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Згідно із статистичними дослідження�
ми, проведеними Українським науково�
дослідним інститутом цивільного захис�
ту, встановлено, що близько 80% пожеж
виникають в житловому секторі [2]. Тем�
пература в приміщенні на момент почат�
ку гасіння пожежі може сягати
450–1000

о
С [3], а густина теплового по�

току – 20–35 кВт/м
2

[4]. Для відкритих
ділянок шкіри людини больове відчуття
виникає за температури 60–70

о
С, або за

густини теплового потоку 2,1–2,5 кВт/м
2
.

Аналіз травмування в підрозділах ОРС
ЦЗ свідчить про те, що за період з 2001
по 2010 рік внаслідок дії екстремальних
температур під час гасіння пожеж в Ук�
раїні отримали травми 20 пожежників.

Для забезпечення захисту під час
гасіння пожеж використовується тепло�
захисний одяг пожежника, який зазнає
впливу НЧП, а саме: підвищеної темпера�
тури, теплового випромінювання, відкри�
того полум’я, води та поверхнево актив�
них речовин. Основні вимоги до характе�
ристик теплозахисного одягу пожежника
в Україні встановлені відповідними нор�
мативними документами [5–7].

Згідно з [5], визначено два типи
захисного одягу пожежника (ЗО пожеж�
ника) – захисний одяг загального приз�
начення (ЗОЗП) та теплозахисний одяг
загального типу (ТЗОЗТ). До кожного ви�
ду захисного одягу визначено технічні
вимоги, які характеризують такі теплоза�
хисні показники якості, як тривкість до дії

теплового випромінювання, відкритого
полум’я; до контакту з нагрітими поверх�
нями, а також теплотривкість. Жоден з
перелічених показників не визначає без�
печного часу перебування в умовах дії
НЧП при використанні теплозахисного
одягу пожежника. Безпечний час пере�
бування пожежника в умовах НЧП зале�
жить від температурних режимів підкос�
тюмного простору, які визначають без�
печний режим роботи. 

Алгоритм впливу та визначення тем�
пературних режимів в системі «пожежа�
захисний одяг�пожежник» зображено на
рис. 1.

Теплозахисні показники якості ЗО по�
жежника наведені в таблиці 1.

Результати досліджень умов гасіння
та небезпечних температурних чинників
(НТЧ) пожежі, які виникають під час лісо�
вих пожеж, проведених університетом
Мельбурна (Австралія), показали, що по�
тужність теплового фронту пожежі сягає

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ

ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІД ДІЇ НЧП

3280 кВт/м. Сумарне теплове наванта�
ження в підкостюмному просторі стано�
вить 688 Вт, де 488 Вт – тепловіддача
внаслідок фізичного навантаження від
тіла людини та 200 Вт – від дії теплового
випромінювання вогнища пожежі.

При досягненні в підкостюмному
просторі людини температури 50

о
C тіло

людини неспроможне утримувати ста�
більну температуру, внаслідок чого вона
починає підвищуватися. Зростання тем�
ператури тіла призводить до підвищення
серцебиття, котре, підсилене ще і фізич�
ним навантаженням на організм людини,
може сягати 170 ударів за хвилину. Нами
проаналізовано звіти Національної Асо�
ціації Протипожежного Захисту США
(NFPA) [8]. За результатами цієї праці,
близько 40% смертей пожежників у США
трапляються внаслідок серцевих на�
падів, котрі вочевидь пов’язані з робо�
тою в середовищі підвищеної темпера�
тури за значних фізичних навантажень.
Під час виконання робіт, пов’язаних з
важким фізичним навантаженням, тем�
пература тіла людини зростає до 39

о
C.

Підвищення температури тіла ще на
1,5

о
C призводить до погіршення самопо�

чуття та втрати працездатності. Темпе�
ратура тіла людини, за якої можливий
летальний випадок, становить  43

о
C.

Враховуючи, що теплообмін організму
людини під час виконання фізичної роботи
різної інтенсивності залежить від темпе�
ратури підкостюмного простору, визначе�
но, що діапазон конвекційного та радіа�
ційного теплообмінів людини знаходиться
в межах температури підкостюмного
простору від 0 до 50

о
С, при перевищенні

цієї граничної температури відбувається
інтенсивне потовиділення тіла людини,
яке може становити 4–6 л/год. У резуль�
таті процесів тепломасопереносу паро�
повітряної суміші, парціальний тиск У
підкостюмному просторі зростає, що
призводить до накопичення тепла, яке
підвищує температуру тіла пожежника, і як
наслідок – отримання теплового удару та
зменшення його тактичних можливостей.

Раціональним методом оцінювання теп�
лозахисних показників якості спеціальних
матеріалів теплозахисного одягу пожежни�
ка слід вважати такий метод, за допомогою
якого визначається сумарний тепловий
опір (Rсум), який відповідає значенню пере�
ходу тепла від шкіри до підкостюмного
простору до моменту досягнення 50

о
С, або

сумарний коефіцієнт теплопередачі (С) па�
кета спеціальних матеріалів, тобто показ�
ник теплопровідності в цілому [9].

Rсум = Rо + Rп, (1)
де Rо – тепловий опір пакета спеціальних
матеріалів;
Rп – тепловий опір поверхні пакета
спеціальних матеріалів.

Висока температура, теплове випромінювання,
полум’я та задимлення

Таблиця 1 

Технічні вимоги до теплозахисних показників ЗО пожежника

Матеріал верху – захисний одяг

Сумарне навантаження – підкостюмний простір

Тіло людини

Рис. 1. Вплив небезпечних температурних
чинників пожежі на тіло людини

Показник

1. поверхневої густини теплового потоку, с, не менше:
– 7 кВт/м

2

– 40 кВт/м
2

2. Тривкість до дії відкритого полум’я, с, не більше:
– тривалість залишкового горіння
– тривалість залишкового тління

3. Тривкість до дії температури (теплостійкість), с, не менше:
– 185°С
– 300°С

Вимоги призначення 

Норми

за видами ЗО пожежника 

ЗОЗП

180
не встановлено

300
не встановлено

не встановлено
300

2
2

180
10

ТЗОЗТ

Постановка проблеми. Проведеним аналізом нормативних документів, які рег�
ламентують порядок гасіння пожеж та проведення аварійно�рятувальних робіт, вста�
новлено [1], що технічні вимоги до теплозахисного одягу пожежника не враховують
часовий фактор, який обумовлює час роботи в захисному одязі при дії небезпечних
(шкідливих) чинників пожежі (НЧП). Тому існує необхідність у розробленні орга�
нізаційних та технічних рішень щодо надійного, науково обґрунтованого захисту осо�
бового складу пожежно�рятувальних підрозділів. 



За законом Фур’є, рівняння теплопе�
редачі крізь плоску стінку відповідає зна�
ченню сумарної тепловтрати, або тепло�
передачі крізь пакет одягу і визначається

q = C · (t1 – tв), (2)
де C – коефіцієнт тепловіддачі при
різниці t1 та tв, рівній 1

о
С, Вт/(м

2
·

о
С) 

t1 – температура поверхні шкіри людини,
о
С;

tв – температура виворотної поверхні па�
кета спеціальних матеріалів, 

о
С.

Сумарний коефіцієнт тепловіддачі (C)
пакета спеціальних матеріалів визна�
чається

(3)

де  – товщина спеціального матеріалу
теплозахисного одягу пожежника, м;
 – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·

о
С);

 – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м
2
·

о
С).

Відповідно до рівнянь (1) та (3) сумар�
на тепловтрата крізь пакет спеціальних
матеріалів теплозахисного одягу пожеж�
ника визначається 

(4)

Згідно з результатами досліджень
[10], граничний час перебування пожеж�
ника в умовах дії НТЧ пожежі з урахуван�
ням тепломасопереносу пароповітряної
суміші у підкостюмному просторі стано�
вить від 6,8 до 20,8 хв (рис. 2). Цей час
розраховано за допомогою розроблено�
го методу та технічних засобів, які визна�
чають температурні режими підкостюм�
ного простору за допомогою дзеркаль�
ної системи сканування та тепловізійно�
го вимірювання при безпосередній дії
НТЧ з урахуванням теплового наванта�
ження пожежника. 

Рис. 2. Значення граничного часу
перебування пожежника в теплозахисному

одягу пожежника залежно від дії НТЧ пожежі

При гасінні пожеж із наявністю небез�
печних хімічних речовин (НХР) пожежно�
рятувальні підрозділи використовують
ізолювальний захисний одяг (ІЗО).
Особливістю цього одягу є ізоляція шкі�
ри всього тіла людини від впливу НХР. У
процесі роботи з тіла людини в підкос�
тюмний простір пожежника виділяється
піт, а в зв’язку з непроникністю мате�

ріалу він скраплюється, що не призво�
дить до відведення тепла [11,12], в ре�
зультаті чого температура підкостюмно�
го простору зростає інтенсивніше, ніж у
теплозахисному одязі. Під час викорис�
тання теплозахисного одягу пожежника,
обробленого вогнезахисними речовина�
ми, його теплозахисні властивості мо�
жуть знижуватися, що негативно впли�
ває на захист, а спеціальне лабораторне
обладнання для комплексної перевірки
захисту пожежника в Україні відсутнє. 

У [13] вказано: підрозділ (караул,
відділення, ланка ГДЗС) може залишити
оперативну дільницю, на якій виконує
оперативне завдання, тільки з дозволу
керівника гасіння пожежі (КГП), началь�
ника оперативної дільниці, а також у ви�
падку, коли виникла загроза життю осо�
бового складу, з наступною доповіддю
КГП про прийняте рішення. 

Відомо, що у випадку роботи в непри�
датному для дихання середовищі, ланка
ГДЗС повинна виходити з цього середо�
вища при досягненні в системі дихаль�
них апаратів тиску повітря, який сиг�
налізує про необхідність виходу ланки
ГДЗС. Проте можливим є варіант, коли
умови роботи для пожежників чи газоди�
мозахисників вже є неприпустимими че�
рез підвищену температуру середови�
ща. Перед скеруванням ланки ГДЗС у за�
газовані або задимлені приміщення (се�
редовища) з високою температурою ко�
мандир ланки ГДЗС доводить до особо�
вого складу газодимозахисникiв особ�
ливість виконання поставленого завдан�
ня, режими роботи та заходи безпеки,
яких необхідно дотримуватись. Проте
проблема визначення граничного часу
перебування особового складу в небез�

печних умовах з наростанням темпера�
тури підкостюмного простору все ще не
вирішена. На сьогодні не існує жодних
практичних рекомендацій щодо визна�
чення безпечного часу роботи пожежно�
рятувальних підрозділів в умовах дії НТЧ. 

В результаті аналізу нами запропоно�
вано новий принцип захисту особового
складу пожежно�рятувальних підрозділів
від дії НТЧ пожежі (рис. 3). 

Контроль часу перебування пожеж�
ників в умовах НЧП здійснюється шляхом
створення та використання системи
індивідуального контролю температури
підкостюмного простору. Принцип робо�
ти системи полягає в повідомленні про
досягнення гранично допустимого зна�
чення температури в підкостюмному
просторі пожежника, таким чином сиг�
налізуючи про необхідність здійснення
заміни особового складу або вжиття за�
ходів для зменшення теплового впливу. 

Прилад індивідуального контролю
пропонується розміщувати в підкостюм�
ному просторі (рис. 4). За його допомо�
гою здійснюється контроль теплового
впливу на організм пожежника, з метою
уникнення підвищення температури до
значення, що становить загрозу для жит�
тя та здоров'я.  

Переваги запропонованого принципу
та технічного рішення захисту особового
складу пожежно�рятувальних підроз�
ділів:
 підвищення захищеності особового

складу;
 постійний контроль зміни темпера�

тури підкостюмного простору;
 своєчасна заміна особового складу

на позиціях;
 своєчасне формування резерву;

Рис. 3. Схема застосування приладу під час гасіння пожежі: 1 – прилад контролю температури
підкостюмного простору пожежника; 2 – небезпечні температурні чинники пожежі; 3 – планшет

постового на посту безпеки





 Rо + Rп Rсум

q =
t1 – tв .
Rсум
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 захищеність системи від впливу
НТЧ, води та (або) агресивного середо�
вища;
 універсальність;
 прогнозованість тактичних можли�

востей оперативно�рятувальних підроз�
ділів.

Висновки. Проведеним аналізом
умов експлуатації теплозахисного одягу
пожежника під час гасіння пожеж та здій�
снення пожежно�рятувальних робіт вста�
новлено, що значна кількість випадків
травмування працівників пожежно�ряту�
вальних підрозділів відбувається вна�
слідок накопичення тепла в підкостюм�
ному просторі, що призводить до отри�
мання пожежниками теплового удару. 

З метою уникнення теплового пере�
вантаження, запропоновано здійснюва�
ти захист особового складу пожежно�ря�
тувальних підрозділів під час гасіння по�
жеж від дії НТЧ пожежі шляхом розмі�
щення в підкостюмному просторі прила�
ду контролю температури підкостюмно�
го простору пожежника.

Використання системи є необхідним
під час гасіння пожеж будь�якого класу,
спільно з використанням будь�якого ви�

ду захисного одягу, що робить її універ�
сальним засобом захисту особового
складу.
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Рис. 4. Схематичне зображення розміщення приладу індивідуального контролю температури
підкостюмного простору пожежника: 1– тіло людини; 2 – підкостюмний простір; 

3 – пакет матеріалів теплозахисного одягу; 4 – навколишнє середовище; 
5 – теплове випромінювання; 6 – прилад індивідуального контролю температури 

підкостюмного простору пожежника.


