у незадовільному стані через відсутність в Україні 

виробництва комплектуючих, фізичне та моральне їх старіння. 

Холодопродуктивність діючих амоніачно-холодильних установок значно 

нижча, ніж їх аналогів, що застосовуються  в країнах Євросоюзу, та призводить 

до застосування у технологіях значно більших об’ємів амоніаку. 

Наслідки таких надзвичайних ситуацій можуть бути катастрофічними 

особливо в період проведення антитерористичної операції на сході України.  

Реальна небезпека підтверджується випадками надзвичайних ситуацій, які 

супроводжуються великою кількістю постраждалих на прикладі техногенної 

аварії, що сталася 6 серпня 2013 року на заводі ПАТ «Концерн Стирол», який 

розташовано в місті Горлівка Донецької області, внаслідок чого відбувся 

викид аміаку в повітря. У результаті аварії шість осіб загинуло, 26 осіб 

звернулись за медичною допомогою, 25 із них було госпіталізовано.  

Рівень безпеки хімічних виробництв характеризується як моральним 

старінням застосованих технологій, так і ресурсним зношенням та фізичним 

старінням основних фондів. 

Зниженню рівня безпеки хімічних виробництв сприяє недосконалості  

нормативно-правової бази, яка не забезпечує в нових економічних умовах 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BA
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стабільного функціонування виробництв, стимулювання заходів щодо 

зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій (НС).    

В Україні, окрім об’єктів зберігання та застосування в технологічному 

процесі існує ще один потенційно небезпечний об’єкт – амоніакогін, який 

прокладений по південній території нашої держави. Магістральний амоніакогін 

«Тольяті-Одеса» введений в експлуатацію в листопаді 1976 року. Загальна 

протяжність амоніакогону 2417 км, в тому числі по території України –1018 км.  

При цьому в зонах можливого ураження проживає 20,6% населення країни. 

В той же час аналіз надзвичайних ситуацій з викидом небезпечних хімічних 

речовин,  надає змогу стверджувати, що активна участь в їх ліквідації 

рятувальників призводить до різкого зменшення можливих катастрофічних 

наслідків. Із огляду на це, дослідження ефективності та надійності спеціального 

захисного одягу, в залежності від умов його використання, що безпосередньо 

впливатиме на якість та ефективність виконання завдань за призначенням щодо 

ліквідації  надзвичайних ситуацій на амоніакогоні та об’єктах з використання 

амоніаку, забезпечить зменшення виробничого травматизму серед 

рятувальників.  

В цьому напрямку була виконана значна кількість науково-дослідних робіт. 

В першу чергу необхідно виділити роботи таких науковців як: А.А. Мичка, 

О.С. Засорнова, Т.О. Польки, Б.В. Штайна – Україна, В.І. Логіна – Росія,  

William E. Mell – Великобританія, Anna Marszaјek – Республіка Польща. 

Зв'язок роботи з науковими програмами,  планами, темами. 

Дисертаційна робота проведена відповідно до Програми забезпечення 

пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженої Постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.07.2002 р. №870, на підставі Плану науково-дослідних 

робіт Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за період 

2007-2009 рр. (м. Львів), тема: «Обґрунтування вибору оптимальних параметрів 

захисного одягу для пожежників-рятувальників (Газохімзахисний одяг)», від 

24.01.08, тема перезатверджена від 18.02.2015 р. №5 «Удосконалення методу та 
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засобів визначення ефективності газохімзахисного одягу рятувальників» номер 

державної реєстрації 0109U001864. 

Ідея роботи полягає в удосконаленні методу та технічних засобів 

оцінювання морозотривкої ефективності пакета спеціальних матеріалів 

призначених до застосування в газохімзахисному одязі рятувальника, як засобу 

його індивідуального захисту, для визначення часу захисту.  

Мета роботи – визначення впливу низьких температур (до –40°С) на час 

захисної дії газохімзахисного одягу рятувальників як підґрунтя удосконалення 

методу визначення ефективності пакету спеціальних матеріалів, придатного для 

його експлуатації. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі задачі: 

 провести аналіз умов експлуатації газохімзахисного одягу рятувальників 

під час ліквідації надзвичайної ситуації з викидом (виливом) амоніаку та 

існуючих методів і технічних засобів оцінювання захисних показників якості 

пакетів спеціальних матеріалів, вказати їх недоліки; 

 провести теоретично-методичні дослідження низькотемпературних 

чинників, які виникають при аваріях з викидом (виливом) амоніаку в 

обмеженому просторі, як основи для визначення захисних показників якості 

пакета спеціальних матеріалів газохімзахисного одягу рятувальників; 

 розробити метод, технічне та програмне забезпечення для визначення 

морозотривкості пакета спеціальних матеріалів газохімзахисного одягу 

рятувальників; 

 провести експериментальні дослідження з визначення залежності 

температурних режимів підкостюмного простору (18°С)  газохімзахисного 

одягу до умов їх експлуатації при дії низьких температур (до –40ºС) в 

обмеженому просторі для обґрунтування безпечного часу експлуатації 

газохімзахисного одягу рятувальника ізолювального типу. 

Об’єкт дослідження – газохімзахисний одяг рятувальника як 

індивідуальний засіб захисту та методи і технічні засоби оцінювання його 

ефективності. 
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Предмет дослідження – вплив процесу тепло-масообміну на ефективність 

та час захисту рятувальника при експлуатації газохімзахисного одягу у умовах 

низьких температур (до –40°С), до моменту досягнення граничних температур 

комфорту (18°С) в підкостюмному просторі.  

Методи досліджень. Методичною та теоретичною основою досліджень є 

положення класичної теплофізики, матеріалознавства, математичного 

моделювання та системного аналізу. Для визначення часу захисту рятувальника 

при експлуатації газохімзахисного одягу ізолювального типу розроблено новий 

метод визначення показників якості за допомогою приладу «ОКЗВ-КД2» та 

стандартизовані методи дослідження. Визначення часу захисту проведено за 

допомогою розробленого дисертантом приладу «ПВІ-111А». Опрацювання 

результатів експериментів здійснено на ПК із застосуванням методів 

математичної статистики та регресивного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає у 

розкритті особливостей часу захисту рятувальників при експлуатації 

газохімзахисного одягу ізолювального типу під час впливу низьких температур.  

Наукові положення які виносяться на захист:  

1. Удосконалено метод оцінювання морозотривкості пакету матеріалів 

захисного одягу рятувальників в умовах дії низьких температур (до –40ºС), 

принцип якого полягає у визначенні індексу морозотривкості ( K

захI ), що 

характеризується залежністю різниці температур між матеріалом верху та 

виворотною поверхнею до часу захисту засобів індивідуального захисту 

органів дихання і зору, який становить в межах 1,3≤ K

захI ≤2,9.  

2. Вперше обґрунтовано та експериментально визначено залежність часу 

захисту рятувальника при експлуатації газохімзахисного одягу ізолювального 

типу в умовах низьких температур (до –40ºС) з урахування метаболічного тепла 

людини, що становить в межах 20-45 хв. 

3. Вперше експериментально встановлено залежність показників якості 

пакету спеціального матеріалу газохімзахисного одягу рятувальника від дії 

низьких температур (до –40ºС), яка полягає у визначенні індексу 
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морозотривкості, що характеризується співвідношенням низької (блокованої) 

температури, до часу досягнення граничних показників комфорту мікроклімату 

підкостюмного простору (18ºС) між захисним одягом та рятувальником на 

основі індексу кріозахисту K

захI . 

Практичне значення результатів полягає в тому, що: 

- удосконалено метод випробовування спеціального матеріалу (пакету) 

газохімзахисного одягу рятувальника, принцип якого полягає у безконтактному 

визначенні часу захисту рятувальника при дії низьких температур (до –40ºС), 

реалізація методу здійснюється за допомогою розробленого приладу та 

програмного забезпечення; 

- розроблено прилад оцінювання захисних властивостей (ОКЗВ-КД2) для 

визначення температурних режимів підкостюмного простору та часу 

досягнення граничного показника в підкостюмному просторі газохімзахисного 

одягу рятувальника ізолювального типу;  

- розроблено «Рекомендації застосування газохімзахисного одягу 

рятувальника ізолювального типу при дії низьких температур в умовах 

ліквідації надзвичайних ситуацій з викидом (виливом) амоніаку в обмеженому 

просторі з урахуванням часу захисту рятувальників». 

Промислову апробацію результатів дисертаційної роботи, а саме 

методологію оцінювання показників якості для формування пакета 

газохімзахисного одягу рятувальника, впроваджено у роботу підприємств 

«Термоприлад» (м. Львів) та «Пірена» (м. Вінниця). Прилад (ПВІ-111А) для 

визначення температурних режимів підкостюмного простору газохімзахисного 

одягу рятувальна впроваджено у акредитовану лабораторію дослідження 

захисного одягу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності   

Особистий внесок здобувача полягає в самостійному обґрунтуванні методу 

оцінки показників якості газохімзахисного костюму [8], визначенні шляхів 

реалізації вибору засобів індивідуального захисту при гасінні потенційно 

небезпечних об’єктів з наявністю амоніаку [5], формулюванні мети, завдань, а 

також основних напрямів дисертаційних досліджень.   
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У роботах, написаних у співавторстві: [1] – розглянуто вітчизняні та 

закордонні методи та технічні засоби оцінки показників якості спеціальних 

матеріалів захисного одягу рятувальна з визначенням їх невідповідностей; [4] – 

проведено порівняльний аналіз конструктивних, експлуатаційних особливостей 

та технічних характеристик ЗІЗ, ЗІЗОД згідно керівних документів, та умови 

проведення аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації НС в викидом 

(виливом) амоніаку; [10] – на основі проведеного аналізу встановлено, що існує 

проблема пов’язана з надійним рівнем захисту особового складу спеціальним 

одягом, де здобувачем проведено математичне моделювання небезпечних 

температурних факторів надзвичайної ситуації з викидом амоніаку; [11] – 

систематизовано існуючі методи оцінки показників якості матеріалів для 

газохімзахисного одягу рятувальника до дії небезпечних температурних 

факторів та встановлено основні недоліки що потребують удосконалення. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи 

викладено та обговорено на XX Міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій 70-річчю створення інституту ВНИИПО «Исторические и 

современные аспекты решения проблем горения, тушения и обеспечения 

безопасности людей при пожарах» (м. Москва, Росія, 2007); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Пожежна безпека - 2011» (м. Харків, Україна, 

2011); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Об′єднання теорії та 

практики – запорука підвищення боєздатності оперативно-рятувальних 

підрозділів» (м. Харків, Україна, 2013); Науково-звітній конференції 

«Проблеми діяльності кримінальної міліції в умовах розбудови правової 

держави» (м. Львів, Україна, 2008). 

 Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковані у 11 наукових 

працях, з них: 2 статті у виданнях іноземних держав, 3 статті у фахових 

виданнях з переліку МОН України, 4 публікацій у збірниках всеукраїнських та 

міжнародних конференцій та наукових семінарів, отримано деклараційні 

патенти України на корисну модель №32071 «Полігон для вогневих 

випробовувань захисного одягу пожежника», та патент на винахід №84744 
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«Спосіб дослідження проникності матеріалів для засобів індивідуального 

захисту від агресивних речовин.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 5 

розділів, висновків, переліку використаних джерелі і додатків та містить 40 

рисунків, 21 таблицю, 61 сторінку додатків. Загальний обсяг роботи 226 

сторінок.  
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РОЗДІЛ 1  

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ РЯТУВАЛЬНИКІВ ПРИ АВАРІЯХ НА 

НЕБЕХПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ ОБ´ЄКТАХ   

 

Станом на 2014 рік  в Україні функціонувало всього понад 1,5 тис. об’єктів 

промисловості, на яких зберігається, або використовується в виробничій 

діяльності більше 300 тис. тонн небезпечних хімічних речовин. У тому числі – 

понад 9,0 тис. тонн хлору, понад 200 тис. тонн амоніаку та близько 100 тис. 

тонн інших небезпечних хімічних речовин [1-3]. 

За ступенями хімічної небезпеки ці об'єкти розподілені на [4]: 

• І ступеня хімічної небезпеки - 80 об'єктів;  

• II ступеня хімічної небезпеки - 159 об'єкти; 

• III ступеня хімічної небезпеки - 212 об'єктів; 

• IV ступеня хімічної небезпеки - 642 об'єктів. 

Окрім об’єктів зберігання та застосування в технологічному процесі в 

Україні існує ще один потенційно небезпечний об’єкт – амоніакогін, який 

прокладений по південній території нашої держави. Магістральний амоніакогін 

«Тольяті-Одеса» введений в експлуатацію в листопаді 1976 року. Загальна 

протяжність амоніакогону 2417 км, в тому числі по території України –1018 км 

[5].  

Абсолютна більшість підприємств усіх галузей промисловості, працює на 

технічно застарілому обладнанні. яке не може забезпечити їх надійної 

експлуатації, тому персонал має бути оснащений спеціалізованими засобами 

індивідуального захисту, які будуть відповідати нормативним вимогам 

експлуатації захисного одягу (ЗО). Найбільш поширеними небезпечними 

речовинами на підприємствах хімічної промисловості є амоніак, хлор двоокис 

азоту, акрилонітрил, сірковий ангідрид, концентрована азотна та сірчана 

кислоти, метанол, бензол, карбамідо-аміачні суміші, їдкий натрій, формалін 

тощо. 
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Через незахищеність персоналу та оперативно-рятувальних підрозділів 

Державної служби з надзвичайних ситуацій України, при виникненні НС 

можливі катастрофічні наслідки. Прикладом стала НС яка виникла 6 серпня 

2013 року на Горлівському хімічному заводі «Стірол». В наслідок 

розгерметизації аміакопроводу діаметром 0,15 м, робочим тиском 12 атм, 

отвором 0,1 м
2
. Офіційною причиною аварії є застарілість технологічного 

обладнання, а саме товщина стінок аміакопроводу з нормативних 5 мм набула 

0,8 мм. В наслідок аварії загинуло 5 осіб та 18 госпіталізовані у важкому стані 

[6].  

Незважаючи на наявну теоретичну базу і досягнуті практичні результати, 

питання об’єктивного оцінювання захисних показників якості спеціальних 

матеріалів газохімзахисного одягу рятувальників в умовах, які наближені до 

експлуатаційних, та розкриття особливостей визначення часу захисту костюма 

з урахуванням метаболічного тепла людини є актуальним. 

 

1.1  Аналіз умов ліквідації надзвичайних ситуацій на аміачно-холодильних 

установках  

 

Газохімзахисний одяг – спеціальний одяг, призначений для захисту тіла 

пожежника-рятувальника від впливу шкідливих речовин. Він забезпечує захист 

персоналу під час виконання, регламентних, ремонтно-профілактичних робіт, а 

також у разі аварійних і післяаварійних робіт [15]. За типами конструктивного 

виконання ГХЗО поділяють на герметичний, ізолювальний, фільтрувальний і 

негерметичний технологічний. 

Застосування нових матеріалів, сучасних технологій проектування і 

виготовлення дає змогу створити ЗО, який може забезпечити високий рівень 

захисту, надійності та комфортності під час його експлуатації. Основні критерії 

відбору та експлуатації ГХЗО повинні забезпечувати відповідний мікроклімат 

для рятувальника, захист від впливу несприятливих чинників зовнішнього 

середовища та не створювати негативних умов для нормальної експлуатації. 

Під час розробки сучасних систем індивідуального захисту необхідно 
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враховувати мікрокліматичні характеристики промислового середовища, 

основні робочі рухи і положення тіла працівника, функціональні рівні його 

діяльності. Це зумовлює необхідність аналізу багатофакторної моделі 

«Промислове середовище – захисний комплект – процес і результат діяльності 

– самопочуття та здоров’я працівника». 

Захисний одяг (комплект) створює навколо тіла людини мікроклімат, який 

залежить від кількох факторів: теплового стану людини, який обумовлено 

рівнем енерговитрат та індивідуальними властивостями; параметрів 

мікроклімату − температури, вологості, тиску, швидкості зміни повітря; 

властивостей одягу − конструкції, фізико-механічних і гігієнічних 

характеристик матеріалу; умов застосування − пакету матеріалів і одягу. У 

процесі виникнення надзвичайної ситуації (НС) слід враховувати можливі 

зміни небезпечних факторів. Залежно від потенційних умов забезпечення 

необхідного рівня захисту приймають рішення про використання того або 

іншого виду ЗО. Термін перебування в ізолювальному або герметичному ЗО, 

який виготовляють з полімерних матеріалів, в основному обмежений, зважаючи 

на можливе перегрівання або переохолодження людини. Загальною вадою, 

недоліком, полімерних матеріалів є їхня незначна тепло- і повітропроникність. 

Водяна пара (волога) скупчується на внутрішньому боці матеріалу, а потім 

конденсується. Утворений конденсат зволожує внутрішній шар одягу, що різко 

знижує його теплозахисні властивості та створює у працівника відчуття 

дискомфорту. 

Параметри зовнішнього середовища в приміщеннях з амоніаком наступні: 

діапазон температур від -37
о
С до 20

о
С, вологість − від 35 до 99%, швидкість 

повітря, що обдуває людину в костюмі, може становити 0,050,3 м/с. Ступінь 

важкості робіт, який враховує рівень енергетичних витрат, а також виділення 

тепла, коливається від легких (менших 150 Вт) до граничних (350700 Вт), які 

можуть існувати під час аварійних ситуацій (НС) [16-18]. Проведення натурних 

випробувань одягу для широкого діапазону зміни факторів впливу вимагає 

значних фінансових затрат і часу. Для отримання характеристик теплообмінних 
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процесів для окремого виду ЗО кількість таких натурних випробувань може 

бути близьким до кількох сотень, тому для оцінювання функціональних 

можливостей одягу при прогнозуванні НС доцільно використовувати 

результати обчислювального експерименту. 

У момент контакту агресивного середовища і зразків спеціальних матеріалів 

з полімерним покриттям, в залежності від їх природи, одночасно відбувається 

цілий перелік контрольованих і не контрольованих фізико-хімічних процесів, 

серед яких найбільш важливими є такі: 

–    адсорбція компонентів агресивного реагенту поверхнею полімерного     

покриття;  

–   дифузія в об’єм  (товщину) полімера агресивного середовища; 

–   дифузія продуктів деструкції до поверхні полімерного зразка матеріалу; 

–   десорбція продуктів деструкції полімеру з його поверхні. 

 На відміну від фізичних, хімічно активні реактиви, що діють на зразки 

матеріалів, викликають незворотні явища, які є основною причиною змін їх 

структурно-морфологічних показників (жорсткість, розривальне навантаження, 

зсідання тощо). 

Проаналізуємо умови експлуатації засобів індивідуального захисту 

рятувальників на основні характеристики амоніаку та видів небезпеки при 

виконанні завдань за призначенням.  

Амоніак – безкольоровий газ з різким запахом, легший за повітря, 

розчиняється у воді. Перевозиться у розрідженому стані під тиском. При виході 

в атмосферу переходить в газоподібний стан. Пари утворюють з повітрям 

вибухонебезпечну суміш, а в порожніх ємкостях виникають вибухонебезпечні 

суміші. Горить при наявності постійного джерела вогню.  

Проведений аналіз травматизму працівників оперативно-рятувальних 

підрозділів ДСНС України за період 2004-2014 роки (табл. 1.1) вказує, що існує 

фактор ураження рятувальників від дії небезпечних та шкідливих чинників 

отруйних речовин. Так за вказаний період отримало травми 58 осіб з них 6 з 

летальними наслідками. 
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Таблиця 1.1 – Основні фактори травмування рятувальників при ліквідації 

НС та гасінні пожеж [19] 

 

Забезпечення безпечного виконання завдань за призначенням, являється 

актуальним і на теперішній час, оскільки під час проведення аварійно-

рятувальних робіт на захисний одяг діють небезпечні фактори (низька 

температура, підвищена вологість та агресивне середовище). 

Таким чином, узагальнивши проведений аналіз, визначено основні 

небезпечні фактори при ліквідації НС з викидом (виливом) амоніаку (рис. 1.1). 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Небезпечні фактори при ліквідації НС з викидом (виливом) 

амоніаку 

1.2 Характеристика небезпечних та шкідливих виробничих чинників та їх 

вплив на захисні властивості спеціального одягу рятувальників  

 

До захисного одягу рятувальників, враховуючи специфіку експлуатації при 

ліквідації НС, висувають відповідні вимоги. Ці вимоги умовно стосуються  

Рік 

Фактори 

Обвалення 

будівельних 

конструкцій, 

падіння 

предметів і 

матеріалів  

Дія 

екстремальних 

температур 

Падіння з 

висоти 

Вибухи ємностей із 

горючими 

 та 

вибухонебезпечними 

речовинами, спалахи 

горючих  

та  легкозаймистих 

речовин 

Ушкодження 

електричним 

струмом 

Дія отруйних 

речовин, газів, 

продуктів 

згоряння 

Інші 

2005 0 % 5 % 35 % 10 % 10 % 15 % 25 % 

2006 13,6 % 9,2 % 22,7 % 13,6 % 4,6 % 22,7 % 13,6 % 

2007 14,3 % 14,3 % 42,8 % 14,3 % 14,3 % 0 % 0 % 

2008 27,6 % 0 % 3,4 % 13,8 % 0 % 41,4 % 13,8 % 

2009 30 % 5 % 25 % 10 % 0 % 5 % 25 % 

2010 19 % 16,4 % 8 % 2,7 % 27 % 13,6 % 13,3 % 

2011 10 % 5 % 15 % 30 % 0 % 15 % 25 % 

2012 14,8 % 3,7 % 18,5 % 7,4 % 7,4 % 26 % 22,2 % 

2013 15,4 % 0 % 38,4 % 23,1 % 0 % 0 % 23,1 % 

2014 18,5 % 3,7 % 14,8 % 0 % 0 % 44,5 % 18,5 % 
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конструктивного виконання ЗО та спецматеріалів які використовуються для 

його виготовлення. 

В залежності від дії небезпечних факторів, які в свою чергу можуть дуже 

швидко змінюватися, а також враховуючи те, що захисний період за який 

повинен забезпечуватись захист також обмежений, якщо захисний одяг вже мав 

попередньою активність температурних факторів та агресивного середовища, 

використовують такі види захисного одягу: захисний одяг ізолювального типу 

(газохімзахисний) [20]. Схема основних елементів конструкції зображена на 

рис. 1.2. 

Газохімзахисний одяг в свою чергу класифікується на три рівні, у 

відповідності до [21].  

 

 

1– обтюратор, ущільнювальна манжета для оглядового скла; 2 – оглядове 

(панорамне)  скло; 3 – вивідний клапан; 4 – лаз, замок-блискавка 

газонепроникна, забезпечує герметичність костюму; 5 – кріплення рукавиць з 

костюмом, герметичне; 6 – рукавиці змінні, газонепроникні; 7 -– кріплення 

чобіт з костюмом, герметичне; 8 – чоботи газонепроникні, змінні; 9 – 

дихальний апарат на стиснутому повітрі розмішений під костюмом. 

Рисунок 1.2 – Схема будови газохімзахисного одягу (ізолювального або 

капсульного типу) 

З метою об’єктивного оцінювання стану забезпеченості рятувальних 

підрозділів, проведено аналіз засобів індивідуального захисту які знаходиться 



19 

 

на оснащенні і придатні для ліквідації НС з наявністю амоніаку. Результати 

аналітичних досліджень (додаток А) узагальнені та наведені на   рис. 1.3. 

 

 

27 % – Загальновійськовий захисний 

костюм 

37 % – ЗЗК «Л-1» 

22 % – ГХЗО закордонного виробництва 

14 % – Інші 
 

Рисунок 1.3 – Стан забезпеченості захисним одягом оперативно-

рятувальних підрозділів  

 

Дослідження проводились в Львівській, Рівненській, Хмельницькій та 

Київській областях. 

Ефективність захисних властивостей та надійність газохімзахисного одягу 

оцінюється його якістю та технічним рівнем, які повинні визначатись як на 

стадії розробки, так і під час його експлуатації. Проаналізовано закордонні та 

вітчизняні нормативні документи [21,22], які визначають вимоги до 

газохімзахисного одягу рятувальника та поділяють ці вимоги на дві основні 

групи: 

-    вимоги до теплофізичних показників; 

-    вимоги до фізико-механічних показників. 

Відповідно до цих вимог вихідними показниками цих груп є наступні 

властивості газохімзахисного одягу рятувальника: 

 вимоги до конструкцій; 

 теплофізичні показники; 

- стійкість до підвищеної температури; 

- стійкість до низьких температур; 

- стійкість до відкритого полум’я; 

- стійкість до проникнення агресивними речовинами; 

 фізико-механічні показники: 
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- розривне навантаження; 

- роздираюче навантаження; 

- міцність швів; 

- усадка після нагрівання; 

- стійкість до багаторазового нагрівання; 

- морозостійкість; 

- водопроникність; 

- стійкість до дії амоніаку; 

 експлуатаційні показники: 

- показник надійності; 

- показник ергономіки; 

- фізіолого-гігієнічні. 

 вимоги до маркування, пакування, транспортування та зберігання. 

Нажаль, вітчизняного нормативного документа, щодо визначення методів 

та способів оцінювання показників якості не існує, що в свою чергу 

призводить до появи на ринку неякісної продукції. 

На даний момент в Україні немає Державних стандартів де було б вказано 

норми за якими необхідно виготовляти захисні костюми, не надається й 

інформація щодо часу захисної дії , яку вони повинні забезпечувати. 

1.3 Аналіз умов експлуатації газохімзахисного одягу рятувальників  

 

До робіт які виконують рятувальники при ліквідації та локалізації 

надзвичайних ситуацій (НС) з викидом або виливом амоніаку можна віднести: 

гасіння пожеж, ліквідацію наслідків вибухів, викидів та розливів отруйної 

речовини, виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт [23].  

Тому, для проведення вищевказаних завдань за призначенням, рятувальник 

повинен бути надійно захищений. А проведений аналіз характеристик засобів 

індивідуального захисту, що застосовуються на даний час в Україні, вказує, що 

основною причиною невідповідності ізолюючих костюмів, відповідно до умов 

праці, є недостатні фізико-механічні властивості спеціальних матеріалів та 
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комплектуючих деталей для їх виготовлення. Ця невідповідність проявляється 

особливо тоді, коли поверхня ізолювального костюму (ІК) піддається впливу 

рідкого та газоподібного амоніаку та понижених температур до -40ºС. 

У відповідності [21] на рис. 1.4. відображено класифікацію ГХЗО за типами.   

На сьогоднішній день в ДСНС України порядок застосування та 

експлуатації засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) регламентується Наказами, 

які несуть рекомендаційний характер [24,25].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Класифікація газохімзахисного одягу 

 

Для ефективного вирішення поставленого завдання було прийняте рішення 

вивчити асортимент матеріалів вітчизняного та закордонного виробництва, що 

застосовуються для одягу спеціального призначення, а також зразків 

закордонних фірм, що мають великий практичний досвід та займаються 

виготовленням ІК,  для захисту від різних агресивних середовищ. Тому для 

досліджень було використано зразки матеріалів фірми «Треллеборг» (Швеція), 

«Дрегер» (Германія), «ІЗК-1» та «ІЗК-2» (Україна). В якості матеріалів 

вітчизняного виробництва були рекомендовані ті, що на даний час 

використовуються для виготовлення виробів спеціального призначення (рис 

1.5).   

 

ГАЗОХІМЗАХИСНИЙ ОДЯГ  

І –ІІ тип 

Легкого та середнього типу 

ІІІ  тип 

Важкого типу 

Можливість застосування на підприємствах 

для захисту працівників 

Придатний для застосування 

рятувальниками ОРС ЦЗ 
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а b c d 

а – ІЗК-1; b – ІЗК-2; с – Trellchem SUPER; d – Vautex SL-S  MSA AUER  

Рисунок 1.5 – Зображення захисного одягу рятувальників які обрані для 

досліджень 

 

Провівши аналіз умов виконання аварійно-рятувальних робіт з урахуванням 

ступенів важкості, визначено перелік робіт які класифікуються на відповідні 

ступені (табл. 1.2).  

  Таблиця 1.2 – Розподіл аварійно-рятувальних робіт   за ступенем важкості 

для рятувальника [24] 

 

Легке Середнє Важке 

Виконання заходів з радіаційного та 

хімічного контролю 

 

Вантажно-розвантажувальні роботи 

за допомогою машин і механізмів 

Монтаж та демонтаж крупних  вузлів 

технологічного обладнання під час 

проведення робіт у ЗІЗ 

Проведення радіаційної і хімічної 

розвідки на техніці 

Проведення радіаційної і хімічної 

розвідки у пішому порядку 

Гасіння пожеж, проведення аварійно 

(пошуково) 

рятувальних та аварійно-

відновлювальних робіт 

Спостереження за радіаційною і 

хімічною обстановкою за допомогою 

приладів 

Приготування   розчинів для              

проведення знезараження 

(спеціальної обробки) 

Установка аварійних накладок 

(бандажів), хомутів, заглушок у 

місцях прориву ємностей і 

трубопроводів 

огляд обладнання Проведення  робіт зі знезараження 

(дегазація, дезактивація, 

демеркуризація тощо) 

Розбирання завалів 

  Перекачування рідин за допомогою 

ручних насосів 

  Піднімання по сходах 

 

 

Оскільки робота в ГХЗО передбачає використання засобів індивідуального 

захисту органів дихання та зору (ЗІЗОД) [22], відповідно найнижчий ступінь 
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важкості при ліквідації НС з витоком (виливом) амоніаку становитиме 

«середній». 

Так рекомендований час виконання завдань за призначенням в засобах 

індивідуального захисту наведений у табл. 1.3. (з використанням ЗІЗОД) та 

рекомендованим часом роботи в табл. 1.4. 

 

Таблиця 1.3 – Гранично-допустимий час перебування особового складу з 

урахуванням режимів навантаження та використання ЗІЗОД [24] 

 

 

 

ЗІЗ 

Гранично допустимий час 

перебування особового складу при 

використанні 

ЗІЗОД, год 

Ступінь фізичного навантаження 

легке середнє важке 

ЗІЗОД 3 1,25 0.66 

ЗІЗОД+ ІЗО 3 1 0,5 
  

Отже, у відповідності з табл. 1.3 та 1.4, час захисту рятувальника при 

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

суперечить аспектам медико-біологічних особливостей організму людини [16]. 

Враховуючи результати аналітичних досліджень, які наведені в п 1. з 

урахуванням «Правил безпеки праці в оперативно-рятувальних підрозділах» 

[26], визначено фактори які впливають на безпечний час експлуатації ГХЗО і є 

вирішальними при визначенні критеріїв оцінки показників якості (рис. 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Фактори визначення безпечного часу експлуатації ГХЗО 
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Таблиця 1.4 – Гранично-допустимий час перебування особового складу з 

урахуванням температурних режимів навколишнього середовища [24] 

 

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 

  

 

Проаналізовано низькотемпературні чинники, які мінімізують термін 

перебування рятувальника, при проведенні аварійно-рятувальних робіт в 

умовах надзвичайної ситуації з викидом (виливом) амоніаку в обмеженому 

просторі, що визначається часом захисної дії засобів індивідуального захисту 

органів дихання та зору і становить в межах 20-45 хв [27]. Проаналізовано 

особливості параметрів, які характеризують функціональність ГХЗО, а також 

параметри відповідного базового комплекту засобів індивідуального захисту, 

які відповідають умовам ефективного застосування при аваріях з викидом 

(виливом) амоніаку при досягненні температури комфорту мікроклімату 

( CTком 18 ) підкостюмного простору між рятувальником та засобами 

індивідуального захисту. Даний показник характеризуватимемо як індекс 

морозотривкості ( K

захI ) з визначеними граничними показниками які визначають 

режими роботи і в подальшому мінімізують травмування рятувальників. 
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1.4 Аналіз сучасних методів та засобів для оцінювання показників якості 

газохімзахисного одягу  

 

 Пакет спеціальних матеріалів захисного одягу для захисту від хімічно-

небезпечних речовин, запобігає попаданню агресивного середовища до тіла 

рятувальника. 

Визначення рівнів експлуатаційних властивостей та дослідження показників 

якості пакету матеріалів є першим і найважливішим етапом лабораторних 

досліджень, які проводяться для оцінювання ГХЗО. Ця категорія випробувань 

передбачає дослідження, починаючи від матеріалу верху і закінчуючи 

повномасштабним полігонним випробуванням. Аналізом методів визначення 

показників якості встановлено етапи їх оцінювання, які відображені на рис. 1.7.      

Першим і обов’язковим етапом створення захисного одягу рятувальника від 

небезпечних хімічних речовин є лабораторні дослідження, а 3-й та 4-й етап в 

Україні не є обов’язковим [29]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Етапи визначення показників якості ГХЗО рятувальника [28] 

 

Внаслідок великої кількості існуючих засобів індивідуального захисту, 

детально розглянути, проаналізувати та визначити найбільш придатні для 

використання в умовах пожеж з наявністю газоподібного амоніаку є досить 

складним завданням. 

Характеристики захисних костюмів хімічного захисту вітчизняного та 

закордонного виробництва наведено в табл. 1.5.   

Методи визначення показників якості ГХЗО 

Лабораторні 

на окремих 

матеріалах 

1-й етап 

Лабораторні 

на пакеті 

матеріалів 

2-й етап 

 

Стендові на 

ГХЗО 

рятувальника 

3-й етап 

 

Полігонні 

із 

залученням 

волонтерів 

4-й етап 
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Таблиця 1.5 – Захисні костюми для  роботи з хімічно-небезпечними 

речовинами (у тому числі амоніак) вітчизняного та закордонного виробництва 

[30-32] 

№

 п/п 

Найменування Призначення 

1 ІЗК-1 

«Рятувальник» 

Костюм захисний, від газоподібного та 

локального обливу рідким амоніаком, хлором, 

мінеральними кислотами будь-яких концентрацій 

та іншими хімічними речовинами. Маса – не 

більше 5,0 кг. 

2 ІЗК-2 

«Рятувальник-2У» 

Костюм захисний полегшений, від дії 

висококонцентрованих газоподібних хлору та 

амоніаку, окисів азоту, мінеральних кислот, а 

також короткочасного впливу рідкого хлору та 

амоніаку (при аварійному виході із зони 

зараження). Маса –до 4,0 кг. 

3 «Трелкем супер 

162-02» 

Костюм захисний для захисту з аварійно-

хімічними небезпечними речовинами в рідкому, 

пароподібному, аерозольному та  газоподібному 

видах. 

4 Vautex SL-S  

MSA AUER 

Костюм захисний від висококонцентрованих 

хімікатів, з  широкою областю застосування. 

Маса – 6,75 кг. 

 

На хімічних підприємствах Європи для проведення робіт по ліквідації та 

локалізації НС пов’язаних з викидом, утворенням та розповсюдженням 

небезпечних хімічних речовин (НХР) в якості спеціального матеріалу для 

виготовлення захисних костюмів використовується поліамідна тканина з одно- 

або двохстороннім полімерним покриттям (полівінілхлоридне, бутилове, 

«вітон» та інші). Костюми вирізняються високою технологією виготовлення, 

наявністю герметичної тасьми-блискавки, надійною герметизацією швів (метод 

вулканізації), естетичністю, що дає їм можливість бути конкурентоздатними.  

Сутність методу полягала в контролюванні зміни таких характеристик 

зразка матеріалу як коефіцієнта паропроникності Пh [мг/м²с], коефіцієнта 

повітропроникності В [дм³/м²с] після його обробки в кріокамері за режимом 

«заморожування - розморожування» [33].  
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Згідно з умовами проведення експерименту, заморожування зразків тривало 

від однієї до восьми годин з інтервалом в одну годину, а їх розморожування 

проводилось впродовж однієї години. Для експерименту були взяті зразки з 

полімерним покриттям (зразок А, зразок Б і тканина  «Шторм»). Контроль за 

зміною коефіцієнта паропроникності, в порівнянні з вихідним значенням 

зразка, проводили відомим гравіметричним методом. 

 А відносно коефіцієнта повітропроникності необхідно було розробляти 

метод та устаткування. Отримані результати підтверджують концепцію про 

необхідність вивчення морозостійкості зразка спеціальних матеріалів з 

полімерним покриттям в статичних умовах з використанням, в даному випадку, 

таких критеріїв оцінки як коефіцієнти повітро- і паропроникності , оскільки їх 

значення залежить від природи полімеру (К), часу експозиції (t) та температури 

(Т), тобто:   

 

Мс= f(K, t, T),                                             (1.1)                                      

 

Для цієї залежності (1.1) природа полімеру К, може бути охарактеризована 

температурою силування Тс і температурою крихкості Ткр. Якщо полімерне 

покриття склоподібне, як наприклад ПВХ, то матеріал рекомендовано 

експлуатувати в температурному інтервалі примусової еластичності, який 

визначається різницею:   

 

εпр= Тс- Ткр                                                    (1.2)     

Якщо у формулу (1.1) підставити значення температурних характеристик 

ПВХ, для якого Тс =81
0 

С, а Ткр= –90
0 

С, то εпр=171
0
 С, тобто вказаний полімер 

краще використовувати в області високих температур, величина яких не 

перевищує 171
0
 С, що і підтверджують результати досліджень [34,35].   

Аналіз  багатьох інформаційний джерел, пов’язаних з  питанням рівня 

захисту спеціального одягу, показує, що такі поняття як витривалість та 

довговічність матеріалів були застосовані металознавцями, пізніше 
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полімерниками, а в середні  минулого століття, традиційно використовувалися  

матеріалознавцями.  

Вказані показники повинні утворювати комплекс характеристик 

конкретного матеріалу, з урахуванням результатів напівциклових, одно- та 

багатоциклових досліджень у процесі таких деформацій, як наприклад, 

розтягування або інших по відношенню до дії небезпечних факторів. Тому 

зносостійкість елементарного зразка чи виробу повинна характеризуватися не 

числовим значенням, а коефіцієнтом зносостійкості, враховуючи умови 

експлуатації і  фізико-механічні та хімічно небезпечні фактори, а також час їх 

впливу. 

Якщо сказане прийняти за основу, то стає очевидним, що зносостійкість є 

не що інше, як потенційна здатність спеціального матеріалу забезпечити 

техніко-експлуатаційні і захисні властивості захисного одягу рятувальників 

залежно від тривалості дії небезпечних факторів. При цьому необхідно 

зазначити також, що зносостійкість спеціальних матеріалів бажано вивчати в 

динаміці, з врахуванням деформацій різного типу (розтягу, згину тощо), їх 

класу (напівциклові, одно - та багатоциклові), груп (одно та багатоосні), а 

також підкласу (розривальні та нерозривальні). Таким чином, якщо 

«витривалість» замінити на «зносостійкість» (і не тільки термінологічно) а 

«межу зносостійкості» виключити, то довговічність елементарного зразка - це є 

час його руйнування при заданих умовах і напруженнях, але в статистичних 

умовах. Тобто вказана характеристика, особливо при проведенні нашого 

експерименту, повністю  відповідає  класу «напівциклових» і розривальних 

(підклас), оскільки доповнює властивості зразків матеріалів за їх хемостійкістю. 

Так, вивчаючи вплив агресивних середовищ на фізико-хімічні властивості 

спеціальних матеріалів для ГХЗО, було зауважено їх деформацію і зміну 

величини механічних в порівнянні з вихідними, або суттєвих змін не 

відбувається, не дивлячись на фактичне руйнування зразка.  

Таким чином, питання, що пов'язані з обґрунтованим вибором методик для 

оцінки морозостійкості спеціальних  текстильних матеріалів з обов'язковим 
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врахуванням діючих і можливих небезпечних факторів надзвичайно важливі і 

можуть бути вирішенні з допомогою дефектної і молекулярно-кінетичної теорії 

міцності, тобто довговічністю, яка характеризується напруженням (про це було 

сказано раніше) і часом, необхідним для їх руйнування, починаючи від моменту 

прикладання зусилля. Якщо довговічність матеріалу сприймати в класичному її 

трактуванні, то це очевидно не є багатоциклова характеристика деформації 

розтягування.  

Відомо, що міцність зразка, наприклад, матеріалу, - це здатність 

витримувати прикладене зусилля не руйнуючись, хоча на практиці, це є 

величина навантаження, що його зруйнувала [36]. Тому зусилля (критичне за 

абсолютним значенням), або навантаження, яке миттєво зруйнувало смужку 

матеріалу заданої ширини (це як правило 50 мм), називають розривальним 

зусиллям чи розривальним навантаженням. Якщо зразок додатково 

контролюється і по товщині, то показник, що його визначає (розривальне 

зусилля, або розривальне навантаження, які припадають на одиницю площі 

поперечного перерізу зразка), характеризується розривальним напруженням 

[37]: 

,
p

p

P
G

S
       [Н/м

2
]                                                  (1.3) 

де   Pp - розривальне зусилля навантаження, Н;  

  S - площа поперечного перерізу зразка, м².  

 Окрім цього, на основі достатньої кількості експериментів, було 

встановлено, що зразки матеріалів можуть руйнуватись не тільки тоді, коли 

напруження досягає свого гранично-критичного значення, а й при значно 

менших його величинах. Це означає, що величина опору розриву залежить від 

часу дії прикладеного зусилля, тобто час від моменту прикладання сили в 

статичних умовах, до моменту руйнування зразка і називається довговічністю.  
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Температурно-тимчасова залежність міцності, в основному полімерів, була 

детально вивчена проф. Журковим C.M. з колегами [38], яка може бути 

записана таким виразом: 

                                                            

0

0 ,

U

kTt t e



      [c]                                          (1.4) 

 

де t - час руйнування зразка, тобто його довговічність під дією певного 

напруження в статичних умовах, с;   

 σ - прикладене напруження, МПа; k - постійна Больцмана;  

Τ - абсолютна температура;  

t ο, Uο, γ - константи, які характеризують вид матеріалу. 

Залежність логарифма довговічності від напруження виражається прямою 

лінією, яка описується рівнянням: 

                                               

      ,t Ae                                                      (1.5) 

 

 де  А - постійна величина, яка залежить від природи матеріалу;   

 σ - прикладене напруження, МПа. 

Таким чином, довговічність матеріалу залежить від величини прикладеного 

напруження і вказана залежність lgt = υ(σ) є лінійною. Такий характер 

залежності довговічності від напруження спостерігається в широкому 

температурному інтервалі і чим температура нижча, тим більший тангенс кута 

нахилу і тим більші за значенням А і e для даного матеріалу. 

Якщо взяти до уваги [40], умови вивчення довговічності, а саме постійне 

значення величини напруження і його вплив в статиці, то використовувалось  

обладнання - розривна машина РТ-250. Окрім цього, довговічність матеріалу 

планується вивчати одночасно з проходженням деструктивних процесів під 

впливом високих температур, що дасть змогу обґрунтовано оцінити стійкість 

захисного одягу рятувальника до низькотемпературних факторів. Тому, для 

виконання поставленої задачі, була розроблена класифікація необхідних 
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експериментальних характеристик  властивостей зразків, з метою оцінки їх 

захисних властивостей. Так, наприклад, згідно проведеного аналізу [41,42] 

встановлено що костюм «АКВАРЕКС» (концерн «Треллеборг», Швеція) 

одягається поверх костюму «ТРЕЛКЕМ» та захищає рятувальника від дії 

низьких температур при роботі в особливо складних умовах. Костюм 

ізолюючого типу нового покоління «Трелкем Супер 162-02» призначений для 

особового  складу рятувальних і пожежних частин від контакту з хімічно 

небезпечними речовинами (ХНР). Скафандровий апарат для захисту органів 

дихання одягається під костюм. Повністю герметичний за рахунок 

застосування газонепроникної застібки (замок-блискавка). Костюм концерну 

«Треллеборг», «RINBA 180 GV-F» застосовується при високих концентраціях 

хімічних речовин. Виготовляється з поліаміду, який покритий ззовні вітоном, а 

зсередини, бутил-неопреном. Шви зшиті, герметизовані ззовні та проклеєні з 

середини. Шолом, аппарат для захисту органів дихання одягаються під костюм 

[43].  

Розглянута розробка вказаної методики характеризується визначенням 

показників якості спеціального матеріалу ГХЗО, оскільки обумовлена аналізом 

результатів по ступені функціональної надійності індикаторного комплекту 

(ІК), одержаних безпосередньо в екстремальних умовах. Це означає, що виріб, 

виготовлений із хімічно стійких і непроникних спеціальних матеріалів, 

комплектуючих вузлів і деталей, може бути для визначення негерметичним до 

впливу агресивного середовища. Практика показала, що на ступінь 

герметичності впливають не тільки результати наукових досліджень, пов’язані 

з оцінкою захисних властивостей деталей і технологічних вузлів, але і якість їх 

збірки. Якщо врахувати, що технологічний процес виготовлення ІК не 

автоматизований і не достатньо механізований (через специфіку 

функціонального призначення виробу, що приводить до збільшення долі ручної 

праці), то його перевірка на герметичність повинна бути обов’язковою. Крім 

того, на стадії проведення науково-дослідної роботи по створенні ІК, такий 

етап як дослідне носіння відсутній по причині того, що аварійна ситуація на 
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хімічному підприємстві носить випадковий характер і в часі, і по масштабах, а 

її моделювання є високо вартісним міроприємством з непередбачуваним 

наслідками. Тому дослідження готового виробу, з метою вивчення його 

герметичності, уточнення та коректування конструкції та інше, проводиться в 

три етапи з якого, відповідно, виключається власне науково-дослідними 

роботами [44].  

 Перший етап, який по своїй значимості та в підтвердження прийнятої 

концепції дослідника, правильності вибору існуючих, або розробці нових 

методологічних основ, для вивчення захисних властивостей спеціальних 

матеріалів, можна назвати, основовизначальним, проводиться на базі 

організації-розробника ІК і відноситься до лабораторних досліджень. Для 

проведення лабораторних досліджень застосовується, в основному, 

герметичний бокс, обладнаний належним чином (наявність холодної та гарячої 

води, душируюча установка, вентиляція, загальний та спеціальний злив та 

інше).  

На етапі лабораторних досліджень розробники ГХЗО (конструктори, 

технологи, спеціалісти що створюють комплектуючі деталі) визначаються з 

недоліками та коректують свої програми для подальшої роботи.  

Другий етап досліджень готового ГХЗО – стендовий – більш складний та 

відповідальний. Він може проводитися як на базі організації-розробника, так і 

на базі замовника. Складність та відповідальність цього процесу 

обумовлюється застосуванням конкретного агресивного середовища для 

захисту від якого розробляється ГХЗО. Тому при проведенні цих досліджень 

необхідно розробити програму екологічного захисту та безпеки дослідників.  

Сутність стендових досліджень зводиться до контролю підкостюмного 

повітряного простору на предмет виявлення небезпечного агресивного 

середовища в заданому виробом об’ємі на протязі визначеного часу.  Якщо за 

цей час речовини не виявлено, або її кількість менша ніж гранично-допустима 

концентрація в підкостюмному повітряному просторі, то виріб допускається до 

наступного етапу досліджень.  
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Наступним, кінцевим і відповідальним етапом досліджень є  полігонний 

(або польовий), оскільки проводиться за допомогою добровольців-

випробувальників. 

Сутність цього методу раніше полягала у тому, що виріб одягався на 

людину, яка заходила у заражену зону. Через визначений час дослідник 

покидав зону, і з його слів спеціальна комісія робила висновок про придатність 

ГХЗО. Якщо ж виріб, на думку дослідника є (або у майбутньому може бути) 

негерметичним, то він не одержував сертифікат на виробництво.  

Таким чином очевидно, що на всіх трьох етапах дослідження готового 

виробу, завдяки контролю тільки підкостюмного повітряного простору, який 

дорівнює, в середньому, 220 дм
3
, неможливо оцінити захисні властивості 

окремо ЗІЗ рук та ніг,  технологічні вузли та комплектуючі їх деталі, місця їх 

кріплення, а також герметизацію ІК в цілому.  

Аналогічний висновок можна зробити і про практику проведення польових 

досліджень, особливо про форму прийняття комісією кінцевого рішення тільки 

зі слів та самопочуття дослідника, що є суб’єктивним на недостатньо 

обґрунтованим.  

Для підвищення надійності контролю герметичності ІК на всіх етапах його 

випробування, а також для локального визначення розгерметизації виробу і 

встановлення причини, автор даної роботи спільно зі співробітниками 

лабораторії захисного одягу запропонували новий методологічний підхід до 

вирішення проблеми. Сутність його полягає в тому, що при лабораторних та 

стендових дослідженнях на манекен, а при полігонних дослідженнях – на 

волонтера, одягається індикаторний бавовняний костюм, рукавиці, шкарпетки 

та шолом, поверх яких одягається піддослідний ГХЗО. Крім того, при 

проведенні лабораторних та стендових досліджень до нижньої та верхньої 

області виробу, по схемі яка раніше застосовувалась, підключається необхідна 

апаратура для проведення постійного контролю підкостюмного простору. 

Манекен розміщують у спеціальну камеру (або бокс), де його обробляють 

модельною речовиною (у випадку лабораторних досліджень) або конкретним 
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агресивним середовищем, наприклад, рідким амоніаком (хлором), у випадку 

стендових досліджень, а волонтер заходить у небезпечну зону.  

З плином заданого часу контакту з модельним чи агресивним середовищем 

ГХЗО знімають та проводять візуальний огляд індикаторного комплекту одягу, 

відмічаючи по зафарбованих (або висвітлених) місцях локальні ділянки 

негерметичності виробу.    

Таким чином, за результатами аналізу [45] повітря підкостюмного простору, 

а також індикаторного комплекту, дослідник  може зробити обґрунтовані 

висновки про ступінь герметичності не тільки виробу в цілому, але і деталей 

його складових.  

Обробка бавовняного комплекту для надання йому індикаторних 

властивостей по відношенню до амоніаку (хлору) може бути проведена 

розчином, що містить наступні співвідношення компонентів, мас.% [46-47]:   

Крохмаль                           0,5-1,0.  

Йодистий калій               5,0-9,0. 

Гліцерин                            15,0-20,0.  

Калій фосфорнокислий  однозамінний        0,05-0,15.   

Натрій фосфорнокислий двозамінний             0,05-0,15.  

Вода               решта.  

Крім вказаної рецептури, був розроблений і інший склад індикаторного 

розчину за допомогою якого можна виявити локальне проникнення 

газоподібного і рідкого хлору в процесі дослідження ГХЗО. Для підвищення 

надійності контролю виробу, в якості волого утримуючого компоненту 

застосовується кальцій хлористий, а індикаторний розчин містить наступні 

компоненти при їх співвідношенні, мас.% [46-47]:  

Калій йодистий             2,5-5,0.  

Кальцій хлористий           10,0-20,0.  

Вода                                   решта.  
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Герметичність ІК до впливу газоподібного та рідкого аміаку також 

проводиться в три етапи (лабораторний, стендовий, полігонний) з 

застосуванням індикаторної білизни.  

Індикаторний склад для визначення аміаку, що містить власне індикатор, 

наповнювач, регулятор РФ і воду, який відрізняється тим, що з метою 

підвищення точності при проведенні дослідження, в якості індикатора він  

містить сульфат міді, в якості наповнювача –хлорид магнію, в якості регулятора 

рН –карбонат калію, при наступному співвідношенні компонентів, мас. % [48]:  

Сульфат міді                    6,0-17,0.  

Хлорид магнію                22,0-45,0.  

Карбонат калію               0,025-0,15.  

Вода                                  решта.  

Раніше було вказано, що лабораторні та стендові дослідження ГХЗО 

необхідно проводити або в герметичних боксах, або в спеціальних герметичних 

камерах. Але оскільки при проведенні стендових досліджень, на відміну від 

лабораторних, застосовується конкретна речовина, що збільшує ступінь 

небезпеки (а як наслідок і відповідальності), то апаратура яка застосовується та 

обладнання повинні мати підвищену надійність, двійну або трійну дублюючі 

системи, а також відповідати спеціальним вимогам (додаток Б).  

Герметична камера «Аміак-1» [49], виготовлена та змонтована на базі ПО 

«Азот» (м. Сєверодонецьк, Луганська область) складається з каркасу 1, 

дослідної камери 2 з герметичною кришкою 3 і решітчастою площадкою 4, 

манекена 5 з індикаторним комплектом і ГХЗО 6, розпилювача 7, з’єднаного 

роз’ємами 8 з трубопроводами 9 для подачі агресивного середовища, інертного 

газу та нейтралізуючого розчину, оснащені запірними вентилями 10, ємкості 11 

з нейтралізуючим розчином 12, насосу 13, розпилювача 14, відвідного 

трубопроводу 15, штуцерів 16, мікро компресора 17, індикатора 18 та 

вимірювача часу 19 (рис. 1.8).   
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Рисунок 1.8 – Герметична камера «Аміак-1» 

 

Однак є і деякі особливості герметичної камери, сутність яких зводиться до 

того, що перед та після дослідження камеру та внутрішній об’єм костюму 

продувають інертним газом: у першому випадку для одержання «нульового 

фону» по повітрі для налаштування контролюючих пристроїв, а в другому – для 

видалення агресивного середовища із зони дослідження. Крім того, 

безперервний вплив агресивного середовища на ГХЗО на протязі даного часу 

забезпечує постійний контакт виробу одночасно з газовою та рідкою фазою, 

наприклад, амоніаку, так як при нормальних атмосферних умовах він швидко 

випаровується, що забезпечує проведення досліджень в умовах, максимально 

наближених до аварійних.  

Виведення з камери 2 залишку агресивного середовища одночасно з 

обробкою ГХЗО  забезпечує підтримання тиску  парів постійними та рівним 
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атмосферному, так як інтенсивне випаровування хлору або аміаку в закритому 

об’ємі викликає різке його збільшення, що може привести до примусового їх 

проникнення у під костюмний простір.  

Обробка ГХЗО  після дослідження дегазуючим розчином необхідна для 

видалення агресивного середовища, сорбованою поверхнею матеріалу, з метою 

попередження «хибного» спрацювання індикаторної оболонки при герметизації 

костюму після закінчення досліду.  

Таким чином, спосіб дозволяє контролювати якість виготовлення не тільки 

ІК в цілому, але і вивчити вплив технології з’єднання комплектуючих деталей, 

вузлів, швів, герметизуючих матеріалів на його захисні властивості не тільки по 

відношенню до рідкого і газоподібного амоніаку, але і до інших агресивних 

середовищ.  

Запропоновані методи та пристрої по визначенню герметичності ІК до 

впливу агресивних середовищ проводяться в статичних умовах. Однак, 

практика виготовлення, а особливо оцінка готових виробів показала, що деякі 

ситуації, пов’язані з небезпекою речовини в першу чергу, потребують 

підвищених вимог до степені надійності ГХЗО  . Ці вимоги замовника і 

обумовлюють підвищення вимог до проведення досліджень, починаючи від 

стадії наукових розробок і до визначення герметичності готового виробу. 

Однією з таких робіт є вивчення степені герметичності ГХЗО  в динамічних 

умовах в процесі безперервного впливу рідкого амоніаку. Мета даного 

дослідження –визначити стійкість до згинання ГХЗО  і всіх його деталей при 

низьких температурах, що утворюються в процесі випаровування агресивного 

середовища з одночасним його хімічним впливом.  

Вказані дослідження можна провести за допомогою спеціальної камери 

«Універсал-М» [49]. Камера містить каркас 1 і власне дослідну камеру 2 з 

герметичною кришкою 3 і решітчастою площадкою 4, шаблон у вигляді 

манекена 5 з індикаторним комплектом і ГХЗО 6, рухомі 7 і нерухомі 8 опори 

для фіксації манекена з костюмом, розпилювач 9, з’єднаний роз'ємами 10 з 

трубопроводами 11 для подачі агресивного середовища, азоту та дегазуючого 
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розчину, оснащеним вентилями 12, ємкість 13 з нейтралізуючим розчином 14, 

насос 15, розпилювач 16 нейтралізуючого розчину, відвідний трубопровід 17, 

штуцери 18, мікрокомпресор 19, індикаторний засіб 20 та вимірювач часу 21 

(рис. 1.9).  

 

 

Рисунок 1.9 – Герметична камера «Універсал-М» 

 

Спосіб визначення герметичності ГХЗО в динамічних умовах здійснюється 

наступним чином.  

Манекен 5 з нанесеною на нього індикаторною оболонкою та ізолюючим 

костюмом 6 розміщують у дослідній камері 2, закріплюють його фіксаторами в 

області стоп та плечового поясу на рухомих опорах 7, по лінії талії разом із 

зап’ястями рук –на нерухомій опорі 8 і під’єднують до штуцерів 18. камеру 2 

закривають герметичною кришкою 3 і до розпилювача 9 за допомогою роз’ємів 

10 під’єднують трубопроводи 11. в ємкості 13 за допомогою насосу 15 

включають циркуляцію нейтралізуючого розчину 14 через розпилювач 16. За 

допомогою сервоприводу та блоку управління (не показані) здійснюють 

зближення опор 7 з нерухомою опорою 8, для чого приводять у зворотньо- 
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поступальний рух рухомі опори 7, встановивши на блоку управління задану 

відстань між опорами 7 і 8 і частоту їх зближення.  

По одному із трубопроводів 11 через розпилювач 9 подають рідкий амоніак, 

одночасно з цим включають вимірювач часу 21 і мікро компресор 19.  

Рідкий амоніак  після обробки ГХЗО поступає по відвідному трубопроводі 

17 в ємкість 13 для нейтралізації розчином 14. 

У випадку негерметичності ГХЗО індикаторний засіб 20 змінює колір, в 

результаті чого вимірювач часу 21 зупиняється, фіксуючи час захисної 

здатності виробів в динамічних умовах дослідження.  

1.5 Мета та постановка задач досліджень   

Таким чином, проведені аналітичні дослідження надали можливість 

систематизувати діючі методи оцінювання показників якості матеріалів для 

газохімзахисного одягу рятувальника до дії небезпечних температурних 

факторів та встановити такі основні недоліки, що потребують удосконалення 

[62]: 

– діючі методи випробувань були розроблені з урахуванням колишніх 

застарілих на сьогодні вимог нормативних документів, що на той час 

відповідали реальним навколишнім умовам використання ГХЗО під час 

виконання завдань за призначенням з виливом (викидом) амоніаку, але зараз у 

зв’язку із зношеннм застарілого обладнання та терористичними актами, які 

внаслідок призводять до винекнання НС з джерелами низьких температур та, 

що значно ускладнює роботу рятувальника. Тому розглянуті методи 

випробувань потребують перегляду на предмет підтвердження або 

встановлення безпечного часу експлуатації з урахуванням медико-біологічних 

аспектів людини; 

– не повною мірою застосовуються технічні засоби, які використовуються 

під час проведення випробувань, зокрема приймачі теплового потоку, якими 

контролюється досягнення граничних показників при проведенні випробувань, 

а існуючі характеризуються малим класом точності, діапазоном вимірювань та 

великою похибкою вимірювань; 
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– під час проведення випробувань використовується невелика кількість або 

зовсім не використовуються контактні термоперетворювачі, які призначені для 

контролю температури в декількох точка дослідних зразків і не надають 

інформації щодо температурних режимів підкостюмного простору; 

– неможливість визначення поведінки спеціального матеріалу при 

безпосередній дії низьких температур до -40ºС; 

– існуючі технічні засоби для реалізації методів оцінювання показників 

якості матеріалів (пакетів) не відповідають сучасним інноваційним технологіям 

оскільки оцінювання захисних характеристик проводить оператор візуально, 

що не усуває врахування помилок людського фактора; 

– теоретичні дослідження процесів, які описують процес 

тепломасопередачі у пакеті ГХЗО, не наближені до реальних оперативних умов 

та не враховують медико-біологічні особливості організму людини. 

Метою дисертаційної робота є визначення впливу низьких температур (до –

40°С) на час захисної дії газохімзахисного одягу рятувальників як підґрунтя 

удосконалення методу визначення ефективності пакету спеціальних матеріалів, 

придатного для його експлуатації. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі задачі: 

 розробити теоретично-методичні дослідження низькотемпературних 

чинників, які виникають при аваріях з викидом (виливом) амоніаку в 

обмеженому просторі, як основи для визначення захисних показників якості 

пакета спеціальних матеріалів газохімзахисного одягу рятувальників; 

 розробити метод, технічне та програмне забезпечення для визначення 

морозотривкості пакета спеціальних матеріалів газохімзахисного одягу 

рятувальників; 

 провести експериментальні дослідження з визначення залежності 

температурних режимів підкостюмного простору (18°С)  газохімзахисного 

одягу до умов їх експлуатації при дії низьких температур (до –40 
0
С) в 

обмеженому просторі для обґрунтування безпечного часу експлуатації 

газохімзахисного одягу рятувальника ізолювального типу. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЗАХИСНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЕЦІАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗОЛЮВАЛЬНИХ 

КОСТЮМІВ 

 

На основі проведеного аналізу по вивченню умов праці рятувальників 

[51,54] при виконанні аварійно-рятувальних робіт на об’єктах з пониженою до  

–40ºС температурою та газоподібним аміаком, встановлено, що проблема 

пов’язана з їх надійним,  з точки зору захисту, спеціальним одягом, існує. 

Діяльність рятувальників пов’язана з великим фізичним навантаженням. Під 

час виконання завдань за призначенням особовий склад пожежно-рятувальних 

підрозділів виконує його в різних умовах, у різних температурних режимах, у 

насиченому водяною парою і загазованому середовищі.  

Методичною та теоретичною основою досліджень є положення класичної 

теплофізики та наукові роботи у напрямку визначення безпечного часу 

експлуатації ГХЗО з урахуванням показників якості спеціальних матеріалів.   

 

2.1 Характеристика фізичної моделі і процесів теплопередачі крізь матеріали  

 

Захисний одяг (комплект) створює навколо тіла людини мікроклімат, який 

залежить від кількох факторів: теплового стану людини, який обумовлено 

рівнем енерговитрат та індивідуальними властивостями; параметрів 

мікроклімату – температури, вологості, тиску, швидкості зміни повітря; 

властивостей одягу – конструкції, фізико-механічних і гігієнічних 

характеристик матеріалу; умов застосування – пакета матеріалів і одягу [60]. У 

процесі виникнення надзвичайної ситуації (НС) слід враховувати можливі 

зміни шкідливих і небезпечних факторів. Залежно від потенційних умов 

забезпечення необхідного рівня захисту приймають рішення про використання 

того або іншого виду ЗО. Термін перебування в ізолювальному або 
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герметичному ЗО, який виготовляють з полімерних матеріалів, в основному 

обмежений, зважаючи на можливе перегрівання або переохолодження людини 

[60]. Загальною вадою, недоліком полімерних матеріалів є їхня незначна тепло- 

і повітропроникність. Водяна пара (волога) скупчується на внутрішньому боці 

матеріалу, а потім конденсується. Утворений конденсат зволожує внутрішній 

шар одягу, що різко знижує його теплозахисні властивості та створює у 

працівника відчуття дискомфорту [60]. 

Обмін теплом між тілом людини та навколишнім середовищем – поняття 

комплексне. Воно здійснюється за рахунок теплопровідності, конвекції, 

теплового випромінювання, а також потовиділенням та його випаровуванням 

(рис.2.1). Процес потовиділення є складовою частиною процесу обміну 

речовин.  

 

: 

1 – тіло людини; 2 – тепло утворене в тілі людини; 3 – шкіра людини; 4 – піт у 

скрапленому стані; 5 – підкостюмний простір; 6 – газохімзахисний одяг;  

7 – низька температура; 8 – конвекція; 9 – випромінювання; 10 – випаровування 

поту; 11 – повітря після видиху 

Рисунок 2.1 – Схематичне зображення обміну теплом між тілом людини та 

навколишнім середовищем 
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Обмін речовин в організмі людини вимагає участі специфічних 

каталізаторів, які називаються ензимами. Активність ензимів в значній мірі 

залежить від температури тканин. Якщо температура перевищить діапазон 

(5ºC), тоді ензими перестають правильно функціонувати, приводячи до змін в 

метаболізмі. З цієї причини температура тіла людини, так звана рівновага між 

кількістю тепла, яка утворюється та виділяється в навколишнє середовище 

повинна бути сталою.  

У вологих середовищах (зокрема в підкостюмному просторі ізолювального 

типу) окрім того що виділяється піт, його частина не випаровується, а 

скраплюється, що перешкоджає відведенню тепла [55]. 

Обмеження повітрообміну і відведення тепла від тілі людини в процесі 

роботи приводить до зниження температури в підкостюмному просторі і, як 

наслідок, в середовищі між тілом людини та захисним одягом утворюється 

мікроклімат, температура якого дуже швидко, досягається мінімальних 

поазників ніж у навколишньому середовищі значення. 

В зв’язку з цим, визначення ефективності захисного одягу під час 

виконання завдань за призначенням є одним з пріоритетних завдань. 

 

2.2 Обґрунтування теоретичних досліджень процесів тепло переносу у пакеті 

газохімзахисного одягу рятувальника  

 

Вважаємо, що в умовах ліквідації НС з наявністю амоніаку початкове 

теплове навантаження становить – qsс , кВт/м
2
 де дія його відбувається 

безпосередньо на верхній матеріал ГХЗО (1) шар пакета (зона ІІ) матеріалів 

спецодягу. Другий шар (2) забезпечує утримання температури. Третій шар (3) 

пакета використовують в основному як підкладку, і він несе порівняно незначне 

теплове навантаження. Четвертий шар (4) демпфує залишкове теплове 

навантаження. 
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На рис. 2.2 подана схема взаємодії температурних потоків крізь пакет 

захисного одягу. Пакет містить 4 шари [56]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Зона І – моделювання тепла (ІЧ - випромінювання, конвекційне тепло);   

Зона ІІ – пакет захисного одягу товщиною δ; Зона ІІІ – повітряний прошарок  

підкостюмного простору; Зона ІV – тіло людини; А-В  зовнішня поверхня 

пакета спецодягу; С-D внутрішня поверхня пакета; F-G поверхня тіла людини; 

В-D товщина пакета; Q – щільність теплового потоку і з зовнішньої поверхні 

пакета, з внутрішньої поверхні пакета, з поверхні тіла, Вт/м
2
; Т1,Т2,Т3,Т4 – 

температура поверхні теплового блоку, зовнішньої поверхні пакета, 

внутрішньої поверхні пакета, поверхні тіла) 

Рисунок 2.2 – Схема пакета захисного одягу (зона ІІ), товщиною , і 

повітряний прошарок (зона ІІІ) між пакетом і тілом рятувальника 

Вважаємо, що вісь x перпендикулярна до поверхонь пакета і розглядаємо 

одновимірну задачу теплопровідності, яка характеризує проходження теплоти 

через 4 шари загальною товщиною . Зважаючи на ізоляційну здатність ГХЗО 

приймаємо, що середовище повітря (проміжок) між пакетом і тілом людини 

виступає як пастка для атомів деяких газів. Це означає, що частинки речовини 

(атоми, молекули) в цей проміжок із зовнішнього середовища через пакет 

виходять, але не входять до нього. Ця ситуація приводить до зростання тиску в 
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повітряному проміжку між тілом людини і захисним одягом. Проходження 

молекул речовини (газу) через пакет матеріалів можна описати дифузійними 

співвідношеннями [56]. 

Дію низькотемпературного зовнішнього середовища на шари спецодягу 

(пакету) охарактеризуємо чотирма стадіями: 

– поглинання теплоти зовнішнім при поверхневим чи міжфазним шаром і 

наступна передача енергії всередину матеріалу кожного з чотирьох шарів; 

– охолодженням матеріалу кожного з чотирьох шарів без руйнування; 

– режим стаціонарної теплопровідності або зміна агрегатного стану 

(випаровування, сублімація або термодеструкція, і кожен з цих процесів може 

приводити до появи чи перерозподілу механічних напружень і до повного чи 

часткового руйнування шару); 

– охолодження (релаксація) матеріалу після зняття зовнішнього 

теплового (низькотемпературного) 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 пакету, які входять в 

краєві та граничні умови. 

Друга стадія має режим упорядкованого нагрівання від організму людини і, 

зокрема характеризуючи 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 [57]: 

 

css TtCT  )exp(   (охолодження),                         (2.1) 

 

де Тс– температура навколишнього середовища, К;  

 t – час, с; 
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s – позитивне число, яке не є залежним від координати та часу (у праці 

[57]s називають темпом нагрівання, але в даній праці ssC
t

T





 , тому 

темпом охолодження вважаємо вираз ssC  ); Сs – довільна константа, яку 

можна обчислити з використанням початкових умов. 

Аналогічне до (2.1) співвідношення запишемо для нагрівання із внутрішніх 

прошарків: 

 

cnn TtCT  )exp(  (нагрівання),                             (2.2) 

 

Тут Сn – константа, яку можна обчислити з використанням початкових 

умов. Оскільки nnC
t

T





, то темпом нагрівання вважаємо вираз nnC  . 

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 [62]. 

Останню (четверту) стадію характеризує нерівномірна зміна температури 

шару за законом, який аналогічний до відповідного ходу подій в другій стадії. 

Всі типи теплових дій на матеріали спецодягу (шари пакета) можна 

поділити на наступні [57]: 

– дії, при яких матеріали шарів пакета без руйнування послідовно проходять 

всі чотири стадії (одноциклова дія); 

– дії, при яких відбувається часткове або повне руйнування матеріалів 

(напівциклова дія); 

– багаторазові дії, які не приводять до руйнування матеріалу (багатоциклова 

дія). В результаті низькотемпературної дій, температурне поле пакета і 

середовища між тілом людини і пакетом може нелінійно змінюватись в часі. 
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2.3 Аналіз існуючих співвідношень дослідження процесів, що описують 

тепломасоперенос крізь комплект пакета спеціальних матеріалів захисного 

одягу рятувальників  

 

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 умовами (при досягненні 

х4=18ºС) в Декартовій системі координат [60,61]: 

 























x

T

xt

T
c  ,                                                      (2.3) 

 




























x

T
D

x

m
D

xt

m
T

cc
,                                               (2.4) 

 

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 дифузії, м
2
/с;   

DT – коефіцієнт дифузії, який характеризує зміну дифузійного потоку між 

дифузією та теплопровідністю. 

При формулюванні співвідношення (2.3) вважаємо, що потік дифундуючої 

речовини на перерозподіл поля температур в пакеті практично не впливає [62]. 

Процеси мають нелінійний характер із змінним значенням коефіцієнта 

теплопровідності, які залежать від температури ( = (Т)). Обчислювальний 
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експеримент і експериментальні дослідження дозволяють 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).    (2.5) 

 

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 x5 ; 0 tz) [62,63]. Контур по часу – об’єднання прямих t = 0 і t= z. 

Введемо в області x t прямокутну рівномірну сітку з кроками h і  :  

 

xk=kh; k = 0, 1, 2, … , h>0; ti= , i=0, 1, 2, ..., N.                (2.6) 

 

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.2.3) [62,63]. 

Для функції 
i

kT уведемо операції, які є аналогом диференціювання та 

інтегрування. Аналогом перших похідних по часу t і координаті x є різниці: 
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Рисунок 2.3 – Двошаровий шаблон для обчислень значень 
i

kT  

 

У співвідношеннях (2.7) 
)()(   , 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 (2.25) введемо позначення 
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Похідні другого порядку з урахуванням залежності коефіцієнта 

теплопровідності (2.5) від температури подамо у вигляді: 
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Запишемо різницевий аналог другої похідної від температури по координаті 

x [62,63]: 
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Підставляючи (2.6)–(2.9) в рівняння теплопровідності (2.3), отримаємо 

вираз (з нелінійними складовими типу 
2
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), з допомогою якого 

знаходимо значення температури у першій області пакета – 0xx1. Аналогічно 

для масопереносу (2.4) з урахуванням, що коефіцієнти дифузії D і DT  вважаємо 

постійними величинами. 

В інших областях пакета та для проміжку між пакетом і тілом рятувальника 

застосовуємо методику знаходження розв’язку задач теплопереносу аналогічно 

з використанням співвідношень (2.3), (2.4), (2.6)–(2.9) за умови, що фізичні 

характеристики матеріалів шарів пакета , D і DT – постійні величини. Тобто 

задачу дифузії (2.4) 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.2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема шарів пакета захисного одягу (зона ІІ), товщиною  

 

Ця умова полягає в заданні густини теплового потоку для кожної точки 

зовнішньої поверхні тіла (пакета) як функції часу t, тобто [60]: 

 

qs(t) = f(t),     (x=0).                                               (2.10) 
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Умова 2-го роду (2.10) 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 [761]: 

 

qs(t) = qsc= const.                                                 (2.11) 

 

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;                          (2.12) 

 

область (1): 0xx1,mc10mc1mc11;  

область (2): x1xx2, mc21mc2mc22,mc21 = mc11при x = x1; 

область (3): x2xx3,mc32mc3mc3,mc32 = mc22при x = x2; 

область (4): x3xx4,mc43mc4mc44,mc43 = mc33 – при x = x3; 

область (5): x4xx5,mc45 = mc5 = mc5(t) – при x>x4.                                      (2.13) 

 

У співвідношеннях (2.12), (2.13) 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 (1234). 
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Область (2.5) (x4xx5) чітко не визначена (5 – змінна величина), оскільки 

це область (повітряний прошарок з білизною чи без неї) між тілом людини і 

захисним одягом (пакетом). 

На зовнішніх (x=0, x=x4) та внутрішніх границях пакета (при x1, x2, x3,) 

запишемо граничні та контактні умови – рівності температур Tij = Tj (2.12), 

концентрацій дифундуючих речовин mcij = mcj (2.13) і потоків, які згідно із 

співвідношеннями у працях [73] подамо у вигляді: 
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де і=1,2,3 а x=xі     qp = qpc= const – при x = x5;           (2.14) 

 

x

m
Dtq c

m



 1

1)( ,     
x

m
D

x

m
D ci

i
ci

i







 


1
1 ,   )(4

4 tq
x

m
D m

c 



,   

де і=1,2,3 а x=xі       qm = qmc= 0 – при x = x5.       (2.15) 

 

2.4 Аналіз чинників ризику виникнення аварій на аміачних холодильних 

установках  

Проаналізувавши можливості виникнення небезпечних ситуацій фізичного 

(матеріалознавчого) характеру, можна зробити висновок, що їх основними 

причинами є зношення технологічного обладнання і як наслідок виникнення 

тріщин, ерозійно-корозійна зношеність і втома матеріалів відповідних 

елементів установки (АХУ) [64]. 

Дослідивши взаємовпливи відмов основних елементів установки з позиції 

теорії імовірності, можна оцінити коефіцієнти безпеки рn за «технічною 

надійністю» основних елементів з допомогою співвідношення [60] (відомого в 

теорії ймовірності і математичній статистиці [65-69]): 
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,                                               (2.16) 
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де n – кількість основних компонентів відповідного елемента установки;  

 i – напрацювання на відмову і-го компонента відповідного елемента 

установки;   

 – час роботи установки. 

Основні елементи аміачної холодильної установки за «технічною 

надійністю» можна поділити на 2 групи. Для них виконуються співвідношення 

[70]: 
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Тут безпека виробничих процесів виражається як:   

пари p1, 1 відповідають безпеці трубопроводів;  

 p2, 2 – безпеці компресорної машини;   

p3, 3 – безпеці проміжкової ємності (ПЄ);  

 p4, 4 – безпеці конденсатора (К);   

p5, 5 – безпеці лінійного ресивера;  

p6, 6 – безпеці циркуляційного ресивера;   

p7, 7 – безпеці насоса для перекачування холодильного агента до 

холодильної камери (Н до ХК);  

 p8, 8 – безпеці розподільчого пристрою (РП);  

 p9, 9 – безпеці випаровувача (В);  

 p10, 10 – безпеці фланцевих з'єднань; 
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 p11, 11 – безпеці запірних пристроїв;  

 p12, 12 – безпеці АХУ, пов’язаній із зовнішніми впливами. 

До першої групи елементів входять трубопроводи (p1, 1) . Встановлено, що 

за час експлуатації протягом 10 років зміна їх показників безпеки незначна, це 

говорить про збереження ними високої надійності протягом тривалого часу 

[50]. До другої групи елементів входять такі елементи установки як компресор, 

конденсатор, ресивери, насосне обладнання тощо (p2, 2 – p9, 9) (2.18). 

Встановлено, що значення їх коефіцієнтів безпеки різко зменшується вже в 

перші 3 роки експлуатації. Це надає змогу стверджувати про те, що через більш 

складну конструкцію та вищу інтенсивність зношення, ніж у елементів першої 

групи, протягом відносно короткого проміжку часу їх надійність різко падає 

[64]. Тому, при управлінні безпекою роботи установки необхідно своєчасно з 

визначеною періодичністю планувати та проводити заходи з технічного 

обслуговування відповідних елементів установки, що підвищить їх надійність 

та надасть змогу у подальшій експлуатації [50]. 

При експлуатації холодильних установок існує також небезпека виникнення 

вибуху. Причини різноманітні [71]: утрата механічної міцності холодильного 

обладнання, корозія, локальний перегрів, тріщини, перевищення максимально 

припустимого тиску тощо. 

Для ефективного аналізу небезпеки виникнення аварії в АХУ пропонується 

алгоритм оцінювання ризику [72]. 

Переваги даного алгоритму наступні [72]: 

– величина прийнятного ризику не визначається, а задається; 

– кількість параметрів, що контролюються, є функцією заданої величини 

ризику, що надає змогу підвищити інформованість про стан об’єкта контролю; 

– чітко зазначений діапазон зміни величини ризику виникнення аварії ∆Р 

від кількості та якості параметрів, що контролюються; 

– високий рівень автоматизації алгоритму, що передбачається (тобто 

зменшення загального часу на обробку контрольних точок в результаті 

виконання попередніх двох пунктів). 
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Першим етапом розробки алгоритму оцінювання ризику виникнення аварії є 

проведення аналізу небезпек, характерних для технологічного процесу на 

об’єкті в цілому та для кожного елементу установки, зокрема, можна виділити 7 

основних пунктів [58]. 

1. Визначення можливості прогнозу виникнення НС для типу аварій, що 

розглядаються. 

2. Визначення необхідного діапазону варіювання імовірності для 

забезпечення достатнього рівня безпеки. 

3. Визначення показника довгостроковості прогнозу. 

4. Визначення необхідної кількості параметрів для забезпечення 

ефективності прогнозу, яка закладена в п. 1 – 3.  

5. Визначення фізики (природи) процесу виникнення аварії та її зв'язок з 

параметрами п. 4. 

6. Визначення взаємозв’язків параметрів п. 4.  

7. Визначення та обґрунтування ресурсної затратності для отримання 

заданої якості рівня прогнозу. 

 

2.4.1 Прогнозування ризику виникнення аварій   

 

Cтупінь ризику (міру очікуваної невдачі) можна подати як добуток 

імовірності небажаних наслідків на відповідну величину втрат аналогічно як у 

працях [65,72]: 
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ii
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i ZpRR ,                                                   (2.19) 

 

де R – величина ризику;   

pi – ймовірності небажаних наслідків (2.19), (2.21);  

 Zi – величини збитків (втрат). 
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Для оцінювання ризику також використовують величину 

середньозваженого модуля відхилення    (тут n=12 (2.20)) [65, 72]: 
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Також визначають середньоквадратичне відхилення [66-68]: 
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Якщо взяти до уваги негативні відхилення від параметра Z , то ступінь 

ризику оцінюється показником семіваріації SZ, і його значення визначається з 

допомогою співвідношення [70]: 
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де Iv = {Ivi} – індикатор несприятливих відхилень, якому відповідають: 

0, для сприятливого відхилення (Ivi=0), 

1, для несприятливого відхилення (Ivi=1). 

У відносному вираженні ризик оцінюють з допомогою коефіцієнта варіації 

Z [68, 71]: 
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Виходячи із величини коефіцієнта варіації Z використовують таку шкалу 

для оцінювання рівня ризику та відповідних зон ризику [71,72]:  

0,0 – 0,1 мінімальний ризик; 0,1 – 0,25 малий ризик;  

0,25 – 0,5 допустимий ризик; 0,5 – 0,75 критичний ризик;  
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0,75 – 1,0 катастрофічний ризик. 

Для трубопроводів, час використання яких менший десяти років, 

використовують також коефіцієнт семіваріації [38,39]: 
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Показником оцінювання ризику може бути також коефіцієнт можливих 

збитків, який враховує обсяг збитків по відношенню до суми абсолютних 

значень ймовірних збитків та прибутків [53,58]: 

 

)/( ZPZVZVZ MMMK  .                                    (2.25) 

 

де MZV, MZP – відповідно ймовірні величини сприятливих та несприятливих 

відхилень відносно значень показників V , P при розгляді запланованих рівнів 

втрат Z і прибутків  як це виражено у співвідношенні (2.26) та (2.27). 

Як показує детальний аналіз критичних ситуацій, MZV, MZP – умовні 

математичні сподівання щодо відхилень, тобто [67]: 
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Коефіцієнт ймовірних збитків набуває значень KZ  [0; 1 ], причому KZ = 0, 

якщо відсутні збитки, і KZ = 1, якщо не будуть оправдані ймовірні додаткові 

прибутки. 

Додатково визначають еластичність коефіцієнта ймовірних збитків е щодо 

величини V, яка дає можливість встановити, на скільки відсотків зміниться 
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коефіцієнт ризику, коли запланована величина відповідного показника 

зміниться на 1 % [67]: 
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 .                                                (2.28) 

 

Встановлено, що чим більший за абсолютною величиною коефіцієнт 

еластичності е, тим більший рівень ризику. 

В деяких випадках для асиметричного розподілу певних показників 

ефективності діяльності організацій аналіз критеріїв ризику, сформульованих 

на основі співвідношень (2.19), може бути недостатнім, особливо коли 

відповідні значення параметрів наближаються до границь областей розділу 

(наприклад, коли не цілком ясно, чи організація належить до групи з середнім 

ступенем ризику, чи до групи з високим ступенем ризику) [72]. Тоді для аналізу 

ситуації використовують коефіцієнт Kas асиметрії [67]: 
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Якщо коефіцієнт асиметрії Kas дорівнює нулю, то графік функції густини 

ймовірності випадкової величини буде симетричним відносно її сподіваної 

величини. Максимальне значення коефіцієнта асиметрії показує мінімальний 

ризик, якщо для оцінки вибрано прибуток, і навпаки, найменше значення 

коефіцієнта Kas характеризує мінімальний ризик, якщо для оцінок було обрано 

значення збитків [53]. Оскільки розглядаємо технічний стан АХУ, то замість 

прибутку розглядаємо стан функціонування АХУ, коли ймовірність НС 

практично відсутня. 

Для відносного вираження ризику з урахуванням асиметрії використовують 

коефіцієнт варіації асиметрії [67]: 
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ZKasas /* ,                                               (2.30) 

 

де   )1/(1*  asas KK , якщо   0asK ;   asas KK 1*
, якщо   0asK . 

У випадку оцінювання показників втрат (збитків) кращим вважають варіант 

з більшою величиною коефіцієнта варіації асиметрії. 

Коли аналіз показників ефективності показує, що кілька варіантів 

технічного стану АХУ мають приблизно рівні ймовірні значення, 

середньоквадратичні відхилення, семіквадратичні відхилення і навіть значення 

коефіцієнтів асиметрії, то для порівняння ризикованості станів використовують 

коефіцієнти ексцесу (ex) і варіації ексцесу (ex) [67]: 
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де  )1/(1*  exex  , якщо  0ex  ;  exex  1*
, якщо 0ex . 

 

При розгляді процедури оцінювання показників ефективного 

функціонування АХУ максимальні значення коефіцієнта ексцесу (відповідно 

мінімальні – коефіцієнта варіації ексцесу) свідчать про наближення значень 

показника ефективності до його сподіваного значення, що відповідає 

мінімальному рівню ризику [67-70]. 

Оптимізацію формування якісного рішення щодо безпеки АХУ в умовах 

ризику розглядаємо як варіант задачі прийняття рішень в умовах 

невизначеності (2.26-2.28). 

Для оцінки міри якості прийнятого рішення на кожному етапі підготовки 

визначимо вектори vX  – початкові умови (сукупність вихідних даних) і pY  – 

множина величин, які характеризують прийняте рішення. Якість прийнятого 

рішення описуємо з допомогою функції ризику (втрат) RV( vX , pY ), до якої 

приводить рішення pY  при заданих значеннях vX  [73-75]. Розглянемо 

регресійну модель для етапів удосконалення методики оцінювання ризику, 
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згідно якої за даним значенням величини vX  проводимо оцінювання параметра 

optY , який відповідає оптимальному значенню прийнятого рішення. Для 

можливих значень   i vX  величини optY  втрат використаємо функції Fp( , pY ) 

[73-75]. При відповідних втратах ризик визначаємо як умовне математичне 

сподівання Fp( , pY ), якщо vX , pY  оцінюють на кожному етапі розрахунків 

(2.26-2.28): 

 




vvppvpoptppvopt XdXfYFXYYFMYXY ),(),()),,((),(  .       (2.32) 

 

де ),( vXf   – функція розподілу ймовірностей, яка характеризує якість 

процедури оцінювання;  

 M – символ математичного сподівання. 

Для прогнозування аварійної ситуації в умовах ризику мінімізуємо середній 

квадрат відхилень параметрів стану АХУ при заданому векторі vX . В цьому 

випадку обмежуємось квадратом модуля відхилень 
2||),( optpp YYY   . 

Функцію ризику для оцінювання якості прогнозу аварійної ситуації для 

АХУ визначаємо виразом  

 

 


vvpoptpvoptppvopt XdXYfYYXYYMYXY ),(||),|(|),( 22
,    (2.33) 

 

який мінімізуємо. 

Для оцінки ризиків прогнозу аварійної ситуації запропоновано три підходи: 

оптимізації якості та надійності інформації, оптимізації інформаційної ємності, 

оптимізації діяльності кадрового персоналу в умовах ризику [73-75]. 

Пропонується розглядати ці підходи не окремо, а комплексно, адитивно 

об’єднуючи при цьому ризики зі сторони кожного підходу. В зв’язку з цим 

глобальну задачу оптимізації ризиків прогнозу аварійної ситуації АХУ 

розв’язуємо з урахуванням трьох аспектів: аспект якості та надійності – qn, 
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аспект інформаційної ємності – ic і аспект ризику – ar. В даному випадку в 

інформаційну ємність входить нормативно-технічна документація (стандарти, 

регламенти, інструкції, методичні розробки).  

 

2.5 Моделювання надійності захисного одягу 

 

 

Надійність для системи показників  Si (i=1,2,…11) оцінимо з допомогою 

співвідношення [76]: 
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де Ps(t) – ймовірність безвідмовної роботи об’єкта (ЗО);  

Pі(t) – ймовірність безвідмовної роботи складової частини об’єкта. 

Якщо [77] 
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Тут i – параметр, який характеризує умовну ймовірність того, що елемент 

відмовить (вийде з ладу) в інтервалі (t, t+t) при умові, що він не відмовив 

раніше. Відмова – подія, яка полягає у втраті об'єктом здатності виконувати 

потрібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об'єкта [78]. 

«Відмова» є подія, на відміну від «несправності», що є станом та причиною 

відмови. Несправність характеризується повною чи частковою нездатністю 

об'єкта виконувати потрібні функції [78]. 

Для ЗО, які використовуються в приміщеннях з АХУ, важливі 

конструкційні та виробничі варіанти відмов. Конструкційна відмова – відмова, 

спричинена недосконалістю чи порушенням встановлених правил і (чи), норм 

проектування та конструювання об'єкта [78]. Виробнича відмова – відмова, 
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спричинена невідповідністю виготовлення об'єкта до його проекту чи до норм 

виробничого процесу [78]. 

Надійність – властивість об'єкта (ЗО) зберігати у часі в установлених межах 

значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні 

функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, 

зберігання та транспортування [76,78]. Надійність є комплексною властивістю, 

що залежно від призначення об'єкта і умов його застосування, може містити в 

собі безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та збережуваність чи 

певні поєднання цих властивостей. 

Імовірність безвідмовної роботи Рs(t) та імовірність відмови Rs(t) утворюють 

повну групу подій [80], тому 

 

Рs(t) + Rs(t) = 1.                                             (2.36) 

 

При високих вимогах до надійності об'єкта (високі вимоги необхідні для 

ЗО) задаються припустимим значенням Р(t) = γ (де γ – імовірність безвідмовної 

роботи об'єкта у відсотках) і визначають час роботи об'єкта t = Тγ, що 

відповідає даній регламентованій імовірності безвідмовної роботи [80]. 

Значення Тγ називається «гамма-процентним ресурсом» і за його допомогою 

оцінюють більшу або меншу безвідмовність і безпеку об'єктів. 

Нехай R(t) – імовірність виникнення аварійної ситуації на відрізку часу [0, 

t]. Ця ймовірність повинна задовольняти умову R(Тдп) ≤ Rдп , де Rдп – гранично 

допустиме (нормативне) значення ризику R виникнення аварійної ситуації [80]. 

Використовуємо нормативне значення імовірності безвідмовної, тобто 

безпечної, роботи Рдп, яке для ЗО повинно бути близьке до одиниці  

(Рдп = 1–, де <<1).  

Функція ризику на відрізку часу [0, t] визначається із (2.36): 

 

R(t)=1 – P(t).                                             (2.37) 
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Інтенсивність ризику аварійної ситуації (питомий ризик) визначається 

аналогічно до інтенсивності відмов [80]: 
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Середній ризик аварії при t=T: 
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Для однакових технічних об'єктів (наприклад, для трьох костюмів m=3) 

функція безпеки [80] буде подана у вигляді: 
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за умови mRs(t) << 1. 

Аналогічно для питомого ризику 

 

)()(     ),()( TrmTrtrmtr srsrmssm  .                             (2.41) 

 

Моделювання надійності захисного одягу з використанням функції 

готовності. 

Функція готовності ЗО чи іншого об’єкту визначається ймовірністю того, 

що в довільний момент часу система (зокрема, ЗО) готова до дії. 

Функція готовності  F(t) відображає ймовірність того, що в довільний 

момент часу t (0t T) система готова до виконання своїх функціональних дій 

[81]. F(t) визначається сумою ймовірностей відповідних дій. 

Коефіцієнт готовності – ймовірність того, що об'єкт виявиться 

працездатним у довільний момент часу, крім запланованих періодів, протягом 

яких використання об'єкта за призначенням не передбачено [78]. 
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Ймовірність того, що на певному інтервалі закінчиться останнє, n-е 

відновлення і ЗО зможе ефективно виконувати свої функції протягом 

наступного проміжку часу (t–τ), визначається  співвідношенням [81]: 

 

  dtPqP kls )()(                                         (2.42) 

 

де )(klq  – густина розподілу часу до появи l-го відновлення (відповідний 

час визначається сумою 
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Просумувавши вираз (2.24) по всіх l , отримаємо: 
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n

кпкп q  – параметр потоку відновлень [81]. 

Інтегруючи вираз (2.43) за часом τ від 0 до t, знаходимо ймовірність  Pze  

наступного періоду (періоду збереження ефективності ЗО) [81]: 
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Періоду збереження ефективності ЗО відповідає коефіцієнт збереження 

ефективності – значення показника ефективності використання об'єкта за 

призначенням за певну тривалість експлуатації до номінального значення цього 

показника, розрахованого за умови, що відмови об'єкта протягом того ж 

періоду не виникають [63 ]. 

З урахуванням (2.34) функцію готовності Г(t) захисного одягу можна подати 

так [80]: 
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Границя функції готовності ЗО Г(t) для t  матиме значення: 
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Тут 0T  і TB  – постійні величини, які визначаються за процедурою 

усереднення функції P(t);  

 kГ – граничне значення (для t ). 

Значення Г(t) при t  прямує до певного значення kГ, яке можна назвати 

коефіцієнтом готовності всього ЗО. Коефіцієнт kГ залежить від ймовірності 

того, що ЗО буде в працездатному стані в процесі діагностування в довільний 

момент часу, окрім періодів, коли заплановано, що ЗО не використовується. 

Коефіцієнт готовності kГ наближено можна пов’язати з частиною загального 

часу, протягом якого захисний одяг функціонує ефективно. 

Задача оптимального управління, яка дозволяє удосконалити 

функціональні властивості ЗО, ставиться як задача визначення умов 

допустимого управління з квадратичним критерієм якості, що мінімізує 

функцію втрат F(u) [82]: 
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для процесу, який описується такою системою рівнянь зміни станів: 
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)()()( tyDtxCty  ,                                             (2.48) 

 

де x(t), u(t), y(t) – вектори стану, управління і спостереження для захисного 

одягу (залежні від набору параметрів Si), розмірності яких [nn], [pn], [n]; 

 А, В, С, D – матриці постійних коефіцієнтів з розмірностями [nn], [pn], 

[n]; M, N – симетричні вагові коефіцієнти, які можуть змінюватися в часі;  

 t0, tk – фіксовані моменти часу, які відповідають початку і кінцю інтервалу; 

 х0 – початкове значення вектора стану; n – кількість компонентів вектора 

стану;  

р – кількість керуючих змінних;  

  –кількість параметрів, які контролюються в процесі діагностування ЗО; 

 txcr ,  tucr  – критичні значення відповідних функцій стану й управління, що 

характеризують втрати (інформації, робочого часу, матеріальних ресурсів). 

Ще на стадії формування цільової функції, з використанням якої 

контролюємо процес діагностування ЗО, закладається можливість отримання 

результатів у певній формі, зручній для подальшої практичної реалізації 

(розрахунків і оптимізації). Реально можливі два підходи до форми 

оптимальних розв'язків для керуючих змінних [83]: 

– у вигляді рекомендацій для подальшої реалізації в автоматизованій 

системі управління; 

– доведення результатів розрахунку до узагальнень законів управління (з 

подальшою реалізацією в системах автоматичного управління). 

Аналогічно до функції готовності визначають функцію оперативної 

готовності ЗО ),( ttF . Функція ),( ttF  пов’язана з імовірністю того, що 

ЗО буде не тільки придатний до використання в момент часу t, але й протягом 

заданого інтервалу часу ),( tt  за співвідношенням [82]: 
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де  – оперативний час. 

Застосування функції ),( ttF  як показника надійності характерно для 

функціонування ЗО на відповідних етапах. Таким етапам відповідають певні 

режими роботи в умовах надзвичайних ситуацій. Границею функції ),( ttF  

при t  є коефіцієнт оперативної готовності kor: 
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де kp – постійний множник, який можна визначити за умовою 0)( xtx  . 

Оптимізація ЗО в урахуванням надзвичайної ситуації належить дo класу 

задач прийняття рішень в умовах невизначеності [84]. 

Введемо міру якості прийнятого рішення в умовах невизначеності. Для 

цього використаємо вектор x(t) – сукупність інформативних величин, які 

характеризують вихідні дані (початкові умови); вектор z(t) – сукупність 

величин, які характеризують прийняте (кінцеве) рішення [84]. Якість 

прийнятого рішення щодо удосконалення ЗО описуємо з допомогою 

інтегральної функції втрат F(u) = F(u(z,x)) = F(z,x), до якої приводить розв’язок 

z при заданих значеннях x. F(z,x) як і R(t) називають функцією ризику [85]. 

Обмежуємось розглядом регресійного співвідношення, згідно з яким за 

даним значенням величини x проводиться оцінки величини Y (параметра 

моделі, який характеризує зміни функціоналу оцінювання якості ЗО [82]. 

параметру Y відповідають елементи y = {yi} (yi  Y)). Для можливих значень y i 

z величини Y та її оцінки Yg втрати оцінюємо диференціальною функцією втрат 

fd (y,z) [82] (fd (y,z) = F’(u(z,x)) = F’(z,x)). 

При заданій функції втрат ризик F(z,x) визначається як умовне математичне 

сподівання функції втрат при даних значеннях x, z [82]: 
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 dxxyfzyxzYMxzF ),(),()),,((),(  .                     (2.51) 

 

де f(y,x) – функція розподілу вектора x (встановлюється експертним 

методом); M() – формальний запис математичного сподівання. 

Для прогнозування функціонування ЗО в умовах ризику (НС) мінімізуємо 

середній квадрат відхилень набору параметрів стану для заданого вектору x. 

Якість процедури прогнозування характеризується квадратом модуля відхилень 

[82]: (y, z) = |z–Y|
2
. 

З урахуванням виразу (y, z) = |z–Y|
2
 функцію ризику ),( xzF  (2.51) 

визначаємо наступним чином: 

 

  dxxyfYzxYzMxzF ),(||),|(|),( 22
,                 (2.52) 

 

Функцію ризику ),( xzF  (2.52) мінімізуємо. 

Співвідношення (2.34)-(2.52) складають основу моделі, яка характеризує 

якість та надійність ЗО (модель якості та надійності ЗО (МЯНЗО)). 

Процес удосконалення ЗО проводимо з урахуванням оптимізації якості та 

надійності ЗО (модель МЯНЗО), а також модель тривалості роботи працівника 

в ЗО (МТРПвЗО). Моделі МЯНЗО відповідає аспект якості та надійності (qr) 

(quality and reliability), моделі МТРПвЗО аспект тривалості роботи (dw) 

(duration of work). 

Відповідно до аспектів (qr, dw) визначаємо функції корисності Wqr, Wdw 

аналогічно як у праці [86]. Зокрема, Wqr = F0 – F(z,x), де F0 – постійний 

параметр, який відповідає початковим умовам (F0 > F(z,x)).  

Інтегральну корисність z з урахуванням функції ),( ttF  подамо у 

вигляді виразу (аналогічно як у праці [86]): 

 

z = Kв1Wqr + Kв2Wdw   (Kв1 + Kв2 = 1),                     (2.53) 
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де Kв1, Kв2 – коефіцієнти вагомості, які визначають експертним методом. 

Для інтегральної корисності  z  та інтегральної функції втрат  

F(u) = F(z,x) запишемо критеріальні співвідношення, яке відповідають 

умовам максимізації та мінімізації відповідно: 

 

z  max;  F(z,x)  min.                                          (2.54) 

 

Функція компромісу  буде мати вигляд: 

 

  .),(1  optzxFz                                   (2.55) 

 

 

Тут , (1–) – коефіцієнти вагомості, які встановлюються експертним 

методом. 

В першому наближенні можна прийняти   =0,5, 1–=0,5 і тоді 

співвідношення (2.55) набуває спрщеного вигляду: 

 

.),(5,05,0  optzxFz                                 (2.56) 

 

Задача (2.55) належить до експерно-критеріальних задач. Для її реалізації 

використаємо підхід (алгоритм) на основі ідентифікації правила розв’язування  

у вигляді функції корисності (підхід ПРІФК), що дозволяє підвищити 

ефективність роботи експертів шляхом переходу у деяких випадках від 

розв’язку слабоструктурованої задачі прийняття рішень (ЗПР) до розв’язку 

задачі оптимізації [87]. 

В основі запропонованого підходу ПРІФК (прийняття рішень на основі 

ідентифікації функції корисності) до ідентифікації функції корисності (ФК) 

лежать принципи навчання по прецедентах [87]. На початку навчання, коли 

досвід системи ще замалий, експерти використовують для розв’язку задачі один 

із методів багатокритеріального прийняття рішень, реалізованих у компоненті 

прийняття рішень, що найбільш застосований для конкретного типу ЗПР. 



70 

 

Множина альтернатив та інформація про переваги надходять на вхід 

навчального компонента, де за результатами рішення відбувається часткове 

визначення функції корисності на відповідних наборах аргументів [87]. 

Для кожної нової ЗПР процедура передбачає аналіз ступеня і локалізації 

визначеності ФК. По досягненні деякого граничного значення обсягу досвіду 

рівень локальної визначеності ФК стає достатнім для того, щоб на відповідному 

етапі прийняття рішень програма могла робити припущення щодо переваг ОПР 

і видавати рекомендації відносно розв’язку ЗПР [87]. 

За результатми аналізу ступеня визначеності експертам також може бути 

запропоновано розв’язати спрощену ЗПР, що дозволить отримати необхідне 

прирощення інформації про вигляд ФК [87]. 

Результатом роботи реалізованого алгоритму з прийняття рішень є 

рекомендації щодо розв’язку, які він надає експертам [87]. При цьому експерти 

мають можливість відкинути запропоновані рекомендації і здійснити повний 

розв’язок задачі. Зрозуміло, що ідентифікація ФК за цією схемою можлива 

також і на базі існуючої бази даних з історією розв’язання ЗПР одного типу. 

На будь-якому етапі ідентифікації ФК процедура алгоритму може бути 

переведена у режим активного навчання, коли ідентифікація ФК здійснюється в 

ході розв’язання експертами типових ЗПР, або проведена перевірка отриманої 

ФК шляхом розв’язку експертами серії ЗПР з альтернативами з визначеної 

області ФК [87]. Формування тестової вибірки також відбувається з 

урахуванням інформативності тестових ЗПР, але в сенсі можливості перевірки 

певних гіпотез про апроксимовану структуру переваг. Такий режим також 

дозволяє виявити протиріччя у перевагах експертів в контексті попереднього 

досвіду. 

Запропонована структура підходу прийняття рішень на базі ідентифікації 

ФК забезпечує гнучкість та пристосованість процесу ідентифікації ФК до 

конкретної організації роботи експертів та, завдяки поєднанню технологій 

багатокритеріального прийняття рішень, дослідження даних та активного 
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навчання по прецедентах, дозволяє здійснити ідентифікацію функції корисності 

у широкому спектрі випадків [87]. 

Основною особливістю задачі ідентифікації є множинність ФК. Будь-яка 

ФК однозначно визначає структуру відповідного відношення переваги, але 

структура відношення переваги неоднозначно визначає ФК. Тому, по-перше, 

для ідентифікації універсальної ФК з прецедентів може бути використана лише 

порядкова інформація про переваги, визначена співвідношеннями числових 

оцінок, та, по-друге, задача ідентифікації полягає не просто у визначенні ФК, а 

в пошуку ФК оптимальної складності [87]. 

Ідентифікація ФК у загальному вигляді є винятково трудомісткою 

проблемою й вимагає альтернативних методів рішення [87]. У реальних задачах 

прийняття рішень прагнуть використовувати ФК простого виду і аналізувати 

діяльність експертів з допомогою коефіцієнта конкордації [88]. 

При обробці результатів експертних оцінок за відносною важливістю 

факторів (зокрема, при визначенні рейтингу варіантів ризику та значень 

відповідних параметрів) такі статистичні параметри як середнє значення, 

дисперсію і коефіцієнт варіації обчислюються для кожного елемента моделей 

(МЯНЗО і МТРПвЗО). Крім того, обчислюють коефіцієнт конкордації, який 

показує ступінь погодженості думок експертів за важливістю кожного з 

оцінюваних об’єктів, і коефіцієнти парної рангової кореляції, що визначають 

ступінь погодженості думок експертів [88]. 

Для цього розробляють процедуру ранжування оцінок важливості, даних 

експертами. Кожна оцінка, дана j-тим експертом, виражається числом 

натурального ряду так, що одиниці привласнюється максимальна оцінка, а nv – 

мінімальна. Якщо всі оцінки різні, то відповідні числа натурального ряду 

1,2,…,nv є рангами оцінок j-того експерта.  

Сума рангів, призначених j-тим експертом об’єктові k (k =1,2,…,nob; nob – 

число досліджуваних об'єктів), визначається з допомогою співвідношення [88]: 
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де 
ki

sgr  – ранг оцінки, яку встановив і-й експерт для k-того об’єкту (фактору). 

Середнє значення суми рангів оцінок ризику за всіма об’єктами (факторами) 

експертизи визначається за допомогою формули: 
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Відхилення суми рангів, встановленого для k-го об’єкту (фактора), від 

середнього значення суми рангів cтановить : 
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rg SS  ,                                               (2.59) 

 

Тоді коефіцієнт конкордації Кендалла W, обчислений за сукупністю всіх nob 

об’єктів (факторів), визначають з допомогою виразу [88]: 
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Де 
ki

sgr  – розрахунковий середній ранг оцінки ризику. 

Аналогічна формула [2.60], подана в дещо простішому вигляді: 
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де nf  – число факторів;  
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 r – фактичне (реальне) значення середньоквадратичного відхилення; 

max

2

max D  – дисперсія підсумкових (впорядкованих) оцінок експертів за 

умови, що думки експертів збігаються;  

Zk – сумарна оцінка, встановлена всіма експертами для k-го фактора. 

Коефіцієнт конкордації W змінюється в межах від 0 до 1. W = 1 – означає 

повну погодженість думок експертів, W = 0 відповідає повній непогодженості. 

Невелике значення цього коефіцієнта може бути отримане як при відсутності 

спільності думок, так і завдяки протилежним думкам між підгрупами експертів, 

хоча всередині підгрупи погодженість може бути достатньо високою [88]. 

Для визначення ступеня погодженості думок експертів використовують 

також коефіцієнт парної рангової кореляції [89]: 
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де i

n

s

si ttT
t


1

3
– розраховується при наявності однакових рангів; nt – 

кількість груп рівних рангів; ti – кількість рівних рангів у групі експертів; 

|| 1 k

sg

k

sgk rr  – різниця (за модулем) величин рангів оцінок s–го напрямку, 

призначеним ―k-тим‖ та ―k+1‖ експертами. 

Коефіцієнт парної рангової кореляції 1. ii  може приймати значення від +1 

до -1. Значення 11. ii  відповідає повній погодженості думок двох експертів, 

11. ii  свідчить, що їхні думки цілком протилежні. 

Кількісно ступінь погодженості думок експертів можна визначити з 

допомогою коефіцієнта згоди Еzg, що є різновидом коефіцієнта множинної 

кореляції. Коефіцієнт згоди обчислюється за формулою [89]: 
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де ne – число експертів; 
kor

isr  – коефіцієнт кореляції оцінок i-го та s-го 

експертів. 

Після обчислення коефіцієнта згоди Еzg він перевіряється на значущість, 

тобто перевіряється гіпотеза про випадковість одержання даного конкретного 

значення Еzg* за процедурою статистичної перевірки гіпотез [89]. Цю гіпотезу 

можна інтерпретувати або як незалежність оцінок експертів, або як 

випадковість протиставлення експертами своїх оцінок. 

Значення коефіцієнта згоди Еzg і результат його перевірки на значущість 

використовуються для аналізу вірогідності групових оцінок при невеликому (ne 

< 15) числі експертів [89]. При великій кількості експертів коефіцієнт згоди як 

правило зменшується, і в той же час він виявляється вагомим, тому що при 

їхньому великому числі з більшою ймовірністю знайдеться декілька експертів, 

думки яких збігатимуться, а це може привести до неприйняття гіпотези про 

незалежність їхніх думок. Тому при великому числі експертів для оцінки 

вірогідності оцінок ступеня ризику, поряд з погодженістю, варто 

використовувати поняття стійкості групової оцінки. 

Стійкість групових оцінок ступеня ризику визначається як незалежність 

групових оцінок від складу експертної групи, тобто групова оцінка ризику 

об'єкта k стійка, якщо вона не змінюється при виключенні деякого числа 

експертів із експертної групи [89]. 

У випадках, коли групові оцінки ризику виявилися недостатніми (тобто 

коефіцієнт згоди Еzg виявився незначним, або групові оцінки нестабільними), 

доцільно виділити з експертів деяку групу, оцінки ризику яких близькі, і 

групові оцінки в рамках групи будуть достовірними [89]. У деяких випадках 

вдається виділити не одну таку групу, а декілька, у кожній з яких оцінки 

експертів достатньо близькі. Звичайно, це трапляється при проведенні 

експертиз зі складного питання, на результат досліджень якого існує декілька 

варіантів. Тоді кожна сформована група експертів відображає один погляд, 

відмінний від інших. 
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Відомо, що задача групування експертів відноситься до комбінаторних 

задач, тому розробити оптимальний алгоритм групування досить складно. На 

практиці використовують послідовні алгоритми. Згідно з таким алгоритмом 

знаходиться пара експертів, думки яких найбільш близькі (для цього 

використовується матриця кореляцій 
kor

isr  ―експерт i – експерт s‖) [89]. Потім із 

експертів, що залишилися, виділяється експерт, думка якого ближче усього до 

групи з двох експертів. На кожному наступному кроці обчислюється коефіцієнт 

згоди Еzg сформованої групи експертів і перевіряється його значущість. 

Збільшення групи проводиться доти, поки після приєднання до неї нового 

експерта групові оцінки ризику залишаються достовірні за коефіцієнтом згоди. 

Після формування однієї групи і аналізу її діяльності варто повторити 

процедуру з експертами, що залишилися, щоб спробувати сформувати з них ще 

одну групу. 

З урахуванням розглянутих особливостей прийняття рішень на базі ФК і з 

метою забезпечення належної якості процесу прийняття рішень до методу 

ідентифікації функції корисності висуваються наступні вимоги [87]: 

1) в ході навчання необхідно ідентифікувати ФК максимально простого 

вигляду; 

2) метод ідентифікації має бути пристосований до навчання на основі 

прецедентів, що містять якісну, нечітку, неповну інформацію; 

3) результуюча модель має враховувати тільки істотні фактори в 

мінімальній кількості; 

4) у процесі ідентифікації мають бути усунені можливі протиріччя у вхідних 

даних; 

5) метод ідентифікації повинен мінімізувати тривалість процедури 

навчання; 

6) повинна існувати можливість керування процесом навчання за 

допомогою інтуїтивно зрозумілих критеріїв. 

Висунутим вимогам задовольняє підхід самоорганізації, що дозволяє 

здійснити ідентифікацію функції корисності довільного вигляду оптимальної 
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складності при мінімальному обсязі й слабкій структурованості апріорної 

інформації [87]. 

Таким чином, запропоновано структуру підходу ПРІФК, що дозволяє 

здійснити ідентифікацію функції корисності у широкому спектрі випадків [87]. 

Як показують результати аналізу НС для приміщень, в яких знаходяться 

АХУ, важливою умовою є вивчення захисних властивостей ЗО і прогнозування 

умов перебування працівників в ЗО, коли виникнення НС реалізовано. При 

цьому розрахунок показників надійності одягу і екстремальних умов 

перебування працівника в ЗО в умовах НС повинен бути орієнтований на 

реальні проміжки часу, які не перевищують нормативних значень. Відповідні 

вимоги можуть бути реалізовані тільки за наявності адекватних математичних 

моделей, які розроблено в даній праці, з їх подальшою реалізацією у вигляді 

алгоритмів і програм. 

 

2.6 Розрахунок багатошарової стінки патеру захисного одягу рятувальників  

 

Отже, поняття характеристичної функції напіввідкритого інтервалу  1, KK xx , 

де х – товщина вузла, м (рис. 2.5). 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема розподілу інтервалу у визначеному вузлі 

 

Для граничного вузла 1 різницевої сітки рівняння має вигляд: 
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де  – коефіцієнт теплопровідності у визначеному вузлі, Вт/м·К; 

 

 








khK

khK

K

xxякщо

xxякщо

,x,0

,x,1
 . 

 

Введемо вектор 
 

  TTT
T

T
T 1

1
,








 , де через 

 1T  позначено  T   (тепловий 

потік). Безпосередньо перевіркою переконуємось, що диференціальне рівняння 

(1) еквівалентне рівносильне системі 1-го порядку: 
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До системи (2.65) слід додати початкову умову: 
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На проміжку  
khK

xx ,  система (2.66) має вигляд: 
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Рішення (2.67) проводимо побудовою системи матриці Коші: 
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2) Інтегральна матриця має вигляд: 
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Отже: 
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Враховуючи систему (2.68), записуємо диференційне рівняння (2.3, 2.4), що 

буде мати вигляд: 

                                       0

0
, yxxBy  . (2.69) 

 

Зауваження:      
131223

,,, xxBxxBxxB   (умова «гармонійності»). На 

основі цієї властивості, коли  
1, 


KK

Xxx , 
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  (2.70) 

 

Легко переконатися, що для  довільної кількості множників для  
KHK

xx , , 
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Тоді, згідно з (2.69) розв’язок задачі (2.66), (2.67) має вигляд: 



79 

 

 

   

.

1

0

10

0

10

1

0

110

0,





































































































































q

K

i i

ixix

K

Kxx
qT

q

T
K

i i

ixix

K

Kxx

q

T
xxBxT




 

(2.72) 

 

Отже, температура  xT
K

 на проміжку  
1

,
KK

xx  така: 
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де Тк(х) – температура у визначеній точці, К; Т
0
 – температура дії, К; q – 

густина теплового потоку, кВт/м
2
; і – коефіцієнт теплопровідності у і-му вузлі, 

Вт/м·К. 

 

Розрахунок температур необхідно здійснювати в кінцевому порядку. В 

підсумку розрахунків отримують числові дані, які характеризують зміну 

температури пакету захисного одягу в кожному матеріалі визначених вузлів. 

Для аналізу процесу поширення теплоти в системі „спецодяг – рятувальник‖ 

використано граничну умову другого роду, яка полягає в заданні густини 

теплового потоку для кожної точки зовнішньої поверхні тіла (пакету) як 

функції часу t. 

Моделювання поширення теплоти в системі «низька температура – 

захисний одяг – людина» розділено на два етапи: на першому описано 

зниження теплоти в багатошаровому пакеті, на другому – поширення теплоти в 

композиційному середовищі між пакетом і тілом людини, яке розділено на дві 

області (область повітря, в якій зростає тиск продифундованого пароподібного 

середовища, і пористе середовище між тілом рятувальника та пакетом), що 

дасть нам можливість більш детальніше, з урахуванням медико-біологічних 

аспектів людини, визначити час захисту рятувальника при експлуатації ГХЗО.  
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ВИСНОВКИ  

1. Запропоновано математичну модель оптимізації якості та надійності 

захисного одягу (МЯНЗО) для персоналу підприємства, що містить аміачну 

холодильну установку (АХУ). 

2. Запропоновано низку параметрів, які характеризують функціональні 

особливості захисного одягу (ЗО), а також параметри відповідного базового 

зразка для ЗО. З їх допомогою можна провести оцінювання якості ЗО в умовах 

надзвичайної ситуації, яка може виникнути в приміщенні з АХУ. 

3. Запропоновано задачу оптимізації захисного одягу для приміщень з АХУ з 

урахуванням двох аспектів: якості та надійності, а також тривалості роботи 

працівника в умовах надзвичайної ситуації. 

4. Введено інтегральний параметр корисності z, що об’єднує в собі 

інформацію про оптимізацію якості та надійності, а також тривалість роботи 

працівника в захисному одязі в умовах надзвичайної ситуації для підприємства, 

що містить аміачну холодильну установку (АХУ). 

5. Означено функцію компромісу і для неї сформульовано критеріальне 

оптимізаційне співвідношення. Функція компромісу враховує інтегральну 

корисність і функцію втрат для захисного одягу персоналу підприємства, що 

містить аміачну холодильну установку (АХУ). 

6. Для реалізації розв’язку оптимізаційної задачі, в якій враховано 

інтегральну корисність і втрати, пов’язані з удосконаленням захисного одягу 

для приміщень з АХУ, запропоновано підхід (алгоритм) з урахуванням 

коефіцієнта конкордації для експертного оцінювання на основі ідентифікації 

правила розв’язування у вигляді функції корисності (підхід ПРІФК), що 

дозволяє підвищити ефективність роботи експертів шляхом переходу від 

розв’язку слабоструктурованої задачі прийняття рішень (ЗПР) до розв’язку 

задачі оптимізації. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ГАЗОХІМЗАХИСНОГО ОДЯГУ РЯТУВАЛЬНИКІВ  

 

Створення методу оцінювання кріозахисних властивостей матеріалів 

(ОКЗВ) передбачає вирішення ряду питань. Ці питання можливо поділити на 

декілька груп. 

Перша група об'єднує теоретичні питання, пов'язані з визначенням фізичної 

сутності процесу, який передбачають вивчати за допомогою методу, що 

розробляють; формулювання робочої гіпотези і створення теорії оцінювання 

кріозахисних властивостей матеріалів. 

Друга група питань безпосередньо пов'язана із створенням технічного 

забезпечення, призначеного для реалізації удосконаленого методу. При цьому 

розробляють структуру приладу, вибирають і розраховують пристрій завдання 

граничних умов і режимів випробування, обґрунтовують засоби вимірювання, 

розробляють конструкцію приладу його вузлів та пілотний зразок. 

Питання методичного забезпечення роботи приладу і проведення 

експерименту умовно виділені в третю групу. При їх вирішенні визначають 

режими проведення експерименту, розробляють порядок роботи на пілотному 

взірці приладу. Для мінімізації помилки оператора розробляють програмне 

забезпечення роботи приладу і обробки результатів оцінювання показників 

якості. 

Вирішення зазначених питань надає можливість створити метод оцінки 

кріозахисних властивостей матеріалів з яких компонується газохімзахисний 

одяг рятувальників при дії певного низькотемпературного фактору. 

Особливість визначення ефективності полягає у можливості досліджень 

компонованого пакета ЗІЗ з урахуванням медико-біологічних особливостей 

організму людини, як це декларовано у задачах. 

Даний розділ присвячений вирішенню усієї групи питань, а саме: 
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теоретичній основі методу, розробці приладу і методичного забезпечення його 

роботи. 

 

3.1 Обґрунтування критеріїв оцінювання ефективності кріозахисних 

властивостей пакету матеріалів 

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 забезпечити достатній 

рівень захисту від дії певного низькотемпературного фактору [70]. 

Якщо провести вимірювання температур на лицевій і виворітній поверхнях 

матеріалу (пакета) можливо отримати графіки залежності температур від часу 

теплової дії (рис.3.1). 

  

Рисунок 3.1 – Схема визначення критеріїв оцінювання кріозахисних 

показників якості матеріалів (пакетів) 

 

На основі аналізу представлених графіків для оцінювання кріозахисних 

властивостей матеріалу (пакета) запропоновано використовувати ряд 
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характеристик. Далі будемо називати їх критеріями оцінки кріозахисних 

властивостей матеріалів. Назва ―критерії‖ надає можливість відрізнити їх від 

класичних теплофізичних характеристик. Пояснимо їх сутність, обґрунтування 

та вибір. 

ДСТУ 3998-2000 [71], та ДСТУ 4366-2009 [28] щодо матеріалів і швейних 

виробів з яких виготовляють захисний одяг для рятувальників (пожежників) дає 

визначення характеристики ―температура руйнування‖. Під цією 

характеристикою стандарт розуміє температуру, за якої настають необоротні 

зміни властивостей матеріалу або виробу. В науковій літературі [79,90,91] цей 

термін щодо волокон, носить назву ―морозотривкість‖ [92]. Для полімерів ця 

характеристика, як правило, є однією з основних, так як 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 [93]. Це не надає можливості правильно 

визначити область застосування нових матеріалів та температуро-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 процес. 

Якщо встановити термін індекс морозотривкості випробувального зразка 

(
K

захI ), то можливо з’ясувати температуру на матеріалу верху t1 (τ), при якій 

відбулось її початкова стадія руйнування. На основі запропонованого методу 

для оцінки морозотривкості матеріалу (пакету) запропоновано використовувати 

ряд наступних характеристик [94]: 

-  зниження температури на виворітній поверхні випробувального зразка 

пакету матеріалів до значення 18ºС (відповідає граничній температурі відносно 

комфортного відчуття людини Тгра);  
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- підвищення температури на поверхні випробувального зразка пакету 

матеріалів спецодягу за наперед визначений термін дії – 60 с (ця 

характеристика (крива Stoll [95]) віднесена до додаткових, але вона дає 

практичну уяву про захисні властивості); 

- захисний індекс морозотривкості відношення  кількості тепла, що 

блоковано матеріалом (пакетом), до кількості тепла, що діє, за наперед 

визначений час, який обчислюють за формулою: 

 

 
max

0

зах

граK

зах

TT
I




 ,                                                 (3.1) 

 

де 
K

захI  –  індекс морозотривкості; Т
0
 – температура дії, ºС; Тгра – 

гранична температурі відносно комфортного відчуття людини, ºС; max

зах  – 

безпечний час перебування рятувальника в умовах дії низьких температур, с. 

При урахуванні різниць температур 58ºС, індекс морозотривкості повинен 

становити в межах 1,3≤ K

захI ≤2,9. 

Якщо повести апроксимацію залежності t1 (τ) і t2 (τ), то можливо аналітично 

розрахувати критерії рівнянь 
K

захI .  

Запропонований метод надає можливість перевірити теоретичні 

дослідження (п. 2.5) та розробити технічне забезпечення для реалізації 

визначення температурних показників якості, що характеризують ефективність 

застосування газохімзахисного одягу рятувальника в умовах низьких 

температур.   

 

3.2 Концептуальні засади розробки технічних засобів для оцінювання 

показників якості матеріалів 

3.2.1 Розробка структури приладу 

 

Розробка структури приладу для оцінювання кріозахисних показників 
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(властивостей) матеріалів (ОКЗВ) виконана у відповідності з рекомендаціями 

щодо узагальненої структурної схеми теплофізичних приладів [96]. Згідно з 

цими рекомендаціями технічне забезпечення має вміщувати тепловий та 

електровимірювальний блоки (рис.3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Структурна блок-схема приладу ОКЗВ-КД2 для оцінки  

морозотривкості пакету захисного одягу 

 

У відповідності запропонованої схеми яка зображена на рис 3.2 [97,98]: I 

герметична  кріокамера, яка містить: 1.1–радіатор; 1.2– перетворювачі 

температури;    1.3 – випробувальний зразок пакету засобів індивідуального 

захисту;   

II електровимірювальний  блок складається з: 2.1 системи зовнішнього 

сканування виворотної поверхні випробувального зразка;     2.2 -пристрою 

приймання та обробки результатів;  2.3 –пристрою синхронізації і запису 

інформації; 2.4 – ПК. 

Тепловий блок призначений для створення фізичної моделі взаємодії 

низькотемпературного фактору на випробувальний зразок засобів 

індивідуального захисту матеріалів. До його складу у загальному випадку 

входять: пристрій завдання граничних умов, пристрій закріплення 
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випробувального зразка та пристрій закріплення перетворювачів температури і 

датчика руйнування. Робота пристрою завдання граничних умов розроблена без 

автоматичного керування ним, оскільки важко одночасно слідкувати за 

роботою пристрою і контролювати процес зміни характеристик, які 

визначають. Для цього нами запропоновано використовувати пристрій 

зовнішнього сканування виворотної поверхні [99]. Тому керування зазначеним 

пристроєм краще здійснювати в автоматичному режимі за допомогою 

пристрою керування режимом досліду і граничних умов [100]. Оскільки при 

збільшенні кількості перетворювачів, сигнали яких необхідно контролювати, із 

використанням паралельного способу виміру сигналів є економічно 

невиправданим. Тому для таких вимірів необхідно застосувати автоматичну 

комутацію каналів сигналів, що вимірюють – пристрій зовнішнього сканування. 

Цей пристрій входить до складу електровимірювального блоку, структура якого 

залежить від способу вимірювання сигналів перетворювачів температури 

(пристрою сканування). Принцип дії приладу сканування полягає у 

перетворенні світлової хвилі від виворотної поверхні випробувального зразка в 

електричну. Спосіб визначення температури декларований патентом на винахід 

[101] та надає можливість визначати час захисту пакету в умовах 

безпосередньої дії низькотемпературних факторів. 

Для забезпечення максимальної універсальності приладу до його складу 

включено програмне забезпечення яке встановлено ПК. Така зміна схеми 

побудови електровимірювального блоку надає можливість: 

- об’єднати реєстратор сигналів та пристрій керування режимом досліду і 

граничних умов; 

- здійснити автоматичне керування пристроєм комутації, робота якого має 

бути узгоджена з роботою пристрою керування режимом досліду і граничних 

умов; 

- автоматично реєструвати та обробляти дані досліду, як в процесі його 

проведення, так і при подальшому використанні; 
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- мінімізувати вплив оператора в об’єктивність оцінювання показників 

якості (як це декларовано задачею досліджень). 

Для забезпечення роботи ПК та інших пристроїв необхідно до складу 

приладу ввести пристрій узгодження з ПК [102]. З урахуванням зазначеного 

електровимірювальний блок має вміщувати: пристрій комутації; 

електровимірювальний пристрій; пристрій узгодження з ПК та ПК.  

Фізично ПК зв’язана з пристроєм прийманні та обробки інформації з ПК 

(2.2) як це зображено на рис 3.2, двонаправленою шиною даних (через 

паралельний порт ПК). ПК відтворює спеціальні керуючі сигнали та контролює 

ті, які надходять від складових приладу за допомогою пристрою синхронізації і 

запису інформації (2.3). Пристрій приймання та обробки інформації (2.2) не має 

прямих з’єднань з ПК, але пристрій зовнішнього сканування (2.1) реєструє дані 

для подальшого аналізування програмним забезпеченням (ПЗ). 

 

3.2.2 Обґрунтування структури теплового блоку 

 

Запропонований метод оцінювання захисних показників якості пакета 

спеціальних матеріалів ЗО рятувальників, призначений для оцінювання 

фізичних показників якості матеріалів (з урахуванням теплозахисного одягу) 

які компонують пакет. Метод побудовано на принципі вирішення різних задач 

теплопровідності. Для реалізації метода необхідно розробити технічні засоби до 

складу яких відноситься блок моделювання низької температури, який створює 

граничні умови випробування до -40ºС.  

В структуру приладу ОКЗВ-КД2 запропоновано використати, для створення 

та передачі низької температури, компресорна аміачно-охолоджуюча система. 

Кількість тепла, що поглинається при проходженні через радіатор 

розраховується відповідно закону Джоуля-Ленца [103]. 

При розміщенні охолоджуючого джерела поблизу випробувального зразка 

відбувається конвекційний теплообмін. Температурний потік направлений на 

матеріал верху, в залежності від досягнення стабільних показників дії 
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температури, де ця відстань становить в діапазоні 0,1….0,15 м. Це надає 

можливість змінювати показники температурної дії для моделювання різних 

умов які наближені до експлуатаційних. Також пріоритетним є те, що відсутня 

механічна дія на дослідний зразок, а також можливість контролювати 

температуру під час випробування.  

При розміщенні перед матеріалом верху пакету на певній відстані 

охолоджувального елементу, в структуру якого входить аміачно-

охолоджувальний компресор, то можливо реалізувати дію складного 

(радіаційно-конвекційного) теплообміну. 

Перевагами застосування такого виду теплообміну між випробувальним 

взірцем та джерелом теплової дії є: можливість моделювання реальних умов 

експлуатації спеціальних матеріалів; відсутність механічної дії на 

досліджуваний взірець (можливе дослідження матеріалів, що легко 

деформуються без зміни їх структурних показників); можливість автоматизації 

регулювання інтенсивності низькотемпературної дії і процесу дослідження з 

використанням ПК. 

При дослідженні властивостей матеріалів взагалі і ефективності зокрема 

важливу роль відіграють розміри досліджуваного зразка. Розміри зразка обрані 

з таким розрахунком, щоб одержати в них температурне поле, близьке до 

одномірного, що надає можливість значно спростити розрахункові формули. 

Одномірність поля в пробі забезпечено за рахунок вибору достатньо великого 

співвідношення розмірів зразка та за рахунок зниження теплообміну на його 

боковій поверхні [104]. 

Для визначення тривкості до дії низьких температур зразка контрольовані 

температури необхідно визначати на всій виворотній поверхні одночасно. Для 

наближення результатів досліджень необхідно врахувати медико біологічні 

особливості людини при експлуатаційних режимах ГХЗО рятувальника, а саме 

температуру підкостюмного простору як це описано в п.1.1. 

Для правильного розташування зразка пакету матеріалів відносно джерела 

теплової дії до складу теплового блоку включено пристрій закріплення зразка, 
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який має корпус та притискувальну рамку з фіксаторами. Конструктивно вузол 

закріплення зразка виконано таким чином, щоб він надав можливість 

досліджувати матеріали та пакети матеріалів товщиною до 15 мм. 

 

 

3.2.3 Розробка блоку зовнішнього сканування пакета газохімзахисного 

одягу рятувальника 

 

Пристрій зовнішнього сканування (ПЗС) повинен мати широкі 

функціональні можливості вимірювальної системи і максимальну 

універсальність. Це можливо здійснити з використанням сучасних 

швидкодіючих вимірювальних приладів [106-108]. Керування ним, реєстрацію 

та подальшу обробку отриманих результатів можливо здійснити за допомогою 

обчислювальної техніки. До електровимірювального блоку приладу згідно 

попередньо розробленої схеми (рис.3.2) входять: пристрій комутації, 

вимірювальний пристрій, пристрій узгодження з ПК та ПЗ. 

Пристрій комутації та пристрій узгодження з ПК конструктивно розміщені в 

одному корпусі, разом з блоком живлення. Це надає можливість зменшити 

похибку та здійснити централізоване живлення гібридних мікросхем, які 

використовують в приладах. Як комутатори застосовані інтегральні мікросхеми 

серії КР590 [104] (їх термо-ЕРС і наводки не перевищують 1...2 мкВ). Для 

передачі та узгодження інших сигналів, які надходять з ПК, вимірювального 

пристрою та датчика руйнування випробувального зразка використані 

інтегральні мікросхеми серії К555. Пристрій комутації здійснює послідовну 

взаємодію перетворювачів температури з вимірювальним пристроєм та 

перерозподіл інформації інших сигналів, які надає вимірювальний пристрій. 

Як вимірювальний використаний стандартний пристрій А5 65-002-02 (клас 

точності ІІ 0,1/0,06, додаток В), який призначений для вимірювання температур 

(в комплекті з термопарами) і перетворення величини, що вимірюється, у 

вихідний чотирьох-розрядний двійково-десятковий код [109]. 
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Щодо роботи ПЗС, то інфрачервоне випромінювання, яке випромінюється 

об’єктом, проходить через об’єктив на термочутливий детектор для отримання 

образу (рис. 3.3).  

 

 

 

 

1 – об’єкт дослідження; 2 – прилад ОКЗВ-КД2; 3 –  тепловий потік; 

4 – вихідний сигнал  

Рисунок 3.3 – Спрощена схема визначення температурних режимів на 

виворотній поверхні випробувального зразка:  

 

Показники, які характеризують потік випромінювання, який опромінює 

приймальний пристрій пристрою зовнішнього сканування (ПЗС) виконано у 

вигляді матриці, яка структурована з урахуванням наступних параметрів [105]: 

- випромінювання від об’єкта (температура об’єкта Tоб)  потужністю ɛτWоб, 

де   – коефіцієнт випромінювання об’єкта,   – коефіцієнт пропускання 

атмосфери; 

- випромінювання від оточуючих об’єктів (температура Тt), відбите від 

об’єкта спостереження потужністю W t )1(  , де  )1(   – це коефіцієнт 

відбивання поверхні об’єкта спостереження, з урахуванням, що коефіцієнт 

випромінювання оточуючих об’єктів тотожний одиниці; 

- випромінювання від оточуючого середовища (температура Т a
), 

потужністю W a)1(  , де )1(  – це коефіцієнт випромінювання атмосфери. 
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- повна потужність випромінювання на вході випробувальної камери яка 

імітує підкостюмний простір: 

 

WWWW atoбc
)1()1(                                     (3.2) 

 

Множимо кожну складову цього виразу на коефіцієнт пропорційності С і та 

записуємо у вигляді:  

UUUU atoбc
)1()1(   ,                      (3.3) 

 

а після перетворень, отримуємо співвідношення для визначеної області 

об’єкта Uоб: 

 

UUUU atoоб 
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Точніший вираз для Uо  і подальшого розрахунку температури виворотної 

поверхні випробувального зразка напишемо наступним чином: 
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де: B,R,F – сталі, які визначаються у процесі метрологічної атестації. 

В чутливих приладах, найчастіше застосовуються квантові матричні 

детектори QWIP (Quantum Well Infrared Photodetector). Їх структуру становлять 

напівпровідниковий шар АlGaAs, а також GaAs.  Такі шари для нормального 

функціонування вимагають глибокого охолодження до 203˚С (~ 70 К), що 

значно ускладнює їхню конструкцію, а відповідно і експлуатацію, але надають 

можливість точного визначення температури в режимі реального часу. У той же 

час, це найбільш чутливі приймачі ІЧ-випромінювання, які переважно 



93 

 

застосовують у наукових дослідженнях.  Роздільна здатність детекторів складає 

20 ±40 мК. Найбільша довжина хвиль в довгохвильовому діапазоні 8 ÷ 9 мкм.   

 

 

 

1 – інфрачервоне випромінювання; 2 – тонкий, нижній шар GaAs;                            

3 – контактні шари GaAs; 4–шари QWIP; 5 – двовимірна сітка 

Рисунок 3.4 – Структура пікселя матриці сканера приладу ОКЗВ-КД2 

Синхронізація роботи теплового та електровимірювального блоків з ПК 

виконує пристрій узгодження, який з’єднаний з ПК через паралельний порт. 

Вибір порту спілкування виконано з точки зору максимальної сумісності 

приладу узгодження практично з будь-якою ПК. Цей порт існує у більшості ПК 

[110,111]. 

Автоматичне управління та контроль за роботою приладу здійснюють за 

допомогою ПК, яка надає можливість реєструвати час захисної дії по всій 

виворотній поверхні випробувального зразка (в залежності від мети досліду). 

Для управління пристроєм комутації та вимірювальним пристроєм ПК повинен 

формувати на виходах паралельного порту імпульси певної послідовності та 

довжини [112, 113].  

 

 

3.3 Розробка програмного забезпечення для математичної моделі процесу 

тепломасопереносу крізь пакет матеріалу  

 

Розробка методу та технічних засобів для визначення ефективних 

теплофізичних характеристик і оцінювання температурних режимів 
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підкостюмного простору пакета спеціальних матеріалів газохімзахисного одягу 

рятувальника неможлива без розробки програмного забезпечення для 

автоматизації процесу визначення та обчислення отриманих результатів, а 

також усунення фактору помилки оператора. 

Розробка ПЗ здійснювалась з урахуванням оптимальних режимів 

проведення експерименту. До його складу входять: програма сканування, 

допоміжні, тестові та обробляючі підпрограми (рис. 3.6) 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Схема програмного забезпечення 

Структура ПЗ надає можливість змінювати або доповняти окремі складові, 

зберігаючи інші незмінні [114]. Для підвищення гнучкості ПЗ приладу всі 

програми, які входять до його складу, розроблені такими, що можуть 

виконуватись незалежно одна від одної. 

Отже для оцінювання температурних режимів підкостюмного простору 

необхідно визначити показники якості за відповідними критеріями. Алгоритм 

визначення показників якості пакета ГХЗО зображений на рис. 3.7.  

Дані, отримані ПК, реєструються на диску в табличному файлі для 

подальшого використання. На завершення роботи програми, ПК виконує 

спеціальні операції з переведенням їх у графічний інтерфейс. 
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Рисунок 3.7 – Алгоритм визначення теплозахисних характеристик 

матеріалів (пакета) 

 

Програма визначення критеріїв оцінки захисних властивостей матеріалів 

(пакетів) ГХЗО вміщує дві піктограми, які призначені для опрацювання 

чисельних результатів в регулярній або стаціонарній стадії експерименту (рис. 

3.8) [115].  

За програмою розрахунку теплофізичних показників якості, ПК виконує 

аналіз матриці даних, визначаючи початок і кінець стадії експерименту 

виконуючи їх опрацювання. Наділі ПК послідовно обраховує усі числові 

показники. 

 



96 

 

 

Рисунок 3.8 – Схема визначення критеріїв оцінки захисних показників 

якості матеріалів (пакета) 

 

Відповідно алгоритму, керування програмою є не складне, але водночас 

ефективне. Робоче вікно комп’ютерної програми зображене на (рис. 3.9). 

Ієрархічно-модульний спосіб організації надає можливість змінювати або 

доповнювати окремі складові ПЗ. Керування блоками, реєстрацією та обробку 

даних ПК виконується за схемою теплової дії. Опрацювання даних 

здійснюється обробляючими програмами, які надають можливість здійснити: 

накладати графіки, обробку даних досліду, будувати двовимірну залежність, 

виконувати апроксимацію результатів досліду. 
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Рисунок 3.9 –Робоче вікно програми Form.1 

 

 

3.4 Розробка приладу ОКЗВ для оцінювання кріозахисних властивостей 

пакета матеріалів 

 

Принцип роботи приладу ОКЗВ-КД2 полягає у перетворенні світлової хвилі 

в електричну та визначення часу захисту рятувальника при експлуатації засобів 

індивідуального захисту та досягнення граничної (18ºС) температури на 

виворотній поверхні випробувального зразка при дії низьких температур (до –

40ºС) (додаток  К).  Особливою відмінністю сучасного технічного засобу є те, 

що в камері сканування (ІІ) імітуються умови підкостюмного простору з 

визначеною температурою поверхні шкіри людини (ΔТ=34ºС), яку акумулює 

тіло людини за допомогою електронагрівальної спіралі 2.3 рис. 3.10.  

Схема розробленого пілотного взірця приладу для оцінки рівня 

експлуатаційних властивостей спеціальних матеріалів  газохімзахисного одягу 

рятувальників зображена на рис. 3.10 [94,117]. 
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Прилад складається з трьох частин: камери випробовування (І), камери 

сканування або імітації підкостюмного простору (ІІ), системи прийому обробки 

та збереження результатів. 

 

 

: 

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 під костюмного 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   

Рисунок 3.10 – Схема приладу ОКЗВ-КД2 [118, 119] 

  

3.5 Основні принципи та сутність методу для оцінювання кріозахисних 

властивостей спеціальних матеріалів 

 

В основу запропонованого методу закладено граничні температурні 

показники виворотної поверхні пакету ЗІЗ, що відповідають температурі 

комфорту +18°С [125] та температурі дії на матеріал верху до -40°С відповідно. 

2.3 
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В зв'язку з цим нами було прийнято рішення відносно пакету, який повинен 

виконувати морозозахисні функції від постійного впливу низької температури 

(-40°С) і збереженні комфортної температури для людського організму, 

середньозважувана величина від тіла якої дорівнює +32°С. Для проведення 

розрахунків були використані класичні уявлення про теоретичні основи 

тепломасопереносу та такі теплофізичні характеристики текстильних матеріалів 

як коефіцієнт теплопровідності λ (вт/м·град), густина теплового потоку q 

(вт/м
2
), товщина b (м), коефіцієнт теплопередачі К (вт/м

2
·град) і тепловий опір 

R (м-град/вт) [126-129]. 

Необхідно зазначити, що серед зазначених характеристик і не тільки анізот-

ропно-пористих, тобто текстильних, а і усіх без винятку матеріалів, головним 

показником є коефіцієнт теплопровідності, який визначається за формулою: 

                                 
)(

1
TTS

bQ




  ,                                                 (3.3) 

 

де Q - потужність теплового потоку, Вт; b - товщина проби матеріалу, м; S - 

площа проби матеріалу, м
2
; Т і Т1 - температура лицевої і виворотної сторони 

зразка матеріалу відповідно, град. 

Кількість теплоти, яка переноситься через поверхню за одиницю часу 

називається тепловим потоком, а тепловий потік віднесений до одиниці площі є 

не що інше як густина теплового потоку q. 

Згідно закону Фур’є, [130] кількість переданої теплоти пропорційна граді-

єнту температури, часу і площі перетину та перпендикулярна розповсюдження 

теплоти. 

                  

             gradTq 


                                                 (3.4) 

 

Рівняння (3.4) є математичним виразом закону Фур’є, який вико-

ристовується для всіх теоретичних і експериментальних досліджень процесів 

теплопровідності через одно та багатошарової поверхні. 
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Якщо вирішувати задачу, пов'язану з нашою проблемою, то аналіз 

ефективності ЗІЗ для рятувальників в умовах ліквідації НС з викидом (виливом) 

амоніаку свідчить про те, що їх екіпіровка складається з ГХЗО та захисного 

одягу загального призначення. 

В зв'язку з цим, як описано в 2 розділі стосовно пакету захисного одягу, 

який повинен адекватно відповідати на вплив низької температури (-40°С), 

зберігаючи комфортність організму 18ºС), нами було прийнято рішення про 

необхідність збереження традицій його структури, а саме чотирьохшарової: 

матеріал ГХЗО, верхнього шару ЗОЗП, теплотривкого та вологотривкого. 

Вказана структура в даному випадку оптимальна як з теоретичних основ 

конвекціювання, так і кріозахисту тому, що при необхідності фізико-

механічних показників верхньої і підкладкової тканини, захист від впливу 

низьких температур можна регулювати товщиною (або волокнистим складом) 

утеплюючого шару. 

Таким чином, вирішення нашої задачі можливе, якщо відома товщина 

кожного шару х1, х2, х3 і  х4 коефіцієнт теплопровідності λ1, λ2, λ3 і λ4, а також 

температура Т1 і Т5 (рис. 3.11). 

При цьому також передбачається, що контакт між поверхнями шарів 

ідеальний, процес проходить в стаціонарному режимі, а температура між 

шарами дорівнює Т2, Т3 і Т4 відповідно.  

Тому з врахуванням [126] напишемо: 
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Використовуючи рівняння (3.5) розраховуємо температурні показники в 

кожному шарі випробувального зразка: 
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                                                   (3.6) 

Якщо значення температурних напорів (3.6) в кожному шарі скласти, то ми 

отримаємо повний температурний показники, а саме: 
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Співвідношення (3.7) є основною розрахунковою формулою для густини 

теплового потоку нашого захисного пакета, тобто: 
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                                         (3.8)  

 

Якщо значення густини сумарного теплового потоку (3.8) підставити в 

формулу (3.6), то можна розрахувати T2 і T5, що є невідомими: 
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Таким чином, якщо матеріал для ГХЗО вибраний згідно аналізу умов праці 

та експлуатації (додаток А), то після визначення його товщини х1 і коефіцієнта 

теплопровідності λ1, а це між іншим стосується підкладкового і утеплюючого 

матеріалу, можна при заданому ΔT=T1-T5 розрахувати кріозахисних пакет з 

необхідними характеристиками. Відомо також, що термозахисні властивості 

матеріалів характеризуються коефіцієнтом теплопередачі К (вт/м
2
·град) і 

тепловим опором R (м
2
·град/Вт). 

Значення коефіцієнта теплопередачі для моделі трьохшарового пакета 

можна розрахувати за формулою: 
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а визначивши К, тепловий опір R буде дорівнювати: 
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Рисунок 3.11 – Схема чотирьохшарового пакета спеціального захисного 

одягу для теоретичного розрахунку теплофізичних характеристик 

 

3.6 Методика проведення експерименту по визначенню морозотривкості 

матеріалів газохімзахисного одягу рятувальника 

 

Виходячи з можливостей розробленого приладу ОКЗВ-КД2, методика 

проведення експерименту для оцінювання морозотривкості полягає в 

наступному: 

1. Відбір випробувальних зразків. 

Відбір зразків для проведення експерименту вибирають із рулону по всій 

його ширині на відстані не менше 1 м від початку або його кінця, 

перпендикулярно до поздовжнього згину матеріалу або пружка. Зразки не 

повинні бути ушкодженими (визначається зовнішнім оглядом). 

1.1 Розмір точкового зразка (300±1)х(300±1) мм. 
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1.2 З кожного зразка на відстані не менше 50 мм від краю вирізають 4 

елементарні розміром (120±1)х(120±1) мм. 

2. Технічне забезпечення. 

2.1. Для проведення випробувань використовують прилад ОКЗВ-КД2. 

3. Підготовка до випробування. 

3.1 Перед випробуванням точкові зразки витримують не менше 24  години 

в кліматичних умовах по ГОСТ 10681-75 [131]. 

3.2 ПК, блок управління, джерело теплової дії, частотомір хронометр Ф-

5311 та пристрій сканування вмикають в мережу 220В 50Гц, перемикачі 

напруги переводять в робочий стан. Через 120 хв. прилад готовий до роботи.  

3.3 Зразок матеріалу (або зразок пакета матеріалів) розміщують в пристрої 

закріплення лицевою поверхнею до джерела низькотемпературної дії, фіксують 

і закріплюють. 

3.4 Активізують керуючу програму. На екрані монітора виникає образ 

форми спадаючого меню. 

3.5 Обирають опцію меню «Ввод данных» керуючої програми. На екрані 

монітора виникає образ форми програми вводу вхідних даних. 

3.6 Вводять ввідні данні: ім'я файлу результатів, загальний термін дії, та 

програму дії. 

3.7 За допомогою клавіатури ПК або маніпулятора «мыша» натискують 

кнопку «Запись». На екрані монітора виникає образ форми спадаючого меню. 

4. Проведення випробувань. 

4.1 Активізують опцію меню ПЗ «Низкотемпературное воздействие». На 

екрані монітора виникає образ форми програми теплової дії. 

4.2 За допомогою клавіатури ПК або маніпулятора «мыша» приводимо 

в дію кнопкою «ПУСК». Пристрій завдання граничних умов створює на зразок 

радіаційно-конвективну низькотемпературну дію. ПК автоматично будує 

графіки зміни температури в залежності від терміну дії і фіксує дані 

вимірювання температур на жорсткому диску. Після закінчення загального часу 

низькотемпературної дії, або досягнення граничних показників на виворотній 



105 

 

поверхні температури (18ºС), робота програми припиняється. На екрані 

монітора фіксуються закінчені графіки теплової дії, що відповідає    індексу 

морозотривкості – 
K

зах
I . 

4.3  Натискують кнопку «ВЫХОД». На екрані монітора виникає образ 

форми спадаючого меню. 

5. Опрацювання результатів. 

5.1. Опрацювання результатів проводиться для оцінювання 

морозотривкості. 

5.1.1 Обирають опцію меню «Критерії оцінки захисних властивостей» КП. 

На екрані монітора виникає образ форми програми для визначення критеріїв 

оцінки морозотривких властивостей матеріалів. 

5.1.2 За допомогою клавіатури ПК або маніпулятора «мыша» натискують 

кнопку «Начать». Після чого ПК автоматично визначає критерії оцінки 

теплозахисних властивостей матеріалів і реєструє їх на диску для подальшого 

використання. Якщо всі дані оброблені, робота програми припиняється і на 

екрані монітора виникають значення критеріїв. 

5.1.3 Натискують кнопку «Выход». На екрані монітора виникає образ форми 

спадаючого меню КП. 

5.2. Обробка результатів для розрахунку теплофізичних характеристик 

матеріалів. 

5.2.1. Обирають опцію меню «Расчет теплофизических характеристик» 

КП. На екрані монітора виникає образ форми програми для розрахунку 

теплофізичних характеристик матеріалів. 

5.3. Натискують кнопку «Выход». На екрані монітора виникає образ форми 

спадаючого меню КП. 

6. Закінчення роботи з приладом. 

Натискують кнопку «Выход» форми КП. На екрані монітора виникає образ 

форми оболонки операційної системи. 

Перемикачі напруги переводять в неробоче положення. 
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Вимикають блок управління, пристрій контролю температури, частотомір 

хронометр Ф-5311, ПК та джерело низькотемпературної дій (радіаторної 

панелі) з електромережі. 

Запропонований метод визначення морозотривкості спеціальних матеріалів 

які захищають рятувальника від дії низьких температур надає можливість 

визначати ефективність пакету ще на стадії його проектування, що в свою чергу 

мінімізує затрати та полегшує наукові дослідження (додаток Е).  

 

ВИСНОВКИ  

1. Розроблений метод оцінки ефективності пакета спеціальних 

матеріалів газохімзахисного одягу рятувальника поєднує в собі взаємозв’язок 

теоретичних та експериментальних досліджень з визначенням температурних 

режимів підкостюмного простору. 

2. Розроблено прилад ОКЗВ-КД2 у відповідності з рекомендаціями щодо 

узагальненої структури теплофізичних приладів із застосуванням сучасних 

інноваційних технологій який вміщує тепловий, електровимірювальний блок та 

блок зовнішнього сканування. Принцип роботи приладу ОКЗВ-КД2 полягає у 

перетворенні світлової хвилі в електричну та визначення часу досягнення 

граничної температури 18ºС на виворотній поверхні випробувального зразка 

при дії теплового навантаження (температури до -40ºС).  

3. Розроблено та обґрунтовано методику оцінювання теплозахисних 

показників якості за допомогою приладу ОКЗВ-КД2, що дозволяє отримати 

результати досягнення граничної температури на усій площі виворотної 

поверхні випробувального зразка та визначити температурні режими 

підкостюмного простору при безпосередній  дії температури в реальному часі. 

4. Удосконалене програмне забезпечення вміщує програми: керуючу, 

теплової дії, допоміжні, тестові та обробляючі. Опрацювання 

експериментальних даних за допомогою розробленої програми оцінювання 

теплозахисних показників надають можливість здійснити: обробку даних 
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досліду без втручання оператора, що збільшує об’єктивність отриманих 

результатів. 

5. Розроблена методика випробування на приладі ОКЗВ-КД2 надає 

можливість отримати матрицю даних щодо досягнення граничної температури 

в будь якій точці виворотної поверхні пакету в режимі безпосередньої дії 

низькотемпературних показників з урахуванням медико-біологічних показників 

людини (температури тіла). 
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОРОЗОТРИВКОСТІ ПАКЕТУ СПЕЦІАЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ РЯТУВАЛЬНИКІВ 

 

Для виконання розрахунку температурного поля за допомогою моделі, яка 

представлена в другому розділі дисертації, необхідні відомості про залежність 

показників теплофізичних характеристик матеріалів від температури. Для 

спеціальних матеріалів, що обрані об’єктами дослідження, такі показники 

визначені тільки для вузького діапазону температур або взагалі відсутні в 

нормативних джерелах. Визначення теплофізичних показників якості 

матеріалів проведено з використанням методики, яка описана в третьому 

розділи дисертації. 

Пакет випробувального зразка матеріалів з лицевої поверхні піддано дії 

низькотемпературним факторам за допомогою джерела теплової енергії (що 

розташоване на відстані 150 мм від зразка). Температуру джерела не змінювали 

для кожної нової серії випробувань, де температурне поле відповідало 

показнику -40°С (±5%). Термін випробування становив до моменту досягнення 

граничних показників на виворотній поверхні. Змінним показником становила 

температура підігріву камери імітації підкостюмного простору яка відповідала 

режимам середнього та важкого фізичного навантаження людини. В результаті 

випробувань отримані масиви даних щодо розподілу температур в залежності 

від терміну теплової дії різної інтенсивності: на лицевій, виворітній поверхнях 

матеріалів. Результати експериментальних випробувань оброблені за 

допомогою програми ―Критерии оценки теплофизических свойств‖. Програма 

вмішує дві підпрограми, оскільки для визначення теплофізичних характеристик 

можливо використати регулярну та стаціонарну стадії експерименту. 
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4.1 Дослідження температурних показників підкостюмного простору 

рятувальника в залежності від фізичного навантаження  

  

Основними первинними факторами, які діють на комплект захисного одягу 

рятувальників під час виконання завдань за призначенням є:  температура 

навколишнього середовища, теплове випромінювання, агресивне середовище. 

Вторинними факторами є контакт з нагрітими або охолодженими поверхнями, 

токсичні та агресивні хімічні речовини, вибухи  [132].   

Залежностями температури від часу в замкнутих об’ємах показується 

значення температур безпосередньо в приміщеннях де виникла надзвичайна 

ситуація.  

Реалізацією виконання декларованих задач із встановлення ефективності 

ГХЗО є дослідження температурних показників підкостюмного простору 

рятувальника в залежності від умов середовища та фізичного навантаження 

[135]. 

Для виконання поставленої задачі було проведено дослідження на базі 

психолого-тренувального центру що знаходиться у навчальній пожежно-

рятувальній частині Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності.  

Для цього автором використано таке матеріально-технічне обладнання: 

 сигналізатор температури; 

 термочутливий елемент (ТХК-0188) 

 ПК із спеціальним програмним забезпеченням (на рис. 4.1).              
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Рисунок 4.1 – Зображення робочого вікна ПЗ 

 

Для вимірювання температури підкостюмного простору рятувальника 

використано термоелектричний перетворювач ТХК-0188 (рис. 4.2).    

 

   
 

Рисунок 4.2 – Термоелектричний перетворювач ТХК-0188 

 

ТХК-0188 – термоелектричний перетворювач хромель-копелевий 

призначений для вимірювання температури в атмосфері чистого повітря, 

газоподібних хімічно не агресивних середовищ з вологістю не більше 95%. 

Технічні характеристики та габаритні розміри [133, 134]: 

 довжина - від 1000 мм до 20000 мм, ширина від 320 мм до 3150 мм; 

 властивості: найбільша чутливість та висока термоелектрична 

стабільність при температурах від -45 до 600 °С.  
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 призначений для роботи в окисних і інертних середовищах. 

Основна похибка вимірювання: ІІ кл. +2,5 °С, при діапазоні температур 

експлуатації від -40 ... 360 °С (додаток В). 

Для зчитування температури та запису на безпровідниковий носій, автором 

разом із працівниками НВО «Термоприлад» (м. Львів) розроблений 

перетворювач вимірювальний інтелектуальний 8-канальний ПВІ-111А (рис. 

4.3). 

 

   

 

а) 

 

                       г) 

               

 

                                       б) 

а – вигляд зверху; б – вигляд збоку; г – загальний вигляд  

 Рисунок 4.3 – Зображення приладу ПВІ-111А 

ПВІ-111А – прилад призначений для вимірювального перетворення по 

восьми каналах сигналів первинних перетворювачів температури: 

термоперетворювачів опору, термоелектричних перетворювачів або первинних 

перетворювачів інших фізичних величин в цифровий код. Перетворювач ПВІ-

111 разом з первинними перетворювачами працює як самостійний засіб 

вимірювання, архівування та передачі вимірюваної інформації на ПК, або в 



112 

 

складі багатоканального пристрою контролю і регулювання температури та 

інших фізичних величин [136]. Основні технічні характеристики наведені в 

таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Основні технічні характеристики приладу ПВІ-111А 

Номінальна статична 

характеристика 

перетворення (НСХ) 

застосовуваних 

первинних 

перетворювачів 

температури: 

 термоперетворювачів 

опору 

50М, 100М, 

50П, 100П (Pt100), 

Pt500, Pt1000 і ін. 

 термоелектричних 

перетворювачів 

K, L, B, T, J і 

ін. 

Границя допустимої основної зведеної похибки 

перетворення, % 

±(0,05...0,25) 

Час опитування всіх восьми каналів, с 1…8 

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 

середовища умов 

експлуатації, °С 

 для звичайного 

виконання 

від мінус 10 до 

50 

 для спеціального 

виконання 

від мінус 45 до 

60 
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Схема зняття температури тіла і підкостюмного простору людини 

зображено на рис. 4.5. 

 

а) 

   б)                           в) 

а) схема підключення приладів для вимірювання температури;                      

б, в) зображення проведення випробування  

Рисунок 4.5 – Схема та процес знімання температурних показників 

підкостюмного простору 

 

Згідно з [137], для розрахунку часу та тиску виходу для рятувальників які 

працюють в непридатному для дихання середовищі приймають ступінь 

навантаження не нижче середнього.  

Тому для створення фізичного навантаження, що дорівнює середньому і 

важкому навантаженню, використано обладнання, що знаходиться у психолого-

тренувальному центрі навчальної пожежно-рятувальної частини Львівського 
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державного університету безпеки життєдіяльності, а саме тренажери «бігова 

доріжка» та «степпер». 

 

 

4.1.1 Методика проведення експерименту 

 

Всього було обрано 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 фізичного 

навантаження. Експеримент проводили за наступним алгоритмом: 

1. Волонтер групи №1 

–   15 хв відпочинок перед випробовуванням 

– 10 хв робота на біговій доріжці при середньому навантаженні 

– 15 хв відпочинок після випробовування не знімаючи захисного одягу 

– 10 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). 

Загальний термін проведення випробовування до 60 хв. 

Аналогічний експеримент був проведений ще з 2-ма волонтерами групи. 

Загальний термін проведення випробування – до 80 хв. 

2. Волонтер групи №2 

–    15 хв відпочинок перед випробовуванням 

– 10 хв робота на тренажері «степпер» при важкому навантаженні 

– 15 хв відпочинок після випробовування не знімаючи захисного одягу 

– 10 хв робота на тренажері «степпер» при важкому навантаженні 

– 15 хв відпочинок після випробовування не знімаючи захисного одягу 

– 10 хв робота на тренажері «степпер» при важкому навантаженні 

Вимірювання: 
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– температури навколишнього середовища (Т1, Сº); 

– температури шкіри волонтера в районі грудей (Т2, Сº); 

– температури під костюмом у визначених місцях (Т3 – Т8, Сº). 

Аналогічний експеримент, було проведено ще із двома волонтерами групи. 

Загальний термін проведення випробування – до 80 хв. Термоопори під 

костюмом були розміщені відповідно до рекомендацій наукових праць [138], у 

місцях, зображених на рис. 4.6. 

Для визначення швидкості та часу (на тренажері «бігова доріжка»), а також 

кількості кроків (на тренажера «степпер») використовували навантаження, що 

розроблені викладачами-методистами психолого-тренувального центру 

навчальної пожежно-рятувальної частини Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності (таблиця 2). 

 

T1 – спина (на тілі); Т2 – груди (на тілі); Т3 – пах (підкостюмний простір 

рятувальника);  Т4 – груди (підкостюмний простір рятувальника); Т5 – під 

пахвами (підкостюмний простір рятувальника); Т6 – ліва частина спини 

(область серця) (підкостюмний простір рятувальника); Т7 – спина (область 

печінки) (підкостюмний простір рятувальника); Т8 – зовнішнє середовище. 

Рисунок 4.6 – Схема розміщення датчиків на тілі та в підкостюмному 

просторі рятувальника 
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Таблиця 4.2 – Таблиця фізичного навантажень на тренажерах «Бігова 

доріжка» і «Степпер» 

 

Навантаження на біговій доріжці Навантаження на «степ пері» 

Швидкість, 

км/год 

Час, хв Кількість кроків 

Середній режим Середній режим 

7 14 45 

Важкий режим Важкий режим 

9 18 60 

 

4.1.2 Результати проведених досліджень 

Результати проведених досліджень температурних режимів підкостюмного 

простору та температури тіла при середньому та важкому навантаженні, 

узагальнено у відповідності з чисельними показниками додаток М та зображено 

на рис. 4.7 і 4.8: 

 

Рисунок 4.7 – Графік зміни температур підкостюмного простору та 

температури тіла рятувальника при середньому навантаженні 



117 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Графік зміни температур підкостюмного простору та 

температури тіла рятувальника при важкому навантаженні 

 

Як бачимо з графіків міткових температур підкостюмного простору та тіла 

рятувальника, максимальна та мінімальна показники при середньому і важкому 

фізичному навантаженні узагальнені та відображено в таблицях 4.3 та 4.4. 

 

Таблиця 4.3 – Динаміка змін температур підкостюмного простору і тіла 

рятувальника за умов середнього фізичного навантаження 

Місце визначення температури 

Максимальна 

температура, 

°С 

Час 

випробову

вання, c 

Початкова 

температура 

випробування, °С 

1 2 3 4 

T1 – спина (на тілі) 36,7 1195 28,6 

Т2 – груди (на тілі) 36,8 1195 24,2 

Т3 – пах (підкостюмний простір 

рятувальника) 
35,8 1195 27,5 

Т4 – груди (підкостюмний 

простір рятувальника) 
33,1 1195 22,9 
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Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 

Т5 – під пахвами 

(підкостюмний простір 

рятувальника) 

32 1195 23,8 

Т6 – ліва частина спини 

(область серця) 

(підкостюмний простір 

рятувальника) 

34,1 1195 28,4 

Т7 – спина (область 

печінки) (підкостюмний 

простір рятувальника) 

34 1195 23,4 

Т8 –зовнішнє середовище 18 °С На початку та протягом досліду 

 

Таблиця 4.4 – Динаміка змін температур підкостюмного простору і тіла 

рятувальника, час настання (важке навантаження) 

Місце визначення 

температури 

Максимальна 

температура, 

°С 

Час 

досягнення 

граничних 

показників, с 

Початкова 

температура 

випробування, °С 

T1 – спина (на тілі) 36,7 4420 33,4 

Т2 – груди (на тілі) 36,4 1680 33,2 

Т3 – пах (підкостюмний 

простір рятувальника) 
35,2 4465 31 

Т4 – груди (підкостюмний 

простір рятувальника) 
38 4510 27,8 

Т5 – під пахвами 

(підкостюмний простір 

рятувальника) 

38 2990 27,6 

Т6 – ліва частина спини 

(область серця) 

(підкостюмний простір 

рятувальника) 

37 3285 30 

Т7 – спина (область печінки) 

(підкостюмний простір 

рятувальника) 

34,2 
4500 

 
26,3 

Т8 –зовнішнє середовище 18 °С На початку та протягом досліду 
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Враховуючи отримані результати проведених експериментальних 

досліджень, встановлено, що при середньому фізичному навантаженні 

температурні показники становить 34,3°С . Температурний показник відповідає 

значенню у місцях: спина (на тілі) – 36,7 °С, груди (на тілі) – 36,8 °С, пах 

(підкостюмний простір) – 35,8 °С. Ці температурні показники настали за час 

1195 с. Для умов важкого навантаження, перевищення середньостатистичної 

температури тіла людини становило: спина (на тілі) – 36,7 °С (4420 с), груди (на 

тілі) – 36,4°С (1680 с), пах (підкостюмний простір) – 35,2°С (4465 с), груди 

(підкостюмний простір) – 38 °С (4510 с), під пахвами (підкостюмний простір) – 

38 (2990 с), ліва частина спини, що знаходиться в області серця (підкостюмний 

простір) – 37°С (3285 с). 

 

4.2 Характеристика матеріалів, обраних для дослідження  

 

4.2.1 Характеристика сучасних матеріалів, які формують пакет захисного 

одягу рятувальника загального призначення  

 

Для дослідження обрані сучасні матеріали, які компонують пакет ЗОПЗП і 

які сертифіковані в Україні та з урахуванням результатів досліджень [10]. 

Матеріали відрізняються один від одного своїм сировинним складом, 

товщиною, поверхневою густиною та іншими фізико-механічними 

властивостями. Структуру досліджуваних пакетів матеріалів захисного одягу 

наведено в таблиці 4.7. 

Одним з найбільш використовуваних ЗОПЗП формується із матеріалу верху 

та теплоізоляційний прошарок і виготовлені з синтетичних матеріалів 

поліамідних волокон Kevlar, Nomex (з ароматичних арамідів і ароматичних 

дікарбованих кислот).  
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Таблиця 4.7 – Структура пакета спеціальних матеріалів захисного одягу 

рятувальника, сертифікованих в Україні 

 

 

Проведення експериментальних досліджень запропонованих пакетів 

матеріалів ЗОПЗП визначення їх фізико-механічних характеристик виконано за 

стандартними методиками [24] і наведені в табл. 4.8: 

– визначення поверхневої густини, г/м
3
 – ГОСТ 3811-72 [138]; 

– товщина, мм – ГОСТ 3813-72 [139];     

Таблиця 4.8 – 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 

 

Для обраних матеріалів в літературних джерелах наведені показники 

теплофізичних характеристик що отримані при нормальній (20 ºС) температурі. 

Спеціальний 

матеріал 

Маркування 

матеріалу 
Опис матеріалу 

Матеріал верху А1 НОМЕКС Ламінат 21 г 

Вологотривкий 

матеріал 
В1 

Мембрана ГОРТЕКС. Файа-лайнер 21 г 

лам. 

Теплоізоляційний 

матеріал 
С1 

Перероблені арамідні волокна/пряжа мета-

арамідна 
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Отримані результати перевіримо за допомогою даних, які визначено за 

допомогою розробленого удосконаленого приладу ОКЗВ-КД2. 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, необхідні відомості про залежність показників 

теплофізичних характеристик від температури. Для виконання розрахунку 

температури на виворотній стороні пакета матеріалів ЗІЗ за допомогою моделі, 

яка представлена в другому розділі, необхідні відомості про залежність 

показників теплофізичних характеристик від температури 

 

4.2.2 Характеристика сучасних матеріалів, для газохімзахисного одягу 

рятувальника 

Для досліджень було використано зразки матеріалів ―ІЗК-1‖ (Україна) – 

зразок  

№1, ―Дрегер‖ (Германія) – зразок №2, ―Треллеборг‖ (Швеція) – зразок №3, та 

―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 запропонованого математичної моделі, нами були 

проведені теоретичні розрахунки двох кріозахисних пакетів, кожний із яких 

складається із трьох шарів:ГХЗО, матеріалу верху ЗОПЗП, утеплювача і 

нижнього. Матеріали, які входять до структури пакетів відрізняються як за 

товщиною, так і теплофізичними характеристиками (коефіцієнт 

теплопровідності λ). Використовуючи вихідні дані (T1=18ºC; T5=-40ºC) і 

формулу (3.8), нами була розрахована густина теплового потоку q, значення 

якої для пакета №1 дорівнює 263,3 Вт/м
2
 , а для пакета №2 193,2 Вт/м

2
 (табл. 

4.9).  

Проведеними дослідженнями встановлено, що пакет №2 більш 

спроможний захистити від дії низьких температур ніж пакет №1.  
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 Дослідження показали, що при товщині утеплюючого прошарку        

1,14·10
-2

 м (збільшили у два рази), густина теплового потоку становить         

151,2 Вт/м
2
, тобто зменшилась на 111,11 Вт/м

2
. А температура підвищилась від 

16,4°С до 23°С на виворотній поверхні матеріалу. 

 

 

Таблиця 4.9 – Кріозахисні 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 

Підкла

дковий 

Товщина 

матеріалів, м: 

х1 

х2 

х3 

 

 

 

0,0015 

- 

- 

 

 

 

- 

0,0057 

- 

 

 

 

- 

- 

0,00035 

 

 

 

0,0022 

- 

- 

 

 

 

- 

0,0102 

- 

 

 

 

- 

- 

0,0008 

Коефіцієнт 

теплопровідності 

Вт/м·град: 

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 

 

+ 23,0 

– 37,6 – 35,2 

Тепловий опір, 

м
2
·град/Вт: 

R1 

R2 

 

 

0,2364 

- 

 

 

- 

0,3209 

Коефіцієнт 

теплопередачі, 

Вт/м
2
·град: 

К1 

К2 

 

 

 

4,23 

- 

 

 

 

- 

3,12 
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Результати експериментальних досліджень дають підставу стверджувати, 

що залежність коефіцієнта теплопровідності спеціальних матеріалів ГХЗОР від 

середньої температури випробувальних зразків становить  3,12 – 4,23 Вт/м∙град. 

При порівнянні з розрахунковими результатами, відносна похибка становить 

±4% (додаток В), що свідчить про об’єктивність визначення морозотривкості за 

допомогою удосконаленого методу та технічних засобів. 

В результаті проведених досліджень оцінювання морозотривкості пакету 

матеріалів ГХЗОР отримано залежності зміни температур поверхні 

випробувального зразка та підкостюмного простору. Результати експерименту 

наведені на рис.4.9 і 4.10, та узагальнені в таблиці 4.10. 

 

 

Таблиця 4.10 – Критерії морозотривких характеристик пакетів матеріалів 

ГХЗОР 

Часові 

показники якості 

Кодове позначення ЗІЗ 

Зр

азок 

№1 

Зр

азок 

№2 

Зр

азок 

№3 

Зр

азок 

№4  

Па

кет 

№1, + 

ЗОПЗП 

Па

кет 

№2, + 

ЗОПЗП 

Па

кет 

№3, + 

ЗОПЗП 

Па

кет 

№4, + 

ЗОПЗП 

Час досягнення 

граничної 

температури 18ºС в 

підкостюмному 

просторі при дії 

температури –40ºС, 

с 

4

68 

9

16 

6

09 

5

04 

11

82 

16

08 

14

08 

12

09 

Індекс 

морозотривкості 
K

зах
I  

5,

13 

3,

8 

5,

7 

6,

9 

2,

94 

2,

16 

2,

47 

2,

88 

 

Результати випробовування проводились у кількості 4 випробувальних 

зразків та узагальнені за допомогою ПЗ описаного в третьому розділі. 
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Рисунок 4.9 – Графік залежності температури виворотної поверхні 

випробовування пакету №1 від часу 

 

Т (ºС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τ (хв) 

 

Рисунок 4.10 –Графік залежності температури виворотної поверхні 

випробовуваного пакету №2 від часу 
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В результаті оцінювання морозотривкості пакета матеріалів 

газохімзахисного одягу рятувальника ізолювального типу в комплекті із ЗОПЗП 

визначено, що ефективним захистом рятувальника при дії низьких температур є 

пакет №2, час захисту який становить 26,8 хв.   

Також на рис. 4.9 та 4.10 проведено визначення часу захисної дії у 

відповідності поліноміальної кривої за допомогою Microsoft Excel.  

 

ВИСНОВКИ  

 

1. Результати експериментальних досліджень з визначенням 

закономірностей розподілу температури у середині захисного одягу 

рятувальника (без системи охолодження) при середніх та високих 

ерготермічних навантаженнях з урахуванням теплообміну організму 

рятувальника надає змогу встановити граничні показники температур в камері 

імітації підкостюмного простору приладу ОКЗВ-КД2.  

2. В результаті оцінювання морозотривкості спеціальних матеріалів ЗІЗ 

які використовуються в умовах ліквідації НС з викидом (виливом) амоніаку, 

визначено оптимальний склад пакету який компонується з матеріалів: 

газохімзахисний одяг Vautex SL-S, НОМЕКС (матеріал верху), мембрана 

ГОРТЕКС (вологотривкий шар), перероблені арамідні волокна/пряжа мета-

арамідна (теплоізоляційний шар). 

3. За результатами теоретичних та експериментальних досліджень 

встановлено ефективності пакетів засобів індивідуального захисту 

(ГХЗО+ЗОПЗП)  з  урахуванням температурних режимів, метаболічного тепла 

людини. встановлено, що безпечний час експлуатації  становить від 20,1….26,8 

хв.  

4. Експериментально встановлено, що пакет спеціальних матеріалів     

ІЗК №1 малоефективний при експлуатації в умовах понижених температур де 

розрахунковий індекс морозотривкості становить 2,94, що не відповідає 

діапазону 1,3≤ K

зах
I ≤2,9 
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РОЗДІЛ 5 

ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ЧАСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

ГАЗОХІМЗАХИСНОГО ОДЯГУ РЯТУВАЛЬНИКА 

 

Розділ присвячений дослідженню ефективності комплекту газохімзахисного 

одягу рятувальників в умовах дії низькотемпературних факторів які присутні 

при ліквідації надзвичайних ситуаціях в приміщенні з наявністю амоніаку.  

В процесі дослідження використовувався ГХЗО рятувальника 

ізолювального типу який раніше не експлуатувався (новий) та відповідає 

вимогам нормативно-технічної документації. 

Враховуючи умови ліквідації надзвичайної ситуації з наявністю 

небезпечних хімічних речовин, пожежно-рятувальні підрозділи 

використовують ізолювальний захисний одяг.  

У відповідності [25] вказано, що підрозділ (караул, відділення, ланка ГДЗС) 

може залишити оперативну дільницю, на якій виконує оперативне завдання, 

тільки з дозволу керівника ліквідації НС, начальника оперативної дільниці, а 

також у випадку, коли склалась загроза життю особового складу, з 

послідуючою доповіддю про прийняте рішення. У випадку роботи ланок ГДЗС 

в непридатному для дихання середовищі відомо, що ланка повинна виходити 

при досягненні в системі дихальних апаратів тиску повітря для виходу ланки 

ГДЗС.  

Оскільки на сьогоднішній день не існує рекомендацій щодо визначення 

безпечного часу роботи пожежно-рятувальних підрозділів в умовах дії 

низькотемпературного фактору є необхідність у розробці відповідної методики.  

  

5.1 Обґрунтування необхідності вивчення впливу низьких температур на 

захисні властивості спеціальних матеріалів захисного одягу рятувальників  в 

статичних і динамічних умовах 

 Проаналізувавши показники якості одягу рятувальника загального 

призначення, то згідно стандартів [21,28] їх умовно можна розділити на чотири 
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групи, які на нашу думку повинні бути взаємно пов’язаними. Мета цього 

розподілу – науково-обґрунтований вибір спеціального матеріалу для захисного 

одягу рятувальника його основою є характеристики небезпечних і шкідливих 

факторів, що є присутніми при екстремальних ситуаціях. 

Перелік небезпечних шкідливих факторів свідчить, що аварійно-рятувальні 

роботи супроводжуються наявністю високих температур (відкритого полум’я, 

контактного і конвективного тепла і ІЧ-випромінювання). Вказані фактори ми 

відносимо до першої групи (рис.1., 1-4 пункт)  і назвемо їх 

високотемпературними. 

Але при цьому слід пам’ятати, що одяг рятувальника експлуатується і в 

холодну пору року, коли температура повітря може бути знижена до мінус 30
 

°С і нижче. Окрім цього, якщо захисний одяг загального призначення буде 

конкурентоздатний і використовується іншими державами, то вивчення впливу 

низьких температур необхідно проводити з урахуванням кліматичних 

особливостей, наприклад, при -40 °С. 

Таким чином, до другої групи була віднесена низька (до -40 °С) 

температура, тобто низькотемпературні фактори (рис.5.1), характер впливу 

яких на матеріали, необхідно проводити як в статичних, так і в динамічних 

умовах. 

Вказані дві групи факторів, які є температурними, слід об’єднати єдиним 

поняттям – термо- і кріозахисні властивості, та тепло- і кріофізичні 

характеристики спеціального матеріалу. 

До третьої групи небезпечних факторів віднесені агресивні середовища 

(мінеральні, кислотні, луги і поверхне6во активні речовини), які названі 

хімічними.. 

Остання, четверта група факторів теж відноситься до важливих, оскільки з 

їх допомогою вивчаються водозахисні (водотривкість, коефіцієнт 

водопроникності) властивості спеціальних матеріалів по відношенню до 

гідростатичного тиску, коли вони з полімерним покриттям, та водопроникності, 

коли вони ткані або неткані. 



128 

 

Таким чином, розроблена схема методичного забезпечення дає змогу 

провести комплексне дослідження спеціальних матеріалів різної структури та 

асортименту для визначення термо- і агресивозахисних властивостей (рис.5.1.). 

Згідно роботи [91] спеціальні матеріали повинні досліджуватись на 

стійкість до впливу низької (-40 
о
С) температури. Для цього, необхідно 

користуватись умовами стандартів [93,94], в яких передбачено дослідження 

штучних, синтетичних шкір і матеріалів з полімерним та плівковим покриттям 

тільки побутового призначення.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Схема методичного забезпечення вивчення захисних 

властивостей спеціальних матеріалів  одягу рятувальника 

Матеріали для ЗІЗ пожежника 

Термо- і 

кріозахисні 

Характеристики захисних 

показників зразка 

матеріалів 
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Перелік способів та методів дослідження захисних властивостей зразків спеціальних 

матеріалів 

Тепло- і 

кріофізичні 

характеристики 

Хімічна 

стійкість 

(хемостійкість) Дифузійні процеси 

(проникнення крапле - 

об’ємно рідкої фази 

агресивних рідин) 

Перелік небезпечних факторів що діють на матеріали ЗІЗ в процесі 

пожежогасіння 
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5.2 Методика полігонних досліджень 

 

Полігонні дослідження проводились для наукового обґрунтування 

ефективності застосування та безпечного часу експлуатації ГХЗО 

рятувальником. Аналіз отриманих результатів  в подальшому надає можливість 

розробити рекомендації керівнику ліквідації НС щодо часових показників 

заміни позицій рятувальників при експлуатації газохімзахисного одягу в умовах 

дії низьких температур (до -40ºС). 

Основним проблемним питанням є визначення температурних показників у 

підкостюмному просторі без руйнування конструкції ГХЗО ізолювального типу 

в умовах реального часу при середньому та важкому фізичних навантаженнях. 

 Контроль часу  перебування рятувальника в умовах НТФ пропонується 

здійснювати шляхом створення та використання системи індивідуального 

контролю температури підкостюмного простору. Принцип роботи системи 

полягає в повідомленні про досягнення гранично допустимого значення 

температури в підкостюмному просторі рятувальника (18ºС). 

Систему пропонується розміщувати в підкостюмному просторі (рис. 5.2). З 

її допомогою здійснюється контроль температурних показників в 

підкостюмному просторі, що унеможливлює виникнення загрози життю та 

здоров’ю.  

 Технічне забезпечення приладу ПВІ-111А, за допомогою якого 

проводиться процес дослідження температур, та його характеристики описано в 

четвертому розділі. 

Переваги технічного рішення та запропонованого принципу  визначення 

безпечного часу експлуатації: 

 підвищення рівня захищеності особового складу; 

 постійний контроль зміни температури підкостюмного простору; 

 своєчасна заміна особового складу на позиціях; 

 своєчасне формування резерву; 

 захищеність системи від впливу НТФ, води, агресивного середовища; 
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 універсальність; 

 прогнозованість тактичних можливостей підрозділів оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту. 

 

 
 

1– тіло людини;   2 – підкостюмний простір; 3 – пакет матеріалів ЗІЗ; 4 – 

оточуюче середовище; 5 – джерело теплової дії; 6– прилад індивідуального 

контролю температури підкостюмного простору  

 Рисунок 5.2 – Схематичне зображення розміщення приладу 

індивідуального контролю температури підкостюмного простору рятувальника 

 

Термоелементи малої інерційності розміщені у підкостюмному просторі 

між людиною та захисним одягом за схемою як зображено на рис 5.3.  

Полігонні випробовування проводились в приміщеннях промислових 

холодильних установок ТОВ «Лімо» м. Львів у відповідності розроблених 

рекомендацій (додаток Н). 

При проведенні досліджень визначено, що температура у камері 

випробовування промислового холодильника становила від  -36,1 ºС  до -41,6 

ºС, що відповідає умовам запропонованого методу та технічним умовам 

експлуатації ГХЗО. 
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Випробовування проводились за участю чотирьох волонтерів кожен з яких 

виконував комплекс вправ, які характерні при виконанні аварійно-рятувальних 

робіт в обмеженому просторі АХУ у відповідності [24].  

 

5.3 Експериментальні дослідження ефективності газохімзахисного 

одягу рятувальника  

 

Наступним етапом дослідження було визначення зміни температури в 

підкостюмному просторі обраних комплектів ЗІЗ. Результати дослідження  

представлені на рис. 5.4. Випробовування проводились при середньообємній 

температурі в приміщенні -39,6 °С. 

Результатом експерименту встановлено, що температура підкостюмного 

простору значно знижується при виконанні середнього фізичного 

навантаження, що відповідає температурним показникам які описані в 

T1 – спина (на тілі); Т2 – груди (на тілі); Т3 – пах (підкостюмний простір 

рятувальника);  Т4 – груди (підкостюмний простір рятувальника); Т5 – під 

пахвами (підкостюмний простір рятувальника); Т6 – ліва частина спини 

(область серця) (підкостюмний простір рятувальника); Т7 – спина (область 

печінки) (підкостюмний простір рятувальника); Т8 – зовнішнє середовище. 

Рисунок 5.3 – Схема розміщення термоелементів 
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четвертому розділі . Це пояснюється тим, що теплова енергія використовується 

для нагрівання пароповітряної суміші в підкостюмному просторі. Проте, із 

збільшенням часу, різниця температур зменшується, що в подальшому може 

призвести до переохолодження організму людини.  

Отримані узагальнені результати експерименту показали, що найшвидше 

досягнення граничної температури в підкостюмному просторі відбувається в 

ділянках паху та грудей (термоелемент 3,4) де настання граничних показників 

відповідають 17,3-37,8 хв, з використанням досліджуваних костюмів. Принцип 

запропонованої методології визначення часу захисту рятувальника та надає 

можливість провести розрахунок індексу морозотривкості K
захI  із завданням 

max
зах  для кожного комплекту костюмів. Результати розрахунків наведено на 

рис. 5.4. 

 

Рисунок 5.4 – Графік залежності температури підкостюмного простору від 

часу перебування рятувальника в умовах дії низької температури до -40°С  

 

Загальним для всіх досліджених матеріалів є зниження теплозахисних 

показників якості із збільшенням часу перебування в умовах дії понижених 

температур. Для визначення похибки результатів проведеного експерименту, 
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було побудовано чотири графіки залежності безпечного часу експлуатації 

ГХЗО від часу τ (с), математично оброблено результати з використанням 

трендових моделей та отримано емпіричні залежності (рис. 5.5-5.8). 

За отриманими емпіричними залежностями визначено розрахунковий час 

τроз і порівняно з результатами експерименту, визначивши при цьому відносну 

похибку:  

 

 
%10%100 



d

розd




 

 

                         (5.1) 

 

де τроз  – розрахункове значення за отриманою емпіричною залежністю; τd– 

дійсне значення за результатами експерименту. 

 

1 – експериментальна; 2 – степенева   

Рисунок 5.5 – Залежність зміни температури підкостюмного простору ІЗК 

№1 від температури навколишнього середовища 

 

Для першого експерименту визначення зміни досягнення граничної 

температури в підкостюмному просторі. Формула визначення розрахункового 

значення має вигляд:  

1 

2 



134 

 

 

34,255671,0019,0 2  iiроз      (5.2) 

 

де і – номер експерименту; τ – значення досягнення граничної температури 

в підкостюмному просторі, с. 

 

Використовуючи емпіричну залежність визначаємо відносну похибку для 

чотирьох моментів часу (визначених при проведенні експерименту) при 

середньооб’ємній температурі в камері -39,7 ºС.  

В результаті досліджень граничних часових показників ІЗК №1 становлять у 

відповідності проведеному досліду та відображені в таблиці 5.1.  

 

Таблиця 5.1 – Граничні часові показники для ІЗК №1 

Номер  

досліду 

Експериментальний 

результат часу захисту 

рятувальника в комплекті ІЗК 

№1, τd (хв) 

Середньообємна 

температура в камері АХУ, 

ºС 

1 16,9 -40,8 

2 18,4 -39,9 

3 15,6 -40,1 

4 18,3 -38,7 

 

 

5,2934,259,165671,09,16019,0 2
1 роз  

(5.3) 

3,2934,254,185671,04,18019,0 2
2 роз  

6,2934,256,155671,06,15019,0 2
3 роз  

2,2934,253,185671,03,18019,0 2
4 роз  

 

Проведемо розрахунок відносної похибки: 

%3,2%100
7,28

5,297,28



   

  (5.4) 
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%9,6%100
4,27

3,294,27



  

%7,1%100
1,30

6,291,30



  

%7%100
4,31

2,294,31



  

 

Враховуючи отримані результати, середнє значення похибки при 

дослідженні часу захисту ІЗК №1, при дії понижених температур 

розраховується як: 

 

%5,4
4

77,19,63,2
1 


c  

(5.5) 

 

1 – експериментальна; 2 – степенева  

 Рисунок 5.6 – Залежність зміни температури підкостюмного простору ІЗК 

№2 від температури навколишнього середовища 

 

Для розрахунку результатів другого експерименту, визначення зміни 

досягнення граничної температури в підкостюмному просторі, формулу 

визначення розрахункового значення залишимо у вигляді:  



136 

 

24,240065,00086,0 2  iiроз      (5.6) 

 

Використовуючи емпіричну залежність, визначаємо відносну похибку для 

чотирьох моментів часу (визначених при проведенні експерименту) при 

середньо об’ємній температурі в камері -40,7 ºС.  

В результаті досліджень граничних часових показників ІЗК №2 у 

відповідності проведеному досліду та відображені в таблиці 5.2. становлять: 

 

Таблиця 5.2 – Граничні часові показники ІЗК №2 

Номер  

досліду 

Експериментальний 

результат часу захисту 

рятувальника в комплекті ІЗК 

№2, τd (хв) 

Середньооб′ємна 

температура в камері АХУ, 

ºС 

1 27,4 -39,8 

2 29,9 -39,9 

3 28,1 -40,2 

4 29,4 -39,6 

 

 24,244,270065,04,270086,0 2
1роз 30,9 

(5.7) 

2,3224,249,290065,09,290086,0 2
2 роз  

2,3124,241,280065,01,280086,0 2
3 роз  

9,2824,244,290065,04,290086,0 2
1 роз  

 

Проведемо розрахунок відносної похибки: 

%7,7%100
7,28

9,307,28



  

 

 

   (5.8) 

%5,9%100
4,29

2,324,29



  

%4,3%100
3,32

2,313,32
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%9,2%100
1,28

9,281,28



  

 

Враховуючи отримані результати, середнє значення похибки при 

дослідженні часу захисту ІЗК №2 при дії понижених температуру становить: 

 

%,9,5
4

9,24,35,97,7
2 


c  

(5.9) 

 

 

1 – експериментальна; 2 – степенева   

Рисунок 5.7 – Залежність зміни температури підкостюмного просторі Vautex 

SL-S від температури навколишнього середовища 

 

Для обрахунку результатів другого експерименту, визначення зміни 

досягнення граничної температури в підкостюмному просторі, формулу 

визначення розрахункового значення залишимо у вигляді:  

 

029,24002,00046,0 2  iiроз      (5.10) 
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Використовуючи емпіричну залежність визначаємо відносну похибку для 

чотирьох моментів часу (визначених при проведенні експерименту) при 

середньооб’ємній температурі в камері -38,2 ºС.  

В результаті досліджень граничних часових показників Vautex SL-S 

становлять у відповідності проведеному досліду та відображені в таблиці 5.3.  

 

Таблиця 5.3 – Граничні часові показники Vautex SL-S 

Номер  

досліду 

Експериментальний 

результат часу захисту 

рятувальника в комплекті 

Vautex SL-S, τd (хв) 

Середньооб′ємна 

температура в камері АХУ, 

ºС 

1 38,2 -38,8 

2 38,8 -37,9 

3 35,9 -40,2 

4 38,3 -38,4 

 

8,30029,242,38002,02,380046,0 2
1 роз  

(5.11) 

0,31029,248,38002,08,380046,0 2
2 роз  

0,30029,249,35002,09,350046,0 2
3 роз  

9,30029,243,38002,03,380046,0 2
1 роз  

 

Проведемо розрахунок відносної похибки: 

%2,6%100
0,29

8,300,29



  

 

(5.12) 

%6,4%100
4,32

0,314,32



  

%8,3%100
9,28

0,309,28



  

%6,6%100
1,32

9,301,33
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Враховуючи отримані результати, середнє значення похибки при 

дослідженні часу захисту Vautex SL-S при дії понижених температуру 

становить: 

 

%,3,5
4

6,68,36,42,6
3 


c  

   (5.13) 

 

 

 1 – експериментальна; 2 – степенева  

Рисунок 5.8 – Залежність зміни температури підкостюмного простору 

Trellchem SUPER  від температури навколишнього середовища 

 

Для обрахунку результатів другого експерименту, визначення зміни 

досягнення граничної температури в підкостюмному просторі, формулу 

визначення розрахункового значення залишимо у вигляді:  

 

202,220936,00028,0 2  iiроз      (5.14) 
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Використовуючи емпіричну залежність визначаємо відносну похибку для 

чотирьох моментів часу (визначених при проведенні експерименту) при 

середньооб’ємній температурі в камері -39,0 ºС.  

Результати досліджень граничних часових показників Trellchem SUPER у 

відповідності до проведених досліджень відображені в таблиці 5.4.  

 

Таблиця 5.4 – Граничні часові показники Trellchem SUPER 

Номер  

досліду 

Експериментальний 

результат часу захисту 

рятувальника в комплекті 

Trellchem SUPER,  

τd (хв) 

Середньооб′ємна 

температура в камері АХУ, 

ºС 

1 29,0 -39,8 

2 32,9 -37,8 

3 33,2 -40,0 

4 30,9 -38,8 

 

5,28202,22290936,0290028,0 2
1 роз  

(5.15) 

3,28202,229,320936,09,320028,0 2
2 роз  

9,28202,222,330936,02,330028,0 2
3 роз  

7,27202,229,300936,09,300028,0 2
4 роз  

 

Проведемо розрахунок відносної похибки: 

%7,2%100
3,29

5,283,29



  

 

(5.16) 

%6,6%100
3,30

3,283,30



  

%8,8%100
9,32

0,309,32



  

%9,7%100
1,30

7,271,30
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Враховуючи отримані результати, середнє значення похибки при 

дослідженні часу захисту Trellchem SUPER при дії понижених температуру 

становить: 

 

%,5,6
4

9,78,86,67,2
3 


c  

(5.17) 

 

Враховуючи той факт, що середнє значення похибки не перевищує 10% 

можемо стверджувати, що рівень проведення експерименту є задовільний, а 

результати можуть бути використані для формування рекомендацій щодо 

експлуатації ГХЗО. 

 

5.4 Рекомендації щодо умов експлуатації газохімзахисного одягу 

рятувальника 

 

Рекомендації щодо використання газохімзахисного одягу рятувальників 

ізолювального типу можливо виконати шляхом узагальнення результатів 

порівняльного аналізу досліджень за допомогою найбільш важливих 

характеристик показників якості та експериментальних досліджень.  

Слід зауважити, що залежність температурних режимів підкостюмного 

простору від умов фізичного навантаження (четвертий розділ) надає 

можливість стверджувати, що при середньому навантаженні граничний час 

перебування рятувальника в умовах понижених температур нижчий аніж при 

важкому. Це обумовлено процесом тепло-конвекції із тіла людини, оскільки 

при збільшенні фізичного навантаження температура підкостюмному просторі 

збільшується.  

Узагальнені результати показників якості пакету ЗІЗ та ГХЗО 

рятувальників які придатні до умов виконання завдань за призначенням при 

ліквідації НС з викидом (виливом) амоніаку наведено в таблиці 5.5. Вказані 

характеристичні показники надають можливість визначити ефективність їх 

застосування яка визначається часом захисної дії рятувальника. 
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Таблиця 5.5 - Експлуатаційна ефективність застосування  ГХЗО в умовах 

низьких температур 

№ 

з/

п 

Назва ГХЗО Показник 

час захисту  

рятувальника, хв 

K
захI , 

1,3≤ K
захI ≤2,9 

1. ІЗК №1 17,3 3,35 

2. ІЗК №2 28,7 2,02 

3. Vautex SL-S 37,8 1,5 

4. Trellchem SUPER 31,5 1,84 

  

В табл. 5.5 показники які не задовольняють експлуатаційні вимоги виділено 

на сірому фоні. 

Таким чином із графіка залежності температури підкостюмного простору 

(рис. 5.1) та у відповідності розрахунків індексу морозотривкості 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 Німеччина, де час захисту 

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

відповідно. 

 

5.5 Соціально-економічні втрати та економічний ефект результатів 

досліджень  

 

Ефективне управління виробничими процесами вимагає 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.  
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У розділі проведено розрахунок економічних витрат при техніко-

економічному обґрунтуванні результатів досліджень з урахуванням заходів 

направлених на підвищення рівня захищеності рятувальників, та заходів які 

спрямовані на запобігання їх травматизму.  

Збитки в результаті втрати працездатності визначаються як сума соціальних 

та економічних показників. Витрати на забезпечення безпеки 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) амоніаку. Витрати на 

забезпечення безпеки особового складу, а особливо на стадії проектування 

захисного одягу, слід вважати ефективними з економічної точки зору, якщо 

вони забезпечують зменшення реальних матеріальних збитків у результаті 

здійснення пропонованих рішень у порівнянні з можливими збитками від НС 

без урахування 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.                                         (5.18) 

 

Кінцевим результатом створення і використання заходів щодо забезпечення 

безпеки особового складу рятувальників є важливість передбачених втрат (З2), 

які розраховують, виходячи з вірогідності виникнення НС після реалізації 

заходу щодо забезпечення безпеки рятувальників.  

Економічні результати (R), досягнуті завдяки здійсненню заходів, які 

застраховані на ефективний захист, визначаються як різниця між можливими 

збитками при НС без запровадження рішень та можливими збитками, якщо ці 

рішення будуть впроваджені. Логічно стверджувати, що З1  > З2. 
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R = З1 – З2.                                (5.19) 

 

5.5.1 Визначення соціально-економічні втрати (Сcе) 

 

Враховуючи результати аналітичних досліджень за останні десять років з 

урахування травмувань, які висвітлені в п 1.1, та кількості травмованих і 

загиблих рятувальників при ліквідації НС із наявністю амоніаку із за 

недосконалості ГХЗО:  3 рятувальники загинули; 4 отримали травми I-II 

ступеня (легкий нещасний випадок із втратою працездатності до 9 днів),  3 

рятувальника – II-III ступеня (важкий нещасний випадок без встановлення 

інвалідності із втратою працездатності більше 9 днів), що підтверджено довідкою 

із лікувального закладу; та 2 отримало травми, що призвели до інвалідності.  

Враховуючи, що кожен з працівників ОРС ЦЗ зобов’язаний страхувати своє 

життя та здоров’я, та сума страхового фонду становить 30000 грн., то за 

наступних умов компенсації: 

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; 

       - 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. 5.6. 

Відповідно соціально-економічні втрати (Сcе), грн обчислюються за 

формулою: 

 

Ссевтр =  (С1    х   n1)   + ( С2    х  n2) + ( С3    х  n3) + ( С4    х  n4)         (5.20) 

 

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; 
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С2 = 20,8 тис. грн. – втрати при тяжкому нещасному випадку без встановлення 

інвалідності; С3 = 118 тис. грн. – втрати при тяжкому нещасному випадку із 

встановленням інвалідності; С4 = 150 тис. грн. – втрати життя; n1 = 4; n2 = 3;          

n3 = 2; n2 = 3. 

 

Таблиця 5.6 – Середні показники втрат при вибутті трудових ресурсів з 

виробництва 

№ 

п/п Вид нещасного випадку 

Втрати на 

одну 

людину,  тис. 

грн. 1 Легкий нещасний випадок (С1) з втратою працездатності до 9 

днів 

1,3 

2 Тяжкий нещасний випадок без встановлення інвалідності   

(С2) з втратою працездатності більше 9днів 

20,8 

3 Тяжкий нещасний випадок, у результаті якого потерпілий 

отримав інвалідність (С3) з втратою працездатності більше 

3980 днів (18 місяців) 

118 

4 Нещасний випадок, що призвів до загибелі (С4): 

- дорослої людини віком до 60 років 

150 

 

 

Отже, соціально-економічні втрати становлять: 

 

Ссе = Ссевтр = (1,3·4) + (20,8 ·3) + (118 ·2) + (150 ·3) = 753,6 тис. грн.  

 

Ссе = Ссевтр = (1,3·2) + (20,8 ·2) + (118 ·1) + (150 ·1) = 312,2 тис. грн.  

 

На основі розрахунку соціально-економічних втрат без урахування 

впровадження рекомендації експлуатації ГХЗО в умовах низьких температур 

(Ссе1) та з урахуванням (Ссе2) економічний ефект визначається як: 

 
Е=Ссе1-Ссе2= 753,6-312,2=441,4 тис грн.  
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ВИСНОВКИ  

1. Розроблено методику полігонних досліджень для наукового 

обґрунтування ефективності застосування та безпечного часу експлуатації 

газохімзахисного одягу рятувальників. Отримані узагальнені результати 

експерименту показали, що найшвидше досягнення граничної температури 

(18ºС) в підкостюмному просторі відбувається в ділянках паху та грудей де 

настання граничних показників досліджуваних комплектів захисного одягу із 

застосуванням волонтерів відповідають 17,3-37,8 хв, з урахуванням 

фізіологічних показників метаболічного тепла людини.  

2. В результаті оцінювання умов експлуатації газохімзахисного одягу 

рятувальника визначено оптимальний склад комплекту засобів індивідуального 

захисту рятувальників від дії низьких температур при середньому фізичному 

навантаженні який компонується з матеріалів: Vayter SL-S – газохімзахисний 

одяг ізолювального типу; захисний одяг рятувальника загального призначення 

компонований з НОМЕКС (матеріал верху), мембрана ГОРТЕКС 

(вологотривкий шар), перероблені арамідні волокна/пряжа мета-арамідна 

(теплоізоляційний шар. 

3. В результаті проведених апроксимацій експериментальних 

досліджень з визначення залежностей температурних режимів підкостюмного 

простору комплекту захисного одягу при дії температури -40ºС де показник 

відносної похибки не перевищує 6,5%, що надає змогу стверджувати про 

об’єктивність удосконаленого методику. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  

 

У дисертації розв’язано актуальну науково-технічну задачу з розкриття 

особливостей визначення часу захисту рятувальника при експлуатації 

газохімзахисного одягу в умовах дії низьких температур в залежності від 

температурних режимів підкостюмного простору за допомогою розробленого 

методу та технічних засобів.  

Сформульовано такі науково-практичні результати досліджень та 

висновки:  

1. На підставі проведеного аналізу існуючих методів та технічних засобів, 

за допомогою яких визначають показники якості (морозотривкість) пакету 

спеціальних матеріалів газохімзахисного одягу, який експлуатується при 

проведенні аварійно-рятувальних робіт з викидом (виливом) амоніаку, 

встановлено, що вони не визначають час захисту рятувальника;  

2. За допомогою запропонованої математичної моделі розкрито механізм 

впливу процесів тепломасопереносу та дифузії на пакет матеріалів 

газохімзахисного одягу рятувальника. Теоретично обґрунтовано залежність 

часу захисту рятувальника при експлуатації костюму в умовах низьких 

температур з урахуванням метаболічного тепла людини (qp≈260 Вт/м
2
, 

ΔТ=34°С), та граничної температури комфорту мікроклімату підкостюмного 

простору (18°С); 

3. Розроблено метод для оцінювання морозотривкості пакету спеціальних 

матеріалів газохімзахисного одягу для визначення температурних режимів 

підкостюмного простору при дії низьких температур (до –40°С). В основу 

методології закладено визначення індексу морозотривкості. Для реалізації 

запропонованого методу розроблено прилад оцінювання захисних властивостей 

комплексної дії (ОКЗВ-КД2) та відповідне програмне забезпечення, для 

визначення температурних режимів підкостюмного простору під час якого 
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моделюються умови, наближені до експлуатаційних. Прилад декларується 

патентом України на корисну модель; 

4. Експериментально встановлено, що при дії низької температури –40°С 

на матеріал верху пакету газохімзахисного одягу, час захисної дії повинен 

знаходитись в межах 20-45 хв, що відповідає індексу морозотривкості 

1,3≤ K

захI ≤2,9 відповідно; 

5. Експериментально визначено час захисту рятувальника в ГХЗО в 

залежності від дії низької температури від  –36,1 ºС  до –41,6 ºС. Встановлено, 

що за умов виконання аварійно-рятувальних робіт середнього навантаження, 

час перебування рятувальника до моменту його заміни на позиції в обмеженому 

просторі АХУ залежить від типу захисного одягу так: в ІЗК №2 вітчизняного 

виробництва час захисту рятувальна становить 28,7 хв; Vautex SL-S Німеччина 

– 37,8 хв; Trellchem SUPER – 31,5 відповідно. Теоретичні та експериментальні 

результати дослідження оформлені у вигляді «Рекомендацій застосування 

газохімзахисного одягу рятувальника ізолювального типу при дії низьких 

температур в умовах ліквідації надзвичайних ситуацій з викидом (виливом) 

амоніаку в обмеженому просторі».  

6. Запропонований принцип визначення часу захисту рятувальника в 

ГХЗО надає можливість мінімізувати аспект ризику за рахунок збільшення 

якості та надійності – qn; збільшити аспект інформаційної ємності – ic, що 

підвищить рівень безпеки та зменшення виробничий травматизм при виконанні 

рятувальниками завдань за призначенням. Соціально-економічний ефект 

становить                                Е =441400 грн. 
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      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. 
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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 «Про підтвердження відповідності» з змінами та 

доповненнями, які внесено Законом України від 21.10.2007 р. №2116-1V. 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 р. № 247 

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). 
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Вхідний контроль проводять з метою запобігання використанню ЗІЗ, що не 

відповідають вимогам конструкторської та нормативної документації; 

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). 
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 Персонал який здійснює вхідний контроль, повинен пройти навчання в 

галузевому учбовому центрі УкрНДІЦЗ. 

5.2. Основними задачами (завданнями) вхідного контролю є: 

 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: 
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6.1.1 Товаротранспортна накладна підприємства-виготовлювача 

(постачальника), оформлена в установленому порядку; 

• 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); 

• 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). 

• При проведенні вхідного контролю необхідно: 

• 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 роки. 

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 
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конкретний ЗІЗ за стандартними методиками, або методиками, наведеними в 

додатку Ж. 

• 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. 



196 

 

6.9 Порядок проведення вхідного та періодичного контролю ізолювальних 

ЗІЗОД  наведено у додатку К. 

 

7. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВХІДНОГО ТА ПЕРІОДИЧНОГО 

КОНТРОЛЮ 

7.1 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 СНиП 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. 
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Освітленість на робочих місцях згідно з СНиП 11.4-79. 

Показники пожежно-вибухової безпеки і протипожежний захист – згідно 

ГОСТ 12.1.044-89. 

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 
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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 

 

Таблиці В.1   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 

- + - - - 
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застосуванням 

клейових матеріалів 

Дата випуска (місяць, 

рік) 
+ + - - + 

Відмітка відділу 

технічного контролю 

(ВТК) виготовлювача 

+ - + - + 

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. 

 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. 
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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; 

• пропозицію «Дивися інформацію, надану виготовлювачем» або 

еквівалентну піктограму за рис. Г.2; 

• позначення для ідентифікації марки фільтра; 

• рекомендовані виготовлювачем (виробником) умови зберігання 

(температура та вологість) або еквівалентна піктограма за рис. Г.3. 

•  маркування обладнання призначене для пожежно-рятувальної служби 

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: 

• 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. 
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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) 

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. 

 
 

 

 

Рисунок Ж.1 - Схема приладу 

 



203 

 

1, 2, 5, 8, 11, 14, 17 - регулювальні вентилі; 3 - манометр туманоутворювача; 4 - 

туманоутворювач ТЕ-52 рис. ВР- 49153.000; 6, 9, 12, 15, 18 - витратоміри 

(діафрагми з дифманометрами); 7, 16 - фільтри тонкого очищення; 10 – 

змішувач; 13 - затискний пристрій; 19 - фотометр фотоелектричний ФАН 
 

 

Ж.1.1.3 Підготовка до випробувань. 

а) Зібраний прилад має бути перевірений на цілісність вузлів. 

б) Підготовку і включення туманоутворювача слід проводити згідно 

інструкції з експлуатації приладу. 

в) Підготовку до роботи фотометра фотоелектричного для аерозолів слід 

проводити згідно з інструкцією з експлуатації фотометра. 

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). 

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 Коефіцієнт проникності К розраховують за формулою: 

де: 

І — показання мікроамперметра фотометра під час вимірювання фонового 

світлорозсіяння аерозолем, що пройшов через випробовуваний зразок; 

Іф - показання мікроамперметра фотометра під час вимірювання фонового 

світлорозсіяння установки; 
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Іпоч - показання мікроамперметра фотометра під час вимірювання 

світлорозсіяння аерозолем з початковою концентрацією; 

D, Dпоч. - сумарна оптична густина включених поглиначів під час 

вимірювання світлорозсіяння аерозолем, що пройшов через випробовуваний 

зразок, і аерозолем з початковою концентрацією відповідно, 

При І ≥ Іф х 10 величина Іф в розрахунку не враховується. 

Ж 1.1.5.2 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. 

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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Рисунок 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. 
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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. 

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-Rо) х 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 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. 

Ж.2.3 Герметичність повітропровідної системи (ПВС) саморятівника 

перевіряють за допомогою сухого повітря при вакуумметричному тиску і (або) 

надлишковому тиску 7,5 мбар згідно 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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Рисунок 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 %. 

ПВС саморятівника повинна бути настільки герметичною, щоб зміна тиску 

не перевищувала 0,3 мбар протягом 1 хв. згідно 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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Рисунок Ж. 4 - Установка для визначення об'єму кисню, що виділяється 

пусковим пристроєм; - 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, 

 

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, у 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 
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"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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Рисунок Ж.6 - 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 ТУ 12.43.107-83; надлишковий клапан має      відкриватися при 

надлишковому тиску в дихальному мішку не менше ніж 1 м бар згідно 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.  



209 

 

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 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 п. 5.16.5 ДСТУ ЕN  401:2004 (и. 

6.19.4 ДСТУ ЕN 13794:2005). 

 

 

Додаток К (довідковий) 

 

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. 

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 
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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 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: 

• 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 К 
Акт апровадження технічного забезпечення результатів науково-дослідної 

роботи 
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ДОДАТОК М 
експериментальних досліджень захисного одягу пожежника з 

визначення динаміки температурних показників при середніх та важких 

ергономічних навантаженнях  
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ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ 

 

 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ:  полігон вогневих випробовувань 

захисного одягу пожежника Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності. 

Адреса: м. Львів, вул. Клепарівська, 35. 

 

МЕТА ДОСЛІДЖЕНЬ: отримання експериментальних даних для наукового 

обґрунтування ефективності застосування та безпечного часу експлуатації 

газохімзахисного одягу рятувальників в умовах ергономічного навантаження. 

 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ: зразки захисного одягу пожежника загального 

призначення. 

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ: експериментальні дослідження з визначення 

показників якості під час полігонних випробувань проводилися відповідно до 

п.8.6.3 Програми та методики експериментальних досліджень захисного одягу 

рятувальника. 
 

Керівник досліджень:    

доцент кафедри ПТтаАРР ЛДУ БЖД, к.т.н., 

доцент 

  

Б.В. Болібрух 

    

Дослідження проводив:    

здобувач ЛДУ БЖД,    З.В. Андрусяк 
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ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ 

ВИКОРИСТОВУВАЛОСЯ ПІД ЧАС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ:  
• термоопір в діапазоні вимірювання від мінус 40 до 600 °С з похибкою 

вимірювання ± 1 % в кількості 4 шт. та термоопір в діапазоні вимірювання 

від мінус 40 до 400 °С з похибкою вимірювання ± 0,25 % в кількості 8 

штук; 

• манекен; 

• сигналізатор температури – 2 шт.; 

• термочутливий елемент – 8 шт.; 

• перетворювач вимірювальний ПВІ-111 – 1 шт.; 

• комп`ютер із спеціальним програмним забезпеченням; 

• викрутка; 

• медичний пластир; 

• вимірювальний перетворювач теплового потоку з границями 

вимірювання від 0 до 30 кВт/м
2
 з похибкою вимірювання ± 10 %; 

• термоелектричний перетворювач (2 шт.) з похибкою вимірювання ± 1 °С; 

• секундомір СОСпр з класом точності 2; 

• вимірювач температури навколишнього середовища з похибкою 

вимірювання ± 0,5 °С; 

• вимірювач вологості повітря з похибкою вимірювання ± 4 %; 

• вимірювач атмосферного тиску з похибкою вимірювання ± 1 мм рт. ст.   

 

ХІД ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

 

Дата проведення  

випробування:  04.06.2014 р.                

  

Умови в приміщенні:  
  температура, °С              24 

  атм.тиск, мм.р.с.             742                   

  відносна вологість, %    38 
 

 

Результати проведених експериментальних досліджень захисного одягу 

пожежника наведені в графічному вигляді. 

 

ВИСНОВКИ:  

1. За результатами експериментальних досліджень різних типів захисного 

одягу пожежників встановлено тактико-технічні характеристики які визначають 

їх безпечний час експлуатації та відстані до осередку модельного вогнища в 

залежності від дії густини теплового потоку, а саме: 

- захисний одяг пожежника загального призначення (рекомендований 

безпечний час експлуатації до 20 хв за умов перебування на відстані від фронту 

полум’я не менше 10 м); 

- теплозахисний одяг пожежника загального типу (рекомендований 

безпечний час експлуатації до 5 хв за умов перебування на відстані від фронту 

полум’я не менше 5 м, та до 1 хв при перебування на відстані не менше 2 м); 
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- тепловідбивний захисний одяг пожежника (рекомендований безпечний 

час експлуатації до 4 хв за умов перебування на відстані від фронту полум’я не 

менше 2 м). 

2. За результатами проведених експериментальних досліджень 

встановлено особливості експлуатації різних типів одягу пожежника в умовах 

підвищених температур. Також рекомендовано під час виконання завдань в 

умовах дії небезпечних температурних факторів пожежі особовому складу 

підрозділів ОРС ЦЗ ДСНС України необхідно застосовувати теплозахисний 

одяг. 

3. За результатами проведених експериментальних досліджень 

сформовано критерії вибору захисного одягу рятувальників в залежності від 

об’єкту в якому виникла пожежа, які викладено у розділі 6 «Довідника КГП». 

4. Встановлено, що для якісної оцінки тактико-технічних характеристик 

різних типів захисного одягу пожежника (які є важливими в умовах виконання 

завдань за призначенням особовим складом підрозділів ОРС ЦЗ ДСНС України) 

необхідно під час випробовувань (в тому числі сертифікаційних) застосовувати 

натурні випробовування (ергономіка, теплова камера та полігонні 

випробовування). 

 



 

 
Фігура - 1 
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ДОДАТОК Н 
експериментальних досліджень захисного одягу пожежника з 

визначення динаміки температурних показників при середніх та важких 

ергономічних навантаженнях  
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо режимів робіт особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної  

служби цивільного захисту у засобах індивідуального захисту  

у зонах хімічного забруднення  

 

1. Загальні положення 

1.1. Методичні рекомендації щодо режимів робіт особового складу 

підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у засобах 

індивідуального захисту у зонах хімічного забруднення (далі - Методичні 

рекомендації) розроблено з метою збереження життя та здоров’я і працездатності 

особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

ДСНС України під час виконання робіт у ЗІЗ. 

1.2. Методичні рекомендації визначають режими робіт у засобах 

індивідуального захисту особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту ДСНС України у зонах хімічного забруднення. 

1.3 Методичне керівництво з організації та визначення режимів робіт 

особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у 

засобах індивідуального захисту здійснюється Департаментом цивільного захисту 

та управліннями (відділами) цивільного захисту Головних управлінь ДСНС, 

областях, м. Києві. 
 

2. Визначення термінів та скорочення 

У Методичних рекомендаціях наступні терміни та скорочення мають таке 

значення: 

засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - будь-яке спорядження чи обладнання, 

що використовується особовим складом для запобігання впливу однієї чи кількох 

видів небезпеки (небезпечного та/чи шкідливого виробничого фактора) на життя чи 

здоров'я; 

засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) - засоби, 

призначені для захисту дихальних шляхів користувача від вдихання повітря, яке 

спричиняє шкідливий вплив на здоров’я (ДСТУ EN 132:2004 „Засоби 

індивідуального захисту органів дихання. Терміни та піктограми (EN 132:1998, 

IDT)‖); 

фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання - пристрої, 

які очищують повітря, яке вдихається, від шкідливих речовин за допомогою 

фільтрів, що входять у конструкцію ЗІЗОД і містять поглинальні чи фільтрувальні 

матеріали. До таких пристроїв залежно від конструктивних особливостей належать 

респіратори та протигази (Правила вибору та застосування засобів індивідуального 

захисту органів дихання, затверджені наказом Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28.12.2007 № 331, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2008 р. за № 285/14976); 

ізолювальні ЗІЗОД (ІЗІЗОД) - такі, за допомогою яких органи дихання 

людини ізолюють від повітря робочої зони, а повітря для дихання надходить із 

зони, де повітря для дихання відповідає санітарним нормам (шлангові), або з 
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джерела дихальної суміші, що є складовою частиною ЗІЗОД (автономні). Вони 

мають систему подавання чистого повітря або кисню з незабрудненого джерела 

(Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, 

затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони 

праці та гірничого нагляду від 28.12.2007 № 331, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 4 квітня 2008 р. за № 285/14976); 

ізолювальний захисний одяг (ІЗО) – спеціальний захисний одяг, за 

допомогою якого шкіру всього тіла людини ізолюють від впливу шкідливих 

речовин; 

фільтрувальний захисний одяг (ФЗО) – спеціальний захисний одяг, що 

забезпечує захист шкіри всього тіла людини від впливу шкідливих речовин за 

допомогою поглинальних чи фільтрувальних матеріалів; 

чергові засоби індивідуального захисту (чергові ЗІЗ) – спеціальні ЗІЗ 

колективного (безособового) користування, які закріплені за певними робочими 

місцями чи видаються особовому складу тільки на час виконання тих робіт, для 

яких вони передбачені, та передаються однією зміною іншій; 

небезпечна хімічна речовина (НХР) - хімічна речовина, безпосередня чи 

опосередкована дія якої на людину може спричинити загибель, гостре або хронічне 

захворювання людей, завдає шкоди навколишньому середовищу (ДСТУ 4933:2008 

Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та 

визначення основних понять); 

зона хімічного забруднення НХР – територія чи акваторія, у межі якої 

потрапили НХР у концентраціях чи кількостях, що протягом певного часу 

створюють небезпеку для життя та здоров’я людей і завдають шкоди 

навколишньому природному середовищу (ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних 

ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних 

понять); 
 

3. Рекомендації до режимів робіт і відпочинку особового складу підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України  

під час виконання робіт у ЗІЗ 

3.1. Режими робіт встановлюються для забезпечення і підтримки 

працездатності, ефективної діяльності та безпеки особового складу підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України під час 

виконання робіт у ЗІЗ. 

3.2. Режими робіт встановлюються з урахуванням: 

характеру і складності робіт у ЗІЗ; 

типу (марки) ЗІЗ, оцінки часу захисної дії ЗІЗ і порівняння його з тривалістю 

роботи, що виконується;  

віку осіб рядового і начальницького складу та працівників ДСНС; 

загальних закономірностей змін працездатності і функціонального стану 

людини у часі (у стадії адаптації до роботи, стійкої працездатності і зниження 

працездатності) при різних фізичних, нервово-емоційних навантаженнях і 

кліматичних чинниках середовища; 
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фізіологічно-гігієнічних особливостей праці людини у ЗІЗ в екстремальних 

умовах (наявність НХР у повітрі і на ґрунті, негативний вплив на самопочуття 

людини під час праці у ЗІЗ, важкі фізичні навантаження, несприятливі кліматичні 

чинники). 

3.3. Режими робіт включають: 

загальну тривалість і інтенсивність робіт у ЗІЗ; 

перерви у роботі (мікропаузи, перерви у процесі робіт для відпочинку); 

відпочинок між змінами. 

3.4. Виконання робіт у ЗІЗ здійснюється за спеціальним дозволом на 

проведення робіт. 

3.5. Перед початком робіт керівник підрозділу (відповідальний за організацію 

та проведення робіт) інформує під підпис особовий склад про умови робіт та про 

наявність на місці робіт небезпечних і шкідливих факторів, про можливі наслідки їх 

впливу на здоров'я. 

3.6. При плануванні цілодобових безперервних робіт оптимальний час 

початку і закінчення робочих змін визначається з урахуванням добового ритму 

фізіологічних функцій організму, що зумовлює максимальну працездатність 

людини з 09.00 до 12.00 години і з 15.00 до 17.00 години; мінімальну - з 03.00 до 

06.00 години. 

3.7. Мікропаузи у роботі призначені для короткочасного відпочинку 

(тривалістю 2-3 хвил.) після завершення одного або декількох робочих циклів. 

3.8. Тривалість робочої зміни, включаючи перерви на відпочинок, не повинна 

перевищувати 8 годин і встановлюється у кожному конкретному випадку на основі 

показників, що характеризують працездатність протягом визначеного часу. 

3.9. У холодному і помірному кліматі (температура від мінус 25 °С до плюс 

25 °С) роботи можуть повторюватися до трьох разів на добу (три зміни), у жаркому 

(понад плюс 25 °С) - до двох разів на добу (дві зміни). 

3.10. У нічний час тривалість роботи особового складу слід зменшувати         

на 25 %, при цьому збільшуючи час відпочинку. 

3.11. Гранично допустимий час роботи особового складу у ЗІЗ 

встановлюється залежно від термічних і фізичних навантажень, технічних 

характеристик і стану ЗІЗ, а також метеоумов відповідно до таблиці 1. 

3.12. Фізичне навантаження умовно розподіляється за ступенями: легке, 

середнє і важке. Ступінь фізичного навантаження визначається керівником 

підрозділу (відповідальним за організацію та проведення робіт). 

Приблизний перелік робіт за ступенями фізичного навантаження наведено у 

додатку 1. 

Т а б л и ц я  1  

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, хв 

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 + 

20 30 50 45 60 90 160 
Не 

регламентується 
180 

Не 

регламентується 
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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, хв 

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 

захисні панчохи і 

рукавички 

Фільтрувальний 

протигаз + зимова 

форма одягу  

35 45 60 50 80 120 120 Не регламентується 

Фільтрувальний 

протигаз + ІЗО 
20 25 40 60 Не регламентується 160 Не регламентується 

             

 

3.13. Кількість перерв у динаміці змін та їх періодичність визначається 

кількістю випадків погіршення працездатності. Тривалість перерв складає          10-

15 хвилин. При важкому фізичному навантаженні відпочинок під час перерв 

пасивний. 

3.14. Режим роботи особового складу включає загальний час роботи в ЗІЗ, 

тривалість робочих циклів і перерв на відпочинок залежно від конкретних видів 

діяльності і різних метеоумов, визначено у таблиці 2. 
 

Т а б л и ц я  5 . Тривалість роботи у фільтрувальному протигазі і формі одягу, 

залежно від температури повітря 

Ступінь 

фізичного 

навантаження 

Температура повітря, ºС 

від -30 до -10 від -10 до +10 від +10 до +23 від +24 до +29 від +30 до +35 

Загальний 

час 

роботи, 

год. 

Робота/ 

відпочинок, 

хв 

Загальни

й час 

роботи, 

год. 

Робота/ 

відпочинок

, хв 

Загальни

й час 

роботи, 

Робота/ 

відпочинок

, хв 

Загальни

й час 

роботи, 

Робота/ 

відпочинок

, хв 

Загальни

й час 

роботи, 

год. 

Робота/ 

відпочинок

, хв 

1. Легке  До 4 50/10 До 6 50/10 До 8 50/10 До 6 30/15 до 4 30/20 

2. Середнє До 3,5 40/10 До 6 40/10 До 8 40/10 До 4 30/15 До 2 13/15 

3. Важке До 3 40/10 До 4 30/10 До 4 30/10 До 3 20/15 До 1 8/15 

 

3.15. Відпочинок рятувальників під час перерв при низьких температурах 

необхідно проводити в теплому приміщенні, а при температурі повітря більш ніж 

25° С  - у прохолодному приміщенні або у тіні. 

3.16. Для осіб віком понад 50 років, що залучаються (при необхідності) до 

проведення робіт, рекомендується зменшити гранично допустимий час робіт у ЗІЗ 

при середньому і важкому фізичному навантаженні на 30 %. 

3.17. Після робочих змін слід надавати міжзмінний відпочинок. Відпочинок 

повинен включати час для повноцінного сну (тривалістю не менше 7-9 годин), 

особистих потреб і активного відпочинку. Загальна тривалість міжзмінного 

відпочинку встановлюється з урахуванням повного відновлення працездатності. 

4. Рекомендації до вибору ЗІЗ 

4.1. Забезпечення особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту ЗІЗ здійснюється відповідно до Положення про порядок 

забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету 

України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 

№ 53, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 р. за № 
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446/15137 та Норм табельної належності, витрат і термінів експлуатації пожежно-

рятувального, технологічного і гаражного обладнання, інструменту, 

індивідуального озброєння, ремонтно-експлуатаційних матеріалів підрозділів 

ДСНС, які затверджені наказом МНС від 07.02.2008 № 95. 

4.2. Вибір типу і класу ЗІЗ здійснюється на підставі висновків з оцінки 

обстановки залежно від виду забруднення (зараження) та виду і тривалості 

виконання робіт. 

4.3. Якщо склад шкідливих речовин у повітрі і їх концентрація невідомі, а 

також коли паро- чи газоподібна шкідлива речовина не має яскраво виявлених 

ідентифікаційних властивостей, таких як смак або запах, застосовують ІЗІЗОД    та 

ІЗО. 

За хімічним складом газоподібних речовин обирається марка (тип) 

протигазового або комбінованого фільтру (патрона або коробки) ІЗІЗОД, а також 

марка (тип) спеціального захисного одягу. 

Маркування та призначення протигазових фільтрів (коробок) до промислових 

протигазів, які виготовляються згідно з ГОСТ 12.4.122-83 „Система стандартов 

безопасности труда. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных 

противогазов. Технические условия‖, наведено в таблиці 1 додатка 2. 

Типи, маркування та призначення протигазових та комбінованих фільтрів 

ЗІЗОД, які виготовляються у країнах Євросоюзу, наведено в таблиці 2 додатка 2. 

4.4. При об'ємній частці кисню у повітрі не менше ніж 17% і при відомому 

складі шкідливих домішок застосовують ФЗІЗОД і ФЗО.  

4.5. При об'ємній частці кисню нижче 17%, при роботах у важкодоступних 

місцях обмеженого об'єму (у цистернах, колодязях, підвалах, трубопроводах тощо), 

а також при високих концентраціях НХР застосовують ізолювальні ЗІЗОД та ІЗО. 

5. Рекомендації до порядку використання ЗІЗ 

5.1. Застосовуються лише ЗІЗ, які пройшли процедуру оцінки відповідності та 

мають документи, передбачені Законом України „Про підтвердження 

відповідності‖. З метою підтвердження безпеки для здоров’я людини вони також 

повинні мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно 

до Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2000 № 

247, зареєстрованим у Мін’юсті України 10 січня 2001 р.            за № 4/5195. 

5.2. ЗІЗ повинні мати маркування, що відповідає вимогам ГОСТ 12.4.115-82 

„Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 

работающих. Общие требования к маркировке‖, а також національним стандартам, 

які гармонізовані з європейськими та міжнародними стандартами. Забороняється 

придбання та використання ЗІЗ без цього маркування. 

5.3. Заборонено експлуатацію ЗІЗ, які знаходяться в забрудненому, 

несправному стані або з простроченими строками періодичних випробувань, що 

проводяться відповідно до інструкцій з їх експлуатації.  

5.4. Усі види ЗІЗ (крім чергових) видаються особовому складу в індивідуальне 

користування. 
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Видача ЗІЗ у користування здійснюється відповідно до антропометричних 

даних або за рекомендаціями виробника після випробувань на придатність до 

використання за призначенням.  

5.5. Випробування ЗІЗ здійснюється у встановленому порядку, завчасно, до 

виконання робіт. 

5.6. Несправні ЗІЗ повинні бути вилучені з експлуатації і передані на ремонт 

або знищення у встановленому порядку. 

5.7. Порядок використання ЗІЗ повинен відповідати нормативним 

документам, що визначають порядок і умови їх використання.  

5.8. У разі виявлення під час робіт несправності (пошкодження) ЗІЗ, особа, що 

виявила несправність (пошкодження), зобов'язана негайно доповісти керівнику 

робіт (старшому групи) і покинути зону забруднення для заміни ЗІЗ. 

 


