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Україна за насиченістю території промисловими об’єктами перевищує розвинені 

європейські держави. Значну частину з них становлять потенційно небезпечні 

підприємства пов’язані з виробництвом, переробкою та зберіганням сильнодіючих 

отруйних, вибухонебезпечних і вогненебезпечних речовин. У структурі потенційно 

небезпечних об’єктів за видами діяльності на першому місці стоять промислові 

підприємства (61,6%), потім АЗС (19,8%), вузлові залізничні станції (4,8%) та 

магістральні трубопроводи (3,9%). Натомість, за видами небезпек абсолютно 

переважають об’єкти пожежної (44,6%), вибухової (40,8%), а також хімічної (8,5%) 

небезпек. 

Стан техногенної небезпеки України та її регіонів зумовлюється комплексною 

взаємодією чинників техногенної небезпеки і їх фізико-соціально-географічним 

оточенням (рельєф місцевості, роза вітрів, розселення населення, взаємне розташування 

конкретних джерел небезпеки тощо). До основних чинників техногенної небезпеки 

країни належать такі її види: пожежовибухова, хімічна, радіаційна, гідродинамічна, 

небезпека  на транспорті та об'єктах життєзабезпечення. 

Пожежовибухова небезпека. Цей вид загрози характеризується комплексною 

дією групи чинників: вибухопожежонебезпечною речовиною (ВПНР), особливостями 

технологічного процесу та устаткування на відповідних об'єктах, умовами 

транспортування та зберігання ВПНР, стану контрольно-вимірювальних приладів та 

засобів автоматизації на пожежовибухово-небезпечних об'єктах тощо. В цілому в 

господарському комплексі України за станом на 01.01.12 діяло понад 1,5 тис. ВПНО, на 

яких зосереджувалося близько 9 млн. тонн твердих і рідких речовин. 

Хімічна небезпека. Безпека функціонування хімічно небезпечних об’єктів (ХНО) 

визначається сукупністю чинників, серед яких основні: фізико-хімічні властивості 

сировини, характер технологічного процесу, пов’язаних з цим конструкцій та 

надійності обладнання, умови зберігання і транспортування хімічних речовин, 

ефективність засобів протиаварійного захисту та інше. 

 Робота особового складу пожежно-рятувальних підрозділів при гасінні пожежі 

на ПНО завжди пов'язана з великим ризиком. Часто особовий склад отримує опіки, 

травми і виникає небезпека загибелі при обваленні будівельних або технологічних 

конструкцій. У багатьох випадках для збереження їх життя потрібно вести дистанційне 

керування гасінням пожежі. Такими засобами боротьби з вогненною стихією стали 

частіше використовувати останнім часом дистанційно керовані мобільні пожежні 

стволи.  

Таким чином, як альтернатива, працівниками в пожежно-рятувальних 

підрозділах можуть бути використані дистанційно керовані пожежні стволи. 

Дистанційно керовані стволи володіють великими привілеями по відношенню до 

ручних та переносних стволів: 

- зміна технічних характеристик ствола (розхід ствола, вид струменя, дальність 

подачі струменя) в залежності від необхідності використання ствола від умов гасіння 

пожеж на відстанях безпечних для життя особового складу; 



- досить великі робочі кути  по горизонталі від+120
о
 до -170

о
 та вертикалі від 

+85
о
 до -70

о
; 

- створення  водяної завіси від теплового випромінювання (кут розпилювання 

110
о
); 

- кратність піни на виході ствола не більше 100; 

- безпечні за рахунок використання електродвигунів з напругою 12В 

постійного струму; 

На підставі цих аналізів був розроблений основний механізм дистанційно 

керованого мобільного пожежного ствола, який складається з  двох  рухомих елементів 

- 1, 2 (рис.1). Пожежний ствол 2 може обертатися відносно базового шасі 1, базове шасі 

1 переміщується в горизонтальній площині разом з пожежним стволом 2. Для 

приведення в дію кожного з двох рухомих частин, механізм оснащений приводами. 

Оскільки рух об'єкта здійснюється за заданим законом руху, то в системі дистанційно 

керованої установки присутні пристрої, які забезпечують та задають рухи, тобто, так 

звані програмні засоби. 
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Рис.1. Основний механізм дистанційно керованого мобільного пожежного 

ствола. 

Висновок. Важливою та необхідною проблемою є  розробка  дистанційно 

керованих стволів, які можна було б застосовувати на базі підрозділів МНС або ПНО 

для гасіння великих небезпечних пожеж. Підготовку до роботи ствола здійснювати на 

безпечній відстані, за допомогою спеціальних керуючих засобів доставити  ствол до 

місця гасіння пожежі та встановити його на оптимальній відстані, яка забезпечить 

найкращу подачу вогнегасних засобів в осередок пожежі. При цьому здійснювати 

керування стволом та створення відповідних струменів на безпечній відстані 

використовуючи безпечні для людей джерела живлення системи.  
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