
Руденко Д.В., викладач,  Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ  

ДИСТАНЦІЙНО КЕРОВАНОГО ПОЖЕЖНОГО УСТАТКУВАННЯ ЗА 

РАХУНОК ПОКРАЩЕННЯ ТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ 

 

При розробленні дистанційно керованого пожежного устаткування однією з основних 

задач є забезпечення захисту системи керування від теплового випромінювання, що в свою 

чергу призведе до зменшення відстані подачі вогнегасних засобів до осередку пожежі. 

Розглянуто питання наявного теплового захисту існуючих дистанційно керованих 

устаткувань та запропоновано методом розрахунків підвищити тепловий захист 

розробленого дистанційно керованого пожежного устаткування 
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Постановка проблеми. На сьогодні, в період інтенсивного розвитку 

нафтохімічної промисловості, необхідно створювати безпечні умови роботи 

відповідних потенційно небезпечних об’єктів та здійснювати їх захист від 

впливу різних негативних факторів (природних – попадання блискавки, 

підвищення температури повітря; людських – порушення правил техніки 

безпеки, протиправні злочинні дії, тощо). Здебільшого причиною виникнення 

пожеж на таких об’єктах є порушення правил техніки безпеки при експлуатації 

обладнання або проведення ремонтних робіт – завідомо не підготовлене робоче 

місце.  

Аналіз останніх досліджень. Останнім часом актуальною проблемою є 

створення малолюдних і безлюдних технологій пожежогасіння, виконання 

аварійно-рятувальних і спеціальних робіт підвищеного ризику, у яких ПРП 

оснащуються мобільними роботами і дистанційно керованими засобами. 

Водночас, успішна ліквідація наслідків техногенних аварій багато в чому 

залежить не тільки від конструктивних і технічних можливостей роботів, але й 

від організації, способів і прийомів ведення пожежогасіння та аварійно-

рятувальних робіт, що містять: аналіз оперативної обстановки; її оцінку і 



прийняття раціональних рішень; вибір найбільш доцільних тактичних дій; 

ефективне використання роботів і дистанційно керованих засобів; 

кваліфіковану підготовку операторів для проведення пожежогасіння. Таким 

чином, актуальність тематики зумовлена потребою розроблення дистанційно 

керованого пожежного устаткування, яке забезпечить ефективну подачу 

вогнегасних засобів у небезпечні для здоров’я особового складу місця та дасть 

змогу удосконалити малолюдні та безлюдні технології пожежогасіння. 

Основна частина.  На сьогоднішній день безпосереднє застосування 

дистанційних установок пожежогасіння  можна зустріти: 

 на нафтових об’єктах ТНК в м. Петрозаводськ - дистанційно та 

програмно керуючі лафетні стволи використовуються для гасіння піною та 

охолодження водою резервуарного парку і зливо-наливної з/д естакади; 

  

Рис. 1. 

Захист резервуарного парку. 

ТНК м. Петрозаводськ. 

Рис. 2. 

ЛСДп-С20У на захисті зливо-наливної 

з/д естакади. ТНК м. Петрозаводськ. 

 на нафтових об'єктах КТК-Р у м. Новоросійську - потужні водо-пінні 

стволи, включаючи стволи з дистанційним керуванням у вибухозахищеному 

виконанні використовуються для захисту резервуарів РВС-100 000 і 

нафтоналивних морських причалів; 

Застосування лафетних стволів на пересувній пожежній техніці:  

 на річковому і морському пожежному катерах; 

 на пожежних автомобілях; 

 на лісовій пожежній техніці; 

 на автомобільних причепах. 



             
Рис. 3. Розміщення та робота ЛСД-С100У 

Результати аналізу сучасного стану в галузі застосування дистанційно 

керованого пожежного устаткування для ліквідації пожеж класу «В» показали, 

що в цьому напрямку вже виконано достатньо значна робота. Розроблені 

конструкції дистанційно керованих пожежних устаткувань, а саме [1]: 

Німецький мобільний протипожежний робот Firerob, розроблений 

фірмою Telerob (Німеччина), має гусеничну ходову частину з індивідуальним 

приводом мотор-зірочок, броньований і тепловий захист корпусу, що дозволяє 

йому короткочасно діяти на близькій відстані від вогнища пожежі.  

Також існують колісні дистанційно керовані устаткування, які можуть 

тимчасово залучатися для гасіння не великих загорань. Мобільний робот MV-4 

виробництва фірми Тelerob (Німеччина) призначений головним чином для 

роботи з небезпечними об'єктами на підприємствах атомної енергетики і 

хімічної промисловості. Також застосовується у складі комплексу TEL600 при 

виконанні робіт з боєприпасами, що не вибухнули, і вибухонебезпечними 

предметами. Як додаткове устаткування робота MV-4 на ньому можуть бути 

споряджені телекамери із змінною фокусною відстанню, далекомір і мікрофон 

для передачі мовних команд. 

Мобільний робототехнічний комплекс МРК-25 та МРК-27МА.01    

(рис.4.) розроблений в МДТУ ім. М.Е.Баумана (Росія) і призначений для 

проведення вибухотехнічних робіт у складі відповідних підрозділів ФСБ і МНС 

Росії. 



         

Рис 4. Мобільний робототехнічний комплекс МРК-25 та МРК-27МА.01 зі 

встановленим захистом від нейтронного випромінювання. 

 

Рис. 5. Багатофункціональний 

мобільний робот НОВО 

 

Багатофункціональний 

мобільний робот HOBO (рис. 5.) 

фірми Kentree (Ірландія) призначений, 

в першу чергу, для застосування у 

складі підрозділів силових структур 

при виконанні вибухотехнічних робіт і 

проведенні антитерористичних 

операцій. Можливо використання 

робота при боротьбі з вогнем, а також 

на підприємствах атомної енергетики і 

хімічної промисловості для робіт з 

радіоактивними і отруйними 

речовинами і відходами виробництва.  

Отже, проаналізувавши дану інформацію було встановлено, що дані 

устаткування не мають належного захисту від теплового випромінювання. 

Відповідно було поставлено мету щодо розроблення якісного захисного 

теплоізоляційного кожуху для розробленого дистанційно керованого 

пожежного устаткування. 

На підставі математичних розрахунків проведених по визначенню 

температури на поверхні захисного кожуха під дією теплового потоку вогнища 

та визначенню температури в зоні розміщення конструктивних елементів 

системи керування дистанційно керованого пожежного устаткування рис. 6.  



       

Рис. 6. Загальний вигляд розробленого дистанційно керованого пожежного 

устаткування 

Отримаємо [2]: 
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    , 

де: 

0t - температура зовнішньої стінки на відстані x; 

0q - густина  теплового потоку (45123∙x
-1.308

) ;   


1 – товщина зовнішньої стінки (оцинкований лист) 5,5∙10

-4
м;  


3 – товщина ізолюючого матеріалу (шлакова вата) 0,02 (0,05; 0,09) м; 


2 – товщина з’єднувального матеріалу (бітумно-полімерна мастика 

Ceresit BT41) 5∙10
-4

м; 

0 - коефіцієнт теплопровідності зовнішньої стінки 110,950 Вт/м∙К; 

1 - коефіцієнт теплопровідності ізолюючого матеріалу 0,47 Вт/м∙К; 

2 - коефіцієнт теплопровідності з’єднувального матеріалу 0,303 Вт/м∙К. 
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Рис. 7. Склад ізоляційного шару 

             захисного кожуха 

Підставимо значення та 

вирахуємо оптимальну відстань на якій 

буде досягнуто оптимальну 

температуру (70
о
С=343К) для 

безперебійної роботи системи 

керування під захисним кожухом рис. 7 

дистанційно керованого пожежного 

устаткування, з різними товщинами 

ізолюючого шару. 



Таблиця 1. Дані проведення 

розрахунків товщини ізолюючого шару 

для захисту від підвищеної 

температури. 

 

Відстань від 

осередку 

вогнища, м 

Товщина ізолюючого шару, мм 

50 70 90 

Температура в зоні розміщення системи керування під захисним 

кожухом, К (
о
С) 

11 616 (343) - - 

12 614 (341) 540 (267) - 

13 606 (333) 539 (266) 472 (199) 

14 592 (319) 531 (258) 470 (197) 

15 571 (298) 515 (242) 459 (186) 

16 542 (269) 491 (218) 440 (167) 

17 503 (230) 456 (183) 409 (136) 

18 448 (175) 405 (132) 361 (88) 

19 357 (84) 316 (43) - 
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 Висновки. Розроблений та виготовлений захисний кожух з відповідним 

ізоляційним шаром згідно проведених розрахунків дозволив забезпечити 

безперебійну роботу системи керування на відстані 19м. На підставі 

експериментальних досліджень було встановлено що внаслідок впливу 

температури від 307
0
C до 657

0
C на матеріал захисного корпусу не було 

виявлено механічних пошкоджень, що підтвердили математичні обрахунки та 

прийнято як додатковий засіб зниження температури на захисний кожух 

встановлення системи додаткового охолодження. 


