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Основні первинні фактори, які діють на захисний одяг пожежників 
під час пожежогасіння є:  підвищена температура навколишнього середови- 
ща, теплове випромінювання, полум’я. Вторинними факторами є контакт з 
нагрітими поверхнями, радіоактивні речовини, електричний струм, токсичні 
та агресивні хімічні речовини [1]. Для забезпечення захисту особового скла- 
ду пожежно-рятувальних підрозділів від первинних і, частково, вторинних 
небезпечних факторів пожежі є використання захисного одягу. 

Аналіз засобів контролю захисту особового складу пожежників  дає 
змогу стверджувати: 

   під час гасіння пожеж та проведенні пожежно-рятувальних робіт 
на пожежного діють НФП, контроль захисту від яких потребує по- 
дальшого удосконалення; 

   існує необхідність в удосконаленні захищеності пожежника від дії 
небезпечних температурних факторів пожежі. 

Нами було здійснено аналіз закордонних приладів які називаються 
індивідуальні сповіщувачі безпеки). Це такі як Grace Indusrties – TPASS 4, 
Dräger – Bodyguard 1000, Owentix – Personal Alert Safety System та інші [2]. 
Мета даних приладів – сповіщення про нерухомий стан рятувальника з ме- 
тою їх швидкого пошуку та надання їм невідкладної допомоги. Вони кріп- 
ляться ззовні на теплозахисному одязі пожежника. Деякі прилади також ма- 
ють і додаткові функції, такі як: 

   контроль температури оточуючого середовища (спрацьовує в разі 
настання граничної температури експлуатації одягу пожежника, 
значення граничної температури надається виробником одягу для 
конкретної моделі захисного одягу); 



 
   реєстрація подій в пам'ять (всі значення температури в часі, а та- 

кож дати часи подій). 
Аналізуючи ці прилади контролю, ми встановили їх неефективність 

впровадження в оперативно-рятувальних підрозділах цивільного захисту. Це 
зумовлено такими чинниками: 

1.  використання різнотипного захисного одягу підрозділами під час 
гасіння пожеж; 

2.  склад ланок газодимозахисної служби відрізняється за кількістю пра- 
цюючих (згідно з [3]  в Україні – не менше трьох газодимозахисників, закордо- 
ном – працюють двоє і можуть самовільно покидати ланку при необхідності). 

Враховуючи результати проведеного аналізу в [4], для захисту особо- 
вого складу пожежно-рятувальних підрозділів нами пропонується під час 
гасіння пожеж використовувати систему комплексного контролю захисту 
особового складу ПРП від дії небезпечних температур. 

Система складається з ряду елементів – датчиків-передавачів, які зна- 
ходяться в усіх пожежників при виконанні завдань за призначенням, розмі- 
щуються в підкостюмному просторі пожежних, а також пульта індикації, 
який розміщуватиметься в контролюючої роботу пожежних особи (постово- 
го на посту безпеки). З її допомогою здійснюватиметься контроль теплового 
впливу на організм пожежника та його пульсу. Датчик температури розмі- 
щується  в нагрудній кишені пожежного. Зв'язок між планшетом та прила- 
дом контролю температури здійснюється за допомогою текстильної антени. 
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