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структура забезпечення охорони праці повинна бути досить оперативною та 
враховувати комплексну дію усіх виробничих чинників, які впливають на неї, 
своєчасно виявляти, робити їх аналіз, оцінку і прогноз та не допускати 
травмонебезпечних ситуацій. Таким чином, попередження виробничого 
травматизму на металургійних підприємствах на основі удосконалення методів 
його аналізу та прогнозу є актуальною.

УДК 614.82

УДОСКОНАЛЕННЯ БОЙОВОГО ОДЯГУ ПОЖЕЖНОГО-
РЯТУВАЛЬНИКА

П’ятник Т. А., Шаповалов М. С.
Науковий керівник -  Цимбал Б. М., доцент кафедри охорони праці та 
техногенно-екологічної безпеки, к.т.н., e-mail: tsembalbogdan@ukr.net
Національний університет цивільного захисту України

Бойовий одяг у пожежного-рятувальника відноситься до спорядження 
пожежних-рятувальників, які під час пожежі працюють в специфічних умовах, в 
тому числі негативному, механічному впливу частин будівель та споруд, які 
руйнуються; відкритий вогонь, іскри; підвищена температура навколишнього 
середовища і предметів; токсичні продукти горіння; дим; знижена концентрація 
кисню в повітрі; погана видимість; небезпечні фактори вибуху (ударна хвиля, 
світлове випромінювання); отруйні речовини, що надходять у навколишнє 
середовище з ушкодженого обладнання[1-4].

В основу було поставлено завдання удосконалення конструкції бойового 
одягу пожежного-рятувальника (далі -  бойовий одяг),що дозволить підвищити 
тактичні, функціональні, ергономічні, та захисні властивості існуючого одягу, при 
одночасному забезпеченні можливості відслідковувати місцезнаходження 
пожежного-рятувальника та аналізувати його дії. Це в свою чергу дозволить 
підвищити ефективність виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт пожежним-рятувальником.

Зазначена мета досягається за рахунок того, що в бойовому одязі пожежного- 
рятувальника, який містить комбінезон, що складається з куртки, брюк, підкіснику, 
змійки з двома замками, передніх та задніх карманів, резинок на рукавах, талії, 
підкаснику і нижній частині брюк, зносо-, термо- та кислотостійких рукавичок, які 
кріпляться до рукавів куртки за допомогою змійок, верхню та нижню планки, які 
закривають змійку, світловідбиваючістрічки на верхній планці, рукавах куртки,
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резинці підкасника і на нижній частині брюк додатково на талії розміщені петлі, в 
яких розташований бойовий пояс, до куртки за допомогою липучки закріплюється 
термостійка каска та тканинний ковпак-пелерина, каска оснащена світловим 
маячком та боковим ліхтарем, який кріпиться за допомогою кронштейну.

Бойовий одяг виконується з термо-, кислото-, вогнетривкої та зносостійкої 
двошарової бавовняної тканини.

За рахунок не складної конструкції, бавовняної тканини, суцільним 
(комплектним) одяганням захисного одягу зменшується час одягання, вага та 
підвищується ергономічність і комфортність. Виключається можливість 
розукомплектування бойового одягу.

Удосконалений бойовий одяг пожежного-рятувальника представлений на
рис. 1.

Рисунок 1 -  Зовнішній вигляд бойового одягу пожежного рятувальника

Таким чином, використання бойового одягу пожежного-рятувальника 
запропонованої конструкції дозоляє підвищити ефективність проведення 
аварійно-рятувальних робіт за рахунок скорочення часу одягання, зменшення 
ваги, зменшення втоми рятувальника завдяки ергономічності і комфортності 
одягу. Одночасно забезпечується підвищення рівня безпеки пожежного- 
рятувальника за рахунок наявності захисту від травм голови, покращення 
ідентифікації місця знаходження пожежного рятувальника під час роботи в 
темряві та в умовах недостатньої видимості. З’являється можливість проводити 
аварійно-рятувальні роботи в складних умовах недостатньої видимості. При 
цьому стає можливим спрощувати його розпізнавання у темряві, надає
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можливість аналізу його роботи, страхування при роботі на висоті, порятунку 
людей та самопорятунку під час гасіння пожеж та проведення пов’язаних з 
ними аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для носіння 
озброєння та спорядження.

Список використаних джерел
1. Пат. 141821 Україна, МПК А4Ш 13/05, А4Ш 13/01, А4Ш 13/02. 

Захисний одяг пожежного-рятувальника / Рибка Є.О., Цимбал Б.М., Артем'єв С.Р., 
Малько О.Д., Шароватова О.П., П'ятник Т.А.,Шаповалов М.С., Бригада О.В., 
Сарапіна М.В., Рибалова О.В.; заявник - Національний університет цивільного 
захисту України - и 201910753; заяв. 30.10.19, опубл. 27.04.20, Бюл.№8, 5 с/Ш Ь: 
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10770.

2. Пат. 135833 Україна, МПК А4Ш 13/05, А4Ш 13/01, А4Ш 13/02. 
Термокостюм робітника екструдера для виготовлення паливних брикетів / Цимбал 
Б.М., Артем'єв С.Р., Малько О.Д., Шароватова О.П., Розумний С. В., П'ятник Т.В., 
Бригада О.В., Сарапіна М.В.; заявник - Національний університет цивільного 
захисту України - u 201900130; заяв. 03.01.19, опубл. 25.07.19, Бюл.№14, 4 с. ЦЕЬ: 
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9277.

3. Цимбал Б.М. Модернізація захисного одягу пожежного-рятувальника
/ Б.М. Цимбал, Т.А. П'ятник, М.С. Шаповалов // Безпека життя і діяльності 
людини -  освіта, наука практика: матеріали XVIII Міжнародної науково- 
методичної конференції, 23-24 квітня 2020 року [Електронне видання]. -  Луцьк: 
ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 108-110.ШЬ:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10736.

4. Цимбал Б.М. Підвищення рівня безпеки оператора екструдера для 
виготовлення паливних брикетів з рослинної біомаси / Б.М. Цимбал, Т.А. П'ятник, 
М.С. Шаповалов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика» -  Харків: 
НУЦЗУ. -  С. 212-214. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9569.

Матеріали І-ї міжн. науков.-практичної інтернет-конф. студ. та молод. науковців 09-11 листопада 2020 р.
100

http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10770
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9277
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10736
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9569

