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пространение эпифитотий, а также приводятся варианты полетных 
заданий для выполнения мероприятий по локализации экологических 
чрезвычайных ситуаций. 

 
УДК 614.843 

 
ЕКСТРЕНІ ЗАСОБИ РЯТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ПОВЕРХІВ 

 
Лазаренко О.В., к.т.н, Кінтер С.Я., Львівський державний  

університет безпеки життєдіяльності 
 

Під час гасіння пожежі підрозділами оперативно-рятувальних 
служб ДСНС України основним та першочерговим завданням для 
кожного керівника гасіння пожежі є збереження життя підлеглих, а 
також забезпечення життя людей яким загрожують небезпечні фак-
тори пожежі. Відповідно до [1] під час рятування людей необхідно 
використовувати усі можливі форми, способи і методи, а також тех-
нічні засоби, що забезпечують найбільшу безпеку як потерпілих, так і 
учасників проведення аварійно-рятувальних робіт. 

Таким чином на сьогоднішній день, в переважній більшості, 
використовують стаціонарні та «пасивні» методи евакуації такі як: 
стаціонарні та ручні пожежні драбини, трапи; проводять евакуацію з 
використанням ланок газодимозахисної служби; з використанням 
автодрабини та авто підіймачів. Але всі ці, та переважна більшість 
існуючих засобів евакуації постраждалих, вимагає залучення праців-
ників ДСНС України для підготовки та проведення безпосередньої 
евакуації, а це все час. 

Відповідно, для проведення рятувальних робіт працівникам 
оперативно-рятувальної служби необхідно провести підготовчі роботи 
(сформувати ланку ГДЗС, визначити шляхи евакуації і т.п.), забезпечи-
ти наявність спеціальної техніки (авто драбин, підіймачів), але як пока-
зали останні пожежі в м. Макіївка Донецької області (14.09.2013) та 
«Хартрон» м. Харків (08.01.2014) на пожежі може скластися ситуація 
коли діяти необхідно протягом двох хвилин і всі основні та використо-
вувані засоби рятування людей на пожежі не ефективні. 

На сьогоднішній день одним з екстрених засобів рятування 
людей на пожежі (альтернативним) може слугувати «Куб життя» (по-
вітряна подушка). Даний рятувальний пристрій являє собою пневма-
тичну подушку відповідних розмірів і призначений для проведення 
рятування людей з поверхів. Подушки безпеки забезпечують швидку 
евакуацію людей при обмеженому просторі на ділянці рятувальних 
робіт або коли фасади є недоступними для авто підіймачів чи авто 
драбин, що досить актуально для щільної міської забудови.  
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Відповідно до своїх технічних характеристик [2] «Куб життя» 
може бути використаним для рятування людей (пожежників) з висоти 
від 25 до 60 метрів, що відповідає висоті 8- ми та 20-и поверхового 
будинку відповідно. Незалежно від своїх технічних характеристик 
«Куб життя» приводиться в дію за допомогою нагнітання повітря в 
систему пристрої. Так повітряна подушка призначена для рятування 
людей з висоти до 25 метрів приводиться в дію за допомогою стаціо-
нарного повітряного балону високого тиску за 30 секунд, а подушка 
для рятування з 60 метрів, приводиться в дію за 80 секунд за допомо-
гою двох переносних димососів чи вентиляторів. 
 
Таблиця 1 − Технічна характеристика повітряних подушок 

Моди-
фікація 

повітряної 
подушки 

Розмір в 
складе-

ному ви-
гляді, см 

Розмір в роз-
кла- 

деному ви-
гляді, см 

Об'єм 
подушки,  

л 

Час 
приве- 
дення 
в дію, 

с 

Час  
віднов- 
лення, с 

Вага (з 
балоном), 

кг 

SP 16 90 x 55 x 50 350 x 350 x 170 1 235 30 10 55 
SP 25 110 x 63 x 45 460 x 460 x 240 2 354 60 20 80.5 
SP 60 155 x 100 x 

55 
850 x 650 x 250 - 80  240 

 
Так як рятування на «Куб життя» проводиться безпосередньо 

самим постраждалим, то немалу увагу виробники приділяють кольо-
ровому оформленню самого місця приземлення, так одним з варіантів 
є виконання кіл приземлення в світло синій кольоровій гаммі розроб-
леній досвідченим психологом професором Horst Schuh. 

На сьогоднішній день виробництво даних пристроїв для екст-
реного рятування людей з поверхів здійснюється в країнах західної 
Європи, США та Росії [3]. Приблизна ціна виробу за даними приват-
ної фірми «Самоспас» може складати від 40 тис. грн. 

Отже, відповідно до вище наведених даних укомплектування 
основних пожежних автомобілів ДСНС України повітряними подуш-
ками для рятування людей (пожежних) з поверхів під час ліквідації 
пожежі дасть змогу оперативніше забезпечувати виконання робіт по 
рятуванню людей без необхідності залучення спеціальної техніки та 
інших засобів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ У СКЛАДАХ БАЛОНІВ  

З ГАЗАМИ 

 
Левикін М.І., Головне управління ДСНС України в Донецькій області 

 
Обстановка пожеж. За нормативними вимогами балони допус-

кається зберігати у складських приміщеннях або на відкритих майда-
нчиках з негорючих матеріалів, обладнаних лише легкими навісами. 
Висота закритих складів, з урахуванням гарного освітлення та прові-
трювання, складає не менше 3,2 м. 

Великі склади, як правило, розділяють  перегородками, що не 
горять, на секції, у яких зберігають не більше 500 балонів (ємкістю 
40 л). Кожну секцію забезпечують окремим виходом. 

Балони під час зберігання встановлюють вертикально у спеці-
альні стійки, щоб вони не змоги впасти. Балони без башмаків можуть 
зберігатися у горизонтальному положенні на полицях так, щоб висота 
покладених  один на одного балонів не перевищувала 1,5 м,  усі кла-
пани (запори) на балонах повинні бути направлені в один бік. 

Тиск зріджених газів у балонах значно нижчий, ніж скрапле-
них. У зрідженому стані зберігають аміак, вуглекислий газ, пропан, 
азот та ін. У розчинному стані зберігається лише ацетилен, тому що 
при тискові вище 2 атм він під дією механічних ударів здатний розк-
ладатися з вибухом. У розчинному стані в ацетоні він менш небезпе-
чний - розчин не вибухає при тискові до 10 атм. 

Пожежі у складах балонів із зрідженими та скрапленими газа-
ми можна орієнтовно розділити за такими видами: 

1. Пожежі (вибухи) суміші газу з повітрям, що не викликають 
вибухів балонів. 

2. Горіння газу, що виходить через вентиль балону у вигляді фа-
келу, коли ущільнення запираючого клапана перегоряє раніше, ніж тиск 
в балоні встигне досягнути небезпечних меж. При цьому небезпеки ви-
буху балонів майже немає, але може статися потужний викид полум`я. 

Якщо ущільнення виконане з кольорових металів, то під час дії 
полум`я на вентиль різьба не витримує і тиском газу вентиль відкри-
вається. Якщо балон знаходиться в горизонтальному положенні, то 
він силою реактивної дії з боку газу(вентиля), що проривається, від-
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