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ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКВІДАЦІЇ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ 

 

Копачов М.В., НУЦЗУ 

НК – Савченко О.В., к. т. н., с.н.с., НУЦЗУ 

 

На жаль, у наш період часу кількість лісових пожеж на території нашої держави 

не зменшується. Їх велика кількість не тільки надає потужний удар по економіці країни, 

але й приносить збитки звичайним громадянам. З початку 2010 року до нашого часу 

кількість лісових пожеж збільшилась більш ніж на 80%, що актуалізувало питання 

розробки новітніх засобів для гасіння лісових пожеж. Вони в свою чергу повинні 

допомогти пожежним швидше ліквідувати НС, та/або зменшити їх наслідки. 

Найбільш розповсюдженим засобом пожежогасіння є використання води. Вода 

подається із штатних та спеціалізованих автоцистерн, літаками та гелікоптерами. 

Переваги та недоліки води відомі тому проаналізуємо інші засоби пожежогасіння 

лісової пожежі.  

Детонуючий шнур. Детонуючий шнур-пристрій для передачі на відстань 

ініціюючого імпульсу для початку детонації в зарядах вибухових речовин. За 

допомогою детонуючого шнура підіймається лісовий покрив до мінерального шару 

землі, формується мінералізована смуга необхідних розмірів. Маса вибухових речовин 

в шнурі становить 160 г/м. Демонстраційні вибухи показали що виріб є високо 

ефективним у створенні мінералізованих смуг на поверхні землі, також його називають 

протипожежним бар’єром. Шнур складається з водостійкої гнучкої пластикової 

оболонки та серцевини з бризантної потужної вибухової речовини. Вибухові роботи 

ведуться на безпечній відстані від краю пожежі, яка обирається за допомогою 

розрахунку швидкості розповсюдження полум’я. 

Піропатрони для виклику дощу. Спеціальні патрони з зарядом йодистого срібла 

вистрілюють у хмари через кожні 2–3 км польоту. Кожний такий патрон масою 75–80 

грамів згоряє за 40 секунд, виділяючи продукти згоряння йодистого срібла. Приблизно 

через 30 хвилин утвориться дощ, який і допомагає ліквідувати пожежу. 

Пожежний танк. Насправді ця ідея далеко не нова. Така машина на шасі танка 

Т-34 була розроблена ще у 1940 році,и вона перевозила близько 5 тон води. 

Найновітніший аналог це спеціальна гусенична броньована пожежна машина 575А. 

Броньована кабіна здатна захистити екіпаж від високих температур. Пожежний танк 

вміщує 25 кубометрів води і вогнегасних речовин, а дальність їх подавання досягає 100 

метрів. 

Безпілотні літальні апарати (дрони) моніторингу. До їх появи для моніторингу 

лісових пожеж залучала авіація. Польоти літаків мають велику вартість. Застосування 

дронів дозволяє уникнути ризиків для пілотів, а також знизити кошти для проведення 

таких робіт. Також дронів можна використовувати і в ночі. 

Аналіз свідчить що розвиток технологій для гасіння лісових пожеж, має великій 

потенціал. І вибір одного чи декількох додаткових варіантів дозволяє значно підвищити 

ефективність обраних заходів. Визначення ефективності цих заходів потребує 

додаткових досліджень.   
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОРСЬКОЇ ВОДИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

ГІДРОГЕЛЮ ТА СТВОРЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО БАР’ЄРУ 

 

Медведєва Д.О., НУЦЗУ 

НК – Савченко О.В., к.т.н., НУЦЗУ 

 

У 2019 році лісовими пожежами було охоплено понад 1 тис. 320 га українських 

земель. Кожний третій випадок гасіння пожеж здійснюється із залученням сил і засобів 

ДСНС [1]. Ефективну локалізацію лісової пожежі забезпечує формування штучних 

бар’єрів, до яких належать протипожежна канава, протипожежний бар’єр та 

мінералізована смуга. 

Раніше було запропоновано при локалізації низових лісових пожеж 

використання технології створення протипожежного бар’єру, яка полягає у 

відокремленні охопленої вогнем ділянки від лісових насаджень за допомого 

полімерного гідрогелю. При додаванні у воду кульок полімеру вони збільшуються в 

розмірі, який більш ніж в 100 разів перевищує їх обсяг. Молекули води заповнюють 

проміжки між молекулами полімеру, готові кулі на 85–99% складаються з води [2]. 

Нами було перевірено гіпотезу можливості отримання гідрогелю за допомогою 

морської води. Слід відмітити, що інформацію про подібні експерименти в літературі 

знайти не вдалось. Це можна пояснити тим, що історично такі технології 

застосовувалися виключно в сільськогосподарській і меліоративної ніші для підтримки 

вологості в ґрунтах та уникнення посухи. 

Для проведення експерименту було використано проби морської води Чорного і 

Середземного морів у не розбавленому вигляді. Експеримент здійснювався шляхом 

заливання кульок Орбіз морською водою, зміни у геометричних характеристиках 

кульок визначались візуально. 

В результаті експерименту встановлено, що збільшення у розмірах кульок із 

використанням морської води відбувається аналогічно як із прісною водою. Різниця у 

часі формування кульок складає приблизно 10%.  

Отже, застосування даної технології задля утворення гідрогелю та прокладання 

загороджувальної полоси можливе. Особливо актуальним це є у випадку виникнення 

пожежі в лісових масивах біля морського узбережжя (наприклад АР Крим). 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ГАСІННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА 

АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛАХ ЕНЕРГІЇ 

 

Гусейнов В.Р., НУЦЗУ 

НК – Савченко О.В., к.т.н., с.н.с., НУЦЗУ 

 

Електрокари – це світовий тренд. Попит на автівки з електричним двигуном 

зростає. Це пов’язано з економічністю та комфортом. Отримані на сьогоднішній день 

результати досліджень щодо літійіонних елементів живлення акумуляторних батарей 

дають нам чітке розуміння того, що таке технічне пристосування одночасно з 

позитивним ефектом несе людству велику небезпеку.  

Отримані результати досліджень показують, що елементарний літійіонний 

елемент живлення під час горіння здатний продукувати від 6 до 10 кВт енергії і досить 

велику кількість небезпечних продуктів горіння, особливо HF, POF3, хоча останнє 

твердження вимагає подальших досліджень. Також повномасштабні результати по 

дослідженню гасіння акумуляторних батарей електрокарів показали досить 

непередбачений результат щодо кількості води необхідної для гасіння подібної пожежі. 

Виходячи з результатів експерименту середня кількість води необхідне для гасіння 

подібного загоряння коливається від 2500 до 6000 л, що може перевищувати обсяг 

вивезеної води одним пожежним автомобілем. Таким чином постає гостра необхідність 

в удосконаленні тактики гасіння подібних пожеж та тренування особового складу [1, 2]. 

За час існування електромобілів виробився чіткий порядок та правила щодо 

гасіння таких пожеж. 

1. Визначити тип та марку автомобіля. У різних марок та моделей електрокарів 

розміщення силових кабелів, акумуляторних батарей тощо може суттєво відрізнятися. 

2. За можливості, перемістити автомобіль в безпечне місце. 

3. Зафіксувати автомобіль та створити умови для унеможливлення його 

подальшого руху.  

4. Обов’язково відключити системи електроживлення електрокара.  

5. Керівник гасіння пожежі в обов’язковому порядку у випадку необхідності 

проведення гасіння повинен забезпечити безперебійну подачу води у великій кількості, 

саме тому з прибуттям автоцистерну необхідно встановити на вододжерело.  

6. Під час безпосереднього гасіння пожежі особовий склад повинен 

використовувати засоби індивідуального захисту (апарати на стисненому повітрі).  

7. Після ліквідації пожежі необхідно розібрати акумуляторну батарею та 

пролити її розпиленими струменями води.  
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