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Під час гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт по- 
жежники зазнають впливу багатьох небезпечних та шкідливих факторів, 
тому забезпечення безпеки праці пожежників має особливе значення. 

Захисний одяг має забезпечувати безпеку та зручність роботи пожеж- 
ників за умов високих та низьких температур, а також захисту від впливу 
води та агресивного середовища (розчин піноутворювача). 

Одним з основних засобів захисту пожежників є захисний одяг поже- 
жника (далі – ЗОП). Захисний одяг пожежника це спеціальний одяг, призна- 
чений захищати пожежника від впливу небезпечних і шкідливих чинників 
під час гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт.[1] 

З метою покращення експлуатаційних властивостей захисного одягу 
пожежників-рятувальників та удосконалення нормативної і випробувальних 
баз, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту здійснює 
моніторинг стосовно експлуатації, використання, а також встановлення но- 
рмативних показників якості. 

В колишньому СРСР до 1977 року бойовий одяг для пожежників виго- 
товлявся з лляної тканини з водостійким та вогнезахисним просочуванням. 

Одяг з брезенту має недостатню механічну міцність, на морозі після 
намокання, досить високу гігроскопічність та низькі фізіолого-гігієнічні по- 
казники, а саме: 

  вологий одяг викликає небезпечні для здоров'я переохолодження 
організму  під  час  повторного  використання  його  за  сигналом 
«Тривога!»; 

  маса вологого одягу зростає в порівнянні з сухим на 55%; 

  при від’ємних температурах вологий одяг втрачає еластичні влас- 
тивості та сковує рухи; 



 
  структура брезенту та можливість його наскрізного промокання сприяє глибокому та стійкому 

забрудненню і позбавляє будь-яких естетичних якостей. 
На даний час у підрозділах ДСНС використовується понад 16 видів 

захисного  одягу:  1  –  брезентовий  захисний  одяг  (42,1%);  2  –  «Ліга-S» 
(41,2%); 3 – тепловідбивний одяг виробництва за радянських часів (4,2%); 4 
– «Шторм» (2,5%); 5 – «DuPont» (2,2%); 6 –БОП-І (2,1%); 7 –ЗО виробницт- ва ТОВ «Талан» (2,0%); 8 – 
«Фенікс» (1,0%); 9 –Л-1 (0,66%); 10–ТОК-800 (0,47%), 11 – «Drager» (0,46%); 12 – «Bristol» (0,26%); 13 – 
«Мрія» (0,2%); 14 
– «Kpatex» (0,17%); 15 – «Alcep» (0,16%);16 –«Індекс-1» (0,06%). Переважно це брезентовий захисний одяг 
(42,1%), як старі зразки – радянського вироб- 
ництва, так і нові зразки вітчизняного та російського виробництва. [2] Провівши аналіз, вважаю було б 

доцільно використовувати синтетич- 
ні волокна в суміші з натуральними та штучними волокнами а також нанот- канини. Це дозволяло б 
покращити фізико-механічні та фізіолого-гігієнічні властивості ЗОП пожежників. Вироби, які пошиті з цих 
тканин, мають гар- ний зовнішній вигляд, зручні в роботі та носінні, легко піддаються чищенню 
та пранню. Подальший прогрес у створенні матеріалів та тканин для ЗОП для пожежників, пов'язують з 
розвитком нанотехнологій. Одяг із нанотка- нини, крім необхідних властивостей буде мати здатність до 
зміни кольору та температури залежно від навколишнього середовища, а якщо розірветься, то 
зможе самостійно з'єднатися. Достатньо тільки піднести розірвані кінці один до одного, як тканина повністю 
відновить свою структуру без допомоги го- лки та ниток. І при цьому одяг стане на 20 % легшим. 
«Виткати» чудо- 
тканину можна, використовуючи частки розмірами менше 100 нанометрів: 
наночастки вводять до полімерів. Як вважають провідні вчені цієї галузі, 
створені нанотканини в майбутньому зможуть вступати «в контакт» з психі- чною енергією людини і, тим 
самим, попереджати її про небезпеку. 

Такий спосіб створення ЗОП для пожежників в Україні  ще не вико- ристовувався. 
Нові конструктивні рішення мають бути спрямовані на те, щоб зробити ЗОП пожежника 

багатофункціональним, сумісним з іншими засобами індивідуа- льного захисту. Урахування сучасних тенденцій в 
конструюванні, створенні но- вих матеріалів та тканин з більш досконалими властивостями, вироблення єдино- 
го підходу до створення засобів захисту, застосування модульного принципу про- ектування будуть сприяти 
розширенню оперативно-тактичних можливостей по- 
жежників під час гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт. 
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