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ПРИНЦИПОВА СХЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 

ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ 

 

Згідно звіту світового центру пожежної статистики СTIF у світі щорічно 

відбувається 1,1-1,2 млн. пожеж на всіх транспортних засобах (ТЗ), що 

становить 18% від загальної кількості пожеж, на яких гине 2,8-3 тис. людей. 

Так у США щороку виникає 65 тис. пожеж на ТЗ, на яких гине 300 чоловік, 

травмується понад 1 тис., матеріальні збитки сягають 1,1 млрд. доларів [1]. Слід 

відзначити, що в Україні  у 2013 році кількість пожеж на ТЗ зросла на 29% в 

порівнянні з 2005 роком. 

З усіх пожеж  на ТЗ 86 % складають пожежі пасажирських транспортних 

засобах (легкові автомобілі, автобуси, тролейбуси) 7% – вантажних автомобілів 

та 3% пожежі сільськогосподарського та інженерного транспорту. За даними 

пожежної адміністрації США 65% пожеж на ТЗ виникає у моторному відсіку, 

12% у панелі приладів і лише 7% у салоні. Тому забезпечення пожежної 

безпеки АТЗ є актуальною задачею сьогодення. 

На підставі аналізу джерел [2-4], та інших нормативно-правових актів, які 

стосуються вимог до транспортних засобів, встановлено, що їх дозволяється 

використовувати, лише у відповідності до вимог безпеки перевезення, охорони 

праці та екології, а також наявності укомплектованого та працездатного 

вогнегасника. 

Разом з тим, як свідчить статистика пожеж, використання вогнегасників є 

недостатньо ефективним через: ізоляцію простору, де виникла пожежа 

(моторний, паливний, багажний відсік); важкодоступністю до осередку пожежі 

в наслідок блокування дверей, капота, що властиво під час ДТП, коли 

деформований кузов ТЗ; стрімким розвитком пожежі і як наслідок 

утрудненням, а деколи і неможливістю застосувати вогнегасник на початковій 

стадії горіння; неможливістю застосування вогнегасника при виникненні 

пожежі під час руху, а також в разі відсутності водія при стоянці ТЗ на 

парковках. 

На сьогодні немає нормативно-правових актів та документів, які б 

вимагали від виробників обладнувати ТЗ системами виявлення і гасіння пожеж 

під час їх експлуатації. Тому вибір, розміщення елементів виявлення та гасіння 

пожежі на транспортних засобах необхідно здійснювати керуючись 

розрахунковими методиками та набутим досвідом в цій області. 

В загальному випадку система виявлення і гасіння пожежі може бути 

реалізована за схемою, яка зображена на рис 1. Система містить пожежний 

сповіщувач ПС, кнопку ручного пуску КРП, радіокеровану кнопку 

дистанційного пуску РКДП, модуль пожежогасіння МП пожежний 

приймально-контрольний прилад ППКП, комунікатор, систему оповіщення та 

блок живлення. Паралельно увімкнені комутуючі елементи, постійно подають 

інформацію на ППКП який аналізує її, та у випадку пожежі, подає струм на 



запірно-пусковий пристрій, який приводить в дію МП. Крім того приймально-

контрольний прилад за допомогою комунікатора передає інформацію на пульт 

центрального спостереження ПЦПС про пожежу з координатами 

місцезнаходження транспортного засобу. Це значно збільшує оперативність 

повідомлення і виключає людський фактор в разі виникнення пожежі чи ДТП, 

що дозволяє зменшити час прибуття рятувальних служб. Крім того ППКП 

включає систему оповіщення (СО) у вигляді звукового сигналу та контролює 

стан працездатності усіх вузлів системи. Електроживлення, як і в першому так і 

в другому випадку здійснюється від бортової електромережі ТЗ. 

 

 
Рис. 3. Структурна схема  реалізації системи виявлення та гасіння пожежі 

АТЗ 

 

Висновки. Пожежі на транспортних засобах з роками зростають та 

привертають увагу суспільства, призводячи до людських жертв та значних 

матеріальних втрат, що створює потребу у розробці заходів для запобігання 

виникнення пожеж, а також для їх оперативного гасіння. Оскільки 

вогнегасники, які встановлені на ТЗ є недостатньо ефективними, вимагається 

розроблення інших технічних рішень, які б забезпечували швидке та ефективне 

гасіння пожежі.  На основі аналізу наявних технічних засобів та рішень 

запропоновано структурна схема реалізації системи виявлення та гасіння 

пожеж на транспортних засобах. 
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