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УДК 351.651: 620.26: 004.422 

 

А.О. Биченко, к.т.н., В.М. Нуянзін, А.І. Березовський, М.О. Пустовіт, 

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН  

ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 
Проаналізовано українські та світові способи маркування (ідентифікації) небезпечних речовин. 

Визначено етапи розробки електронно-довідникової системи, яка дозволить пришвидшити 

ліквідацію можливої надзвичайної ситуації, що пов’язана з обігом небезпечних речовин, та 

запобігти матеріальним втратам та людським жертвам. 

 

Ключові слова: небезпечні речовини, електронно-довідникова система, надзвичайні 

ситуації. 

 

Постановка проблеми. В Україні, як і у всьому світі, обертається, перевозиться, 

утилізується та зберігається значна кількість небезпечних речовин (далі - НР). НР в разі їх 

неконтрольованого потрапляння в атмосферу несуть величезну загрозу для життя, здоров’я 

людей та навколишнього середовища. Ліквідація кожної аварії, пов’язаної з викидом НР, 

потребує спеціальних знань та умінь. Тому підрозділам Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України) необхідно бути готовими до дій при аваріях, 

які пов’язані з викидом НР. На теперішній час в Україні розроблено та діють декілька 

довідників НР, в яких зібрано дані про їх фізико-хімічні властивості, а про єдину електронно-

довідникову систему НР в Україні до цього часу не відомо. Очевидно, що така система 

значно б полегшила роботу підрозділам ДСНС України з профілактики та ліквідації аварій, 

які пов’язані з обігом НР. 

За даними Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні 

протягом 2012 року сталось 120 надзвичайних ситуацій (далі - НС) техногенного характеру. 

Із них 7 НС, пов’язані із наявністю у навколишньому середовищі шкідливих 

(забруднювальних) та радіоактивних речовин понад гранично допустимі концентрації, що в 

3,5 рази більше, ніж в 2011 році; 1 НС унаслідок викидання (загрози викидання) НР та 1 НС 

унаслідок аварій у системах нафтогазового промислового комплексу. Незважаючи на 

незначну кількість НС, які пов’язані з обігом НР, підрозділи ДСНС України повинні бути 

завжди напоготові, адже навіть одна така НС може спричинити значні матеріальні збитки та 

людські жертви. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно [1] небезпечні речовини – це 

хімічні, токсичні, вибухові, окислювальні, горючі речовини і матеріали, біологічні агенти та 

речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, 

патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і 

здоров'я людей та довкілля. 

Небезпечні речовини за своїми фізико-хімічними властивостями діляться на декілька 

класів [2]: клас 1 - вибухові речовини та вироби; клас 2 - гази; клас 3 - легкозаймисті рідини; 

клас 4.1 - легкозаймисті тверді речовини; клас 4.2 - речовини, схильні до самозаймання; клас 

4.3 - речовини, що виділяють легкозаймисті гази при контакті з водою; клас 5.1 - речовини, 

що окислюють; клас 5.2 - органічні пероксиди; клас 6.1 - токсичні речовини; клас 6.2 - 

інфекційні речовини; клас 7 - радіоактивні матеріали; клас 8 - корозійні речовини; клас 9 - 

інші небезпечні речовини та вироби. 

В ДСНС України опубліковано 2 довідники про небезпечні речовини [3, 4]. Перший з 

них - кишенькового формату досить повний та зручний, однак дещо застарілий, оскільки 

містить маркування старого зразка. Окрім того, він містить дані лише про хімічні речовини. 

Другий довідник присвячено лише маркуванню. Є подібні видання Укрзалізниці, проте 

жодної електронно-довідникової системи, яка б охоплювала максимальну кількість НР, була 
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простою та зрозумілою в користуванні в Україні, до цього часу не розроблено. Тому 

розробка такого електронного комплексу є актуальною задачею, вирішення якої дозволить 

підвищити ефективність дій співробітників ДСНС України у разі виникнення НС, яка 

пов’язана з обігом НР та запобігти матеріальним втратам та людським жертвам. 

Постановка завдання та його вирішення.  Для розробки електронно-довідникової 

системи НР необхідно: 

- зібрати відомості про існуючі національні та світові класифікатори 

(ідентифікатори) НР; 

- визначити перелік НР, які будуть включені до цієї програми; 

- зібрати дані про фізико-хімічні властивості визначених НР; 

- зібрати дані про способи зберігання, утилізації та ліквідації аварійних ситуацій, 

які пов’язані з визначеними НР. 

Для проведення оперативних дій на місці НС, яка пов’язана з обігом НР, керівнику 

ліквідації аварії необхідно швидко ідентифікувати НР та її рівень загрози. Це можна зробити 

за допомогою спеціального маркування, яке нанесено на ємність для зберігання, а оцінити 

рівень небезпеки НР також можливо за агрегатним станом, запахом, кольором НР.  

Способів маркування в світі розроблено достатньо багато і тому важливо, щоб 

підрозділи ДСНС України були оснащенні такою системою, як б дозволяла швидко та точно 

ідентифікувати НР та надати алгоритм дії по безпечному поводженню з нею. 

Ідентифікувати НР можливо різними способами, а саме: 

- за назвою речовини (українська, російська, англійська, німецька тощо); 

- за хімічною формулою речовини; 

- за номером ООН (світовий класифікатор НР). 

Оцінити рівень загрози НР та визначити порядок дії з ліквідації аварії можливо: 

- за квадратом небезпеки (метод маркування НР розроблений в США); 

- за HAZ кодом небезпечних хімікатів (міжнародний код, введений для 

рятувальних служб, як керівництво до ліквідації НС); 

- за знаками та числом небезпеки (рекомендації ООН); 

- за класом небезпеки (метод маркування НР розроблений в СРСР); 

- за кодом IMDG (рекомендації ООН) тощо. 

Кожна НР має свою хімічну формулу, а також назву, які можуть бути написані на 

ємності для зберігання. Номер ООН – це числове позначення НР, яке визначено 

рекомендаціями ООН. Тобто кожна НР має свій власний номер ООН. 

Як показує досвід, найбільше труднощів у фахівців ДСНС України виникає при 

техногенних аваріях, які пов’язані з транспортуванням НР. При ліквідації таких аварій 

рятувальник повинен насамперед встановити, з якою речовиною має справу, рівень її 

небезпеки і тільки після цього проводити оперативні дії.  

Для спрощення процедури ідентифікації НР, Організацією об’єднаних націй (ООН) 

розроблено уніфіковані правила з маркування та перевезення НР різними видами транспорту 

(рис. 1) - «Рекомендації ООН по перевезенню небезпечних вантажів: Типові правила».  

На рисунку 1 зображено:  

1. Міжнародні організації: UNO – Організація об’єднаних націй, ECOSOC – 

Економічний та Соціальна Рада Організація об’єднаних націй, ICAO – Міжнародна 

організація цивільної авіації, IATA – Міжнародна асоціація повітряного транспорту, IMO – 

Міжнародна морська організація, ЄCE – Європейська економічна комісія, OTIF – 

Міжурядова організація по міжнародним залізничним перевезенням, ОСЗД – Організація 

співробітництва залізних доріг, Рада – Рада по залізничному транспорту; 

2. Основні джерела законодавства в сфері перевезення небезпечних вантажів: Типові 

правила – Рекомендації ООН по перевезенню небезпечних вантажів: Типові правила, 

Керівництво по випробуванням і критеріям – Рекомендації ООН по перевезенню 

небезпечних вантажів: Керівництво по випробуванням і критеріям, СГС – Погоджена на 
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глобальному рівні система класифікації небезпеки та маркування хімічних речовин, ПБПРМ 

– Правила безпечного перевезення радіоактивних матеріалів; 

3. Міжнародні регламенти: ICAO TI  – Технічні інструкції з безпечного перевезення 

небезпечних вантажів повітрям, IATA DGR – Правила перевезення небезпечних вантажів 

ІATA,  IMDG CODE – Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів, 

AND – Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми 

водними шляхами, ADR – Європейська угода про міжнародні дорожні перевезення 

небезпечних вантажів, RID – Правила міжнародних перевезень небезпечних вантажів 

залізницею, Додат.2 до СМГС – Правила перевезення небезпечних вантажів Додаток 2 до 

Угоди по міжнародному вантажному сполученні, ППНВ – Правила перевезення небезпечних 

вантажів по залізниці, ППРВ – Правила перевезення рідких вантажів наливом у вагонах-

цистернах та вагонах бункерного типу для перевезення нафтобітуму. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основні конвенції та угоди, які регламентують перевезення небезпечних 

вантажів різними видами транспорту. 

 

Згідно розроблених ООН рекомендацій кожен небезпечний вантаж, що перевозиться 

автомобільним або залізничним транспортом, оснащується табличкою небезпеки [5] (рис. 2) 

помаранчевого кольору. Позначення на попереджувальній табличці розділено на дві частини, 

які несуть в собі інформацію про небезпечність вантажу: число небезпеки (верхнє поле) та 

номер ООН (нижнє поле).  

Число небезпеки служить інформацією для проведення необхідних заходів 

рятувальними службами при аварії. Воно інформує, якої небезпеки слід очікувати від 

небезпечного товару. Число небезпеки складається з двох або трьох цифр. Загалом воно 
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вказує на займистість, окисну дію, отруйність, роз’їдаючу дію, небезпеку спонтанної 

бурхливої реакції речовин, що перевозиться.  

 
 

Рисунок 2 – Таблиця небезпеки згідно рекомендацій ООН. 

 

В США в якості показника рівня загрози НР використовується позначення, яке має 

назву «Квадрат небезпеки» (рис. 3). Чотири поля, зазвичай позначені кольором, з яких синє - 

позначає небезпеку для здоров'я, червоне – пожежну небезпеку, жовте - хімічну стабільність 

і біле виділено для спеціальних кодів окремих небезпек. Перші три категорії оцінюються за 

шкалою від 0 (немає небезпеки, стабільне речовина) до 4 (серйозний ризик). 

 

            
 

Рисунок 3 – Квадрат небезпеки. 

 

Система HAZ кодів (Hazchem-code) небезпечних хімікатів, розроблена в Німеччині та 

прийнята для користування іншими країнами, дає моментальну інформацію про тип засобу 

для гасіння пожежі, про можливість зниження небезпеки шляхом розведення вивільненої 

речовини водою, про ізоляцію місця аварії, про заходи стосовно захисту ліквідаторів аварії, а 

також про необхідність евакуації із зони небезпеки. 

В Радянському союзі НР надавався клас небезпеки [6]. Існувало 4 класи небезпеки:     

1-й - речовини надзвичайно небезпечні, 2-й – речовини високо небезпечні, 3-й – речовини 

помірно небезпечні, 4-й речовини мало небезпечні. 



«Пожежна безпека: теорія і практика» №14’2013 

 

 8 

Для наближеної оцінки глибини можливої зони зараження, НР може бути присвоєно 

коефіцієнт за хлором (КХ). Якщо КХ невідомий, його можливо наближено оцінити за класом 

небезпеки. 

До електронно-довідникової системи планується включити всі НР, які знаходяться або 

можуть знаходитись на території України, а також найбільш розповсюджені та небезпечні 

речовини з усього світу. 

В процесі розробки електронно-довідникової системи планується зібрати масив даних 

про фізико-хімічні властивості НР, а також про способи їх зберігання, транспортування, 

утилізації тощо. 

Висновки. Надзвичайні ситуації, пов'язані з обігом НР, вимагають оперативного і 

правильного реагування на їх виникнення, що в свою чергу пов'язано з урахуванням великої 

кількості як довідкової, так і оперативної інформації. Для виконання цього завдання, 

керівник ліквідації НС повинен володіти комплексом різноманітних даних про їх 

властивості, способи нейтралізації і ліквідації, чітко уявляти небезпеку кожної речовини для 

життя і здоров'я людей, прогнозування наслідків розливу (викиду) небезпечних хімічних 

речовин тощо. Створення такого роду довідкової системи доцільно здійснити з 

використанням сучасних засобів комп’ютерної техніки для збільшення оперативності 

ідентифікації НР. 
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АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ПРО ПОЖЕЖІ ТА ЇХ НАСЛІДКИ  

В ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 

 
Проведено аналіз статистичних даних про пожежі в Україні за 2006-2012 роки з акцентуванням 

на житловий сектор. Визначено проблемні питання та запропоновано рішення щодо 

покращення профілактичної роботи у житловому секторі та протипожежної пропаганди серед 

населення. 

 

Ключові слова: статистичні дані, загиблі внаслідок пожеж, пожежі в житловому 

секторі, протипожежна пропаганда, профілактичні заходи 
 

Постановка проблеми. Щороку в Україні виникає в середньому 50 тис. пожеж. 

Статистичні дані щодо пожеж збираються, обробляються і узагальнюються в Українському 

науково-дослідному інституті цивільного захисту. База статистичних даних про пожежі та їх 

наслідки містить багато позицій, зокрема: загальна кількість пожеж, кількість пожеж в 

містах, селах, в житловому секторі, в житлових будинках, кількість загиблих людей на 

пожежах, причини виникнення пожеж та багато інших. Аналізуючи статистичні дані можна 

виявляти закономірності щодо причин виникнення пожеж, причин загибелі людей на 

пожежах, ефективності використання різних видів протипожежної техніки і вогнегасних 

речовин, ефективності проведення профілактичної протипожежної агітації та інші 

закономірності, і на основі цих закономірностей розробляти заходи щодо попередження 

виникнення пожеж, зменшення кількості людей, що гинуть на пожежах чи інші заходи або 

напрямки протипожежної роботи.  

Мета роботи. Визначення на основі аналізу статистичних даних про пожежі в 

житловому секторі України проблемних питань та шляхів зменшення кількості пожеж і 

загиблих внаслідок них людей на таких об’єктах. 

Основна частина. Статистичні дані про пожежі та їх наслідки в Україні за період 

2006-2012 роки наведено в таблиці 1. Як видно з таблиці в Україні у містах пожеж стається 

приблизно у два рази більше ніж у селах. Це можна пояснити демографічним фактором. 

Населення у селах на сьогоднішній день проживає значно менше ніж у містах і кількість його 

постійно зменшується. Згідно з даними Міністерства сільського господарства і 

продовольства України щороку з Реєстру населених пунктів в Україні знімається 16-17 

сільських населених пунктів, у яких не залишається жодного жителя. В той же час, кількість 

загиблих внаслідок пожеж людей майже однакова, а починаючи з 2008 року спостерігається 

тенденція до збільшення кількості загиблих саме у сільській місцевості. Однією з причин 

такого стану може бути те, що у селах на сьогоднішній день практично не залишилось 

добровільних пожежних дружин чи команд, пожежно-сторожевих постів, місцевої пожежної 

охорони, які були у колгоспах (радгоспах), чергували цілодобово, мали пожежну техніку і які 

приїжджали на пожежу у сільському населеному пункті за лічені хвилини, і могли вчасно 

врятувати людей і загасити пожежу на початковій стадії її виникнення. Сьогодні ж, поки з 

райцентру пожежний караул доїде до села, враховуючи і віддаль і стан доріг, втрачається 

час, пожежа набуває великих розмірів, у ній гинуть люди і згоряють будівлі. 

У спорудах житлового сектора стається приблизно 80% від загальної кількості 

пожеж, причому відсоток їх останніми роками стабільно зменшується, хоча і не суттєво (від 

83,9% у 2006 році до 78,4% у 2012 році). До житлового сектору відносяться житлові 

будинки, гуртожитки, будинки барачного типу, допоміжні (надвірні) споруди житлового 

сектору, садові будинки, вагончики для житла, гаражі, сараї, відкрита територія житлового 
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сектору. Приблизно половина від загальної кількості пожеж в житловому секторі стається у 

житлових будинках. 

На пожежах в Україні щороку гине багато людей. Найбільша кількістю людей 

загинула в 2005 році – 4179 чоловік. На щастя, після 2005 року відбувалося поступове 

зменшення кількості загиблих на пожежах, особливо значне зменшення спостерігалося в 

2009 році – на 667 чоловік порівняно з 2008 роком, і в 2010 році – на 390 чоловік порівняно з 

2009 роком. У 2012 році загинуло внаслідок пожеж 2751 людина, що на 118 менше ніж у 

2011 році. Поступово зменшується кількість загиблих внаслідок пожеж дітей.  

Основна кількість людей на пожежах в Україні (94,696,5 %) гине саме  в житловому 

секторі, причому безпосередньо у житлових будинках гине від 80 % до 82,4 % від загальної 

кількості загиблих людей на пожежах в Україні, або біля  85 % від загальної кількості 

загиблих у спорудах житлового сектора. 

 

Таблиця 1 – Статистичні дані стану з пожежами в Україні за 2006–2012 роки 

Назва показника 
Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Кількість пожеж 48084 50578 46476 44015 62207 60290 71442 

Кількість пожеж у містах 32093 32981 30018 27712 39886 37810 44963 

Кількість пожеж у селах 15991 17597 16458 16303 22321 22980 26479 

Кількість пожеж у спорудах 

житлового сектора 

40362 

(83,9%) 

42381 

(83,8%) 

38714 

(83,3%) 

35830 

(81,4%) 

49318 

(79,3%) 

47114 

(78,1%) 

56258 

(78,4) 

у т.ч. у житлових будинках 22237 21737 20309 17801 19182 18627 20495 

Загинуло людей унаслідок 

пожеж 
4031 3989 3876 3190 2819 2869 2751 

у тому числі дітей 126 139 92 67 95 92 87 

Загинуло людей унаслідок 

пожеж у містах 
2036 2038 1856 1589 1378 1398 1390 

Загинуло людей унаслідок 

пожеж у селах 
1995 1951 2020 1601 1441 1471 1361 

Загинуло людей у спорудах 

житлового сектора 

3833 

(95,2%) 

3849 

(96,5%) 

3724 

(96,1%) 

3116 

(97,1%) 

2719 

(96,4%) 

2715 

(94,6%) 

2633 

(95,7%) 

у т.ч. у житлових будинках 
3343 

(87,2%) 

3267 

(84,9%) 

3194 

(85,8%) 

3033 

(95,1%) 

2307 

(84,8%) 

2295 

(84,6%) 

2233 

(81,2%) 

Загинули через необережне 

поводження з вогнем 

2865 

(71,1%) 

3027 

(75,9%) 

2884 

(77,4%) 

2241 

(70,3%) 

1854 

(68,2%) 

1965 

(68,5%) 

1745 

(63,4%) 

у т.ч. ті, що курили 
2482 

(61,6%) 

2554 

(64,0%) 

2470 

(66,3%) 

1801 

(56,5%) 

1455 

(53,5%) 

1545 

(53,9%) 

1312 

(47,7%) 

у т.ч. у нетверезому стані 
1413 

(35,1%) 

1649 

(41,3%) 

1644 

(44,1%) 

927 

(29,1%) 

711 

(26,1%) 

827 

(28,8%) 

569 

(20,7%) 

Загинули через порушення 

ППБ при влаштуванні та 

експлуатації побутових 

електроприладів 

422 

(10,5%) 

454 

(11,4%) 

449 

(12,1%) 

417 

(13,1%) 

464 

(17,1%) 

441 

(15,4%) 

500 

(18,2%) 

Загинули через порушення 

ППБ при влаштуванні та 

експлуатації пічного 

опалення та ТГ агрегатів 

359 

(8,9%) 

288 

(7,2%) 

311 

(8,3%) 

319 

(10,0%) 

330 

(12,1%) 

297 

(10,3%) 

338 

(12,3%) 

 

Примітка: курсивом наведені значення відсотків від кількості людей, що загинули в 

спорудах житлового сектора. 
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Проведемо порівняння основних показників статистики пожеж в Україні та в інших 

країнах світу за даними Центру пожежної статистики Міжнародної асоціації пожежно-

рятувальних служб (CTIF) [1]. На рисунках 1 і 2 наведено показники кількості загиблих на 

100 000 населення та 100 пожеж. З цих діаграм випливає, що ці показники в Україні значно 

перевищують середні значення і, нажаль, наша держава знаходиться у першій п’ятірці країн, 

де стан із загибеллю людей найгірший. Кількість загиблих в Україні щороку складає в 

середньому 8 % від сумарної кількості загиблих внаслідок пожеж людей у країнах – членах 

CTIF. Так, наприклад, у 2010 році у 32 країнах із сумарним населенням 1 млрд. чоловік 

сталося 2,9 млн. пожеж, на яких загинуло 23900 людей, серед них 2819 (11,8%) – жителі 

України. 

 

  
Рисунок 1 – Кількість загиблих на 100000  

населення. 

Рисунок 2 – Кількість загиблих на 100 

пожеж. 

 

Якщо порівняти показники, наведені у таблиці 2, то можна зробити висновок, що 

кількість загиблих внаслідок пожеж людей в Україні значно перевищує це значення у таких 

європейських країнах як Польща (у 5 разів), Франція (у 6 разів), Іспанія (у 14 разів), Італія (у 

38 разів), які за кількістю населення подібні до нашої держави. 

Проаналізуємо причини пожеж, унаслідок яких відбувається загибель людей в 

Україні (таблиця 1). У спорудах житлового сектора від необережного поводження з вогнем 

гине в середньому 71% людей, серед них 57% людей палили, а 32 % були у нетверезому 

стані. В середньому 14% людей у житловому секторі гине по причині порушення ППБ при 

влаштуванні та експлуатації побутових електроприладів, а 10% гине через порушення ППБ 

при влаштуванні та експлуатації пічного опалення. Протягом періоду, що аналізується, 

відносна кількість таких пожеж постійно збільшується.  
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Таблиця 2 – Показники статистики пожеж у деяких країнах – членах CTIF за 2010 рік 

Країна 
Кількість 

населення, тис. 

Кількість 

загиблих 

Кількість 

загиблих на 

100000 

населення 

Росія 141 900 13061 9,2 

США 311 537 3120 1,0 

Україна 45 871 2819 6,1 

Білорусь 9 500 1110 11,7 

Польща 38 167 525 1,4 

Франція 65 027 438 0,7 

Англія 60 003 388 0,6 

Іспанія 47 021 192 0,4 

Італія 58 500 74 0,1 

 

Зважаючи на характер причин пожеж, які призводять до загибелі людей, можна 

стверджувати, що соціально-економічні фактори суттєво впливають на такий стан справ. 

Серед таких факторів слід відмітити: 

погіршення технічного стану житлового фонду, зменшення асигнувань на виконання 

необхідних протипожежних заходів (ремонт електромереж, систем опалення; очищення 

підвалів, горищ та здійснення заходів щодо неможливості доступу до них сторонніх осіб); 

незабезпечення під час опалювального сезону комунальними службами необхідного 

температурного режиму в житлових будинках, що призводить до додаткового використання 

в помешканнях електрообігрівачів (найчастіше непромислового виробництва) та інших 

приладів опалювання; 

неспроможність окремих категорій громадян придбати паливо також призводить до 

використання нестаціонарних приладів опалення, що збільшує ймовірність виникнення 

пожеж; 

періодичне відключення житлового фонду від електропостачання, що призводить до 

застосування свічок, гасових ламп та використання  в них горючих легкозаймистих рідин; 

відсутність дієвого контролю за реалізацією пожежонебезпечної продукції, 

потрапляння у торговельну мережу несертифікованої продукції, яка не відповідає вимогам 

пожежної безпеки; 

збільшення кількості окремих соціальних груп підвищеного ризику, неможливість 

проведення протипожежної пропаганди серед осіб без постійного місця проживання та тих, хто 

зловживає алкоголем, наркотиками й використання останніми для проживання 

непристосованих для житла місць (підвалів, горищ будинків, тощо); 

недостатня кількість будинків для розміщення поодиноких, пристарілих, хворих 

людей та інвалідів; 

недостатня інформованість населення про пожежі та шляхи їх попередження з 

причин значного зменшення передплати періодичних видань, відсутності соціальної 

реклами, відключення теле- радіомовлення в сільській місцевості,  

загибель дітей на пожежах зумовлена, насамперед, зменшенням кількості дитячих 

дошкільних закладів, що призводить до того, що діти знаходяться без нагляду дорослих; 

Вирішення більшості з перелічених проблемних питань можливе у рамках державних 

соціальних програм, але це потребує певного часу і значних матеріальних витрат. 

На сьогодні, насамперед, необхідно кардинально змінювати підходи до проведення 

наглядово-профілактичної роботи у житловому секторі, тому, що вона є найбільш дієвою і не 

потребує суттєвих витрат. 

Періодичність перевірок житлових споруд, які здійснюються органами державного 

нагляду у сфері пожежної безпеки, регламентуюється відповідними нормативними актами 

2. Згідно з цією Постановою КМУ висотні житлові будинки висотою більше 47 м 
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відносяться до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику і перевіряються щороку, 

житлові будинки підвищеної поверховості висотою від 26,5 м до 47 м відносяться до 

суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику і перевіряють один раз у три роки. Усі 

інші житлові будинки і споруди житлового сектора відносяться до суб'єктів господарювання 

з незначним ступенем ризику: (державні, відомчі та кооперативні житлові будинки (крім 

будинків підвищеної поверховості та висотних)); дачні, садівницькі та гаражні кооперативи 

(крім багатоповерхових та підземних) тощо. Планові перевірки суб'єктів господарювання з 

незначним ступенем ризику проводять один раз на п'ять років. 

Органи державного нагляду у сфері пожежної безпеки не мають права проводити 

обстеження та перевірку приміщень громадян, призначених для проживання. 

Контролюються лише умови безпеки людей на випадок виникнення пожеж.  

У Кодексі цивільного захисту України 3 забезпечення пожежної безпеки житлового 

фонду покладається на власників квартир або наймачів. Обов'язок із забезпечення пожежної 

безпеки в жилих приміщеннях державного, комунального, громадського житлового фонду, 

фонду житлово-будівельних кооперативів покладається на квартиронаймачів і їх власників, а 

в жилих приміщеннях приватного житлового фонду та інших спорудах, приватних житлових 

будинках садибного типу, дачних та садових будинках з господарськими спорудами і 

будівлями - на їх власників або наймачів, якщо це обумовлено договором найму (п.6 статті 

55 3). 

Громадяни України зобов'язані виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати 

будівлі, які їм належать на праві приватної власності, первинними засобами гасіння пожеж і 

протипожежним інвентарем, навчати дітей обережному поводженню з вогнем (п.п. 1,7 статті 

21 3). 

Навчання населення діям у разі виникнення пожежі здійснюється за місцем роботи - 

працюючого населення; навчання - дітей дошкільного віку, учнів та студентів; проживання - 

непрацюючого населення і покладається на центральний орган виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, Раду 

міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування, які розробляють і затверджують відповідні організаційно-методичні 

вказівки та програми з підготовки населення до таких дій (стаття 39 3). 

Непрацююче населення самостійно вивчає правила пожежної безпеки у побуті та 

громадських місцях та має право отримувати в органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, через засоби масової інформації іншу наочну продукцію, відомості про 

надзвичайні ситуації, у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися 

місце проживання, а також про способи захисту від впливу небезпечних факторів, 

викликаних такими ситуаціями (п.1 статті 42 3). 

У той же час відмічається, що пожежна охорона призначена для захисту життя або 

здоров'я громадян, приватної, комунальної та державної власності від пожеж, підтримання 

належного рівня пожежної безпеки суб'єктів господарювання і в населених пунктах, а 

основними завданнями пожежної охорони є: забезпечення пожежної безпеки; запобігання 

виникненню пожеж та нещасним випадкам під час пожеж; гасіння пожеж, рятування 

населення, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій 

(п.п. 1,2 статті 58 3). 

Аналіз вимог щодо забезпечення пожежної безпеки в спорудах житлового сектору (у 

квартирах, жилих приміщеннях) вказує на те, що: з однієї сторони ця робота покладається на 

власників квартир, а з іншої сторони на пожежну охорону покладено завдання забезпечення 

пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасним випадкам під час пожеж; 

гасіння пожеж, рятування населення. Статистика пожеж і загибелі людей на пожежах 

свідчать про те, що і одна і інша сторона виконують свою роботу незадовільно. Мало в якій 

квартирі чи будинку знаходиться вогнегасник. Не завжди жителі в квартирах дотримуються 

вимог правил пожежної безпеки експлуатації побутових електроприладів. Рідко в якій 



«Пожежна безпека: теорія і практика» №14’2013 

 14 

квартирі навчають дітей правилам поводження з сірниками, газовою чи електричною 

плитою, як поводити себе і що робити якщо відбулося займання.  

У передових країнах світу існує обов’язкова нормативна вимога по обладнанню 

житлових приміщень автономними пожежними сповіщувачами, які у автономному режимі 

виявляють пожежу і подають сигнал (голосовий, звуковий). У 60-х роках минулого століття 

після багаточисельних пожеж 38 американських штатів прийняли закони про автономні 

пожежні сповіщувачі і зобов’язали встановлювати їх у всіх житлах. До 1995 року біля 93% 

будинків у США були вже обладнані такими виробами. Аналогічні закони були прийняті у 

Канаді, Австралії, Естонії, Франції і в інших країнах. Результати досліджень закордонних 

фахівців показують, що за рахунок використання автономних пожежних сповіщувачів в 

квартирах і в житлових будинках вдається знизити ризик загибелі людей майже на 50%.  

Висновки. Проводити профілактичну роботу щодо попередження виникнення пожеж і 

загибелі людей на них у житловому секторі органи ДПН мають шляхом безпосереднього 

спілкування з населенням, широкого використання засобів масової інформації, можливостей 

громадських формувань, творчих спілок, видавничо-друкарської й сувенірної продукції, 

створення  соціальної реклами.  

Цю роботу необхідно проводити більш наступально у всіх засобах масової інформації. 

Не тільки фіксувати і подавати факти пожеж і загибелі людей, а й одночасно закликати 

населення до дотримання вимог правил пожежної безпеки, вказуючи як і що для цього треба 

робити. У магазинах, аптеках, школах, парадних житлових будинків, транспортних засобах і 

інших місцях масового перебування людей розміщати просту, дохідливу, зрозумілу для 

людей наглядну протипожежну агітацію, пам'ятки. До цієї роботи необхідно залучати 

працівників ЖЕК, місцевого самоврядування у селах, селищах і інших населених пунктах, 

представників релігійних конфесій. 

Так як люди похилого віку (старші 60 років) становлять більше 40 % від загальної 

кількості людей, що гинуть на пожежах, то необхідно профілактичну протипожежну агітацію 

більше спрямовувати і зосереджувати на таких людях у місцях їхнього проживання. Це ж 

стосується і осіб без визначеного роду занять, які становлять більше 30 % від загальної 

кількості людей, що гинуть на пожежах. 

Пожежнопрофілактичну роботу у житловому секторі необхідно проводити спільно з 

органами місцевого самоврядування, для цього необхідно вносити відповідні зміни 

нормативно-правові документи, розробляти необхідні інструкції, положення. 

Необхідно в Україні прийняти нормативний документ, яким будуть встановлені 

вимоги щодо обладнання житлових приміщень, житлових будинків автономними 

пожежними сповіщувачами.  
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВИСОЛЮВАННЯ АНТИПІРЕНІВ З ДЕРЕВИНИ ПРИ 

ЗАСТОСУВАННІ КОМПЛЕКСНИХ ВОДНИХ ВОГНЕБІОЗАХИСНИХ РЕЧОВИН 

  
Запропонована математична модель процесу висолювання антипіренів з деревини при 

застосуванні комплексних водних вогнебіозахисних речовин нового покоління, які 

передбачають нанесення на поверхню деревини плівки полімерного антисептика, який при 

контакті з водою утворює гідрогель. Процес висолювання розглядається як дифузійний потік 

молекул антипіренів в гідрогелі антисептика.  

 

Ключові слова: антипірен, висолювання, вогнебіозахист, дифузія. 

 

Тривалий час в теорії та практиці вогнебіозахисту целюлозовмісних матеріалів 

домінувала технічна думка про те, що при вогнебізахисті деревини просочувальні захисні 

засоби входять в капілярно-пористу структуру деревини, залишаючись в ній впродовж 

значного проміжку часу, що є сумірним зі строком служби виробу чи конструкції з деревини. 

В результаті вважалось, що наявні токсичні компоненти в рецептурі водних 

вогнебіозахисних речовин (ВВБЗР) не несуть шкоди людям і тваринам. Але ця думка є 

хибною, оскільки добре відомо, що завдяки дифузійним процесам, що ініціюються 

коливаннями температури та вологості оточуючого середовища, сольові антипірени та 

антисептики виходять (висолюються) на поверхні просоченої деревини [1]. І це набуло 

відображення в державних будівельних нормах, які передбачали щорічне повторне 

просочення дерев’яних конструкцій ВВБЗР [2]. 

Суттєвим чинником, що виділяє нові високоефективні ВВБЗР, є здатність 

утримуватися в структурі деревини протягом тривалого проміжку часу при коливаннях 

температури і вологості в широких межах. Що безпосередньо пов’язано з надзвичайно 

актуальним питанням щодо визначення терміну збереження ефективного вогнебіозахисту 

захищеної деревини. 

Для традиційних вогнебіозахисних речовин, які складаються з сольових антипіренів і 

антисептиків, зокрема ББ-11, БС-13, МС-11, ВАНН-1, ДМФ, ХМББ в роботах [3, 4] наведена 

модель процесу висолювання антипіренів з деревини. Процес висолювання антипірену з 

деревини в період її експлуатації є дифузійним процесом, зворотнім (з точки зору 

просторового направлення) до процесу просочення. Його механізм представляється таким: 

молекули води з повітря адсорбуються капілярно-пористою структурою деревини з 

утворенням розчину сольового антипірену. При зволоженні деревини кристали 

вогнезахисних речовин розчиняються і поступово переміщуються на поверхню деревини, де 

їхня концентрація з часом зменшується [1]. Модель [3, 4] ґрунтується на другому законі 

Фіка, що пов’язує просторові та часові змінення концентрацій речовин (рівняння дифузії): 

 

,
2

2








 C

x

C
D

      (1) 

 
де С – концентрація речовини; 

     τ – час; 

     x – просторова координата. 

В зазначеній моделі диференціальне рівняння (1) із заданими граничними умовами 

вирішується методами наближених обчислень [5]. Отримані результати відповідають 
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фізичному змісту задачі, а саме: за постійної інтенсивності дифузійного виносу 

просочувальної речовини з шару вогнезахищеної деревини швидкість просування фронту 

фазового перетворення знижується. Отримані розрахункові залежності дозволяють 

одержувати зміну динаміки концентрації вогнезахисного засобу у зразку і надають 

можливість безпосередньо розрахувати концентрацію речовини на будь-якій глибині зразка 

та в навколишньому середовищі в потрібний момент часу. З літературних джерел [6, 7] 

відомо, що ефективний коефіцієнт дифузії водних розчинів неорганічних солей в капілярно-

пористих матеріалах Deф складає 10-4 м2/с, а в [8] зазначається що, солі сильних кислот, які 

добре розчиняються в воді, висолюються із капілярно-пористих матеріалів досить швидко. 

Тому й недивно, що в умовах неопалюваних приміщень, із поверхневого шару 

вогнезахищеної деревини глибиною 2-3 мм сольові антипірени висолюються на поверхню за 

6-8 місяців. 

Для уповільнення висолювання антипіренів з деревини використовують різні технічні 

рішення. Одним з них є застосування полімерної плівки в якості бар’єра зазначеному 

дифузійному процесу. В роботах [3, 4] наведена модель процесу висолювання антипірену з 

деревини за наявності на її поверхні полімерної плівки. В схемі процесу висолювання 

розглядаються чотири зони: 

1 – зовнішнє середовище; 

2 – полімерна плівка; 

3 – зона зразка деревини з розчиненим антипіреном; 

4 – зона зразка деревини з твердим антипіреном. 

Ця математична модель і метод її числової реалізації дають можливість визначити 

параметри процесу висолювання вогнезахищених  речовин з деревини через полімерну 

плівку в оточуюче середовище. З літературних джерел [9, 10] відомо, що ефективний 

коефіцієнт дифузії неорганічних солей через плівки полімерних матеріалів складає Deф = 10-

15 м2/с, що вказує на практичну відсутність дифузійного потоку цих речовин. 

Зазначена математична модель не розглядає процес потрапляння молекул води в 

вогнезахищену капілярно-пористу структуру деревини. В дійсності такий процес має місце, 

коли полімерна плівка є водорозчинною із стадією гелеутворення. Тобто процес 

висолювання антипірена необхідно розглядати не через полімерну плівку, а через шар 

полімерного гідрогеля. Практично така задача виникає при застосуванні 

полігексаметиленгуанідингідрофосфату або полігексаметиленгуанідингідрофосфат 

карбаміду, що використовуються в складі ВВБЗР нового покоління [11]. В них гідрогель 

полімерних антисептиків виконує роль подвійного дифузійного бар’єру: з одного боку – для 

проникнення води в структуру деревини, з другого – для висолювання ВВБЗР. 

Метою даної роботи є розроблення математичної моделі процесу висолювання 

антипіренів з деревини при застосуванні комплексних ВВБЗР. 

На рисунку 1 представлена схема процесу висолювання антипірену з вогнезахищеної 

деревини. 

На рисунку 1: Z (τ)  координата фронту фазового перетворення в момент часу τ; 

1 – зовнішнє середовище; 

2 – зона з речовиною, що розчинюється; 

3 – зона з твердою речовиною; 

h – товщина зразка деревини. 
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Рисунок 1  Схема процесу висолювання антипірену з вогнезахищеної деревини. 

Математична модель процесу дифузії виглядає таким чином. Дифузія відбувається в 

області, де вогнезахисна речовина перебуває у розчиненому вигляді: 
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де С2  концентрація речовини в області 2, (кг/м3); 

     D2  коефіцієнт дифузії в області 2. 

Речовина виноситься проти осі ОХ, вода проходить в речовину в напрямку осі ОХ. 

При змішуванні води з вогнезахисною речовиною утворюється гель. 

Можна вважати, що дифузія відбувається тоді, коли концентрація починає  

перевищувати деяке значення. Подальше надходження води з навколишнього середовища 

призводить до збільшення її концентрації, гель стає більш рідким, швидкість дифузії зростає. 

Оскільки вода йде вздовж осі ОХ, то її концентрація буде зменшуватись при зростанні 

координати Х.  

Нехай η(x,τ)  концентрація води в точці х в момент часу τ. Будемо вважати, що 

D2=a·η(x,τ), де a  коефіцієнт пропорційності.  

Одним з вірогідніших законів розподілу концентрації може бути лінійний, про що  й 

свідчить апроксимаційна лінія експериментальних досліджень (рис.2). Слід зазначити, що цей закон 

буде найбільш справедливим для умов перебування вогнезахищеної деревини у вологих умовах. 

Тоді рівняння дифузії вогнезахисної речовини в області 2 набуває вигляду:  
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У початковий момент часу розподіл концентрацій речовини по областях буде таким: 

 

C1(x,0)=Cmin; C3(x,0)=Cmax ; Z(0)=0.    (3) 
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Рисунок 2  Залежність концентрації води в деревині від просторової координати вглибину 

зразка. 

 

Дані умови означають, що в момент τ=0 вся речовина рівномірно розподілена у 

деревині у просоченому шарі, зона з розчиненою гелеподібною речовиною ще не утворилась. 

Відповідно до закону збереження потоку мас, кількість речовини, що виходить на 

поверхню із області розчиненості дорівнює кількості речовини, що збирається на зовнішній 

поверхні деревини: 
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де β1, β2  коефіцієнти інтенсивності масопереносу, (~ м/с). 

Розподіл концентрації речовини неперервний, тому 

  

С1(0,τ)=С2(0,τ).      (5) 

 

На межі області гелеподібного стану 2 та твердої речовини потоку немає, тому є лише 

рівність концентрацій: 

 

C2(Z=x,τ)=C3 (x=Z,τ).     (6) 

 

Між областями 2 та 3 відбувається розчинення вогнезахисної речовини у воді, тому 

з’являється у розчиненому вигляді захисна речовина з інтенсивністю 
Z

q 






, де θ  

коефіцієнт пропорційності. 

Межова умова між областями 2 і 3 набуває вигляду: 
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В рамках запропонованої моделі необхідно ввести значення межових параметрів для 

концентрацій, при яких можлива дифузія: 

 

  ˆ,x   .       (8) 

Якщо взяти лінійний закон розподілу концентрації води (рис. 2), то 
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η(x,τ)=b1-b2x, де b1, b2 >0.     (9) 

 

Параметри b1 та b2 визначаються умовами перебування деревини та її 

водопроникністю.  

Рівняння переносу вогнезахисної речовини в області 2 за таких припущень набуває 

вигляду:  
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Рисунок 3 – Розподіл концентрації речовини, що розчинюється в зоні 2. 

 

Область 2 можна розбити на N відліків по координаті та аналізувати концентрацію 

C2(xn,τ), де xn  точка всередині області 2, n=1, 2, …, N (рис.3): 

 

xN=Z; Δx=xn+1-xn. 
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Праву ж частину рівняння (10) можна представити у вигляді:  
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Якщо ввести дискретизацію в часі - τk, де k=1, 2,…, T, то  Δτ = τk+1 - τk, і тоді  
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.    (13) 

Використання дискретизованих виразів для похідних (11) та (13) дозволяє чисельно 

розв’язувати задачу про розподіл концентрацій вогнезахисної речовини (антипірену) в 

деревині (10). 
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З літературних джерел [7, 8] відомо, що дифузійний потік низькомолекулярних 

речовин (неорганічних солей) в гідрогелях дуже  повільний. Якщо низькомолекулярні 

сполуки здатні якимось чином взаємодіяти з макромолекулами геля, то дифузійний потік 

може зовсім припинитися. З джерел [9, 12] також відомо, що ефективний коефіцієнт дифузії 

неорганічних солей у гідрогелях складає Deф = 10-10 м2/с, що на шість порядків менше ніж 

його значення для капілярно-пористих структур целюлозовмісних матеріалів. Тобто 

гідрогелі полімерних антисептиків можуть служити ефективним бар’єром для висолювання 

антипіренів, наприклад з деревини.  

Висновки. З використанням другого закону дифузії Фіка розроблена математична 

модель процесу висолювання антипіренів з деревини при застосуванні комплексних ВВБЗР, 

які передбачають нанесення на поверхню деревини плівки полімерного антисептика, який 

при контакті з водою утворює гідрогель. При цьому процес висолювання розглядається як 

дифузійний потік молекул антипіренів в гідрогелі антисептика. Характеристики гідрогелю 

залежать від просторової координати вглибину зразка. Запровоновваний підхід 

математичного моделювання дифузійного процесу дозволяє врахувати його залежність від 

стану гелю. Розглянута математична модель відповідає умовам експлуатації вогнезахищеної 

деревини ВВБЗР нового покоління: ДСА-1, ДСА-2, ФСГ-1, ФСГ-2. 
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О.М. Землянський, к.т.н., А.О. Биченко, к.т.н., В.О. Колесник, А.В. Поздєєв, к.т.н., 

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИМ ЗАХИСТОМ 

 

У статті розглядається проблема створення автоматизованої системи управління для комплексу 

активного протипожежного захисту. Проведено системний аналіз із визначенням складових 

структур системи та обрані методологічні принципи її побудови. 

 

Ключові слова: протипожежний захист, автоматизована система управління (АСУ), 

структура, методологічний принцип. 

 

Постановка проблеми. Враховуючи сучасний рівень розвитку технологій у сфері 

виробництва та будівництва не викликає сумніву необхідність забезпечення пожежної 

безпеки, як на різного роду виробничих об’єктах, так і на об’єктах громадського 

призначення. З появою новітніх технологій пожежогасіння, стрімким розвитком елементної 

бази, виникненням нових підходів до їх організації, системи протипожежного захисту 

постійно еволюціонують, стають дедалі складнішими та отримують нові функції. 

Використання на одному об’єкті декількох різних систем протипожежного захисту вимагає 

обов’язкової їх інтеграції в єдине ціле. Але, окрім систем протипожежного захисту, об’єкти 

обладнуються іншими системами безпеки, управління виробничим процесом тощо. 

В умовах підвищення вимог до злагодженості і точності виконання покладених на них 

функцій передбачається здійснення оптимізації та скоординованості роботи різних 

інженерних систем в єдине ціле. 

Організація повноцінного автоматизованого протипожежного захисту об’єктів різного 

призначення полягає в об’єднанні засобів протиаварійної та пожежної автоматики в єдиний 

комплекс з інтеграцією його в автоматизовану систему управління процесами, що 

відбуваються на об’єкті, із забезпеченням зв’язків з іншими системами безпеки. Таким 

чином, для підвищення ефективності автоматизованого протипожежного захисту виникає 

необхідність використання системного підходу до вирішення даного завдання.   

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. 

Комплекс автоматизованого протипожежного захисту повинен мати відкриту 

архітектуру для забезпечення можливості включення до його складу різних за призначенням 

автоматичних та автоматизованих систем пожежної автоматики, які в свою чергу мають 

вирішувати задачі захисту об’єкта у повному обсязі. 

Автоматизована система пожежовибухозахисту (далі – АСПВЗ) об’єкта, яка 

призначена для автоматизації процесів, що забезпечують пожежовибухозахист,   складається 

з функціональних автоматизованих систем нижнього рівня, які є інформаційно-керуючими 

частинами відповідних функціональних систем АСПВЗ і систем забезпечення [1]. 

Функціональними автоматизованими системами нижнього рівня АСПВЗ є: 

- автоматизована система (далі – АС) попередження пожеж та вибухів (далі – СППВ); 

- АСПВЗ; 

- автоматизована система загального призначення (далі – АСЗП). 
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АС попередження пожеж і вибухів призначена для автоматизованого управління 

профілактичними роботами, автоматизованого вирішення завдань щодо запобігання пожежо- 

та вибухонебезпечних режимів. АСППВ включає в свій склад автоматизовану систему 

запобігання пожежо- та  вибухонебезпечних режимів і автоматизовану систему управління 

профілактичними роботами. 

АСПВЗ призначена для автоматизованого і автоматичного виконання функцій з 

гасіння пожеж, вибухозахисту, димовидалення, оповіщення та  управління евакуації. АСПВЗ 

включає до свого складу системи пожежогасіння (далі – СПГ), вибухозахисту (далі – СВЗ), 

пожежної сигналізації (далі – СПС), протидимного захисту (далі – СПДЗ), оповіщення та 

евакуації людей (далі – СОУЕ), зв'язку та оперативного управління [2]. 

АС загального призначення, що реалізує організаційно-технічні заходи призначена 

для автоматизованого вирішення завдань всієї системи пожежовибухозахисту об'єкта та 

складається з системи автоматизованого проектування (далі – САПР), автоматизованої 

системи підготовки кадрів, автоматизованої інформаційної системи пожежовибухозахисту 

(далі – ІСПВЗ) і автоматизованої системи управління першочерговими аварійно-

рятувальними роботами, АС інтеграції з іншими системами і службами безпеки і 

життєзабезпечення. 

Сукупність усіх автоматизованих систем і засобів СПВЗ об'єкта по суті являє собою 

єдину взаємопов'язану автоматизовану інформаційно-управлінську систему, узагальнена 

структура якої представлена на рис. 1.  

Автоматизована система пожежовибухозахисту 
АСПВЗ об’єкта 

АС попередження пожеж 

та вибухів АСППВ 
АС пожежовибухозахисту 

АСПВЗ 
АС загального призначення 

АСЗП 

Система попередження 

пожежо- та 

вибухонебезпечних 

режимів 

Система пожежогасіння 

СПГ 
Система автоматизованого 

проектування САПР 

Система вибухозахисту 

СВЗ 

Система керування 

аварійно-рятувальними 

роботами 
Система пожежної 

сигналізації СПС Система підготовки кадрів 

Система управління 

профілактичними 

роботами 

Система протидимного 

захисту СПДЗ Інформаційна система 

пожежовибухозахисту 

ІСПВЗ 
Система оповіщення та 

управління евакуацією 

СОУЕ 

Система зв’язку  та 

оперативного управління 

Система інтеграції з 

іншими системами безпеки 

та життєдіяльності 
Рисунок 1 – Узагальнена структура автоматизованої системи пожежовибухозахисту. 

 

Оскільки АСПВЗ і її підсистеми є відкритими системами і підсистемами, то в їх складі 

можуть бути і інші підсистеми. 

У відповідності з принципом інтеграції АСПВЗ повинна будуватися, як 

багатокомпонентна ієрархічна система з кількома рівнями управління. Багатокомпонентність 
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забезпечується функціональною інтеграцією, тобто виділенням функціональних підсистем, 

об'єднаних єдністю цілей, критеріїв управління та взаємодією функцій, що виконуються. 

Виділення рівнів управління необхідне у випадку достатньо складної структури управління, 

при наявності великої кількості об'єктів. Контроль і управління групами датчиків на 

нижньому рівні здійснюються програмованими контролерами. На верхньому рівні контроль і 

управління здійснює електронно-обчислювальний комплекс (далі – ЕОК). Контролери і ЕОК 

об'єднані в інформаційно-обчислювальну мережу, яка в свою чергу повинна підключатися до 

мережі АСУ. Таким чином, реалізується принцип розподіленої системи, який передбачає 

децентралізацію системи і декомпозицію її функцій, які виконуються як централізовано, так і 

децентралізовано, що досягається застосуванням мікропроцесорних засобів і організацією 

інформаційно-обчислювальних мереж. 

Створення і впровадження автоматизованих систем управління протипожежним 

захистом (далі – АСУ ППЗ) об'єктів різного призначення є складним і трудомістким 

процесом. Це пояснюється багатокомпонентністю системи, необхідністю впровадження 

прогресивних і складних методів управління, системністю підходу при розробці окремих 

підсистем, складністю комплексу технічних засобів, а також необхідністю об’єднання 

АСУ ППЗ з іншими автоматизованими системами різного призначення, які 

використовуються на об’єкті. 

Зазначимо, що у складі більшості АСУ прийнято виділяти функціональну частину і 

частину забезпечення. У нашому випадку функціональна частина поділяється на підсистеми, 

що виконують основні функції управління об'єктом автоматизації. Необхідність виділення 

функціональних підсистем визначається складністю управління сучасними системами. 

Частина забезпечення являє собою комплекс методів, об'єднаних у відповідності з їх 

специфікою і забезпечують рішення завдань у всіх функціональних підсистемах АСУ. 

Одним із головних завдань структурного аналізу АСУ є побудова наочної формальної 

моделі, що відображає процес взаємодії між елементами або підсистемами, які складають 

систему, а також їх взаємодія з зовнішнім середовищем. 

Внутрішню будову АСУ характеризують структурами, що описують стійкі зв'язки між 

їх елементами [3]. При цьому використовують наступні види структур й моделей, що 

відрізняються типами елементів та зв'язків між ними: 

- організаційна структура і її модель; 

- функціональна структура і її модель; 

- алгоритмічна структура та її модель; 

- технічна структура та її модель; 

- програмна структура та її модель; 

- інформаційна структура та її модель. 

Організаційна структура відображає собою структуру управління, яка склалася на 

об'єкті автоматизації та удосконалюється при впровадженні АСУ. Ця структура є основною і 

саме з неї слід починати аналіз і подальший синтез АСУ. 

Основними елементами організаційної структури є підрозділи апарату управління та 

окремі особи-оператори, які пов'язані з аналізом документообігу та процедурою прийняття 

управлінських рішень. 

Під час аналізу організаційної структури вирішуються наступні завдання: 

- опис складу об’єкта автоматизації та побудова його структурної схеми; 

- визначення функцій окремих підсистем; 

- опис матеріальних та інформаційних зв'язків; 

- побудова узагальненої структурної інформаційної моделі об’єкта автоматизації. 

Функціональна структура відображає функції, які виконуються окремими елементами 

системи у складі організаційної структури. Одній і тій самій організаційній структурі можуть 

відповідати кілька різних функціональних структур, елементами яких є функції, завдання, 

процедури, причому зв’язки є інформаційними. 
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В алгоритмічній структурі закладена сукупність алгоритмів, які використовуються 

при вирішенні завдань управління і послідовність їх декомпозиції, що дозволяє в 

подальшому перейти до створення програмного забезпечення. 

При аналізі алгоритмічної структури необхідно вирішити наступні завдання: 

- виділення комплексів задач, алгоритмів, модулів алгоритмів та ін.; 

- визначення їх інформаційно-логічного взаємозв'язку; 

- визначення послідовності  реалізації алгоритмів. 

Технічна структура відображає перелік та взаємозв'язок технічних пристроїв, що 

використовуються для побудови системи та визначають елементи, які беруть участь в 

основних інформаційних процесах (реєстрація та підготовка інформації, збір та передача, 

зберігання та обробка, відтворення та видача) і складають структурну модель системи 

технічних засобів з урахуванням топології розташування елементів, інформаційного та 

енергетичного їх взаємозв'язку, а також зв'язки із зовнішнім середовищем. 

Інформаційна підсистема автоматично збирає дані про значення параметрів, що 

характеризують стан об’єкту автоматизації та хід процесів на ньому, шляхом знімання 

показань з датчиків і інших приладів та передає інформацію оператору і керуючій підсистемі 

[4]. Інформаційна структура визначається в основному функціональним призначенням 

системи і характером зв'язків між підсистемами, які вирішують загальну задачу управління 

об'єктом. 

 
Рисунок 2 - Узагальнена структура АК ППЗ об’єкта. 

Сукупність технічних засобів та технологічного обладнання протипожежного захисту 

і АСУ ППЗ, що ними управляє, з об’єктом протипожежного захисту (далі – ОППЗ) утворює 

автоматизований комплекс протипожежного захисту (далі – АК ППЗ) (рис. 2).  
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Дослідження практики створення АСУ різних класів і призначень підтвердили 

ефективність використання ряду методологічних принципів створення АСУ, до основних з 

яких відносяться наступні [5]: 

- принцип нових задач; 

- принцип комплексного або системного підходу; 

- принцип безперервного розвитку системи; 

- принцип єдиної інформаційної бази; 

- принцип модульності та максимально розумної типізації; 

- принцип узгодженості пропускних спроможностей системи. 

Суть принципу нових задач полягає в тому, щоб не просто перекладати на ЕОК 

традиційно сформовані методи та прийоми управління, а перебудовувати їх у відповідності з 

тими новими можливостями, які забезпечують ЕОК і формальні методи і моделі. Реалізація 

таких завдань або методів, що раніше не розв'язувалися і не використовувалися при 

вирішення традиційних завдань повинна забезпечити оптимальне функціонування і розвиток 

системи. 

Тому впровадження АСУ не слід розглядати як закінчену роботу з автоматизації 

управління. Система повинна мати властивості адаптивності, тобто здатністю 

пристосовуватися до зміни зовнішніх умов і відповідно до вирішення нових завдань. Без 

цього функціонування АСУ не може бути максимально ефективним. 

Застосування принципу комплексного або системного підходу полягає в одночасному 

проектуванні та створенні як самого об'єкта, що захищається, так і взаємопов'язаних між 

собою необхідних автоматизованих систем і передбачає поділення об'єкта на зони, установку 

додаткових елементів протиаварійного і протипожежного захисту. 

Під час розробки видів забезпечення АСУ слід враховувати також їх взаємозв'язок і 

спрямованість на досягнення кінцевої мети розроблюваної системи, а також здатність 

практичної реалізації на єдиних технічних засобах. 

Принцип безперервного розвитку системи полягає в тому, що в системі має бути 

закладена можливість її розвитку, що виражається в резервних обсягах пам'яті і пристроях 

зв'язку з об'єктом. По мірі розвитку АСУ безперервно розширюється коло вирішуваних 

завдань, причому нові завдання не замінюють вже впроваджені.  

Наявність єдиної інформаційної бази означає, що слід автоматизувати не тільки 

процеси обробки даних, але оформлення і збір вихідних даних. При цьому необхідно 

прагнути до однократного вводу даних в систему і багаторазового їх використання. 

Основний шлях реалізації принципу модульності та максимально розумної типізації 

зводиться до виділення максимально незалежних частин системи (або модулів) та їх 

використання у різних підсистемах, а також розробка типових рішень і широке використання 

їх при розробці даної АСУ.   

За принципом узгодженості пропускних спроможностей окремих частин системи 

потрібна приблизна рівність пропускних спроможностей послідовних ланок АСУ, що 

забезпечує їх рівномірне використання і максимальну продуктивність системи в цілому. 

Використання перерахованих принципів розробки АСУ та врахування особливостей 

їх проектування дозволяють створювати ефективні АСУ. Таким чином, виходячи із 

зазначених та інших принципів, у процесі формування АСУ виділяються чотири основні 

напрямки, які по суті і зумовлюють зміст АС: 

- комплексність функціонально-організаційних підсистем АСУ; 

- комплексність всіх видів забезпечення АСУ; 

- автоматизація обробки, накопичення і руху інформації; 

- етапність розробки АСУ. 

Висновки. Таким чином на основі узагальненої структурної схеми автоматизованої 

системи пожежовибухозахисту, з якої було виділено її складову, яка включає в себе системи 

протиаварійної та протипожежної автоматики.??? В результаті використання методів 

системного аналізу були визначені складові структури автоматизованої системи управління 
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протипожежним захистом, інтеграція якої з іншими системами об’єкту складають комплекс 

автоматизованого протипожежного захисту. За розробленою узагальненою структурою 

автоматизованої системи управління протипожежним захистом були визначені 

методологічні принципі побудови АСУ, які необхідно застосовувати при створені моделей 

будови та функціонування автоматизованої системи управління протипожежним захистом.  

Перспективи подальших досліджень. Розглянуте вище вказує на необхідність 

подальших досліджень щодо розробки методології побудови, структури, основних 

принципів функціональної інтеграції систем визначеного типу. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИНЕРТИЗАЦИИ АТМОСФЕРЫ ПРИ 

ПОЖАРАХ В  ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ И ТУННЕЛЯХ С ЛИКВИДАЦИЕЙ 

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ  

 
Рассмотрены процессы газообмена в горных выработках и туннелях при пожарах и внезапных 

выделениях метана. Предложена модифицированная схема расчёта с центральными 

разностями. Разработана программа моделирования на ЭВМ формирования газодинамических 

процессов при подаче инертных газов и восстановлении нормального режима вентиляции. В 

качестве примера рассмотрен процесс газообмена в тупиковой выработке заполненной 

метаном до определённой концентрации при постоянно действующем источнике 

газовыделения и восстановлении режима вентиляции. 

 

Ключевые слова: горная выработка, туннель, инертные газы, метан, концентрация, 

газообмен, численный метод, моделирование. 

 

Постановка проблемы. Для тушения пожаров в горных выработках и туннелях 

применяют хладон, азот, двуокись углерода [1, 2] и др. При этом возникают такие вопросы, 

как время и интенсивность подачи в зависимости от протяжённости и поперечных размеров 

пожарного объекта, длительность тушения и режим вентиляции. Появление высоких 

концентраций метана вблизи очага горения создаёт угрозу взрыва и представляет большую 

трудность в ликвидации подобного вида аварий.  

Анализ последних исследований и публикаций показал, что, несмотря на глубокую 

изученность процессов конвективно-диффузионного переноса газов в протяжённых объектах 

остаются нерешёнными вопросы численных методов расчёта концентраций различных газов 

при произвольных функциях их выделения и переменном расходе воздуха.  

Цель работы – исследование нестационарных процессов газораспределения с 

источниками в горных выработках и туннелях при различных режимах вентиляции. 

Материалы исследований. 

При исследовании процессов нестационарного переноса газа в горных выработках и 

туннелях используем уравнение одномерной конвективной диффузии в консервативном 

виде, полученное при интегрировании по сечению выработки уравнения диффузии в трёх 

измерениях [3] 
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где С – средняя по сечению выработки долевая концентрация газа; u – переменная по 

длине и во времени скорость воздуха, м/с; Dx – коэффициент турбулентной диффузии газа, 

м2/с; i – интенсивность источников газовыделения в поток, м3/(м3∙с); х – продольная вдоль 

выработки координата, м; t – время, с. 

 Дифференциальное уравнение (1), в отличие от уравнения, где скорость воздуха 

вынесена за знак производной [4], является «консервативным» [5], так в этом случае не 

нарушается закон сохранения массы, в чём можно убедиться, рассматривая стационарный 

случай. Тогда, пренебрегая диффузией, после интегрирования получим 
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где S – площадь поперечного сечения выработки, м2. 

 Очевидно, решение (2) выражает закон сохранения массы, как отношение суммарного 

дебита газа к расходу воздуха. 

 Естественно, что при произвольных функциях газовыделения и переменном расходе 

воздуха невозможно получить аналитическое решение задачи. Поэтому применим далее 

интегральный метод для нахождения численного решения задачи [4]. Выберем область 

интегрирования l согласно рис.1 для интегрального метода. 

 

                         
Рисунок 1 – Область интегрирования  для интегрального метода. 

 

Пользуясь теоремой о среднем, представим уравнение (1) в конечных разностях  
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где ∆х – шаг по пространственной координате, м; ∆t – шаг по времени, с; p – удельный 

вес неявной схемы. 

 В отличие от [5] полученная схема расчёта концентрации газа является 

комбинированной с удельным весом р неявной схемы. При расчёте по длине выработки или 

туннеля слева направо неизвестной является только концентрация газа в передней точке 
tt

xxС 

 , которую можно найти при р = 0 и, подставляя полученное значение в формулу (3), 

определить искомое значение 
tt

xС 
для всех точек на всех слоях по времени. В результате 

комбинированная схема превращается в явную схему и имеет вид 
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max
 – схемное число Куранта [5];

2x

tD
Pe x




  – схемное число Пекле [5];  

max/ uuu 


 – относительная скорость; tii   – относительная интенсивность 

газовыделения.           

Анализ предлагаемой расчётной схемы (4) показывает, что условием устойчивого счёта 

является требование 

 

                                                 2/1;1  РеCu .                                                          (5) 

  

 Исходя из отношения критериальных чисел, найдём необходимый при расчётах шаг 

по длине выработки: 

l 

х + ∆х х - ∆х х  х - ∆х/2 х + ∆х/2 
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откуда получим  
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 В ряде работ [2, 4] коэффициент турбулентной диффузии связывают со скоростью 

движения воздуха. Так, примем согласно [4] коэффициент турбулентной диффузии равным 

 

                                              3/2)(43,4 udDx                                                              (8) 

 

где d – диаметр выработки, м.  

 В практическом диапазоне диаметров и скоростей воздуха на рис. 2 представлены 

результаты расчётов по формуле (8) и по линейной зависимости  
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Рисунок 2 – Результаты сравнения степенной (сплошная линия) и линейной зависимости 

(штриховая линия) коэффициента турбулентной диффузии от скорости воздуха. 

 

 Как установлено, в диапазоне скоростей u = 0,5 – 3 м/с и диаметров выработки d = 2 – 

3 м максимальная погрешность расчётов по формуле (9) менее 20 %. Поэтому подставляя (9) 

в (7) получим удобную формулу для расчёта шагов по длине выработки 
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 Здесь диаметр выработки d выражен через площадь S её поперечного сечения: 

Sd  . Полученная формула (10) позволяет определить и шаг по времени при численном 

моделировании переходных газодинамических процессов. Так, выражая шаг по времени 

через число Куранта и используя (10), найдём   
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 Входящие в формулы (10) и (11) числа Куранта и Пекле должны заранее выбираться 

из условия (5) устойчивости расчётной схемы (4). В соответствии с предложенной 

модифицированной схемой (4) с центральными разностями разработана программа расчёта 

на ЭВМ формирования газовых режимов при различных нарушениях режимов вентиляции и 

дегазации.  

 Для проверки точности разработанного метода «Медведица» на шеститочечном 

шаблоне рассмотрим пример загазирования и разгазирования выработки или туннеля при 

действии в течение некоторого времени источника газовыделения в каком-либо месте. В 

этом случае начальным и граничными условиями будут условия: 

 

              1) С (х1, t) = 1 до t1;   2) 0
),(),0(
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где х1 – место действия источника газовыделения, м; L – длина выработки или туннеля, 

м; t1 – время действия источника газовыделения, с. 

 На рис. 3  представлены результаты моделирования движения газовой волны по 

потоку воздуха при подаче инертного газа в течение 500 с расположенного на расстоянии х1 

= 0.  
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Рисунок 3 – Моделирование движения газовой волны во времени при подаче инертного газа 

в течение 500 с. 

 

 При расчётах приняты схемные числа Куранта Cu = 0,5 и Пекле Ре = 1/3. Шаги по 

длине выработки ∆х =10 м и по времени ∆t = 10 c, а скорость воздуха u = 0,5 м/с.  

Как видно (рис. 3), при пожаре в 100 м от места подачи инертного газа его 

концентрация появляется через 100 с и почти исчезает через 1000 с. При этом на 

стометровой отметке концентрация инертного газа будет удерживаться от 0,35 и более в 

течение 600 с (10 мин). Это позволит потушить пожар небольшой мощности, если 

достаточно указанной концентрации инертного газа. Для более точного прогноза 

эффективности воздействия на очаг пожара необходима разработка математической модели 

процессов пиролиза и горения твёрдого топлива в зависимости от температуры и количества 

кислорода, расходуемого на горение с учётом подачи инертного газа. 

Рассмотрим пример, имеющий реальное приложение при разгазировании тупиковой 

выработки. Допустим, что внезапное выделение метана привело к полному загазированию 

выработки до недопустимых концентраций. Дальнейшее увеличение расхода воздуха с 

помощью ВМП невозможно из-за разрушения вентиляционного трубопровода. Тогда для 

600 с 
t = 100 с 
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разгазирования тупиковой выработки можно применить всасывающее проветривание 

выработки, например, по дегазационному трубопроводу, проложенному до забоя выработки 

(рис. 4). При этом воздух по выработке будет поступать к забою, а от забоя по газопроводу.  

                 
Рисунок 4 – Схема разгазирования тупиковой выработки при всасывающем режиме 

проветривания. 

 

Используя расчётную схему «Медведица», которая позволяет моделировать процессы 

переноса газов и при положительном, и при отрицательном направлении движения потока 

воздуха, проследим, как происходит процесс разгазирования тупиковой выработки при 

1u .  Начальное и граничные условия здесь приняты следующими:     

  

               1) С (x, 0) = 1;   2) С (0, t) = 1;   3) С (L, t) = 0.                                (14) 

             

На рис. 5 представлены результаты расчёта разгазирования выработки при движении 

воздуха к тупику, а затем по дегазационному трубопроводу обратно. 

          

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

 
Рисунок 5 – Моделирование разгазирования тупиковой выработки.  

 

 Как видно из рис. 4 и 5, процесс переноса метана идёт в обратном порядке на забой и 

в дегазационный трубопровод. 

 На рис. 6 представлены результаты численного моделирования и аналитической 

кривой установившейся диффузии метана против потока воздуха.                       
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Рисунок 6 – Установившееся распределение метана против потока воздуха после 

разгазирования выработки (кружочки – результаты численных расчётов, сплошная линия – 

аналитическая кривая). 

  

 Распределение установившейся диффузии газа против потока воздуха определялось 

по формуле 
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  При расчётах принимались те же схемные числа Пекле Ре = 1/3 и Куранта Сu = 0,5 

при удельном весе явной схемы р = 0,25. Как видно, разработанный численный метод с 

достаточно  высокой точностью описывает процессы переноса газов в горных выработках и 

каналах.   

Таким образом, применяя расчётную схему «Медведица», можно получать численным 

методом достоверные данные о динамике переноса газов с произвольно распределёнными 

расходами воздуха и источниками газовыделения вдоль протяжённых объектов. 

Выводы. Выполнено математическое моделирование нестационарного 

газораспределения в горных выработках и каналах при их заполнении инертными газами и 

при разгазировании протяжённых объектов для создания нормальной атмосферы. 
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METHOD FOR DETERMINING SOIL DENSITY  

IN LABORATORY CONDITIONS 

 
The work is dedicated to the design of the foundations of buildings and structures located on the territory 

of the stacked soil subsidence. The relevance of this work is the need to improve the way the tests in order 

to obtain reliable values of the characteristics and, based on the adoption of innovative solutions that meet 

the real conditions of the construction in the case of the location of the buildings in the complex 

engineering-geological and cramped conditions.  

 

Key words: soil subsidence, research , ways trials, cramped conditions. 

 

Problem setting. The limited conditions of the territories under construction usually create 

certain problems during the erection of new buildings and structures or during the reconstruction of old 

ones. These problems include, first of all, the subsidential soils which are wide-spread in Donbass. 

Search  for new engineering solution to satisfy the demands to the structural protection measures for 

construction on the subsidential soils both during the erection of new buildings and during the existing 

buildings reconstruction is an important task. 

This problem can be solved using such well-known methods as the basement artificial soil 

improvement by the soil subsidential properties elimination (chemical grouting). This of solution is 

quite expensive which makes its large-scale application impossible. 

The latest achievements and published works analysis.  

Soil subsidential properties investigation is connected with their occurrence in Ukraine, on the 

territory of Russian Federation and other CIS countries.  

This problem of designing the basements composed of subsidential soils is far from the final 

solution due to the fact that serious violations of norms and regulations take place during the buildings 

and structures construction and maintenance.  

Nowadays serious attention is paid to construction in industrial regions of Ukraine. The 

technological solutions taken during the designing and zero circle works influence the erected buildings 

and constructions durability. In this particular case we mean the situations when the work performers 

disregard obligatory design standards. 

In some cases the taken decisions reliability decrease is connected with the existing design standards.  

Thus, during the tests, soil subsidence deformations are not completely implemented, and the 

subsidence values are understated. In actual practice soil anthropogenic watering often takes place 

because of emergency leakages of high-temperature liquids from engineering services and 

technological liquids. Such circumstances have negative effects, which indicates that existing design 

standards of buildings and constructions design and erection need improvement.  

Problem setting and solving. Raising of task and her decision consists of removal of emergency 

situation, arising up on the investigated area and in the necessity of planning of foundations for the 

folded situations in default of  reliable results of determination of parameters of soils which would 

allow correctly to estimate building properties of soils.  

These parameters have large variation frequently, that does not allow properly to design 

building and building both on grounds with both on subsidential soils and on grounds which are 
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exposed to earning additionally. Building of territories with difficult engineer-geological terms is 

conducted, as a rule, in exceptional cases because of deficit of free areas with the normal ground terms.  

In this connection before designers the problem is set about the necessity of decision of problem 

on limitation of moving of grounds and foundations, non-admission of destruction of constructions in 

the period of building and during further exploitation of building and building because of display of 

uneven deformations of foundation.  

A decision the set problem can be illustrated by the state of territory of mine court of the three-

storeyed building of the domestic setting intended under building. 

Objects are situated near the coal-mine “Romanovskay”, Perevalsk district of Luhansk region 

on the territory with not eliminated subsidence. The technical state of present building is appraised as 

unapt for further exploitation because of presence of cracks and other damages, caused by uneven 

deformations of foundation, look a fig. 1, 2.  The inspection results revealed, that the grounds consists 

of the 2nd type subsidence soils with not eliminated subsidence and is being undermined.  

 

 
Fig. 1 – General view of area  of inspection  of the ground foundation, with by the clearly expressed 

superficial cracks 

 

        
   Fig. 2 – General view of existent building, located  on investigated territories  with the clearly 

expressed superficial cracks 
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In view of the above - investigated object is in  the emergency state and becomes an object for a 

today's discussion, and also by an example for development of measures, shutting out destruction of 

constructions in the period of building and during further exploitation of building.  

A decision the set problem is carried out by application of correct engineering  decision and due 

to the improvement of method of receipt of reliable results, and it will be considered below in text.  

On the investigated area control pit-holes were unsealed contoured collapsing building,  

monoliths were whereupon selected.  

Under foundation, executed with retreats from project requirements, found out the powerful 

runback of moisture, probably from the accumulation of rain-waters or from the loss of water from the 

pipelines of nearby territory. Additional researches are set another unfavorable factor,  this  detected 

coal, presence of on subsidential  specula  (fig. 1) of different diameter and depth. 

In this connection a calculation was renewed in the presence of on subsidential properties of 

soils of foundation in accordance with п. 4.3 ДБН В. 1.1.-5-2000 ч. II. and, on the base of the got 

results, necessary recommendations are neat assisting strengthening of foundation. For the receipt of 

descriptions of soils for subsequent calculations devices, fixative the real moving of foundation, were 

used. Calculation resistance of the ground foundation is specified on results tests, executed company  

OOO PKF "Geolservis" in 2012. These results were compared with the analogical results of tests of 

soils, extracted from pit-holes in May, 2013.  Treatment of results of tests of soils is conducted by 

standard methods in accordance the requirements of normative documents and untraditional method [1-

3].  

Further research on confirmation of reasons of deformation of foundation consisted of 

verification of results an experimental way in a laboratory, such parameters were here taken into 

account as, closeness, humidity, прочностные descriptions. 

Purpose and description of purpose. To improve the accuracy and reliability of the results of 

the density of the soil mass has been proposed an improved method for determining one of the search 

parameters, the weighing of the sample in water. 

Appointment work - is the use of authentically the derived parameters in the calculations for the 

design of buildings and structures in difficult engineering conditions, especially at elevated temperature 

conditions associated with fire resistance of building structure. 

Distinctive feature of the offered work. A distinctive feature of the proposed method is 

enclosed in accounting for, soil characteristics reliably obtained, depending on their density, moisture 

and affecting in turn the parameters of resistance structures, especially at elevated fire combustion 

mode. Any of these factors can lead to extreme emergency operating structures, the deformation due to 

the absence of a base at a method for determining these parameters in real time, and depending on the 

crowded conditions of the area. 

New in the offered method is that unlike standard  determination of closeness of soils at 

weighing in water, a device is applied, which is provided with Block of "А" - containing adaptation for 

weighing in water of standard, by Block  of "B" is adaptation for treatment of standard, by Block of 

"C" - which  executes collection and treatment of information with an output on COMPUTER. The put 

purpose was arrived at by the increase of exactness of  closeness of soil weighing in water, by the 

exception of intervention from a human factor due to application of device in Block of "А", provided 

with electronic scales and "П"-shaped rack (conditionally it is not shown on a picture), Block of "B" 

and Block of "C", eliminating influence of human factor on exactness of measuring.  

It is well carried out with the help of by the improvement of method  for determination of 

closeness of soil weighing in water by introduction of blocks of "А"", B"," C" containing electronic 

scales and devices, in "П"-shaped rack, executed from  Plastic-aluminum, in overhead part which is 

locate a capture for hanging of standard.  

It allowed to arrive at the increase of exactness and authenticity of the got results at 

determination of closeness of soil weighing in water.  
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The essence of method of determination of basic parameter consisted in the receipt of the real 

size  of description of soil. Offered flow-chart, containing a device for the definitions of soil weighing 

in  water, it is shown on  a Fig.3. 

 

 
 

Fig. 3 – Flow-chart of device for determine the density of soil weighing in water 

 

 Where Block of "А" is adaptation for weighing in water of standard, contains: scales laboratory 

electronic; standard; glass glass with water in "П"-shaped rack  for capture for the suspension of the 

sample. Block «B» - a device for treating a sample comprising: a sand bath; capacity to heat the wax;  

Block of "C" - executes collection and treatment of information with an output on COMPUTER 

contains: device, device for collection and information transfer, display.  

The device works as follows. In the block "A"  comes in soil sample with a sharp protruding 

parts for  cut  from the sample in the form of an oval shape,  and  cut  from the him of not less than 

V=50 cm3 protruding parts using a knife. 

Further the  soil sample enters Block of "B"  for strapped with by a thin  filament, which is to be 

the long 15-20 см. and completed weigh before and after paraffining,  

On the free end of filament to make loop for hanging soil sample  on a capture  , "А" located in 

Block. 

 In Block of "C" the of soil sample is covered by a paraffin shell  (conditionally it is not shown 

on a picture) by immersion on 2-3 seconds in a paraffin, which is heated to the temperature of 57-60ОС, 

and after return in  Block of "А" for weighing of mass in glass with water.   

Block of "C" in the moment of receipt, information  from a perceiving device collects 

information about mass and destroys on a display testimonies  or on a command do and show on the 

hard printing  

Squeeze out the bubbles of air, educed on the hardening surface of paraffin,, pricking above 

them a shell and smoothing over the place of puncture the heated needle. The cooled, after paraffining 

sample Holding of the sample, to weigh in Block "A", containing electronic scales, where it is lowered 

in a glass of water and weigh again, followed by collection of information Bloc «C» at the time of 

receipt of the sample, and by displaying the readings on  a command do and show on the hard printing. 

The glass of water establish directly on electronic scales and a soil sample, tied with a thread is 

suspended on a P-shaped rack, which is located capture for hanging. Length of filament must provide 

the complete ducking of standard.   

The  soil sample at weighing must not touch glass, filled with water.  after coating with paraffin, 

drag out from water, wipe a filtration paper and once again send in Block of "А" weigh in an order to 

check, whether water did not penetrate into a shell. 

If the increase of mass will lay down a more than 0,02 g, a standard is bracked and experience 

recurs with other standard of soil. Conduct a calculation on a formula (1), 
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 where        m          mass of the soil sample before covering with paraffin,  g;  

       m1         mass of the soil sample after coating with paraffin, g; 

       m2         mass of the soil sample after coating wax  with water, g;  

       m3         mass  of glass with water, g;  

       m4         mass glass of water and soil samples after coating with paraffin, g,  

m2=m4-m3 

     W        water density, g/cm3.   

 

 On results researches it is set by means of the offered method, that the ground grounds are 

presented by clays hard, subsidenceр, type of II, with the drawdown more than 12 cm. Results were 

processed by means of COMPUTER in the real mode of process of test control. Further verification 

allowed to set that at the increase of humidity of soils of foundation calculation resistance goes down 

from RР= 473 кРа to RР= 440 кРа.  

Use of the improved method on determination of basic parameter entering in the complement of 

calculation formula at determination of calculation resistance on soil, allow to improve the accuracy 

and reliability of the results, Coming from certain descriptions of soils (degrees of humidity) drawn 

conclusion that soil is that the soil too  overdamping. 

Reason of overdamping of soils atmospheric fallouts and possible losses of liquids serve as 

from technological pipelines. Soakage of soils, and also their heterogeneity on extending and depth 

assists development of the uneven sinking. A presence is in soils of the carbonate including, able to get 

soaked from moisture, results in their moving.  

All above-stated factors assist appearance of heel which will increase in time, and to assist 

destruction of constructions.  

Therefore protecting of soils of foundation from a soakage it is necessary to execute by the 

device of the ground pillow. The parameters of soil of pillow must provide calculation resistance of soil 

of R= 494 кPа.  

Taking into account a that circumstance, that прочностные descriptions of soils depend on their 

closeness and humidity, it is necessary to take into account at planning of foundations, that any of these 

factors can result in the emergency situation of on-the-road building because of deformation of 

foundation at a hit in him source of soakage. 

For correct exploitation of area with building, subject to tearing down it is necessary to foresee 

drainage with the purpose of taking of the saved moisture from atmospheric fallouts, possible aquatic 

losses, located on him. 

At planning of new building to pick up the necessary sizes of the tiled foundation for a 

calculation and planning of the system  "The base - slab - foundation - foundation - buildings" and 

execute requirement on sufficientness of bearing strength of laying layer under the sole of foundation. 

Conclusions. On the basis of the conducted researches by means of the offered method, the 

following is set.   

1.Enhanceable authenticity of results of control researches by means of the offered method, that 

allowed to set veritable reasons, to the emergency situation, at the inspection of area located near-by a 

mine court.  

2.Confirmed  by the offered method of determination of closeness of the ground array her real 

size which influenced on authenticity of eventual size of calculation resistance of soil and her bearing 

possibility. 
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3.It is confirmed that soils of foundation are clays hard, II of type, properties of which were not 

removed  on  May, 2013 due to a parameter entering in the complement of calculation formula  on 

determination of resistance of pressure of soil. 

4.Set heterogeneity of soil on extending and depth which causes uneven fallouts, as a result, 

there are moving of more dense particles of soil, containing the carbonate including.  

5.In connections with the high degree of humidity of the ground array, it is recommended to 

foresee drainage on the perimeter of building with the purpose of taking of the saved moisture from 

atmospheric fallouts, possible aquatic losses. 
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Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМ ЗАПОБІГАННЯ  

І РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Проаналізовано проблеми реформування державного управління систем запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації в Україні. Розглянуто перспективи удосконалення 

державного управління систем запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Україні з 

урахуванням використання досвіду функціонування державного управління у сфері захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій в зарубіжних країнах. 

 

Ключові слова: державне управління, захист населення, надзвичайна ситуація, 

реформування. 

 

Постановка проблеми. Проведення комплексного реформування державного 

управління систем запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Україні є неможливим 

без дослідження та використання теоретичних засад організації державного управління за 

кордоном. Реформування державного управління в Україні зіткнулося не тільки із 

серйозними організаційними, матеріально-технічними проблемами, а й з відсутністю 

сучасної єдиної чітко відпрацьованої концепції державного управління. Таким чином, 

сьогодення ставить питання щодо формування сучасної концепції державного управління 

систем запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. Дана концепція мала би 

враховувати сучасні світові теорії державного управління, а також брала б до уваги 

позитивний досвід зарубіжних країн і, що найголовніше, визначила можливість 

запровадження його в Україні з урахуванням особливостей державного управління, 

політичної, правової, культурної, суспільно-психологічної та інших складових. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Вітчизняні та закордонні вчені, а саме: 

Ю. Аболенцев, Ю. Абрамов, В. Акімов, М. Брушлинський, Ю. Воробйов, О. Гайдук, 

Ю. Глуховенко, П. Гусєв, О. Депутат, В. Доманський, Л. Жукова, С. Засунько, І. Коваленко, 

О. Копан, В. Люблін, І. Мужик, Б. Касимов, І. Кімстач, Г. Рева, П. Савєльєв, В. Семіков,  

О. Труш, В. Франчук, М. Шахраманьян та ін. у своїх працях розглядали різні аспекти 

проблем цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (НС) 

техногенного і природного характеру. 

Постановка задачі та її розв’язання. Метою статті є порівняльна характеристика й 

аналіз управлінських функцій центральних органів виконавчої влади, які відповідають за 

формування та реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій, до та після проведення першого етапу адміністративної реформи, 

результатом якої стало видання Указу Президента України “Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади” від 09.12.2010 р. № 1085/2010. А також, 

проаналізувати перспективи вдосконалення державного управління систем запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації в Україні з можливістю використання досвіду 

реформування державного управління систем запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації в зарубіжних країнах. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі основні завдання: 

- встановити коло проблем щодо реформування державного управління систем 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Україні; 

- проаналізувати зарубіжний досвід функціонування державного управління 

систем запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fire.ck.ua%2F&rct=j&q=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8&ei=xl0GTcCGO4Xwsgbl_-DzCQ&usg=AFQjCNFj5lQGJ6U_rvTquJqwvqPvRIICtQ&cad=rja
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- окреслити перспективи вдосконалення державного управління систем 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Україні, використовуючи 

досвід США та європейських країн. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

стаття. Вивченням проблематики державного управління у сфері захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій займаються вітчизняні практики, державні діячі, учені.  

Разом із тим, питанню удосконалення державного управління систем запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації в Україні з використанням досвіду зарубіжних країн на 

сучасному етапі приділено недостатньо уваги. 

Виклад основного матеріалу дослідження із повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Глобалізаційні зрушення призвели до структурної трансформації 

владних систем і механізмів, виявили недоліки традиційної адміністративно-бюрократичної 

концепції державного управління. Тиск факторів глобалізації змушує уряди держав світу 

шукати альтернативні форми управлінської діяльності, адаптовані до якісно нового стану 

світоустрою. Відповіддю на сучасні виклики стала поява нових теоретичних і практичних 

моделей державного управління, зокрема “нового державного менеджменту”, теорії 

“суспільно-політичних мереж” та концепції нового способу управління - “врядування” [6]. 

У сучасних світових тенденціях державного управління відбувається перехід від 

концепції державоцентризму до проблем задоволення потреб людини як основного елемента 

державно-управлінської системи, для якого функціонує держава, розробляється державна 

політика, функціонують органи державної влади та місцевого самоврядування, проводяться 

реформи. 

Переорієнтація державного управління на принципи ефективності, результативності, 

рентабельності та надання якісних управлінських послуг можлива за умови децентралізації 

та деконцентрації сфери державного управління, прозорості та відкритості діяльності 

установ та організацій державного сектора, удосконалення механізмів звітування, 

моніторингу та контролю. 

Перспективним напрямом вдосконалення системи державного управління в Україні є 

чіткий розподіл функцій контролю за ефективністю діяльності органів виконавчої влади, як 

внутрішнього, так і зовнішнього. Під цим треба розуміти не лише субординаційне 

підпорядкування органів нижчого рівня органам вищого, але й координаційні та 

реординаційні відносини [7]. Наприклад, одним із основних критеріїв ефективного 

функціонування виконавчої влади в Федеративній Республіці Німеччині є жорсткий 

контроль із боку незалежних зовнішніх контролюючих органів, що не підпорядковані 

жодній із гілок влади, а становлять окрему контролюючу інстанцію. 

У сфері функціонування системи органів виконавчої влади на центральному рівні 

першочерговим завданням реформування державного управління в Україні є проблема 

розподілу владних повноважень між виконавчими органами центрального та місцевого 

рівня, тому доцільно врахувати досвід проведення державно-управлінської реформи у ФРН 

та Австрії, основними здобутками якої стало укрупнення та навіть ліквідація органів 

державної влади центрального та місцевого рівнів із повноваженнями, що дублюються [8]. 

Міністерство надзвичайних ситуацій України (далі - МНС України) створене Указом 

Президента України 26 липня 1996 р на основі Штабу Цивільної оборони України та 

Міністерства України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС, протягом 16 років знаходиться у стадії постійного реформування його центрального 

апарату, територіальних органів управління, аварійно-рятувальних служб та формувань. 

Щодо цього простежуються дві протилежні тенденції. Перша тенденція – централізація у 

МНС України відповідних повноважень, розвиток нових напрямів, утворення та прийняття зі 

складу інших міністерств відповідних служб, центрів, формувань. Друга тенденція, 

протилежна першій - розподіл та підпорядкування аварійно-рятувальних формувань і служб 

територіальним органам управління МНС України та зменшення впливу центрального 

апарату на їх діяльність, фінансування, забезпечення, підготовку кадрів тощо [10].  
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Протягом 2010–2013 рр. у системі центрального органу виконавчої влади, який 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій, відбулись такі зміни: 

- відповідно до вимог Указу Президента України від 9 грудня 2010 року №1085 "Про 

оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи реорганізувалося у Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС); 

- відповідно до вимог Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726/2012 

"Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" відбулася 

реорганізація Міністерства надзвичайних ситуацій України та Державної інспекції 

техногенної безпеки України у новостворену Державну службу України з надзвичайних 

ситуацій (далі - ДСНС України). Порівняльний аналіз деяких змін відображено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Інформаційна довідка про виконання адміністративної реформи 2010-2013 рр. 

№п/п 

Міністерство України з 

питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи 
 

Міністерство 

надзвичайних 

ситуацій України 
 

Державна служба 

України з 

надзвичайних 

ситуацій 

1.  Період з 1996 р. по 2010 р. Період з грудня 2010 по 

грудень 2012 р. 

З грудня 2012 р. по 

теперішній час 

2.  464 посади 298 посади 298 посади 

3.  27 головних управлінь 

МНС в регіонах (Всього - 

8899 посад) 

10 головних управлінь та 

17 управлінь МНС в 

регіонах (залишилось – 3 

тис. 450 посад, 

скорочено - 2 тис. 670 

посад, передано ДІТБ – 2 

тис. 779 посад) 

10 головних управлінь 

та 17 управлінь ДСНС 

України в регіонах 

(залишилось – 3 тис. 

450 посад) 

4.  Державний департамент - 

Адміністрація зони 

відчуження і зони 

безумовного 

(обов’язкового) відселення 

(41 посада) та Департамент 

у справах захисту 

населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

МНС (21 посада) - (Всього - 

62 посади) 

Державне агентство 

України з управління 

зоною відчуження 

(залишилось 46 посад, 

скорочено 16 посад) 

- 

5.  Державний департамент 

пожежної безпеки  

(39 посад) та Державна 

інспекція цивільного 

захисту та техногенної 

безпеки (13 посад)  

(Всього – 52 посади) 

Державна інспекція 

техногенної безпеки  

(залишилось 46 посад, 

скорочено 3 посади) 

Департамент 

запобігання 

надзвичайним 

ситуаціям та 

державного нагляду 

(контролю) 

6.  Державний департамент 

страхового фонду 

документації (82 посади) 

Передано до сфери 

Державної архівної 

служби України 

- 

7.  Державний комітет України 

з промислової безпеки, 

Державна служба 

гірничого нагляду та 

- 
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Державна служба України з надзвичайних ситуацій є провідним центральним органом 

виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Управління в органах і підрозділах ДСНС України – це різновид державного управління, 

спрямованого на забезпечення взаємодії органів управління, підрозділів зі службами ДСНС 

України, як єдиного цілого, із метою виконання поставлених завдань у сфері захисту населення і 

території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Основними завданнями Державної служби України з надзвичайних ситуацій є 

забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення техногенної та пожежної безпеки, 

реагування та ліквідація наслідків НС, здійснення комплексу оперативних та довгострокових 

заходів щодо попередження і нейтралізації загроз виникнення надзвичайних ситуацій, 

розроблення і реалізація заходів щодо підтримання у готовності органів управління і 

підпорядкованих сил до дій за призначенням у мирний час та особливий період тощо [9]. 

У ході реорганізації перед державою постають нові завдання, реалізація яких повинна 

забезпечувати підвищення рівня безпеки громадян, суспільства, держави. Особливу увагу 

щодо цього необхідно приділити надзвичайним ситуаціям природного та техногенного 

характеру.  

Серед основних завдань забезпечення техногенної та природної безпеки виділяємо 

наступні [1-12]: 

 аналіз виникнення надзвичайних ситуацій, визначення (поліпшення) заходів щодо 

реагування та зменшення матеріальних втрат; 

 удосконалення системи забезпечення техногенної та природної безпеки, шляхом 

удосконалення нормативно-правової бази; 

 оптимізація структури та розмежування відповідальності органів управління з 

питань цивільного захисту; 

 забезпечення техногенної та природної безпеки, на основі досвіду зарубіжних 

країн тощо. 

Організаційна структура систем цивільної оборони (ЦО) за кордоном, в основному, 

ідентична. У більшості країн (Франції, ФРН, Великобританії, Ізраїлі, Мексиці, Аргентині, 

Індонезії) функції керівництва діяльністю ЦО покладені на Міністерства внутрішніх справ, а 

в деяких країнах - міністерства (департаменти) юстиції та поліції (Швейцарії, Норвегії, 

Іспанії та Ісландії); в Італії - Міністерству захисту населення; в США органи ЦО 

безпосередньо були підпорядковані президенту, останнім часом вони підлеглі Міністерству 

внутрішньої безпеки (МВБ), а в Канаді - підпорядковані федеральному уряду. 

Організація систем управління ЦО в окремих країнах передбачає поділ їх територій на 

округи, підокруги, зони, сектора, райони і ділянки ЦО. У США є 10 округів (у кожному від 4 

до 8 штатів), в Канаді 10 округів надзвичайної готовності (за кількістю провінцій), у ФРН 15 

округів (за кількістю земель). В усіх із них, а також у різних адміністративно-територіальних 

одиницях (штатах, провінціях, землях, департаментах, графствах, містах і громадах) створені 

відповідні штати ЦО. У кожній із цих країн створені і надійно функціонують органи 

управління, системи зв'язку та оповіщення, захисні споруди, розроблені плани евакуації та 

розосередження населення, забезпечений запас засобів захисту, ведеться навчання особового 

складу сил ЦЗ та населення, розгорнута пропаганда ідей ЦО. 

охорони праці та гірничого 

нагляду  

(Апарат - 125 посад,  

територіальні органи – 2 

тис. 494 посади) 

промислової безпеки 

України (Апарат – 88 

посад, скорочено – 37 

посад, територіальні 

органи – 2 тис. 76 посад, 

скорочено – 749 посад) 
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У США створене “Федеральне управління з дій у надзвичайних умовах” (далі – 

ФЕМА), штаб-квартира м. Вашингтон (рис 1). 

На зазначене управління покладено такі завдання: 

- забезпечення виживання країни в ядерній війні; 

- розробка планів евакуації населення США із загрозливих районів; 

- здійснення заходів згідно з програмами будівництва захисних споруд; 

- удосконалення та підвищення захисту систем зв’язку і оповіщення; 

- забезпечення захисту і нормального функціонування федеральних та місцевих органів 

влади і Цивільного захисту; 

- утворення та розподіл стратегічних запасів на випадок надзвичайних ситуацій. 

Окрім того, на ФЕМА покладена відповідальність за підготовку та навчання населення, 

науково-дослідну роботу з питань ЦЗ, поширення інформації по ЦЗ серед населення, 

боротьбу з тероризмом, участь промислових підприємств та інших установ у заходах ЦЗ. 

У кожному штаті є консультативна рада (комісія) з питань цивільної оборони. Із 

прийняттям США “Закону про стихійні лиха”, в якому визначаються відповідальні особи, 

порядок введення надзвичайного положення, його тривалість, обов’язки та права місцевих 

органів влади у справах підготовки до стихійних лих та порядок компенсації за понесені 

збитки, значно поширились повноваження губернатора штату. 

Безпосереднім керівником цивільної оборони штату є начальник ЦЗ штату зі своїм 

штабом (загальна чисельність до 40 осіб). Окрім того, утворюються місцеві штаби у 

графствах (3200), районах (10), незалежних містах (37), общинах та у великих містах. Усього 

утворено 3615 місцевих штабів Цивільної оборони. 

На промислових підприємствах, де 50 і більше працюючих, створюються комітети 

Цивільного захисту, які очолюють керівники цих підприємств. До комітету залучаються 

представники головних відділів, у тому числі фінансового та юридичного. Крім того, на 

підприємствах створюються служби Цивільного захисту із забезпеченням безперервного 

управління, термінової зупинки підприємства, постачання, захисту документації, укриття та 

інші. 

У США немає спеціальних формувань Цивільного захисту. Для вирішення її завдань 

залучаються підрозділи національної гвардії та збройних сил, головним чином сухопутних 

військ. Невоєнізовані формування, для рішення окремих завдань цивільної оборони 

створюються на промислових медичних підприємствах, фірмах та інших об’єктах. 

Захист населення в системі ЦЗ США вирішується в двох напрямках – шляхом укриття 

в захисних спорудах, головним чином ПРУ, та евакуації (захисні споруди на 242 млн. місць). 

Окрім ФЕМА у США діють також такі організації, як “Американська асоціація з 

цивільного захисту” (ТАСДА) та “Лікарі за готовність до надзвичайного стану”. 

Загальне керівництво Цивільною обороною ФРН здійснює Федеральне Міністерство 

внутрішніх справ. Основним компонентом в системі ЦО ФРН є служба захисту від 

катастроф, яка нараховує, при повному розгортанні, до 600 тис. осіб, додатково можуть 

також залучатися цивільні організації та служби (до 2 млн. чоловік).  
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Рисунок 1 – Організаційна структура ФЕМА 
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Захист населення здійснюється будівництвом громадських і приватних захисних 

споруд з урахуванням використання бомбосховищ Другої світової війни, шахт, печер, а 

також підготовкою планів евакуації. 

Як свідчать публікації зарубіжних фахівців, що показує і практика, в системі 

цивільної оборони західних країн особлива увага приділяється питанням планування дій і 

підтримки постійної готовності органів управління та формувань ЦО на рівні місцевих 

органів влади - мерій, на які покладається найбільший обсяг робіт в умовах надзвичайної 

ситуації [12].Виключно велика увага приділяється розвитку системи оповіщення про НС 

різного характеру. Найбільш удосконалені системи оповіщення створені в США, Канаді, 

ФРН, Великобританії, Італії. Основним засобом безпосереднього оголошення тривог в них 

є сирени (на території ФРН - понад 20 тисяч, у Великобританії - 18 тисяч). Крім того, 

інформація надзвичайного характеру доводиться за допомогою радіо і телебачення. 

Питання про фінансування заходів запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації займає одне з центральних місць. У зв'язку з тим, що повністю покрити всі 

витрати на цивільну оборону з державного бюджету, навіть дуже багатій країні, не 

представляється можливим, вживаються заходи з розподілу цих витрат на державний, 

місцевий рівень і приватний сектор. 

У США 50% витрат покривається з місцевого бюджету, 50% з бюджету штатів і 

місцевих органів влади. У Швейцарії з державного бюджету - 46% з бюджетів кантонів - 

43%, інші витрати покладаються на комуни. 

У ФРН, наприклад, прийнятий спеціальний закон, відповідно до якого основна 

частина витрат на заходи з підготовки ЦО покладена на місцеві органи. 

Приклади фінансування ЦО (на душу населення в доларах США на рік) такі: 

Швейцарія - 29; Швеція - 20; Данія, Норвегія, Фінляндія - по 9; ФРН - 6,6; Великобританія 

- 1,8; США - 0,6 [12]. 

Вважаємо, що основними напрямами державної політики у сфері захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій, проаналізувавши світовий досвід, є: 

 формування нормативно-правової бази з техногенної та природної безпеки та 

гармонізація її з вимогами Європейського Союзу; 

 розширення сфери досліджень та розробок методів, моделей, методик аналізу 

та оцінки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, 

прогнозування їх розвитку; 

 удосконалення системи моніторингу небезпечних техногенних об`єктів і 

природних процесів в напрямку забезпечення інформаційної бази для оцінки 

надзвичайних ситуацій; 

 впровадження нових дієвих форм аналізу, оцінки, експертизи і контролю 

безпеки небезпечних техногенних об`єктів на всіх етапах життєвого циклу; 

 формування сучасної інституційної бази регулювання техногенної та 

природної безпеки; 

 вдосконалення системи освіти та забезпечення підготовки фахівців в галузі 

управління надзвичайними ситуаціями техногенного і природного характеру. 

Виконання вище вказаних завдань підвищить ефективність реалізації державної 

політики у сфері техногенної та природньої безпеки, поліпшить якість необхідних 

управлінських рішень і забезпечить ефективне використання коштів державного бюджету 

Висновки. Державне управління у сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій у зарубіжних країнах розглядається їх керівництвом як система, дії 

якої спрямовані на захист населення та економіки від наслідків стихійних лих, аварій, 

катастроф та випадків військових конфліктів. Незважаючи на те, що кожна країна 

розбудовує та формує власний варіант національної структури захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій, виходячи із конкретних обставин, економічних 

можливостей, фізико-географічних, кліматичних, природних особливостей всі ці системи 
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керуються, насамперед, гуманною метою, зважаючи на гуманітарні права згідно з 

Женевськими конвенціями 1949 року. 

Перспективи подальших досліджень. Реформування державного управління 

систем запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Україні наблизить систему 

державного управління до європейських стандартів, модернізує і професіоналізує її, 

підготує до здійснення масштабних реформ. Тому, як ніколи раніше, управління в даній 

системі необхідно здійснювати на науковій основі. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЭРОЗОЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ  

ОГНЕТУШАЩЕЙ СМЕСИ 

 
Представлена методика расчёта газодинамического охладителя по типу сопла Лаваля 

огнетушащей смеси в аэрозольных установках пожаротушения. 

 

Ключевые слова: генератор огнетушащего аэрозоля, аэрозолеобразующие огнетушащие 

составы, сопло Лаваля. 

 

Введение. Проблема обеспечения пожарной безопасности объектов является весьма 

актуальной. Ее успешное решение во многом связано с созданием и использованием 

эффективных огнетушащих веществ, надежных и экономичных установок пожаротушения. 

В этой связи весьма перспективными являются направления работ, связанных с 

внедрением новой разновидности экологически безопасных средств объемного 

пожаротушения-твердотопливных аэрозолеобразующих огнетушащих составов (АОС). 

Современные аэрозольные средства по огнетушащим и технико-эксплуатационных 

показателям превосходят все средства, ранее используемые для тушения пожара. 

Под твердотопливными составами понимаются специальные рецептурные композиции, 

основой которых являются гетерогенные смеси кислородосодержащих и горючих компонентов с 

добавками (или без них). Смеси такого типа широко используются в пиротехнике, производстве 

порохов, твердых ракетных топлив. В нормальных условиях твердотопливные составы обладают 

химической стабильностью, но при нагреве (от электроспирали, пиропатронов.) способны 

интенсивно реагировать (гореть) и обеспечивать получение веществ с требуемыми свойствами.  

В общем виде процесс горения различных составов можно условно разделить на три 

стадии: инициирование, воспламенение (горение по всей поверхности) и непосредственно 

горение (распространения в глубину). Для начала горения состава требуется внешнее 

тепловое воздействие (инициирование), то есть нагревание хотя бы части состава до 

температуры воспламенения. После воспламенения (горения по всей поверхности) состава 

нет необходимости в дальнейшем нагревании, так как количества теплоты, выделяющееся 

при этом, достаточно для протекания самоподдерживающейся реакции горения. 

Процесс горения твердотопливных составов представляет собой комплекс 

экзотермических химических реакций. Реакции горения начинаются на поверхности 

состава, а заканчиваются в газовой фазе (в пламени). Соединения металлов, получаемые в процессе 

химических реакций в пламени в газообразном или парообразном состоянии, попадая в 

окружающую среду, охлаждаются. При этом происходит их конденсация с образованием в потоке 

выделившегося газа субмикронных размеров твердых частиц, например, различных соединений 

щелочных и щелочноземельных металлов. Получаемую в процессе реакции горения двухфазную 

систему (смесь газов и твердых частиц) называют твердофазным аэрозолем. 

Вместе с тем анализ эксплуатации установок аэрозольного пожаротушения выявил специ-

фические особенности их практического применения. Незнание или неучет выявленных особенностей 

может привести к тому, что аэрозольные установки автоматического пожаротушения могут не только 

не обеспечивать тушение пожара, но и являться его источником или способствовать его развитию. 

Постановка проблемы и связь с научными заданиями. В настоящее время для 

противопожарной защиты объектов в Республике Беларусь находят все большее  распространение 

системы автоматического пожаротушения на основе генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА). 

В качестве источника огнетушащего вещества в них используются аэрозолеобразующие 

огнетушащие составы (АОС), которые представляют собой специальные твердотопливные или 
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пиротехнические композиции,   способные к самостоятельному горению без доступа воздуха с 

образованием инертных газов, высокодисперсных солей и окислов щелочных металлов. Смесь этих 

продуктов обладает высокой огнетушащей способностью. Однако,  при  работе  ГОА  имеет  место  

образование высокотемпературных зон за счет продуктов, нагретых до высокой температуры. Многие 

из генераторов не оснащены устройством для эффективного снижения температуры образующейся 

аэрозольной смеси. Поэтому при их работе температура продуктов на выходе из генератора может 

превышать 1000-1200 оС, что является источником дополнительной пожарной опасности. 

Анализ ранних публикаций и достижений. В последнее время внедряются генераторы 

"холодного" аэрозоля. Снижение температуры  аэрозольной смеси в генераторах "холодного" аэрозоля 

достигается либо за счет изменения химического состава АОС, либо в результате применения 

специальных охлаждающих насадок. В последнем случае масса охлаждающего состава может в 1,5-2,0 

раза превышать массу заряда АОС, находящегося в генераторе. В результате применения охладителей 

удается снизить температуру газоаэрозольных продуктов на выходе генератора до 200-600°С. 

Выделение не решённых проблем, которым посвящается статья. Истечение струи 

огнетушащего газа с температурой 150 – 200 С и более, может привести к возгоранию древесно – 

клееных и синтетических конструкций. Следовательно, возникает необходимость еще большего 

охлаждения струи огнетушащего газа до температур ниже температуры воспламенения 

строительных конструкций, в первую очередь из древесины. В статье предлагаем устройство для 

охлаждения огнетушащей смеси и методику расчёта рассматриваемого охладителя. 

Постановка задачи. Реализацию поставленной задачи предлагаем осуществить с 

использованием охладителя выполненного по типу сопла Лаваля. При движении в сопле 

Лаваля, газ, проходя критическое сечение, приобретает скорость, равную местной скорости 

звука, и далее, проходя диффузор, при расширении газ ускоряется до сверхзвуковых 

значений скоростей. При этом плотность газа резко уменьшается, и в соответствии с 

уравнением Менделеева – Клапейрона резко уменьшается температура газа [1]. 

Основная часть. Последовательность расчета охладителя огнетушащего газа, 

выполненного по типу сопла Лаваля, с учетом специфики рассматриваемой системы 

пожаротушения заключается в следующем: 

Задаемся исходными параметрами, а именно: 

p 1  – давление на входе в сопло (может быть определено по параметрам горения 

источника огнетушащего вещества). 

Т 1 = t + 273 – абсолютная температура. 

Q – объемный расход. 

1. Расчет входного сечения. 

Плотность газа во входном сечении может быть определена из уравнения состояния газа.  
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,                        (1) 

 

    где R – газовая постоянная. 

    Массовый расход газа равен: 

 

                 Qm  1 ,      (2)  

 

   где 1  – плотность огнетушащего состава. 

Диаметр входного сечения d1 будет определяться конкретными монтажными 

условиями (следовательно, в каждом конкретном случае необходим расчет, учитывающий 

особенности данной схемы). 

2. Расчет критического сечения. 

Рассмотрим критическое сечение, в котором скорость газа достигает значения 

местной скорости звука, т. е. число Маха М=1.  
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Плотность в критическом сечении можно определить: 
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где k – показатель адиабаты смеси газов. 

Критическое давление в критическом сечении: 

 

1* pp   ,                             (4) 

 

где 1  – плотность огнетушащего состава. 

Температура газа в критическом сечении равна: 
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Определяем скорость в критическом сечении, которая равна скорости звука при 

данных условиях: 
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   где  – коэффициент скорости (в данных условиях можно принять, как для 

коноидального насадка, т. е.  =0,97). 

Так как из закона сплошности массовый расход равен: 
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Тогда площадь критического сечения будет равна:    
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Очертание проточной части  от входного сечения (рисунок 1) можно построить по 

формуле Витошинского: 
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где: 0r  – радиус входного сечения; 

*r  – радиус критического сечения; 

3

/ 
 , где   – длина рассчитываемого участка. 
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Рисунок 1 – Построение сужающейся части. 

 

3. Расчет выходного сечения. 

Для нормальной работы сопла необходимо, чтобы давление в выходном сечении было 

равно внешнему давлению окружающей среды. Если давление в выходном сечении будет больше 

внешнего, то это означает, что газ еще не полностью расширился и еще не достигнуто максимально 

возможное понижение температуры истекающего газа при данных условиях. Если давление в 

выходном сечении будет меньше внешнего, то в сопле произойдет прямой скачок уплотнения, 

связанный с большими гидравлическими потерями энергии и торможением потока газа, которое 

вызывает повышение температуры. Плотность и температура в выходном сечении определяется по 

уравнениям адиабаты и газового состояния. 
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Константу можно определить по параметрам газа в критическом сечении: 
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где Ri – универсальная постоянная для смеси газов, M – молярная масса смеси газов. 

Тогда определим плотность смеси и температуру в критическом сечении:  
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Скорость в выходном сечении определится в соответствии с уравнением Сен-Венана: 
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где  ñ  – коэффициент сопла, который можно определить по формуле: 
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где tM 2 – теоретическое значение числа Маха в выходном сечении; 

01
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p

p
E   – отношение давлений торможения на выходе и на входе в сопло; 

В рассматриваемом процессе 01p  можно принять 101 pp  ; а 02p  – можно определить 

из выражения 
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Коэффициент ñ можно также определить по графикам 1. 

Площадь выходного сечения сопла определяется: 
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Угол диффузора можно принимать равным д =10-12, как оптимальный для 

расходящихся насадков, тогда длина диффузорной части будет равна: 

 

2
2

12

ätg

dd
L




 . 

 

Для расчета конкретных условий работы и параметров охладителя, выполненного по 

типу сопла Лаваля применяемого для охлаждения пожаротушащей смеси, задаваясь 

необходимой температурой, можно находить необходимое давление на входе в сопло, т. е. 

рассчитывать массу исходного компонента. 

Выводы. Данная методика расчета сопла позволяет сконструировать охладитель, 

значительно снижающий температуру огнетушащего газа ГОА, обеспечивая охлаждение 

горящих веществ и понижение температуры в защищаемом объеме, наряду с объемным 

механизмом тушения огнетушащим аэрозолем (аналогичного механизму действия 

огнетушащих порошковых составов на основе солей щелочных металлов).  

Перспективы дальнейших исследований. Непосредственный интерес представляет 

возможность расчета охладителей огнетушащей смеси, это наиболее актуально при 

конструировании генераторов огнетушащего аэрозоля. 
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ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЧНОГО ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ  

ПРИМІЩЕНЬ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Представлено результати розробки комп’ютерної програми з моделювання динаміки 

поширення небезпечних факторів пожежі у приміщеннях з наявністю вентиляційних потоків 

повітря.  

 

Ключові слова: комп’ютерне моделювання пожежі, автоматичне пожежогасіння, 

вентиляційні потоки повітря, пожежна безпека приміщень промислового призначення.  

 

Постановка проблеми. Питання пожежної безпеки приміщень промислового 

призначення визначаються як їх архітектурно-будівельними рішеннями, величиною 

пожежної навантаги, так і технічним оснащенням системами протипожежного захисту, які 

повинні забезпечувати виявлення пожежі, ліквідацію у найкоротший термін осередків 

загоряння із мінімальними матеріальними витратами. Практика використання автоматичних 

установок пожежогасіння (АУП) показала, що серед причин їх відмов і неефективної роботи 

поряд з недостатньою якістю монтажу, налагоджування і технічного обслуговування, фахівці 

відзначають помилки під час проектування АУП, незважаючи на досить високий рівень 

чутливості, швидкодії та інших характеристик. Проте захищеність об’єкта залежить не 

тільки від індивідуальних властивостей виконавчих елементів АУП, важливим є також і те, 

наскільки враховано його особливості, що впливають на процеси розвитку пожежі і її 

гасіння.  

Аналіз останніх досягнень і публікацій. На основі аналізу сучасного стану 

технологій автоматичного пожежогасіння, переваг і недоліків застосування основних видів 

АУП можливо зробити висновок, що їх ефективне використання пов’язане з розробкою 

методів і засобів протипожежного захисту, які повинні враховувати і параметри 

вентиляційних потоків повітря у приміщеннях [1]. Більшість діючих нормативних 

документів з пожежної безпеки враховують спрощені методики розрахунку вогнегасних 

концентрацій, що впливають на вибір параметрів елементів АУП, але вони в повній мірі не 

відображають складну термогазодинамічну картину реальної пожежі, яка характеризується 

тривимірністю та істотною нестаціонарністю [2].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В існуючих 

інтегральних і зонних математичних моделях не враховується взаємодія вентиляційних 

потоків повітря з конвективними потоками димових газів, а розрахункові методики не дають 

конкретних рекомендацій з розміщення елементів АУП і подачі вогнегасних речовин з 

урахуванням параметрів повітряних потоків, що викликаються припливною або витяжною 

вентиляцією у приміщеннях, що захищаються. Тому актуальною задачею є дослідження 

впливу зазначених факторів на процес розвитку пожежі, що дозволить підвищити 

вірогідність математичного моделювання за допомогою тривимірних моделей під час 

проектування АУП. При цьому досягається істотне підвищення надійності і ефективності 

засобів забезпечення протипожежного захисту об’єктів у разі реального зниження витрат за 

рахунок якісного обґрунтування вибору як типу пожежних сповіщувачів, що реагують на 

перший за часом небезпечний фактор пожежі, так і інших елементів АУП. Це забезпечує 

реалізацію оптимального за терміном спрацьовування і створення необхідної вогнегасної 

концентрації варіанта розміщення усіх елементів АУП на об’єкті. 

Мета статті полягає в аналізі шляхів підвищення ефективності автоматичного 

протипожежного захисту приміщень промислового призначення. 
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Основний матеріал дослідження. Застосування засобів комп’ютерного моделювання 

дозволяє спростити проведення проектних робіт і розрахунків з одночасним зменшенням 

собівартості щодо визначення оптимальних параметрів АУП і схеми розміщення її елементів 

у разі забезпечення протипожежного захисту об’єкта. У наш час створено ряд програмних 

продуктів для моделювання основних стадій розвитку пожежі у приміщеннях, які 

дозволяють вирішувати ряд задач пожежної безпеки, наприклад, таких як визначення 

середньооб’ємної температури або лінійної швидкості розповсюдження полум’я по поверхні 

горючої речовини. З метою моделювання зміни температурних полів у приміщеннях, що 

вентилюються, з урахуванням взаємодії вентиляційних потоків з конвективними при пожежі 

для прийняття управлінського рішення при проектуванні АУП необхідною є наявність 

подібних програмних засобів. 

На основі теоретичних досліджень фізичних процесів, що протікають при розвитку 

пожежі у приміщенні з наявністю вентиляційних потоків було розглянуто існуючі її 

математичні моделі. Обґрунтувано необхідність використання тривимірних польових 

моделей при математичному моделюванні взаємодії вентиляційних потоків повітря з 

конвективними потоками газів від джерела горіння. Розроблено комплексну математичну 

модель, яка на відміну від відомих використовує критерії Рейнольдса, Релея і коефіцієнт 

співвідношення енергії вентиляційних і конвективних теплових потоків, що дозволило більш 

точно відтворювати динаміку параметрів газового середовища приміщення, визначати зони з 

різким зростанням температури. Найбільш інформативним і перспективним методом 

моделювання пожежі є польовий метод, який використовує чисельне рішення рівнянь 

збереження маси і рівнянь переносу для різних фізичних параметрів, що дозволяє визначити 

розподіл у часі і просторі таких величин, як швидкість, температура, теплові потоки і т. ін.  

У цей час використовуються двомірні або вісесиметричні математичні моделі, які з 

достатньою для практики точністю описують тільки вузький діапазон реальних пожеж. 

Аналіз моделей пожежі, заснованих на законах збереження маси, імпульсу і енергії, а також 

тих, що використовують експериментальні дані для одержання залежностей між деякими 

параметрами, дозволяє зробити висновок, що в усіх випадках, з одного боку, виникають 

помилки при математичних спрощеннях і скороченнях. З другого – під час розгляду 

конвективної колонки у приміщенні з наявністю вентиляційного потоку повітря в моделях не 

враховується той факт, що в умовах реальної пожежі вона має геометрію, що вигинається, 

через вплив на полум’я потоків повітря, які надходять у зону горіння з боку прорізу, і 

переміщення нагрітих газів. За наявності у приміщенні технологічного устаткування і 

вентиляційних потоків повітря турбулентний слід у свіжій суміші перед фронтом горіння, 

що виникає у процесі розвитку пожежі, призводить до турбулізації газового середовища і 

збільшення площі фронту.  

Математична модель тепломасопереносу під час розвитку пожежі у приміщенні являє 

собою нестаціонарну крайову задачу для системи диференціальних рівнянь у часткових 

похідних Нав’є-Стокса, тобто рівняння енергії, три рівняння руху і замикається система 

рівнянням нерозривності. Початковими умовами для рішення рівнянь математичної моделі є 

початковий розподіл швидкості, тиску і температури повітря у приміщенні. Граничні умови 

визначаються геометрією приміщення, повітряними потоками на його межах, умовами 

непроникності поверхонь устаткування і будівельних конструкцій, тим, що швидкість на 

поверхнях дорівнює нулю і наявністю на них теплообміну. Для спрощення моделювання вся 

сукупність горючих матеріалів замінювалася одним ефективним горючим з усередненими 

характеристиками горіння.  

За допомогою методів системного аналізу розроблено математичну модель і 

структурну схему системи підтримки прийняття рішень (СППР), яка складається з блоків 

самостійних модулів, основні з яких призначено для аналізу пожежної небезпеки об’єкта, що 

захищається, (рис. 1), прогнозу можливих джерел загоряння, параметрів вентиляційних 

потоків (рис. 2), моделювання динаміки зміни параметрів газового середовища об’єкта, 

аналізу та генерації кінцевого рішення під час проектування АУП.  
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Рисунок 1  Інтерфейс програми для введення початкових даних. 

 

 
 

Рисунок 2  Діалогове вікно для введення параметрів вентиляційних потоків. 
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Розроблено автоматизовану систему для пошуку можливих економічно раціональних 

рішень, модель формування допустимих альтернатив, комплексні функції вибору для 

прийняття кінцевого рішення під час проектування АУП, а також алгоритм для вирішення 

математичної задачі нечіткого вибору.  

На першому етапі користувач може визначити тип приміщення (наприклад, 

виробниче, складське або ангар) (рис. 1), його планування, конструктивні та інші 

особливості, розміри, площу, що захищається системою автоматичного пожежогасіння, 

розташування технологічного устаткування, вказує пожежонебезпечні матеріали, що 

використовуються, зберігаються, транспортуються, пожежну навантагу, характер її 

розподілу за площею приміщення, у разі наявності легкозаймистих рідин – площу їх 

можливого розливу. Якщо це складське приміщення, тоді крім геометричних параметрів і 

більш розширеного переліку його конструктивних особливостей, зазначається вид зберігання 

матеріалів і товарів, характер їх розміщення.  

Бібліотеки програми включають бази даних властивостей будівельних та 

оздоблювальних матеріалів, основні технічні характеристики автоматичних установок 

пожежогасіння, що застосовуються в Україні. Програма виконує аналіз введених даних та 

встановлює значення вагових коефіцієнтів. 

У діалоговому вікні «Параметри вентиляційної навантаги» (рис. 2) користувач 

вибирає тип вентиляції залежно від призначення, місця дії та способу переміщення повітря, 

параметри вентиляційних потоків (витрата, швидкість повітря і т. ін.). 

На основі виконаного аналізу програма моделює динаміку поширення небезпечних 

факторів пожежі, зокрема – зміни температурного поля на етапі її розвитку з урахуванням 

впливу вентиляційних потоків. Результати моделювання представляються у вигляді ізополів, 

ізоліній, або надаються у табличній формі і можуть бути експортовані у табличний редактор 

Microsoft Excel. 

Після розрахунку температурних полів програма на основі масивів даних щодо 

характеристик елементів АУП і вогнегасних речовин, визначає найбільш прийнятні для 

застосування у цьому приміщенні типи автоматичних установок пожежогасіння і пожежної 

сигналізації та координати розміщення їх елементів. При цьому СППР генерує рішення щодо 

того, який із варіантів є найдоцільнішим для підвищення ефективності застосування АУП – 

той, що забезпечує швидке та ефективне пожежогасіння в усьому об’ємі приміщення, але 

негативно впливає на матеріальні цінності, які є в ньому, чи той, що є більш інерційним, але 

не змінює якості матеріалів, обладнання і т. ін. у разі однакових оцінок за іншими 

критеріями. На заключному етапі функціонування СППР формується рішення, яке 

уявляється у вигляді типу АУП, її комплектації і т. ін., що дозволяє значно скоротити 

витрати як на етапі проектних розробок систем протипожежного захисту приміщень, що 

вентилюються, так і з точки зору оптимізації використання вогнегасної речовини під час 

гасіння пожежі. 

Висновки. Застосування засобів комп’ютерного моделювання дозволить спростити 

проведення проектних робіт і розрахунків з одночасним зменшенням собівартості щодо 

визначення оптимальних параметрів АУП і схеми розміщення її елементів у разі 

забезпечення протипожежного захисту об’єкта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  ПАРАМЕТРОВ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ 

ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

 
В данной работе проведено исследование тепловых процессов в перегородках, при 

одностороннем огневом воздействии и влияние точности задания коэффициента теплоотдачи 

на зависимость толщины перегородки от предела огнестойкости, которые показали сильное 

влияние граничного условия, описывающего процессы теплоотдачи на необогреваемой 

поверхности перегородки на точность определения пределов огнестойкости. 

 

Ключевые слова: огнестойкость, параметры, трехслойные перегородки, моделирование 

 

Постановка проблемы. Анализ теплового состояния многослойных перегородок с 

минераловатными плитами (в данной работе трехслойных сэндвич-панелей) и выработка 

рекомендаций для проектирования зданий из таких конструкций, возможен с помощью 

моделирования тепловых процессов происходящих при огневом воздействии на 

исследуемые образцы.  Существует определенное количество моделей теплового состояния 

многослойных перегородок с минераловатными плитами различного уровня сложности и 

назначения [1,2]. Однако в этих моделях присутствуют параметры, которые являются 

индивидуальными для каждой перегородки и они известны с недостаточной точностью, 

поэтому точность расчета теплового режима многослойных перегородок в значительной 

мере определяется точностью задания параметров модели, что обеспечивает ее адекватность 

реальным процессам теплообмена при огневых испытаниях. Это параметры (в данной 

работе): коэффициент теплоотдачи от горячих газов к нагреваемой металлической 

поверхности (с1
), коэффициент теплоотдачи от металлической поверхности в воздух 

необогреваемой поверхности перегородки (с2
), коэффициент излучения металлического 

листа перегородки (), коэффициент теплопроводности () и удельная объемная 

теплоемкость (Cv). С одной стороны, если параметры коэффициентов теплоотдачи от 

горячих газов к нагреваемой металлической поверхности и излучения металлического листа 

перегородки можно оценить, то величины коэффициентов теплоотдачи от металлической 

поверхности в воздух с необогреваемой стороны перегородки, теплопроводности и удельной 

объемной теплоемкости многослойных перегородок в основном, возможно, определить 

(идентифицировать) только по данным экспериментального измерения температур при 

огневых испытаниях. Под идентификацией подразумевается нахождение таких значений 

параметров тепловой модели, которые обеспечивают близость экспериментальных и 

расчетных значений температур при решении прямых и обратных задач теплопроводности. С 

другой стороны среди параметров модели идентифицировать необходимо те, которые 

являются неизвестными или недостаточно известными и наиболее влияющими на расчетные 

значения температур выбранной модели. Процесс определения степени влияния параметров 

модели на выходной результат (в данном случае на характеристику огнестойкости) 

называется анализом чувствительности, порядок определения которого детально описан в [3]. 

Анализ последних исследований и публикаций. В соответствии с [4] расчетно-

экспериментальный метод является способом анализа, оптимизации и прогнозирования 

исследуемых процессов тепломассообмена на основе компьютерной (расчетной) модели, 

адекватность которой обеспечивается путем параметрической или структурной идентификации с 

помощью экспериментальной информации об исследуемом процессе, и решении  обратных задач. 

 Расчетно-экспериментальный метод (РЭМ) занимает свое определенное место среди 

подходов (основных методов) исследования (анализа) физических процессов (рис. 1). Основой РЭМ 

является математическая (расчетная, компьютерная) модель исследуемого физического процесса, а 
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эксперимент (экспериментальные данные) является вспомогательной составляющей, необходимой 

для обеспечения адекватности выбранной модели процесса. 
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Рисунок 1  Основные подходы, используемые для анализа физических процессов. 

 

Постановка задачи и ее решение. Задачей исследования является определение 

влияния коэффициента теплоотдачи от металлической поверхности в воздух от 

необогреваемой поверхности перегородки (с2
), которая обеспечивает достоверность 

расчетов зависимости минимальной толщины перегородки от необходимого предела огнестойкости. 

Основные составляющие и алгоритм разработки методического обеспечения 

расчетно-экспериментального метода, показаны на рис. 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  Схема расчетно-эспериментального метода и основные составляющие его 

методического обеспечения. 
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Как было отмечено выше, составляющими и алгоритмическими шагами 

методического обеспечения расчетно-эспериментального подхода являются: 

1. Выбор составляющих математической модели процессов тепломассообмена, 

происходящих в исследуемом объекте, которые адекватно описывают распределение 

температур, как по толщине, так и на поверхности  образцов во время их испытаний в 

огневой печи. 

2. Обоснованное и экспериментально подтвержденное количество образцов, минимально 

необходимых для определения характеристики огнестойкости исследуемого объекта.  

3. Правильно выбранный метод и алгоритм решения обратных задач для определения 

теплофизических характеристик присутствующего в исследуемом объекте огнезащитного 

или теплозащитного материалов, а также, при необходимости, определения других 

характеристик и коэффициентов математической модели.  

4. Анализ идентифицируемости характеристик и коэффициентов математической модели 

выбранных в п. 3, где под идентифицируемостью подразумевается принципиальная 

возможность получения  характеристик и коэффициентов математической модели с 

помощью выбранного метода решения обратных задач по данным огневых испытаний. 

5. Анализ погрешностей определения характеристик огнестойкости исследуемого объекта, 

которые определяются  как погрешностями измерений параметров и температур испытуемых 

образцов, так и погрешностями определения теплофизических характеристик 

теплозащитных материалов и других составляющих математической модели. 

Реализация этапов описанного выше алгоритма возможна на основе решения, так 

называемых, методических (тестовых) задач, в которых натурный эксперимент (испытания) 

заменяется вычислительным экспериментом, с помощью которого представляется 

возможным провести исследования и ответить на все поставленные выше задачи. 

В тестовых задачах (рис. 3) параметры модели заданы и решением прямых задач 

теплопроводности определяется нестационарное температурное распределение в 

исследуемом объекте.  

 

Рисунок 3  Схема решения тестовых (методических) задач. 

 

Затем полученные температуры искажаются, имитируя ошибки при измерении 

температур, и по температурам с погрешностями  Т()± обратными задачами определяются 

параметры модели и сравниваются с заданными (известными) параметрами. Это дает 

возможность определения параметров модели с необходимой точностью, а также установить 

необходимое количество испытаний для определения этих параметров модели и зависимости 
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толщины перегородки от предела огнестойкости. Целесообразность такого анализа 

диктуется также необходимостью обеспечения максимально возможной информативности и 

достоверности получаемых экспериментальных данных при минимально возможном 

количестве проводимых экспериментов. Но, если алгоритм разработки методического 

обеспечения расчетно-экспериментального метода для определения зависимости толщины 

многослойных перегородок от требуемого предела огнестойкости детально описан [2,3], то 

такому важному параметру как -  коэффициент теплоотдачи от металлической поверхности в 

воздух от необогреваемой стороны перегородки (с2
) и его влияние на определение 

огнестойкости сэндвич-панели уделено недостаточно внимания. 

Изложение основного материала исследования. 

Рассмотрим влияние точности задания параметра с2
 на зависимость толщины 

перегородки от предела огнестойкости. Для определения влияния данного коэффициента на 

зависимость толщины перегородки от предела огнестойкости, решен ряд тестовых задач, в 

которых имитировались изменения данного коэффициента (в пределах 10-20%) при 

испытании.  

 С целью упрощения расчетов конвективного теплообмена в помещении, где 

проводятся испытания, принимают допущение, что температура воздуха в каждый момент 

времени одинакова по всему объему помещения. Таким образом, расчет конвективного 

теплообмена в помещении сводится к вычислению конвективных тепловых потоков между 

поверхностями испытуемых образцов и воздухом, омывающими (обдувающими) эти 

поверхности, по формуле (1): 

 

FtQ впвкк )( ..  
, 

(1) 

 

где αк  коэффициент конвективной теплоотдачи между поверхностью и омывающим ее 

воздухом; τв.п, tв  соответственно температура поверхности и воздуха; F  площадь 

поверхности образцов, омываемой воздухом. 

Особенности конвективного теплообмена в помещении учитывает эмпирическая 

формула (2), для расчета коэффициента конвективной теплоотдачи, предложенная В.Н. 

Богословским [5]: 
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где Аэмпирический коэффициент, который в условиях помещения для вертикальных 

поверхностей равен 1,66, для горизонтальных поверхностей при потоке тепловых потоков 

снизу вверх равен 2,16; при потоке тепловых потоков сверху вниз равен 1,16; vв  общая 

подвижность воздуха в помещении; l  характерный размер поверхности помещения; сф  

удельная теплоемкость воздуха; jФ  расход фильтруемого воздуха через единицу 

поверхности ограждения. 

Параметр jФ в правой части уравнения (2) учитывает влияние на коэффициент 

конвективного теплообмена воздуха, который происходит, как правило, в зимнее время через 

наружные ограждения. При эксфильтрации этот член принимается со знаком "плюс", при 

инфильтрации - со знаком "минус". 

Проведенный выше анализ показывает, что для достоверного описания тепловых 

процессов в перегородке при огневом воздействии необходимо с максимальной точностью 

описывать теплообмен на поверхности перегородки, которая не обогревается. Поскольку 



«Пожежна безпека: теорія і практика» №14’2013 

 60 

температура на этой поверхности достигает 180 оС и выше, то необходимо учитывать 

смешанный радиационно-конвективный теплообмен. Установлено [5],  что 
с2

 – 

коэффициент теплоотдачи от необогреваемой поверхности перегородки сильно влияет на 

температуру поверхности сендвич-панели, которая подвергается огневому испытанию. Такие 

зависимости коэффициента теплоотдачи от температуры при разных режимах представлены 

на рис. 4. 

Для конвективно-радиационного теплообмена внутри помещения использовалась 

формула: 

 

с2
 = 1 , 6 6  ( Т(X,t) - Тс2  + 6 0 v в

2 / h ) 0 , 3 3  +  

+   C 0 [ ( Т(X,t)/ 1 0 0 ) 4 - ( Тс2/ 1 0 0 ) 4 ] / ( Т(X,t)- Тс2) ,                         (3) 

 

  где 1,66 – коэффициент для вертикальных поверхностей; vв=0,30,65 – скорость 

воздуха внутри помещения; h=3,2 м – характерный размер для испытуемых образцов, 

C0=5,67; =0,65  4. 

Первое слагаемое зависимости (3) описывает конвективный теплообмен, второе – 

радиационный теплообмен. На рис. 4, представлены зависимости влияния скорости 

(подвижности) воздуха на поверхности испытуемой перегородки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4  Зависимость коэффициента теплоотдачи 
с2 

от температуры на поверхности 

перегородки. Кривая 1 – конвективно-радиационный теплообмен при скорости воздуха – 2 

м/с; 2 – конвективно-радиационный теплообмен при скорости воздуха – 1 м/с; 3 – 

конвективный теплообмен при скорости воздуха – 1 м/с. 

 

Очевидно, что в выбранных зависимостях уровень коэффициента теплоотдачи 
с2

 в 

разы (до 4-х раз) отличается от значения, рекомендуемого Еврокодами [7], в данной работе 

этот коэффициент составлял 
с2

=8 Вт/(м2К). Предложенная зависимость (3) и позволила 

получить наиболее точный результат, при котором критерий среднеквадратичного 

отклонения температур при решении обратных задач теплопроводности составил ≤1, и 

позволила применять расчетно-экспериментальный метод для определения минимальной 

толщины перегородки от предела огнестойкости. При этом определение коэффициента 
с2 

сводилось к уточнению скорости (подвижности) воздуха Vв на поверхности перегородки.  

Решение практических задач.  
  С учетом представленных на рис. 4 зависимостей, решены обратные задачи 

теплопроводности в результате которых получены зависимости коэффициентов 

теплопроводности (рис. 5) и удельной объемной теплоемкости  (рис. 6), а также показано 
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влияние изменения коэффициента теплоотдачи от металлической поверхности в воздух на 

необогреваемой поверхности перегородки на ТФХ исследуемой сэндвич-панели. При этом, 

значение 
с2 изменялось от исходного на 10% и 20%, имитируя неточности при задании 

этого параметра в исходном условии.  

Нахождение зависимости толщины исследуемой перегородки от предела 

огнестойкости (рис. 7) при αс2 =f(T) и постоянных значений ТФХ  - Сv =const, λ=const (в 

качестве исходных данных взяты результаты огневых испытаний перегородки с толщиной 

внутреннего минераловатного слоя - 60 мм): 

1) при Сv =f(T), λ=f(T), αс2 =f(T), среднеквадратичное отклонение температур Ф=0,57; 

(результат - кривая 1 рис. 5-7); 

2) при Сv =const, λ=f(T), αс2 =f(T), среднеквадратичное отклонение температур Ф=1,831; 

(результат - кривая 1 рис. 5-7); 

3) при λ=const, Сv =const, αс2 =f(T), среднеквадратичное отклонение температур Ф=16,202 

(результат – кривая 3 рис. 5-7); 

4) при λ= f(T), Сv = f(T), αс2 = 8 Вт/(м2К), среднеквадратичное отклонение температур 

Ф=12,47 (результат – кривая 4 рис. 7). 
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Рисунок 5  Зависимость коэффициента теплопроводности от температуры, полученная при 

решении  ОЗТ, для перегородки с толщиной внутреннего минераловатного слоя 60 мм: 

кривая 1  точная; кривая 2 – при Сv =const, λ=f(T), αс2 =f(T); кривая 3  λ=const, Сv =const, 

αс2 =f(T). 
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Рисунок 6  Зависимость удельной объемной теплоемкости от температуры, полученная при 

решении ОЗТ, для перегородки толщиной 60 мм: кривая 1   точная; кривая 2 – при Сv 

=const, λ=f(T), αс2 =f(T); кривая 3  λ=const, Сv =const, αс2 =f(T). 
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Рисунок 7 – Зависимость толщины перегородки от предела огнестойкости, при решении 

ПЗТ: кривая 1  точная; кривая 2 – при Сv =const, λ=f(T), αс2 =f(T); кривая 3  λ=const, Сv 

=const, αс2 =f(T), кривая 4 – при Сv =f(T), λ=f(T), αс2 = 8 Вт/(м2К) в соответствии с [7], точка 5 

и 6 – предел огнестойкости перегородки SANDWICHROCK фирмы ROCKWOOL толщиной 

60 и 150 мм, полученные экспериментальным путем. 

 

Проанализировав результаты испытаний (точки 5 и 6 рис. 7) и расчетных пределов 

огнестойкости для перегородок SANDWICHROCK фирмы ROCKWOOL толщиной 60 и 150 

мм (кривая 1), можно констатировать их хорошую сходимость. Расчетные значения предела 

огнестойкости перегородки отличаются от экспериментальных значений на 4%. Кривая 4 –
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зависимость, полученная при постоянных значениях с2=8 Вт/(м2К), при этом критерий 

среднеквадратичного отклонения при решении ОЗТ составил 10,8 оС, а расхождение 

расчетных и экспериментальных значений огнестойкости составляет около 30%.  

Выводы. Сравнение пределов огнестойкости для перегородки из сэндвич-панели 

SANDWICHROCK фирмы ROCKWOOL, толщиной 60 мм (рис. 7), свидетельствуют об 

сильном влиянии точности задания параметра с2
 на зависимость толщины перегородки от 

предела огнестойкости. Расчетные значения предела огнестойкости перегородки с 

заданными параметрами: Сv =f(T), λ=f(T), αс2 =f(T) отличаются на 30% от упрощенного, где 

применены  постоянные значения. 

В данной работе проведено исследование тепловых процессов в перегородках, при 

одностороннем огневом воздействии и научно обосновано точность задания параметра с2
 

на зависимость толщины перегородки от предела огнестойкости, которые показали сильное 

влияние граничного условия, описывающего процессы теплоотдачи на необогреваемой 

поверхности перегородки на точность определения пределов огнестойкости исследуемой 

конструкции. 

Перспективы дальнейших исследований. По мнению автора, влияние точности 

задания параметра коэффициента теплоотдачи от испытуемого объекта в окружающую среду 

на огнестойкость исследуемых строительных конструкций, которые при испытании 

подвержены как естественной (подвижности) воздуха, так и принудительному обдуву, как, 

например, при испытаниях на огнестойкость воздуховодов с огнезащитой, необходимо  

учитывать зависимость (3),  что позволит получить наиболее точный результат по 

определению характеристики огнестойкости. 
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УДК 614.841.332 

 

А.И. Ковалев, к.т.н., с.н.с., Академия пожарной безопасности имени Героев Чернобыля 

 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ 

 
В работе приведены результаты анализа чувствительности температуры в точках измерения к 

параметрам модели теплового состояния многопустотного железобетонного перекрытия с 

покрытием и без него. Сделан вывод о влиянии коэффициента теплоотдачи от бетонной 

поверхности в воздух необогреваемой поверхности перекрытия на точность определения 

коэффициента теплопроводности огнезащитного штукатурного покрытия «Эндотерм 210104» 
 

Ключевые слова: многопустотные железобетонные перекрытия, анализ чувствительности, 

огнезащитное покрытие, теплофизические характеристики, коэффициент теплоотдачи. 

 

Постановка проблемы. Точность расчета теплового режима многопустотных 

железобетонных перекрытий, как с огнезащитными покрытиями, так и без них, в 

значительной мере определяется точностью задания параметров модели, что обеспечивает ее 

адекватность реальным процессам теплообмена при испытаниях на огнестойкость. 

Среди параметров модели необходимо идентифицировать те, которые являются 

неизвестными или недостаточно известными и наиболее влияющими на расчетные значения 

температур выбранной модели. Процесс определения степени влияния параметров модели на 

выходной результат (в нашем случае температуры) называется анализом чувствительности [1-2]. 

Анализ последних достижений и публикаций. В работе [3] была определена степень 

влияния параметров модели на теплофизические характеристики, а потом и характеристику 

огнезащитной способности (ХОС) штукатурного покрытия и проведен анализ такой 

чувствительности (табл. 1,2). В качестве коэффициента чувствительности (1) выбрано 

отношение величины среднеквадратичного отклонения температур к относительному 

значению изменения анализируемого параметра модели Рі. 

 

іі

i
РР

Ф
F

/
  ,           (1)  

 

где Ф  – среднеквадратичное отклонение температуры во времени; іР
 – величина 

отклонения і – го параметра относительно его значения іР
. 

Методика анализа чувствительности, подробно описанная в [4; 5], состоит в 

последовательном возмущении параметров модели, идентификации ТФХ и решении серии 

прямых задач теплопроводности для получения значений среднеквадратичного отклонения 

температуры во времени и непосредственном расчете коэффициентов чувствительности F (1). 

В табл. 1 в порядке убывания представлено количественное влияние разных 

параметров модели на температуры в железобетонном перекрытии без штукатурного 

покрытия в точках измерения. Установлено, что наиболее влияющими параметрами модели 

являются: коэффициент теплопроводности бетона плиты  в слоях 1, 3, 5 и коэффициент 

теплопроводности бетона плиты  слоя 2. Также определялась локальная чувствительность 

по узлам сплайна для плиты перекрытия без штукатурного покрытия. Наибольшее влияние 

имеют коэффициент теплопроводности бетона плиты  слоя 2 при 0 °С и коэффициент 

теплопроводности бетона плиты  в слоях 1, 3, 5 при 500 °С (табл. 1). 
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Таблица 1 – Чувствительность температур в точках измерения к параметрам модели 

теплопроводности плиты перекрытия без штукатурного покрытия 

№ Название параметра Величина Fi 

1 Коэффициент теплопроводности бетона плиты  в слоях 1, 3, 

5 
13,16 

2 Коэффициент теплопроводности бетона плиты  слоя 2 9,54 

3 Коэффициент теплопроводности бетона плиты  слоя 2 при 0 

°С 
8,78 

4 Коэффициент теплопроводности бетона плиты  в слоях 1, 3, 

5 при 500 °С 
7,4 

5 Удельная объемная теплоемкость бетона СV слоя 2 5,26 

6 Коэффициент теплопроводности бетона плиты  в слоях 1, 3, 

5 при 0 °С 
4,4 

7 Удельная объемная теплоемкость бетона СV  слоев 1, 3, 5 3,4 

8 Коэффициент теплоотдачи 
с2 

от бетонной необогреваемой 

поверхности плиты перекрытия 
2,64 

9 Степень черноты бетона 1,68 

10 Коэффициент теплопроводности бетона плиты  слоя 2 при 

500 °С 
1,06 

11 Коэффициент теплопроводности бетона плиты  слоя 2 при 

1200 °С 
0,4 

12 Коэффициент теплоотдачи 
с1 

от горячих газов к 

нагреваемой стороне плиты перекрытия 
0,28 

13 Коэффициент теплопроводности бетона плиты  в слоях 1, 3, 

5 при 1200 °С 
0,06 

 

В табл. 2 в порядке убывания представлено количественное влияние разных 

параметров модели на температуры в железобетонном перекрытии со штукатурным 

покрытием в точках измерения. Установлено, что наиболее влияющими параметрами модели 

являются: коэффициент теплопроводности  штукатурного покрытия и удельная объемная 

теплоемкость бетона СV слоев 1, 3, 5. 

Эти результаты позволили определить перечень параметров модели, которые 

необходимо рассчитывать с помощью обратных задач теплопроводности по данным 

испытаний на огнестойкость. 

Постановка задачи и ее решение. Наряду с основными параметрами (коэффициент 

теплопроводности  штукатурного покрытия и удельная объемная теплоемкость бетона СV 

слоев 1, 3, 5), влияющими на точность определения теплофизических характеристик и 

характеристики огнезащитной способности покрытия (табл. 2), есть коэффициент 

теплоотдачи с2 от бетонной необогреваемой поверхности плиты перекрытия. 

Поэтому, целью работы было определить степень влияния коэффициента теплоотдачи 

на точность определения коэффициента теплопроводности штукатурного огнезащитного 

покрытия «Эндотерм 210104», а в дальнейшем и ХОС покрытия. 
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Таблица 2  Чувствительность температур в точках измерения к параметрам модели 

теплопроводности плиты перекрытия с штукатурным покрытием 

№ Название параметра Величина Fi 

1 Коэффициент теплопроводности  штукатурного покрытия 4,72 

2 Удельная объемная теплоемкость бетона СV слоев 1, 3, 5 2,7 

3 Удельная объемная теплоемкость бетона СV слоя 2 1,94 

4 Коэффициент теплопроводности бетона плиты  слоев 1, 3, 5 0,26 

5 Коэффициент теплоотдачи 
с2 

от бетонной необогреваемой 

поверхности плиты перекрытия 
0,22 

6 Коэффициент теплопроводности бетона плиты  слоя 2 0,2 

7 Удельная объемная теплоемкость штукатурного покрытия 

СV 
0 

8 Степень черноты бетона 0 

9 Коэффициент теплоотдачи 
с1 

от горячих газов к 

нагреваемой стороне плиты перекрытия 
0 

 

Изложение основного материала исследования. 

Было выбрано одномерную математическую модель теплового состояния 

железобетонного перекрытия с разбивкой плиты на 6 слоев (рис. 1) [3, 6]. 

 
Рисунок 1  Схема многопустотного железобетонного перекрытия в одномерной постановке:  

1 – слой сплошного бетона между необогреваемой поверхностью и слоем с пустотами 

перекрытия; 2 – слой с пустотами; 3 – слой сплошного бетона между пустотами и арматурой; 

4 – слой арматуры; 5 – слой сплошного бетона от арматуры до обогреваемой поверхности; 6 

– штукатурное покрытие. 

 

Математическая модель процесса теплопроводности в такой шестислойной системе в 

декартовой системе координат, описывающая рассмотренную выше физическую модель (рис. 1), 

многократно описана в литературе [1,3,6] и представляет собой одномерное уравнение 

теплопроводности с комбинацией лучистого теплообмена и граничными условиями 3-го рода на 

обогреваемой поверхности и граничными условиями 3-го рода на необогреваемой поверхности, 

учитывающим температуру окружающей среды. Распределение температуры Т в перекрытии и 

огнезащитном покрытии  описывается системой уравнений: 
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где Сv – удельная объемная теплоемкость,  – коэффициент теплопроводности, T – 

температура, t – время, x – координата, αс1 – коэффициент теплоотдачи от горячих газов к 

нагреваемой поверхности огнезащитного покрытия (ОП) или бетона, αс2 – коэффициент 

теплоотдачи от поверхности перекрытия с необогреваемой стороны в воздух, C0 – 

излучательная способность абсолютно черного тела (C0 = 5,67),  – коэффициент излучения 

нагреваемой поверхности ОП или бетона; Tс1 – температура горячих газов в печи при 

испытании; Т0 – начальная температура перекрытия перед испытанием. Коэффициент 

теплоотдачи от горячих газов в печи к нагреваемой поверхности образца αс1 принимался 

равным 25 Вт/(м2·К), степень черноты нагреваемой поверхности ε = 0,7. Коэффициент 

теплоотдачи между необогреваемой поверхностью перекрытия и окружающим воздухом 

α**(5)–(6) также учитывает конвективный αс2 и радиационный теплообмен от горизонтальной 

поверхности (А = 1,16) в окружающую среду. Многослойность рассматриваемой модели 

учитывается зависимостями Сv и  от координаты. 

 

 

 
Рисунок 2  Зависимость эффективного коэффициента теплопроводности штукатурного 

покрытия от температуры, найденного решением ОЗТ по данным испытаний на 

огнестойкость: 1 – при с2, зависящим от температуры; 2 – с2=3; 3 – с2=4; 4 – с2=5; 5 – 

с2=6; 6 – с2=7; 7 – с2=8; 8 – с2=9. 
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Система уравнений (2)-(6) решалась численно методом конечных разностей с 

помощью решения обратных задач (ОЗТ) теплопроводности по данным испытаний на 

огнестойкость, с коэффициентом теплоотдачи с2, который задавали в пределах 3-9 

Вт/(м2·К), а также зависящим от температуры. В результате были получены зависимости 

эффективного коэффициента теплопроводности штукатурного покрытия от температуры, 

найденного решением ОЗТ по данным испытаний на огнестойкость (рис. 2). 

Как видно из рис. 2, с увеличением коэффициента теплоотдачи с необогреваемой 

поверхности железобетонного перекрытия с покрытием, погрешность определения 

коэффициента теплопроводности увеличивается и становит 25% (для с2=9). Также 

установлено, что этому коэффициенту нужно уделять особое внимание, и наиболее 

правильный путь – это задавать его, зависящим от температуры (рис.2, кривая 1). Значения 

этого параметра оказывают определяющее влияние на огнестойкость исследуемых 

многопустотных железобетонных перекрытий, обработанных огнезащитными веществами, 

следовательно, на рекомендации относительно точности определения как ТФХ, так и в 

дальнейшем ХОС огнезащитных покрытий, что и составляет часто конечную цель расчетов 

тепловых процессов, происходящих в железобетонных перекрытиях. 

Выводы. Таким образом, установлено, что при оценке огнестойкости многопустотных 

железобетонных перекрытий, коэффициент теплоотдачи между необогреваемой поверхностью 

перекрытия и окружающим воздухом влияет на точность определения теплофизических 

характеристик огнезащитного покрытия (максимальная погрешность до 25% при с2=9). 

Перспективой дальнейших исследований есть определение влияния коэффициента 

теплоотдачи между необогреваемой поверхностью перекрытия и окружающим воздухом на 

точность определения характеристики огнезащитной способности покрытия. 
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВОГНЕСТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ  

 
Розглянуто методи оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій, які чинні в Євросоюзі та 

інших країнах. Наведено основні положення експериментальних та розрахункових методів, а 

також їх недоліки. Показано, що експериментально-розрахункові методи, які  засновано на 

проведенні випробувань обмеженої кількості зразків конструкції на вогнестійкість та 

визначенні за отриманими експериментальними даними (шляхом розв’язання обернених задач) 

властивостей матеріалів, які застосовуються в конструкції, дозволяють з достатньою точністю 

проводити оцінку вогнестійкості як окремої конструкції, так і конструктивної системи при 

розгляді сценаріїв реальної та умовної пожежі. 

 

Ключові слова: метод оцінки, вогнестійкість, будівельна конструкція, стандарт, розрахунок, 

випробування, обернена задача. 

 

Існуючі методи оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій  в Європейському 

союзі базуються на положеннях Регламенту ЄС (який діє на заміну Директиві  89/106 ЄEC 

стосовно будівельних виробів) та Тлумачного документа «Основна вимога № 2. Пожежна 

безпека у будівлях» [1 - 3]. На національному рівні чинні відповідні нормативні документи. 

Зокрема, в Україні діє «Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд» [4] та 

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки. будівельних об’єктів. 

Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека  [5]. В цих документах визначено 

основні підходи і принципи, які мають бути враховані під час розроблення методів оцінки 

вогнестійкості будівельних конструкцій. Для експериментальних методів (випробувань) це 

вимоги, які забезпечують однакові умови випробувань і спрямовані на врахування реальних 

умов експлуатації і поведінки виробів під час пожежі. Вони стосуються нормованого 

теплового впливу на зразки будівельних конструкцій та їх розташування у випробувальній 

печі, граничних станів та класифікації будівельних конструкцій з вогнестійкості тощо. 

Зазначені вимоги враховано у відповідних європейських стандартах EN на методи 

випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій конкретних типів, розроблених 

Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 127 «Пожежна безпека у будівлях». При 

цьому всі ці стандарти базуються на положеннях основоположного стандарту EN 1363-1 [6] 

стосовно температурного режиму у випробувальній печі, умов навантаження зразків та 

інших вимог, які забезпечують отримання  відтворюваних результатів випробувань з 

визначення межі вогнестійкості будівельних конструкцій. Міжнародною організацією зі 

стандартизації розроблено відповідний міжнародний стандарт ISO 834-1 [7], який за своїми 

положеннями не відрізняється від зазначеного європейського стандарту. На національному 

рівні, в деяких країнах, є чинними відповідні державні стандарти. Так, в України 

випробування на вогнестійкість стін, перекриттів, балок, колон та інших будівельних 

конструкцій проводять за стандартами [8 - 12], а загальні вимоги до цих методів визначено в 

стандарті України ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи 

випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги [13]. Для експериментальних методів 

невизначеним залишається питання перенесення результатів випробувань на  конструкції 

реальних розмірів, зокрема, для балок, колон, стін, перекриттів. Крім того за результатами 

випробувань проводиться оцінка вогнестійкості окремої будівельної конструкції в умовах 

впливу номінального температурного режиму і не можливо оцінити вогнестійкість 

конструктивної системи або її частини. 
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Стосовно розрахункових методів, то в Тлумачному документі «Основна вимога  № 2. 

Пожежна безпека у будівлях» [3] та EN 1991-1-2:2002 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 

1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі [14]  наведено, що для оцінки 

вогнестійкості будівельних конструкцій застосовують такі підходи: 

а) розгляд сценаріїв реальної пожежі; 

б) розгляд сценаріїв умовної пожежі; 

в) розрахунок вогнестійкості. 

У разі розгляду сценаріїв реальної пожежі для розрахунку теплового впливу пожежі на 

будівельному об’єкті (наприклад, у приміщенні, у групі приміщень або на частинах 

будівельного об’єкта) необхідно враховувати: 

– пожежне навантаження (тип, кількість матеріалів і швидкість їх горіння); 

– умови надходження повітря до місця пожежі; 

– форму та розмір несучої та /або огороджувальної конструкції; 

– теплофізичні властивості несучої та /або огороджувальної конструкції. 

При цьому застосовують спрощені або уточнені моделі пожежі. Спрощені моделі базуються на 

визначених фізичних параметрах з обмеженою сферою застосування. При їх використанні 

температура газового середовища у протипожежному відсіку має бути визначена на основі фізичних 

параметрів, що враховують, принаймні, густину теплового потоку та умови вентиляції. Уточнені 

моделі пожежі мають враховувати властивості газу, масообмін та теплообмін. Відповідно до 

положень Єврокоду 1 [14] для розрахунків слід використовувати одну з таких моделей: 

– однозонну модель, що передбачає рівномірний розподіл температури у приміщенні 

(протипожежному відсіку) залежно від часу; 

– двозонну модель, що встановлює верхній рівень з відповідними товщиною та 

рівномірною температурою, які залежать від часу, та нижній рівень з рівномірною нижчою 

температурою, що залежить від часу; 

– обчислювальну модель термо- та аеродинаміки потоку (польова модель), що 

встановлює зміну температури у приміщенні (протипожежному відсіку)  від часу. 

Однозонна (інтегральна) модель є найбільш спрощеною серед існуючих моделей 

пожежі. Суть інтегрального підходу полягає в тому, що стан газового середовища оцінюють 

через опосередковані у всьому об’ємі приміщення термодинамічні параметри. Відповідно, 

температура огороджувальних  конструкцій та інші подібні параметри оцінюють як 

усереднені по поверхні. Однак, якщо газове середовище характеризується значною 

неоднорідністю, то інформативність інтегрального методу може виявитися недостатньою для 

вирішення практичних задач. Подібна ситуація звичайно виникає на початковій стадії 

пожежі й при локальних пожежах, коли в приміщенні спостерігаються струменеві  течії з 

явно вираженими границями, і, крім того, існує досить чітка стратифікація (розшарування) 

середовища. Таким чином, сфера застосування інтегрального методу, у якому передбачені 

моделлю параметри пожежі можна інтерпретувати як реальні, практично обмежується 

об'ємними пожежами, коли через інтенсивне перемішування газового середовища локальні значення 

параметрів у будь-якій точці близькі до середньооб’ємних. Крім того, у ряді випадків навіть для 

об'ємної пожежі розподілом локальних значень параметрів зневажати не можна. 

Більш детальний розвиток пожежі можна описати за допомогою двозонної моделі, 

заснованої на припущенні про формування в приміщенні двох шарів: верхнього шару 

продуктів горіння (задимлена зона) і нижнього шару незбуреного повітря (вільна зона). 

Таким чином, стан газового  середовища у двозонній моделі оцінюється через 

опосередковані термодинамічні параметри не однієї, а двох зон, при цьому міжзонну 

границю вважають  такою, що рухається.  Однак при створенні такої моделі зроблено значну 

кількість спрощень, заснованих на апріорних припущеннях про структуру потоку, і її не слід 

застосовувати у разі відсутності інформації про цю структуру.  

Польова модель є найбільш могутнішим й універсальним інструментом, ніж зональні; і 

вона ґрунтуються на зовсім іншому принципі. Замість однієї або декількох великих зон в 

польовій моделі виділяється велика кількість (звичайно тисячі або десятки тисяч) маленьких 
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контрольних об’ємів, ніяк не пов'язаних з передбачуваною структурою потоку. Для кожного 

з цих об’ємів за допомогою чисельних методів розв’язують систему рівнянь у частинних 

похідних, що виражає принципи локального збереження маси, імпульсу, енергії і мас 

компонентів. Таким чином, динаміка розвитку процесів визначається не апріорними 

припущеннями, а винятково результатами розрахунку. Польовий метод є найбільш 

універсальним з існуючих детерміністичних методів, оскільки він заснований на розв’язанні  

рівнянь у частинних похідних, що виражають фундаментальні закони збереження в кожній 

точці розрахункової області.  

У разі розгляду сценаріїв умовної  пожежі, стандартами, зокрема [13, 14], визначено 

такі номінальні температурні режими (залежність температури газового середовища в 

приміщенні від часу), як стандартний температурний режим, температурний режим 

зовнішньої пожежі, вуглеводневий температурний режим. 

Розрахунок вогнестійкості будівельних конструкцій містить етапи визначення 

підвищення температури в будівельних конструкціях (теплотехнічна задача) та визначення їх 

відповідних деформацій (статична задача).  

При цьому, залежно від вибору температурного режиму, використовують такі положення: 

– для номінального температурного режиму теплотехнічний розрахунок будівельних 

конструкцій виконується для визначеного проміжку часу, не враховуючи фазу затухання; 

– для моделі реальної пожежі теплотехнічний розрахунок будівельних конструкцій 

виконується для повної тривалості пожежі, враховуючи фазу затухання; 

– статичний розрахунок виконується для такої ж тривалості, що використана для 

теплотехнічного розрахунку. 

Залежно від об’єкту, який піддано аналізу (окрема конструкція, чи частина 

конструктивної системи, чи конструктивна система), і обраного сценарію пожежі, для 

розрахунку вогнестійкості застосовують уточнений метод, спрощений метод або табличний 

метод [14]. Зокрема, для розрахунку вогнестійкості конструктивної системи слід 

застосовувати тільки уточнений метод, а для окремої конструкції, за умови обрання сценарію 

умовної пожежі, можна використовувати табличний метод. Детальний опис цих методів 

наведено у шістьох європейських стандартах (Єврокодах 2 - 6, 9) [15 - 20], які встановлюють 

загальні положення розрахунку на вогнестійкість конструкцій із залізобетону, сталі, 

сталезалізобетону, деревини, каменю та алюмінію. В деяких країнах, в тому числі в Україні, 

розроблено відповідні національні стандарти, гармонізовані із зазначеними єврокодами.  

При застосуванні розглянутих вище розрахункових методів відкритим залишається 

питання щодо точності результатів оцінки вогнестійкості, яка залежить від багатьох 

чинників, зокрема від похибки в завданні теплофізичних,  міцнісних та деформаційних 

властивостей матеріалів за підвищених температур.  

На теперішній час для оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій 

впроваджуються експериментально-розрахункові методи, які  засновано на проведенні 

випробувань зразків конструкцій на вогнестійкість, визначенні (за отриманими під час 

зазначених випробувань експериментальними даними) властивостей матеріалів, які 

застосовуються в конструкції, і розрахунку вогнестійкості [21]. Ці методи дозволяють з 

достатньою точністю проводити оцінку вогнестійкості як окремої конструкції, так і 

конструктивної системи в умовах сценаріїв реальної та умовної пожежі. Для цих 

експериментально-розрахункових методів необхідно розробляти відповідні методичні 

забезпечення при їх застосуванні для оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій різного 

призначення. Зокрема, в цьому методичному забезпеченні слід визначити схему 

вимірювання температур та деформацій (кількість датчиків та їх розташування), яку 

необхідно застосовувати під час отримання експериментальних даних, мінімальну кількість 

зразків для випробувань, метод та параметри ідентифікації властивостей матеріалів тощо. 

Приклади застосування зазначених експериментально-розрахункових методів для оцінки 

вогнестійкості будівельних несучих металевих конструкцій та залізобетонних оправ 

тунельних споруд з вогнезахисними покриттями приведено, зокрема, в [22 - 24].  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРЯМОЙ КОНДУКТОМЕТРИИ  

ДЛЯ УСКОРЕННОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  

ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК,  

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10000 В 

 
Показано, что при тушении водой пожаров электроустановок, находящихся под напряжением 

до 10000 В, важным фактором является минерализация воды. Условия тушения данных 

пожаров регламентируются значением ее электропроводности. Предложен подход к экспресс-

оценке качества воды, используемой при тушении пожаров электроустановок, находящихся 

под напряжением до 10000 В, с применением метода прямой кондуктометрии. Заполнение 

резервуаров водой, используемой при тушении пожаров указанных электроустановок, 

рекомендуется проводить после оценки ее удельной электропроводности. 

 

Ключевые слова: оценка качества воды, минерализация, электропроводность воды, 

электроустановки, кондуктометр. 

 

Постановка проблемы. Тушение электроустановок, находящихся под напряжением, 

относится к задачам повышенной сложности. Дополнительным поражающим фактором для 

пожарного выступает электрический ток. В данных условиях очень актуальной является 

проблема эффективного и максимально безопасного использования средств пожаротушения. 

При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, оперативные 

подразделения используют [1 - 3] не только негорючие газы и порошковые составы, но и воду. 

При этом вода, используемая при тушении электроустановок, должна соответствовать 

определенным требованиям, поскольку увеличение в ней количества минеральных солей увеличивает ее 

электропроводность и влечет за собой повышение риска поражения пожарного электрическим током. 

Актуальным является вопрос контроля и экспресс-контроля качества данной воды. 

Анализ последних достижений и публикаций. В [1 - 3] отмечено, что тушение 

электроустановок, находящихся под напряжением, возможно при соблюдении ряда условий. 

При этом помимо средств индивидуальной защиты регламентируются вещества, 

применяемые или не применяемые при тушении [1 - 3]. В частности, для электроустановок, 

находящихся под напряжением до 110 кВ допустимо использовать воду. 

В литературных источниках регламентируется расстояние, на котором допустимо 

тушить пожары в электроустановках, находящихся под напряжением, компактными и 

распыленными струями воды [1 - 3]. 

Для электроустановок, находящихся под определенным напряжением, 

регламентированы свои безопасные расстояния до горящих электроустановок при подаче 

пожарными огнетушащих веществ из ручных стволов. В частности, для установок, 

находящихся под напряжением от 1 до 10 кВ, расстояние насадков стволов до 

соответствующего электрооборудования составляет от 4 м до 6 м при использовании 

компактных струй воды и от 1.5.м до 2.0 м при тушении распыленными струями воды [1]. 

При использовании насадок разного диаметра (13 и 19 мм) расстояние до 

токоведущих частей варьируется, соответственно, от 3.5 м до 4.0 м (электроустановки 

напряжением до 1 кВ) и от 4.5 м до 8 м (электроустановки напряжением до 10 кВ) [4, 5]. 

Эти допустимые значения определяются качеством используемой воды, а именно - 

величиной ее электролитической проводимости [4]. 

В [4] также показано, что чем больше содержание растворенных минеральных солей, 

тем большей электропроводностью обладает водный раствор. В условиях тушения пожара на 

электроустановках без снятия напряжения близость хорошего проводника электричества, 

которым является минерализованная вода при использовании ручных средств 
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пожаротушения, значительно повышает риск поражения током непосредственно ликвидатора 

очага возгорания. Так, в [2, 5] указывается на недопустимость использования морской и 

сильнозагрязненной воды при тушении электроустановок, находящихся под напряжением.  

Предложенные расстояния при тушении электроустановок рассчитаны для воды 

определенного качества – значение ее удельной электропроводности составляет 1000 мкСм/см [4]. 

В то же время в руководящих документах [1 - 3], определяющих деятельность 

пожарных, напрямую не указаны предельно допустимые значения удельной 

электропроводности воды, а их обзор не выявил регламентации методов контроля качества 

воды, используемой при тушении электроустановок, находящихся под напряжением.  

Еще одним важным аспектом, который отмечен в [6 - 9], является то, что качество 

воды, применяемой в случае необходимости при тушении электроустановок, находящихся 

под напряжением, может меняться в силу разных причин – время года, метеорологические 

условия, географическое расположение и т.п. 

Известно, что весной количество микроорганизмов увеличивается в природной воде, 

используемой для забора в систему городского водопровода, и соответствующие городские 

службы проводят усиленное хлорирование воды [6]. За счет введения дополнительного 

количества электролита общая минерализация воды в сетях централизованного 

водоснабжения весной повышается. Как следствие, электропроводность водопроводной 

воды увеличивается. При этом, согласно [4], условия тушения пожаров изменяются – 

расстояние от насадок рабочих стволов до токоведущих частей электроустановок, 

находящихся под напряжением, надо увеличивать в 1.3 раза. 

С другой стороны, известно [7 - 9], что в весенний период минерализация 

поверхностных природных вод и, следовательно, их электропроводность [10], понижается, 

что связано с таяньем снегов, паводками и увеличением объема воды в реках. Климатические 

условия, режим питания рек, рельеф и ряд других условий влияет на совокупный анионный и 

катионный состав воды. Так, летом, вследствие повышенной испаряемости воды 

минерализация открытых водных источников может увеличиться. Зимой степень 

промерзания водоёмов и рек будет влиять на их минеральный состав и удельную 

проводимость – минерализация воды повышается [11]. 

Еще одним известным фактором, влияющим на качество природных вод, является 

антропогенная деятельность человека – сбросы сточных вод из очистных сооружений, 

промышленные стоки, сельскохозяйственная деятельность способствуют загрязнению 

природных вод [11]. 

Формулирование цели статьи. Исходя из вышесказанного, оценка качества воды, 

используемой в при тушении пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением, 

является на сегодняшний день актуальной задачей.  

Цель данной работы – оценить возможность применения экспресс-оценки качества 

воды, используемой для тушения пожаров электроустановок, находящихся под напряжением 

до 10000 В, при помощи метода прямой кондуктометрии. 

Изложение основного материала. Удельная электропроводность (ϰ, См/см) 

представляет собой величину, обратно пропорциональную сопротивлению раствора [12]: 

 

RS

l


 , (1) 

 

где R – сопротивление раствора, Ом; S – площадь электродов, см2; l - расстояние 

между электродами, см.  

 

Поскольку электропроводность и минерализация величины взаимосвязанные, то зная 

один параметр, можно оценить величину другого и наоборот [10, 12, 13].  

Так, зная общее содержание минеральных солей в растворе С (мг/дм3), можно оценить 
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его удельную электропроводность ϰ из соотношения [13]: 

 

C 65.0 . (2) 

 

В свою очередь, методы и методики определения минерализации и 

электропроводности разнообразны, например [10, 12, 14, 15]. При этом варьируются 

приборная база, сложность и экспрессность анализа.  

Оптимальной для выполнения аналитических измерений в большинстве случаев 

является простая, недорогая методика, позволяющая в считаные минуты получить конечный 

информативный результат [16]. 

В работе предложен метод прямой кондуктометрии для экспресс-оценки 

электропроводности воды, которую можно использовать для тушения электроустановок, 

находящихся под напряжением. Практически метод реализован при помощи кондуктометра. 

Применение метода прямой кондуктометрии дает возможность оперативно оценить 

электропроводность воды, которую используют или планируют использовать при тушении 

пожаров электроустановок, находящихся под напряжением.  

В свою очередь, данная информация позволит вовремя сориентировать ликвидаторов 

возможного пожара электроустановок, находящихся под напряжением, по условиям его тушения. 

Экспресс-оценка качества воды даст возможность определить наиболее благоприятное время 

для ежегодного заполнения резервуаров для пожаротушения на электростанциях. 

Современные кондуктометры выполняют определение в течении 1 – 2 мин без учета 

процедуры пробоподготовки, просты в использовании, относительно недороги. Они 

применимы в широком диапазоне солесодержаний (от 1 мкСм/см до 2000 мСм/см), 

приборная погрешность последних моделей не превышает 1 - 2 %. 

Измерения электропроводности анализируемых образцов воды выполнялись при 

помощи кондуктометра MP 513 в режиме «COND». Для уменьшения погрешности 

определения электрод перед серией измерений промывался соответствующим 

анализируемым раствором. Время единичного измерения составляло 2 мин. Вычисления 

доверительного интервала проводились при Р =0.95. 

В качестве примера необходимости контроля качества воды централизованного 

водоснабжения в табл. 1 приведены значения электропроводностей образцов воды в 

с. Подворки (Харьковская область). Измерены значения электропроводностей природного 

источника воды близ с. Подворки (табл. 1, «Родник») и воды из водопроводной сети 

с. Подворки (табл. 1, «Централизованное водоснабжение»). Анализ проведен в марте 2013 г. 

Для сравнения приведено значение электропроводности дистиллированной воды.  

Как видно из данных табл. 1, родниковая вода обладает меньшей 

электропроводностью по сравнению с водой из водопроводной сети. Это может быть 

объяснено дополнительным обеззараживанием водопроводной воды хлорагентами – 

электролитами, которые повысили электропроводность данной воды.  

Минерализация подземного источника, который выходит на поверхность близ 

с. Подворки («Родник»), в меньшей степени зависит от сезонный колебаний [8]. В случае 

выбора источника водоснабжения при тушении электроустановок, находящихся под 

напряжением, следует отдать преимущество данному источнику, Возможно использование 

смеси водопроводной и родниковой воды (с суммарной электропроводностью до 

1000 мкСм/см). В случае использования водопроводной воды с. Подворки при тушении 

пожаров электроустановок, находящихся под напряжением до 10 кВ, следует расстояние от 

насадок рабочих стволов до токоведущих частей электроустановок, находящихся под 

напряжением, увеличить в 1.3 раза. Применение дистиллированной воды в данном случае 

нецелесообразно из-за экономической составляющей процесса производства этой воды. 

В табл. 2 показано значение электропроводности проб воды из р. Харьков в осенне-

весенний период. Как видно, в зимний период происходит концентрирование растворенных 

примесей в воде вследствие частичного перехода воды из жидкого состояния в твердое при 
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минусовой температуре окружающей среды. Как следствие, минерализация речной воды 

возросла. В весенний период солесодержание, а, следовательно, и электропроводность 

речной воды возрастают. Это связано с расположением реки в пределах мегаполиса. 

Повышение температуры активизировало поверхностный сток и способствовало увеличению 

количества загрязняющих примесей в речной воде. Т.е. антропогенный фактор нивелировал 

влияние весеннего паводка на минеральный состав воды р. Харьков.  

 

Таблица 1 – Результаты измерения удельной электропроводности ϰ анализируемых 

растворов (с. Подворки, Харьковская область), мкСм/см 

№ 
Централизованное 

водоснабжение 
Родник 

Дистиллированная 

вода 

ϰ1 1168 784 5.04 

ϰ2 1170 788 4.94 

ϰ3 1174 788 5.00 

ϰср 1171 787 4.99 

Sr, % 0.3 0.3 0.3 

Δ ± 4 ± 3 ± 0.05 

 

Таблица 2 – Сезонные изменения удельной электропроводности ϰ анализируемых растворов 

(р. Харьков, г. Харьков), мкСм/см 

№ 
р. Харьков 

(октябрь 2013) 

р. Харьков 

(январь 2013) 

р. Харьков 

(март 2013) 

ϰ1 769 905 1055 

ϰ2 764 906 1052 

ϰ3 766 907 1054 

ϰср 766 906 1054 

Sr, % 0.3 0.1 0.2 

Δ ± 3 ± 1 ± 2 

 

Как видно из полученных результатов (табл. 1, 2), во всех случаях значение 

относительного среднеквадратичного отклонения не превышает 1 %. 

Использование воды р. Харьков для тушения пожаров электроустановок, 

находящихся под напряжением до 10 кВ рекомендуется в весенний период проводить с 

учетом коэффициента 1.3 [4]. В осенний и зимний период допустимо использовать эту воду в 

указанных целях на регламентированных расстояниях [4] без учета дополнительных множителей.  

 

Выводы: 

 Для экспресс-оценки качества воды, используемой при тушении пожаров 

электроустановок до 10000 В, предложено применять метод прямой кондуктометрии с 

использованием кондуктометра. 

 Регламентированное в литературе значении электропроводности воды, 

необходимой для тушения данных электроустановок – 1000 мкСм/см, не всегда достижимо. 

 Перед использованием воды при тушении пожаров на электроустановках, 

находящихся под напряжением, для обеспечения безопасности ликвидаторов, использующих 

пожарные рукава, рекомендуется проводить предварительную оценку электропроводности воды. 
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 При заполнении резервуаров для пожаротушения рекомендуемый период – 

весенний – при использовании природных поверхностных вод, и осенне–зимний период при 

использовании воды централизованного водоснабжения. 

 Перед заполнением резервуаров для пожаротушения электроустановок, 

находящихся под напряжением, необходим экспресс-анализ электропроводности воды. 

 Экспресс-анализ электропроводности воды позволяет выбрать наиболее 

оптимальный источник из нескольких вариантов. При необходимости знание 

электропроводностей воды в имеющихся источниках водоснабжения позволяет смешивать разные 

воды для получения раствора с электропроводностью, не превышающей 1000 мкСм/см. 

 Необходимо четкое закрепление в нормативной руководящей документации 

требования качества воды, используемой для тушения пожаров электроустановок. 

находящихся под напряжением. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Инструкция по тушению пожаров на подстанциях 35-110 кВ электрических сетей. - 

[Электронный ресурс] - Режим доступа -http://leg.co.ua/instrukcii/ohrana-truda/instrukciya-po-
tusheniyu-pozharov-na-podstanciyah.html. 

2.  Инструкция по тушению пожаров в электроустановках организаций Республики 
Беларусь. - Утверждена постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь 28.05.2005 № 20/15. - 
[Электронный ресурс] - Режим доступа -http://www.niipb.by/instruktsiya-po-tusheniyu-
pozharov-v-elektroustanovkah-organizatsiy-respubliki-belarus.html. 

3. Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением: Рекомендации 
[Текст]. - М.: ВНИИПО, 1986.- 16 с. 

4. Кашолкин Б.И. Тушение пожаров в электроустановках. [Текст]/ Кашолкин Б.И., 
Мешалкин Е. А. - М.: Энерrоатомиздат, 1985. - 112 с., ил. 

5. Инструкция по тушению пожаров на электроустановках электростанций и 
подстанций Минэнерго СССР [Текст]. - М.: Минэнерго, 1980. - 16 с. 

 6. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10). Затверджені Наказом 
Міністерства охорони здоров'я України 12.05.2010 № 400. - [Электронный ресурс] - Режим 
доступа - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10/print1361387261291263. 

7. Войткевич Г.В. Справочник по геохимии. [Текст]/ Войткевич Г.В., Кокин А.В., 
Мирошников А.Е., Прохоров В.Г. - М.: Недра, 1990. - 480 с. 

8. Фишман Г.И. Водоснабжение и очистка сточных вод предприятий химических 
волокон [Текст]/ Фишман Г.И., Литник А.А. - М.: Химия, 1971. - 160 с. 

9. А.П. Акользин. Кислородная коррозия оборудования химических производств 
[Текст]/ А.П. Акользин, А.П. Жуков. - М. : Химия, 1985. - 240 с. 

10. Методические рекомендации Минприроды РТ от 31.01.1994 № 002-1-003-94 
«Ускоренные методы контроля качества природных, сточных вод и дистиллированной воды 
по данным об их электропроводности». - [Электронный ресурс] - Режим доступа - 
http://tatarstan.news-city.info/docs/sistemaa/dok_leglko.htm. 

11. Гидрология: учебное пособие по курсу «Науки о Земле» для студентов, 
обучающихся по специальности 28020265 «Инженерная защита окружающей среды» 
[Текст]/ сост. В. А. Михеев. − Ульяновск : УлГТУ, 2010. − 200 с. 

12. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши [Текст]/ Под ред. 
А.Д. Семенова. — Л.: Гидрометеоиздат,1977. - 542 с.  

13. Расчет электропроводности воды - [Электронный ресурс] - Режим доступа - 
http://www.o8ode.ru/article/answer/method/The_calculation_of_the_electrical_conductivity_of_water. 

14. Унифицированные методы анализа вод [Текст]/ Под общ. ред. Ю.Ю. Лурье. - М.: 
Химия, 1973. - 376 с.  

15. Зори А.А. Экспресс-метод определения общей минерализации питьевой воды 
[Текст]/ Зори А.А., Коренев В.Д., Марковский Ю.Е./ Наукові праці ДонНТУ. Серія 
«Обчислювальна техніка та автоматизація». Випуск 107, 2006. - С. 136 - 142. 

16. Ю.А. Золотов. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн.1. Общие вопросы. 
Методы разделения. Учеб. для вузов [Текст]/ Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева и 
др. Под ред. Ю.А. Золотова. - 3-е изд., перераб. и доп., М: «Высшая школа», 2004. – 361 с. 

http://tatarstan.news-city.info/docs/sistemaa/dok_leglko.htm
Korol_comp
Машинописный текст

Korol_comp
Машинописный текст
nuczu.edu.ua



«Пожежна безпека: теорія і практика» №14’2013 

 78 
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О.М. Нуянзін, Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИПРОБУВАНЬ  

НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ  

У ВОГНЕВИХ ПЕЧАХ РІЗНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ 

 
У даній роботі представлено результати чисельного моделювання процесу випробування на 

вогнестійкість горизонтальних залізобетонних будівельних конструкцій у різних 

конфігураціях вогневих печей. Виходячи з отриманих результатів побудовано залежності 

значень дисперсії температури на поверхні кожної зі змодельованих конструкцій камери печі 

протягом обчислювального експерименту та різниці між максимальною та мінімальною 

температурами на поверхні залізобетонної конструкцій. Визначено конфігурацію з найбільш 

рівномірним розподілом температур на обігрівальній поверхні горизонтальної конструкції. 

 

Ключові слова: чисельне моделювання, обчислювальна газогідродинаміка (CFD), дисперсія 

температури. 

 

Постановка проблеми. Оскільки випробування у вогневих печах [1, 2] здійснюється 

в умовах «стандартного» температурного режиму, виникає питання про рівномірність 

прогріву залізобетонної конструкції в залежності від конструкції та дизайну вогневої печі, 

так як внутрішня будова камери, розміщення пальників та отворів для відведення продуктів 

горіння впливає на рівномірність розподілу температури по обігрівальній поверхні 

горизонтальних конструкцій. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Дослідженнями вогнестійкості 

залізобетонних конструкцій займались і займаються багато науковців, зокрема Яковлєв О.І., 

Ройтман В.М., Бушев В.П., Мілованов О.Ф., Фомін С.Л., Страхов В.Л., Круковський П.Г., 

Новак С.В., Т. Lie, В. Bartelemi, G. Kruppa, T. Harmathy та інші. 

В роботах [3–5] було описано процес створення комп'ютерної моделі вогневої печі, на 

якій проводилися реальні випробування, в середовищі програмного комплексу CFD 

FlowVision 2.5, та проведено чисельне дослідження в ході якого, показано ефективність 

моделювання теплових процесів для подальшого її використання при вивченні впливу 

конструктивних характеристик вогневих печей на їх метрологічні показники. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

стаття. Відповідно до проведених раніше досліджень [3–5], недосконалість конструкції, 

метрологічного забезпечення та методів управління паливно-форсуночною системою 

створюють умови, при яких відбувається нерівномірний розподіл температур на 

обігрівальній поверхні конструкції. 

У існуючих наукових роботах не досліджено вплив нерівномірності розподілу 

температур по обігрівальній поверхні будівельних конструкцій протягом вогневих 

випробувань на достовірність їх результатів. 

З огляду на це, для проведення досліджень передбачається використання існуючих 

конструкцій вогневих печей і досвіду проектування подібних пристроїв [6] з урахуванням 

основних вимог [1, 2].  

Постановка задачі та її розв’язання. Використовуючи математичний апарат та моделі 

описані в [4–5], опираючись на їх адекватність, доведену в [3], за допомогою комп’ютерного 

моделювання у даній статті було розглянуто ряд геометричних конфігурацій вогневих печей 

(змінювалися розташування та кількості пальників та отворів для відведення продуктів горіння, 

тощо) та показано, як конструктивні особливості установки можуть впливати на рівномірність 

розподілу температур по обігрівальній поверхні горизонтальної конструкції. В результаті було 

визначено конфігурацію з найбільш рівномірним розподілом температур на обігрівальній поверхні 

горизонтальної конструкції протягом часу випробувань. 
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

результатів. У роботі було розглянуто ряд конфігурацій вогневих печей установок для 

випробування горизонтальних будівельних конструкцій. Кожній з конфігурацій присвоєно 

одну з літер кирилиці. Для оцінки релевантності роботи змодельованих конструкцій було 

проаналізовано наступні дані: 

- розподіл температур по поверхні конструкції на 60-й хвилині випробувань [7]; 

- значення дисперсії температур на поверхні кожної зі змодельованих конструкцій 

камери печі на кожній хвилині обчислювального експерименту та графік зміни їх у часі; 

- графік різниці між максимальною та мінімальною температури на поверхні 

конструкцій протягом усього часу чисельного дослідження у моделях.  

На рис.1 показано геометричні особливості розглянутих конфігурацій установок для 

проведення вогневих випробувань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Конфігурації установок для проведення випробувань на вогнестійкість 

залізобетонних будівельних конструкцій (показано симетричні половини установок). 

 

Конфігурація «А» (рис. 1-а). Зменшено висоту печі та додано додатковий отвір для 

відведення продуктів горіння.  

В конфігурації «Б» (рис. 1-б). Зменшено висоту перегородок всередині камери печі, 

отвір для відведення залишено без змін у порівнянні з вихідною конфігурацією [3]. 

Конфігурація «В» (рис. 1-в). Додано додаткові отвори для відведення продуктів горіння з 

протилежного боку, крім того зменшено розмір отвору відносно початкової конфігурації [3]. 

Для більш рівномірного розподілу температур у поперечному напрямку було створено 

конфігурацію «Г» (рис. 1-г). У якій додано додатковий пальник на боковій поверхні зі 

сторони отвору для відведення продуктів горіння. 

Конфігурація «Д» (рис. 1-д). Змінено розміщення отворів для відведення продуктів 

горіння, зменшено розмір камери печі та додано додатковий пальник на боковій стінці, який 

знаходиться на одному рівні з іншими пальниками. 

Конфігурація «Е» (рис. 1-е). Змінено місце розташування отворів для відведення 

продуктів горіння відносно конфігурації «Д» (рис. 5). 

Конфігурація «Є» (рис. 1-є) створена на основі конфігурації «В». Додано додатковий 

отвір для відведення продуктів горіння між внутрішніми перегородками. 

Конфігурація «Ж» (рис. 1-ж) створена, як удосконалена конфігурації «Є». Додатковий отвір 

для відведення продуктів горіння між внутрішніми перегородками переміщено убік пальників. 

На рис. 2 показано розподіл температур по поверхні конструкції у кожній з 

конфігурацій на 60-й хвилині випробувань. 

    

    

Конфігурація «А» Конфігурація «Б» Конфігурація «В» Конфігурація «Г» 

Конфігурація «Д» Конфігурація «Е» Конфігурація «Є» Конфігурація «Ж» 
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Рисунок 2 – Градієнт температур по обігрівальній поверхні змодельованих конструкцій. 

 

На наш погляд основними недоліками конфігурації «А» (рис. 1-а, рис. 2-а) є, 

порівняно з іншими конфігураціями, невеликий об’єм камери печі, недосконале 

розташування отворів для відведення продуктів горіння та зависокі перегородки всередині 

камери печі. За рахунок цього, залізобетонна конструкція прогрівається нерівномірно. Більш 

сильний прогрів у середній частині камери печі та над отворами для відведення продуктів 

горіння. Над перегородками температура найменша. 

Змінивши конструкцію внутрішнього простору камери установки (рис. 1-б) 

температура більш рівномірно розподілилось по обігрівальній поверхні плити (рис. 2-б). 

Проте, існують місця, у яких конструкція прогрівається більш сильно. 

У конфігурації «В» (рис. 1-в) було отримано більш рівномірне розподілення температур (рис. 

2-в) у порівнянні з конфігураціями «А» та «Б», але через розміщення отворів для відведення 

продуктів горіння на бокових стінках – конструкція над ними прогрівається сильніше. 

Як видно з рис. 2-г, рис. 2-д та рис. 2-е, створення додаткового пальника на боковій 

стінці не привело до більшої рівномірності прогріву горизонтальної конструкції, в 

порівнянні з конфігурацією «В». Тому, дослідження роботи конфігурацій з пальниками на 

бокових стінках було припинено. 

Наступними у нашому дослідженні розподілу температур стали конфігурації «Є» (рис. 

1-є) та «Ж» (рис. 1-ж). Додатковій отвори для відведення продуктів горіння між внутрішніми 

перегородками створили умови для більш рівномірного розподілу температур у порівнянні з 

описаними вище конфігураціями (рис. 1 – рис. 2). 

Для більш наочної демонстрації результатів моделювання на рис. 3 показано зміну 

температур на обігрівальній поверхні конструкцій за допомогою ізоліній [7]. 

Як видно з рис. 3 найменші коливання температури спостерігаються у конфігурації 

«Ж». Спираючись на результати першого етапу досліджень, ми можемо стверджувати, що 

дана конструкція є найбільш релевантною. 
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Рисунок 3 – Ізолінії температур по обігрівальній поверхні змодельованих конструкцій. 

 

Наступним етапом дослідження стало визначення значення дисперсії температур на 

поверхні кожної зі змодельованих конструкцій камери печі на кожній хвилині 

обчислювального експерименту, після чого побудовано графік зміни її у часі. 

Засобами комп’ютерної газогідродинаміки CFD FlowVision 2.5 було створено заливки 

температури на обігрівальній поверхні плити та отримано розподіл температур на кожній 

хвилині випробувань для кожної конфігурації [7]. У заливках температур розміщені від 4000 

до 5000 осередків (в залежності від особливостей конфігурації), розподілені рівномірно по 

поверхні конструкції, у яких знаходяться дані щодо температури у будь-який час протягом 

чисельного дослідження. Опрацювавши ці дані, було розраховано дисперсію температур: 
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де n – кількість осередків значень температури, iT  - значение температури осередку, 

T  - середнє значення температури на поверхні конструкції. 

У отриманих графіків існує певна особливість: у більшості кривих, які відображають 

числове значення дисперсії температур, існує екстремум. Після початкової фази, зростання 

значення дисперсії, вона поступово починає зменшуватись. Це можна пояснити, якщо 

розглянути стандартну температурну криву пожежі [1]. Більш інтенсивна зміна температури 

в камері вогневої печі на початкових хвилинах випробувань і поступове зменшення різниці 

граничних значень максимуму і мінімуму. Тому, ми обмежили дослідження 60-тою 

хвилиною розрахунку (рис. 4).  

Ще однією виділеною нами особливістю є те, що чим менше значення екстремуму, 

тим раніше відносно часової кривої він досягається. 

Якщо детально розглянути створені конфігурації, то найменші значення дисперсій на 

усьому часовому проміжку спостерігаються у конфігураціях «Є» та «Ж». Найбільше 
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значення дисперсії у конфігурації «Ж» спостерігається на 33-й хвилині випробувань, у 

конфігурації «Є» на 39-й хвилині. В цей же час, у конфігураціях «Г» та «Д» максимальне 

значення дисперсії до 60-ї хвилини досягнуто не було. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Дисперсія температур по обігрівальній поверхні горизонтальної будівельної 

конструкції під час чисельного дослідження. 

 

Розглянувши усі створені конфігурації, можемо сказати, що середнє значення часу, на 

якому екстремум досягається, 45-та – 50-та хвилина випробувань, коли допустима різниця 

між максимально та мінімально допустимою температурою в камері печі зменшується [1]. 

Для того, щоб підтвердити коректність даних графіку рис.4, на рис. 5 показано 

різницю між максимальною та мінімальною температурою на обігрівальній поверхні 

залізобетонних плити підчас чисельного дослідження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Різниця між максимальною та мінімальною температурою на обігрівальній 

поверхні горизонтальної будівельної конструкції під час чисельного дослідження. 
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Відповідно до рис. 5 максимальна різниця температур на обігрівальній поверхні 

горизонтальної будівельної конструкції у конфігурації «Ж» склала 54,6°С на 33-й хвилині 

випробувань, у конфігурації «Є» - 64,8°С на 38-й хвилині. В цей же час, у модифікаціях «Г» 

та «Д» максимальне значення різниці температур знаходиться на 60-й хвилині, що говорить 

про недосконалість конфігурацій.  

Розглянувши усі створені конфігурації, можемо сказати, що середнє серед усіх конфігурацій 

максимальне значення різниці температур на обігрівальній поверхні горизонтальної конструкції, 

спостерігається на 45-тій хвилині випробувань, і складає близько 100°С. 

Виходячи з отриманих даних, можемо зробити висновки. 

Висновки. У даній роботі показано результати чисельного моделювання ряду 

комп’ютерних конфігурацій установки для випробування горизонтальних будівельних 

конструкцій. Виходячи з отриманих кривих значень дисперсії температури на поверхні 

кожної зі змодельованих конструкцій камери печі на кожній хвилині обчислювального 

експерименту (рис. 4) та різниці між максимальною та мінімальною температури на поверхні 

конструкцій (рис. 5) визначено конфігурацію з найбільш рівномірним розподілом температур 

на обігрівальній поверхні горизонтальної конструкції, що дозволяє зменшити похибку, яка 

виникає за рахунок нерівномірності розподілу температур на обігрівальній поверхні 

горизонтальних конструкцій під час випробувань на вогнестійкість. 
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВАТОРА ТОПЛИВА 

 

Разработана математическая модель электронной системы управления углом 

опережения зажигания (УОЗ) в двигателе внутреннего сгорания (ДВС). 

Применение данной системы позволяет за счет дозирования оптимального 

количества топлива обработанного активатором обеспечить снижение расхода 

бензина и уменьшить концентрацию продуктов неполного сгорания в условиях 

эксплуатации. 

 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, топливо обработанное активатором, 

математическая модель. 

 

Постановка проблемы. Сокращение нефтяных ресурсов планеты, ухудшение ее 

экологии ведут к необходимости создания и использование современных технологий, для 

обеспечения дальнейшего совершенствования рабочего процесса ДВС в, первую очередь, 

процессов смесеобразования и сгорания. Одним из способов дальнейшего 

совершенствования процессов смесеобразования и сгорания может быть использование на 

автомобильном транспорте (АТ) активаторов топлива и топливно-воздушной смеси, для 

повышения числа возбужденных и ионизированных частиц в горючей смеси (активных 

радикалов). Наличие таких частиц оказывает положительное влияние на интенсивность 

протекания процессов смесеобразования и сгорания, приводит к улучшению показателей 

рабочего процесса двигателя автомобиля в условиях эксплуатации [1]. Иной не менее 

важной задачей есть доработка и переоборудование уже существующих автомобильных 

систем для работы на топливе содержащем активаторы. При этом электронное управлении 

ДВС таких автомобилей в целом должно обеспечивать выполнение трех задач, а именно: 

максимальную создаваемую мощность, топливную экономичность и экологичность.  

Анализ исследований и публикаций. Являясь одним из новейших достижений науки, 

активаторы топлива выступая всего лишь катализатором в действии двигателя внутреннего 

сгорания, улучшают качество топлива, а также предохраняют детали двигателя от 

преждевременного износа или закупорки углеродным осадком. Активаторы топлива 

очищают низкокачественное топливо с низким октановым числом, повышают мощность 

двигателя. В зарубежной автомобильной промышленности [2,3] вопрос управления ДВС 

ставится значительно шире. Во-первых, важным вопросом есть математическое 

моделирование двигателя в зависимости от влияния УОЗ на его работу. Во-вторых, 

большинство управляющих процессов разрабатываются на основе замкнутых систем, 

разрешающих поддерживать заданные управляемые параметры двигателя в определенных 

границах в процессе эксплуатации ДВС. Кроме этого, в [4] определено, что УОЗ 

используется в качестве управляющего параметра в нескольких случаях, а именно: 

определяет оптимальные параметры работы двигателя; служит дополнительной системой по 

регулированию холостого хода.  

Цель и постановка задачи. Усовершенствование электронной системы зажигания с 

учетом возможности непрерывного регулирования и управления процесса подачи активатора 

в топливо непосредственно во время работы автомобиля. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- разработать математическую модель системы зажигания автомобиля, что позволит 

упростить описание локальных процессов управлением зажигания; 
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- разработать алгоритм управления системой зажигания ДВС на топливе 

обработанном активатором; 

- сформировать структуру системы зажигания с использованием блока управления 

подачи активатора в топливо для повышения экологических и экономических показателей 

автомобиля в условиях эксплуатации. 

Материалы и результаты исследования. В автомобильном производстве УОЗ 

устанавливается по таблицам и регулируется разомкнутым методом [1]. Такие системы 

предназначены для адаптации УОЗ в зависимости от состава топливной смеси. 

Управляющим параметром системы есть УОЗ, находящаяся в зависимости от выбранного 

режима и рабочих параметров ДВС автомобиля. Вторым подходом есть замкнутый метод, 

что используется лишь при управлении по детонации [2]. Кроме того УОЗ не используется в 

качестве управления переходными режимами. 

В нашем исследовании система зажигания ДВС работающая на топливе, 

обработанном активатором, есть сложный логико-динамический объект. Поэтому 

обоснованный выбор параметров создания топливной смеси в соответствии с указанными 

выше качествами ДВС, может быть осуществлен только на основе использования 

системного подхода [5].  

Рассмотрим управляемую систему зажигания автомобиля как последовательную 

схему, которая имеет множество дискретных выходов, множество дискретных входов и 

множество дискретных внутренних состояний. Схема устанавливает функциональную 

зависимость между состояниями входа и состояниями выхода. 

Уравнения, которые определяют (состояние системы зажигания) асинхронного 

управляющего автомата Мура М при )(lim
0







tt , имеет следующий вид: 

 

                                             z(t)=z[y(t), s (t)],    s=s(t+) = s[y(t), s (t)],                      (1) 

 

где z(t) — состояние выхода; у(t) — состояние входа; s(t) — внутренние состояние 

конечного автомата М в момент времени t. При этом z(t), у(t), s(t) могут принимать 

последовательность значений {z1,z2,…,zn},{y1,y2,…,yp},{s1,s2,…,sm} соответственно. 

Полное состояние Т(t) автомата М определяется как Т(t) = [s(t),y (t)] и может 

принимать следующие значення {(s1, y1), (s2, y2),…,(si,yi),…} при )(lim
0







tt , когда 

Т(t+)=T(t).  

Такое согласование разрешит провести выбор параметров системы зажигания с 

учетом критических режимов функционирования ДВС. 

В работе рассматриваемая динамическая система описывается следующей системой 

дифференциальных уравнений, где асинхронный конечный регулятор имеет n внутренних 

состояний: 
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где х — состояние динамической системы, ),...,( 1 nxxx  ; U — управляющее 

воздействие, определенное как функция внутреннего состояния конечного автомата, 

возмущения и изменения состояния динамической системы, ),...,( 1 nUUU  . 

Если x, X, U, рассматривать как компоненты векторов, то система уравнений (2) може 

буть представлена в следующем виде: 
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                              00 )0(,)0();,()( ssxxxsUxXx   .                                        (3) 

 

Поскольку конечный автомат управляет динамической системой (системой 

зажигания), то выходные сигналы автомата должны быть преобразованы в действительные 

числовые значения, а действительные числовые значения переменных динамический 

системы - в дискретные значения (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Управляемая система зажигания автомобиля. 

 

Пусть i (t) — функция переключателя, обусловлена как 
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И пусть  — вектор з компонентами i, A — постоянная матрица с элементами, 

определенными в области действительных чисел. 

Тогда получим действительное векторное уравнение: 

 

                                                  U(s, х) = А.                        (4) 

 

Каждому возможному значению дискретного сигнала входа y1, y2,…,yi,…,yp должно 

соответствовать определенное множество значение переменных состояния xj. 

Пусть Хп — n -мерное декартовое пространство, определенное координатами хj, и 

пусть Хп разделено с помощью p -делений на n -мерные подпространства 
n

p

nn XXX ,...,, 21  

(граничная линия между n

iX  і 
n

jX  подпространствами называются линией переключения). 

Связывая yi з n

iX , будем иметь у(t)=уi тогда и только тогда, когда х n

iX  , или — 

 

                                                 y(t)=yi[( n

iX  ,x)],                        (5) 

 

где ( n
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Из формулы (5) видно, что вход автомата (регулятора) есть функцией переменной 

состояния объекта управления. Поэтому уравнение (5) целиком описывает функцию U (s, х). 
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Приведенные математические уравнения иллюстрируют закон функционирования 

системы зажигания с дискретно изменяемыми входными сигналами и квантованием 

беспрерывного управляющего влияния. 

Выходной сигнал регулятора есть дискретная выходная последовательность, 

связанная с дискретной последовательностью входа, и эта зависимость определяется 

внутренним состоянием автомата (системы зажигания).  

Таким образом, синтез системы зажигания автомобиля состоит в:  

- формировании стратегии управления или закона управления, которое описывает 

выходной сигнал регулятора как функцию состояния динамической системы;  

- формировании стратегии автомата, раскрывающей зависимость " вход-выход"; 

- детальном синтезе логической схемы конечного автомата. 

Анализ результатов. Предложенная математическая модель электронной системы 

УОЗ в ДВС, работающем на топливе обработанном активатором позволяет: 

- использовать математическую модель для определения показателей работы ДВС от 

изменения УОЗ; 

- осуществлять исследования влияния изменения параметров УОЗ на показатели 

работы автомобиля, в частности оценить его топливную экономичность и токсичность, в 

условиях эксплуатации; 

- полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего исследования 

озонирования топлива всех типов автомобилей. 

Перспективы дальнейших исследований.  В последние годы были разработаны 

новые высокоэнергетические магниты на основе сплавов редкоземельных элементов неодим-

железо-бор и самарий-кобальт, которые по своим магнитных характеристикам на порядок 

превосходят ферриты и, соответственно, повышают эффективность активации. Этот факт, а 

также резкое подорожание топлива, подчеркивают актуальность дальнейших исследований 

по использованию магнитных активаторов для автомобильных двигателей. Как за рубежом, 

так и в России начинают появились различные конструкции активаторов. Они проходят 

исследования на экологическую чистоту выхлопа, экономичность и динамические 

характеристики. Поэтому описанные в статье исследования имеют дальнейшую перспективу. 
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Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ВОГНЕСТІЙКОСТІ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН НА ОСНОВІ ЇХ ВОГНЕВИХ ВИПРОБУВАНЬ 
 

У статті запропонований метод оцінки меж вогнестійкості залізобетонних колон на основі 

спрощених вогневих випробувань без прикладання механічного навантаження із застосуванням 

розрахункового методу. 

 

Ключові слова: випробування на вогнестійкість, вогнева піч, залізобетонна колона, 

експериментально-розрахунковий метод. 

 

Постановка проблеми. Для зменшення ризику значних соціально-економічних втрат 

під час пожеж в будівлях і спорудах існує необхідність забезпечення надійної роботи 

залізобетонних колон за умов температурного режиму пожежі, тобто гарантування їх 

відповідністі існуючим нормативно-технічним нормам, які регламентують межі їх 

вогнестійкості [1]. При визначенні фактичних меж вогнестійкості вважається найбільш 

надійнішим і достовірним метод натурних вогневих випробувань [2, 3]. Метод вогневих 

випробувань полягає в нагріві натурного зразка, який повністю або частково відповідає 

реальному елементу залізобетонної конструкції в спеціальній вогневій печі при 

температурному режимі, який визначений в нормативах [2, 3] і називається стандартною 

температурною кривою пожеж, і з прикладенням відповідного механічного навантаження. 

Випробування проводяться протягом часу, який визначений необхідною межею 

вогнестійкості, або до настання одного з граничних станів, в даному випадку втрати несучої 

здатності колони.  

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Випробування залізобетонних колон на 

вогнестійкість відбувається у відповідності до чинних стандартів України [1, 2]. Згідно із 

цими стандартами колона повинна бути піддана вогневій дії в умовах навантаження колони силовими 

факторами, що повністю відповідають діючому нанвантаженню у колоні згідно із розрахунковою 

схемою конструкції будівлі. Такі чинники створюються відповідними вузлами випробувальних 

установок, які поєднують вогневу піч із опорно-навантажувальним пристроєм. Вогнева піч має 

вогнетривке огородження, конфігурацію, що забезпечує рівномірний обігрів елементу 

конструкції, а також паливно-форсункову систему на рідкому паливі, що забезпечує 

стандартний температурний режим пожежі. Механічне навантаження створюється за 

допомогою гідравлічного пресу, що має забезпечити стискальну силу до 500 т. 

При реалізації таких умов виникають певні технічні складності, які полягають у 

невідповідності умов закріплення і навантаження колони у конструкції, невідповідності 

габаритних розмірів зразка для випробувань і реальної колони і т.д. Тому стандартом на 

випробування колонн на вогнестійкість [2] не забороняються випробування без прикладання 

механічних навантажень, але в той же час означений стандарт не дає будь-яким чином 

обгрунтованої методики визначення межі вогнестійкості залізобетонних колон на основі 

таких випробувань. 

У той же час вогневі випробування колон мають обмеження на довжину 

випробовуваних колон, спосіб їх закріплення, тип і величину механічного навантаження на 

колону. 

Аналіз публікацій щодо розрахункових методів проектування залізобетонних колон за 

умовою їх попжежної безпеки [1 – 4] показує що означені методи дають змогу комплексно 

врахувати всі перелічені особливості 

У зв'язку з цим сформульована мета дослідження. 
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Постановка задачі та її розв’язання. Мета роботи полягає у створенні методу оцінки 

вогнестійкості залізобетонних колон прямокутного перерізу на основі розрахункової 

інтерпретації результатів їх вогневих випробувань із залученням математичних моделей 

напружено-деформованого стану. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити задачу відновлення 

температурних полів у перерізі колони за результатами точкового вимірювання температури 

у її внутрішніх шарах. Аналіз температурних полів, що утворюється у результаті впливу 

пожежі показують, що вони добре можуть описані параболічними залежностями. Для їх 

описання необхідно як мінімум три точкових вимірювання. Після попереднього аналізу 

розроблена схема вимірювання, яка подана на рис. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
           
             T13  T12  T11    T00 
 
     T01           T21 
 
                 T02            T22     Tst 
 

            T03        T23  
 

 

Рисунок 1 – Положення термопар при випробуваннях залізобетонної колони для реалізації 

розробленого методу оцінки вогнестійкості. 

 

Використовуючи дані розрахунків температурних полів у перерізі залізобетонної 

колони нами був визначене математичне описання у параметричній формі типового 

температурного поля. Варіюючи параметри, підбирається його така форма, щоб досягнути 

мінімуму середньоквадртичного відхилення. На рис. 2 подані результати інтерполяції 

температур у вузлових точках перерізу колони за допомогою розробленого алгоритма.  

Для оцінки адекватності отриманих даних нами був здійснений аналіз, заснований на 

порівнянні результатів розрахунку температурних полів у перерізі колони із застосуванням 

чисельного рішення рівняння теплопровідності з граничними умовами ІІІ роду за умов 

зовнішньої температури, що змінюється за стандартним температурним режимом пожежі. 

Після розрахунку бралися відповідні значення температур у контрольних точках. Після цього 

проводилася інтерполяція за вищевикладеним алгоритмом, а потім отримані температури у 

результаті інтерполяції порівнювалися із точними розрахунковими значеннями температур. 

Порівняльний аналіз показує, що отримані результати шляхом інтерполяції є 

адекватними, оскільки максимальне відхилення складає всього 15 С, а середньоквадратичне 

відхилення не перевищує 4 С. 

Іншою задачею є отримання значення межі вогнестійкості у результаті аналізу 

напружено-деформованого стану у поточний момнет часу випробування і фіксування 

настання стану втрати несучої спроможності. Для її рішення нами був вибраний 

альтернативний розрахунковий метод, який поданий у додатку В2 стандарту [4]. Даний 

метод заснований на використанні деформаційної моделі, що дозволяє у кожний поточний 

момент часу визначати ейлерову критичну силу за рахунок статичного розрахунку при 

збільшенні кривизни колони.  
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Рисунок 2 – Результати інтерполяції температурних полів за значеннями температур 

контрольних точок вимірювання. 

 

Для визначення силових факторів для поточного значення кривизни застосовується 

деформаційна модель у вигляді [4]: 
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,       (1) 

 

де М, N – зовнішні головні момент і поздовжня сила відповідно, 

   Abi, Ybi, bi — площа, координати центру тяжеіння i-ї ділянки бетону і напруження на 

рівні його центру тяжіння; 

  Asj, Ysj, sj — площа, координати центру тяжеіння i-го стержня арматури і 

напруження у ньому. 

Напруження у ділянках бетона і арматурної сталі визначаються з як функції крайових 

деформацій та кривизни колони за виразами: 
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bi = f1(bi), sj = f2(si), 
bibi Y

r

1
0   , 

sjsi Y
r

1
0   ,  (2) 

 

де 0 – відносна деформація крайової точки перерізу у напрямку найменшого 

момоенту інерції; 

  1/r – кривизна колони. 

Значення критичної сили вважається максимальним значенням поздовжньої сили, що 

може витримати колона, і називється її несучою спроможністю. Дана сила визначається за 

напруженнями, що визначаються за деформаціями у перерізі, отриманими за поточною 

кривизною колони. Напруження визначаються за допомогою повних діаграм для бетону та 

арматурної сталі для певних температур. На рис. 3 подані діаграми деформування бетону а 

на рис. 4 – арматурної сталі. 

 
Рисунок 3 – Діаграми деформування бетону для певних температур нагріву. 

 

 
    σsi/Rs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            εsi, % 

 
Рисунок 4 – Діаграми деформування арматурної сталі для певних температур нагріву. 
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Для визначення межі вогнестійкості був використаний алгоритм, який поданий на рис. 5 

у вигляді блок-схеми. 

 

 

  

            Початок розрахунку 

   Початковий цикл у першій точці графіка «кривизна – сила» 

   Діюче навантаження 

   Початкова деформація осі 

 

 

          Обчислення загального моменту і поздовжньої сили  

            для поточного температурного поля згідно з 

            с діаграмами деформування бетону  

       й арматурної сталі 

 

 

      Обчислення прирощення деформації та  

      збільшення поточної деформації 

 

 

 

           ні 

 

      

     так 

            i = i + 1 

 

 

 
 

 

Рисунок 5 – Алгоритм визначення межі вогнестійкості залізобетонної колони за 

деформаційною моделлю. 

 

Даний алгоритм був реалізований у вигляді програмного забезпечення для визначення 

межі вогнестійкості залізобетонних колон за результатами їх вогневих випробувань без 

механічного навантаження. 

Для дослідження адекватності був проведений розрахунок за розробленим алгоритмом з 

використанням експериментальних даних з монографії [5] про температури, параметри 

напружено-деформованого стану та межі вогнестійкості випробуваних залізобетонних 

колон. Порівняльні дані результатів розрахунку і експерименту показані в табл. 1. 

Аналізуючи дані табл. 1 можна побачити, що отримані результати є адекватними, 

оскільки похибка отриманих даних не перевищує 10 %. 
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Таблиця 1 – Дані аналізу адекватності результатів розрахунку за розробленим методом 
З
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35 0 С20/25 А400 18 82 7 89 72 19 

8.54 

35 0 С20/25 А400 25 100 8 107 95 11.2 

36 1 С30/35 А400 12 75 7 85 91 6.6 

36.5 1 С35/45 А400 12 79 5 95 93 3.2 

36 1 С60/75 А400 12 100 6 110 113 2.7 

 

 

Висновки. 

1. Удосконолений метод вогневих випробувань залізобетонних колон шляхом 

спрощення умов експерименту. 

2. Розроблений метод інтерполяції температурних полів по перерізу залізобетонних 

колонза результатами їх  вогневих випробувань. 

3. Розроблений метод визначення межі вогнестійкості залізобетонних колон за 

результатами вогневих випробувань. 

4. Показано, що результати, які отримані за допомогою розробленого методу є 

адекватними, оскільки похибка не перервищує 10 %. 
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ОЦІНКА ЗВАРЮВАЛЬНОСТІ ВОГНЕСТІЙКИХ СТАЛЕЙ  

МАРОК 06БФ ТА 06МБФ 

 
Представлені результати випробувань прокату із вогнестійких сталей марок 06БФ і 06МБФ 

щодо схильності утворення холодних і шаруватих тріщин під час зварювання, а також 

холодостійкості зварних з’єднань. 

 

Ключові слова: зварювальність, мікроструктура металу, навколошовна зона,  вуглецевий 

еквівалент, холодні тріщини, шаруваті тріщини, крихке руйнування. 

 

Постановка проблеми. Для вирішення питання  можливості використання 

вогнестійких сталей марок 06БФ та 06МБФ у будівельних  конструкціях, в першу чергу, 

потрібно оцінити їх зварювальність, а також  схильність прокату до утворення холодних та 

шаруватих тріщин при зварюванні,  холодостійкість зварних з’єднань.  

Випробування на схильність до холодних тріщин. Згідно [1] можливість утворення 

холодних тріщин в зоні термічного впливу під час зварювання, по-перше, залежить від 

сумарного вмісту легуючих елементів, приведеного до величини вуглецевого еквіваленту Сз. 

Відповідно до СП-53-102-2004 [2] для міцності прокату, що розглядається, Сз≤0,45%. Згідно 

з ТУ на постачання вогнестійкої сталі (ТУ 14-1-5399-2000) Сз≤ 0,42%, при цьому: 

 

   
56

3

VNbTiMoCrMn
CC


 ,                                            (1) 

 

 де С, Mn, Cr, Mo, Ti, Nb, V – масові частки вуглецю марганцю, хрому, молібдену, 

титану, ніобію, ванадію у відсотках. 

               Вуглецевий еквівалент розглядається за результатами аналізу плавок, в такому 

випадку: 

№  плавки Марка сталі Сз 

1 06БФ 0,20 

2 06БФ 0,20 

3 06МБФ 0,38 

4 06МБФ 0,41 

   
Отримані результати показують, що, як вогнестійкі сталі в цілому, так і 

випробовуваний прокат, не схильні до утворення холодних тріщин, оскільки величина Сз, 

визначена за стандартною формулою, перевищує величину Сз, визначену за формулою (1) не 

більше ніж на 0,03%. 

Іншою важливою характеристикою, що оцінює схильність зварного з’єднання до 

утворення холодних тріщин, являється максимальна твердість металу зони термічного 

впливу при зварюванні. Ці випробування проводились відповідно до ГОСТ 6996 «Методы 

определения механических свойств сварных соединений» на найбільш легованій сталі з тих, 

що розглядались -  06МБФ ( термічно покращений листовий прокат  товщиною 20 мм). Для 

випробування твердості, наплавлення проводилось за стандартними режимами, що 

передбачені СНИП ІІ-23-81*, при цьому погонна енергія зварювання обиралась  залежно від 

товщини випробувального прокату, відповідно до рекомендованих норм величини катетів 

шва, і дорівнювала q/v=14 кДж/см. 
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Твердість наплавленого металу вимірювалась за схемами, що показані на рис.1 а,б, 

крім цього була виміряна міцність навколо шовної зони по лінії, що розташована поблизу 

межі сплавлення, як місце, що має найбільшу швидкість охолодження. Результати 

вимірювання міцності металу наплавлених зразків наведені на рис. 2 та 3. 

Допустима норма максимальної твердості - 350HV, відповідно ГОСТ 23118-99, що 

регламентує механічні властивості зварних з’єднань будівельних металоконструкцій. 

Відомо, що утворення холодних тріщин виключено при твердості ≤ 350HV [1]. 

Внаслідок цього, зварювання сталі 06МБФ, тим більше 06БФ, із застосуванням 

режимів що рекомендовані СНиП П-23-81* не викликає небезпеки утворення холодних 

тріщин, оскільки у нашому випадку HVmax<250 од. 

Зрештою, небезпека утворення холодних тріщин може проявитись при 

металографічному аналізі: у цьому випадку небезпечно утворення грубого мартенситу на 

навколо шовній ділянці [1]. 

В нашому випадку мікроструктура металу шва на межі сплавлення та на навколо 

шовній зоні представлена на рис 4.  

Структура металу шва дрібнозерниста, являє собою ферито-перлитну суміш з 

дендритною сіткою вільного фериту. Структура навколо шовної  зони, що складається з 

ферито-перлитної суміші з часто повторюючимися  відрізками бейніту, порівняно 

дрібнозерниста. 

Структура відрізків нормалізації та неповної перекристалізації мало чим відрізняється 

від структури основного металу, (рис. 4в). Отримана мікроструктура також свідчить про 

відсутність можливості  формування холодних тріщин в зварних з’єднаннях сталей. Слід 

вважати, що поява небезпечного дефекту зварних з’єднань – холодних тріщин, у нових 

сталях практично виключена. 

 

 
 
Рисунок 1 – Схема зміни твердості металу шліфів, виготовлених із зразків Кінцеля (а) та Ван 

дер Віна (б). 
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Протяжність відрізків вимірювання HV, мм (відстань між ординатами – 0,5 мм) 

 
Рисунок 2 – Розподіл твердості на різних відрізках ЗТВ шва, наплавленого на пластини 

товщиною 20 мм з термічно покращеної сталі 06МБФ: а – на відстані 2,3мм, і б – на відстані 

1,8 мм від поверхні наплавлення.  

 
Протяжність відрізку вимірювання HV5, мм 

Рисунок 3 – Розподіл твердості впоперек характерних відрізків зварного з’єднання – металу 

шва, зони термічного впливу та основного металу на зразках Ван дер Віна з термічно 

покращеної сталі 06МБФ.  
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          До навколошовного відрізку   До основного металу 

Рисунок 4 – Мікроструктура металу біля шовної зони наплавлених швів на зразки Кінцеля (а) 

та Ван дер віна (б,в) зі сталі 06МБФ. 

а, б – структура біля шовної зони поблизу границі плавлення.  

в – границі нормалізації і неповної перекристалізації. 

а – х200; б,в – х300.    

          

Оцінка схильності щодо утворення  шаруватих тріщин. Схильність сталі щодо 

утворення, при зварюванні, небезпечних шаруватих тріщин характеризується величиною z – 

властивостей [3]. Механічні властивості сталі 06МБФ за товщиною прокату ( в z – напрямку) 

наведені у табл.1. Випробування проводились за ГОСТ 288870-90 на циліндричних зразках, 

вирізаних з прокату 30 та 40 мм, оскільки прокат схильний до шаруватих тріщин, саме на 

великих товщинах, вісь зразка нормальна до площини прокату, робочий діаметр 6 мм, робоча 

довжина – 15 та 20 мм відповідно.     

                                                                                                                  

Таблиця 1 – Механічні властивості сталі 06МБФ в z- -напрямку 

Товщина прокату, 

мм 
σ0,2, Н/мм2 σв, Н/мм2 ψz, % 

30 

428 

457 

432 

551 

567 

563 

76 

76 

77 

40 

389 

391 

373 

488 

488 

490 

81 

82 

81 

 
 Очевидно, що випробувальний прокат має дуже високі z – властивості. Відповідно 

ГОСТ 28870-90 найкращі сорти сталі мають ψz = 35%. У нашому випадку можна 

стверджувати про ізотропію властивостей товстолистового прокату. В цьому випадку поява 

шаруватих тріщин виключена. 

  Високі z – властивості вогнестійких сталей пояснюються їх чистотою  за 

неметалічними включеннями [4]. 
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 Отримані результати підтверджують припущення про гарну зварювальність нових 

сталей, і під час зварювання такого прокату не будуть утворюватись шаруваті тріщини. За 

отриманими результатами можна стверджувати  про поставку прокату з гарантіями по ψz = 

50%. 

 Оцінка опору зварних з’єднань щодо крихкого руйнування.  Випробування на ударний згин 

у відповідній мірі характеризують холодостійкість зварних з’єднань [5]. Висока ударна 

в’язкість зазвичай свідчить про високу холодостійкість зварних з’єднань прокату [6]. 

 Випробування прокату на ударний згин проводили на поперечних зразках з U т а V – 

подібними надрізами в інтервалі температур від +20 до  

-70оС. Крім величини ударної в’язкості , реєстрували частку волокна (В) в ізломі зразку і 

величину звуження (ψu, ψv) на дні надрізу.  

 Заздалегідь встановлено, що ударна в’язкість вищезазначених сталей дуже висока. 

Наприклад, для термічно покращеної сталі 06МБФ KCV-60 ≥ 100 Дж/см2. Отриманий 

результат дозволив вперше ввести гарантії по ударній в’язкості на зразках з гострим 

надрізом при -60оС. Гарантії по ударній в’язкості за критерієм  KCV ≥ 29 Дж/см2  

знаходяться для сталі Ст3сп (С255) при +20оС, для сталі 09Г2С (С234) у кращому випадку – 

при -20оС. 

 Для порівняння розглянемо результати випробування сталі 06МБФ і Ст3сп у прокаті з 

однаковою товщиною – 12мм. Показники KCU та KCV для сталі 06МБФ на порядок вище 

ніж у сталі Ст3сп. Так, наприклад, KCV-70
 для сталі 06МБФ знаходиться в рамках 100….230 

Дж/см2, аналогічний показник у сталі Ст3сп приблизно 3 Дж/см2. При  - 40оС KCV-40 для 

сталі 06МБФ знаходиться в рамках 260…270 Дж/см2, для сталі Ст3сп КCV-40 = 

10…15Дж/см2. При -40оС відносне звуження на дні надрізу (ψu, ψv) в зразках зі сталі 06МБФ 

знаходиться в рамках 28…34%, частка волокна в ізломі (Bu, Bv) – 50…70%, у зразках із сталі 

Ст3сп відносне звуження на дні надрізу – 0…11%, часка волокна в ізломі – 0…3%. 

          Порівнюючи результати випробувань сталі 06МБФ зі сталлю 09Г2С можна сказати, що 

в інтервалі температур до -70оС сталь 06МБФ показує результати стабільніші,  ніж у сталі 

09Г2С. При температурах -40оС та нижче, сталь 06МБФ має ударну в’язкість в декілька разів 

вищу, ніж сталь 09Г2С. Показники пластичності сталі 06МБФ також значно вищі. 

 Критичні точки в’язко-крихкого переходу випробувального прокату наведені в табл. 

2. Очевидно, що сталь 06МБФ має більший опір крихким руйнуванням, ніж стандартні сталі 

Ст3сп та 09Г2С.   

  

Таблиця 2 – Критичні точки в’язко-крихкого переходу випробувальних сталей 

№ 

п/п 

Марка 

сталі 

Стан 

поставки 

Товщина, 

мм 

Критична температура, оС за критерієм 

KCV, 

Дж/с

м2 

 K
C

U
 =

 3
5

 

Д
ж

/с
м

2
 

  

K
C

V
 =

 3
5

 

Д
ж

/с
м

2
 

 

ψ
ψ
=

7
%

 

ψ
v
=

4
%

 

B
u
=

5
0
%

 

B
v
=

5
0
%

 

1 06МБФ ТП 10 «-70 -40 «-70 -40 -30 -30 270 

2 06МБФ ТП 12 «-70 -65 «-70 -65 -40 -40 370 

3 06МБФ ТП 20 «-70 -70 «-70 -70 -50 -25 270 

4 06МБФ ТП 30 «-70 -70 «-70 -70 -40 -20 370 

5 06МБФ ТП 40 «-70 «-70 «-70 «-70 -20 -20 370 

6 06МБФ ТП 40 «-70 -60 «-70 -60 -50 -30 370 

7 Ст3сп ГК 10 -30 0 -25 +10 +20 +20 100 

8 Ст3сп ГК 12 -35 +20 -20 +20 +20 +20 50 

9 09Г2С ГК 10 -40 +5 -40 +5 +20 +20 100 

10 09Г2С ГК 12 -70 -20 -70 -40 -10 -10 100 
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 Також, слід зазначити, що у сталі 06МБФ не спостерігається значне зниження 

показників, при збільшенні товщини прокату. 

 Отриманий результат обумовлений такими факторами як формуюча, при термічному 

покращенні, дрібно дисперсна структура, низький вміст вуглецю, а також висока чистота за 

шкідливими домішками (S<0,005%). 

 Встановлено, що нові сталі мають холодостійкість на ~40оС нижчу, ніж стандартні 

сталі. Нові матеріали можуть застосовуватися у самих жорстких кліматичних умовах 

крайньої півночі та Далекого Сходу. 

  Висновки. 

1. Встановлено, що досліджений прокат із вогнестійких сталей має високий 

комплекс механічних і технологічних властивостей, наперед за все, прокат підвищеної 

міцності зі сталі 06МБФ. 

Прокат має високій опір крихким руйнуванням, високу ударну в’язкість при низьких 

температурах, до сталей у вітчизняній практиці вперше були висунуті вимоги щодо  ударної 

в’язкості при мінус 600С. 

2. Встановлено, що вогнестійкі сталі мають гарну зварювальність. 

Внаслідок низького вмісту вуглецю, легуючих і шкідливих домішок, сталь не має 

схильності щодо утворення холодних тріщин. Твердість навколо шовної зони НV≤ 250 од., 

при цьому, холодні тріщини не утворюються при HV≤ 350 од. 

Сталь не схильна щодо утворення шаруватих тріщин, завдяки високим z- 

властивостям: ψz ≥ 75%. 

Зварні з’єднання із нової сталі мають високий опір крихкому руйнуванню. 

3. Вважаємо доцільним продовжувати дослідження технологічних властивостей 

вогнестійких сталей марок 06БФ та 06МБФ на предмет їх використання для будівельних 

конструкцій. 
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Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЖЕЖНО-

РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

 
Реальність аномальних особистісних трансформацій серед представників окремих професійних 

груп, зокрема працівників пожежно-рятувальних підрозділів, робить актуальним проведення 

заходів виховної роботи, здатних на належному рівні виконувати профілактичну та корекційну 

функцію. Важливість профілактично-виховної роботи щодо запобігання професійній 

деформації особистості пов'язана як з умовами, під впливом яких перебувають рятувальники, 

так і з можливими наслідками їх особистісних деформацій.  

 

Ключові слова: особистість, професійна діяльність, професійна деформація особистості, 

психологічне забезпечення службової діяльності. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах діяльності Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій важливого значення набуває проблема збереження особистісної 

цілісності працівників [4]. Це обумовлюється, зокрема, стресогенним характером 

професійної діяльності, що викликає психоемоційну напруженість у працівників. Негативна 

дія професії на особистість може носити частковий або генералізований характер. При 

частковому регресі професійного розвитку зачіпається якийсь один його елемент. Повний 

регрес означає, що негативні процеси торкнулися структур психологічної системи 

діяльності, приводячи до їх руйнування, що може знизити ефективність виконання 

діяльності. Ознакою негативного впливу професії на особистість є поява різноманітних 

професійних деформацій або специфічних станів, наприклад, емоційного вигорання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суспільно-корисна праця здатна 

формувати в особистості суспільно-вагомі риси, сприяти її гармонізації, підвищувати рівень 

її соціальної адаптованості. Проте, як засвідчують окремі дослідження, існує можливість і 

негативного впливу професійної праці на особистість суб'єкта діяльності (Борисова О.М., 

Сочивко Д.В., Гілфорд Дж. та ін.). Під тиском одержаних фактів з'явилися спроби  розгляду  

явища  професійної  деформації  особистості (Безносов С.П., Грановська Р.М. та ін.).  

Під професійною деформацією розуміють набуття під впливом деяких особливостей 

професійної діяльності таких якостей, навичок і схильностей, які негативно впливають на 

рішення поставлених перед суб’єктом  фахових завдань і на психологічну структуру 

особистості. Вона звичайно виражається в байдужості, владолюбстві, підозрілості, 

скептицизмі, правовому нігілізмі, помилковій корпоративності (захист «честі мундира»), 

схематизмі мислення, кар'єризмі, індивідуалізмі і т. ін. [1]. 

Професійну деформацію, ступінь ураженості нею можна визначити, перш за все, в 

процесі спостереження за поведінкою тієї або іншої людини, на основі  аналізу скоюваних 

нею вчинків. Деформація розповсюджується на всі аспекти фізичної і психічної організації 

людини, які змінюються під впливом професії, наприклад, викривлення хребта і 

короткозорість у конторських службовців, улесливість швейцарів і т. ін. Професійна 

деформація може привести до утруднень в повсякденному житті і зниження ефективності 

праці. Явище професійної деформації має досить складну динаміку. Спочатку несприятливі 

умови праці викликають негативні зміни в професійній діяльності, у поведінці. Потім, у міру 

повторення важких ситуацій, ці негативні зміни можуть нагромаджуватися в особистості, що 

веде до її перебудови і надалі виявляється в повсякденній поведінці і спілкуванні. 

Встановлено також, що спочатку виникають тимчасові негативні психічні стани і установки, 

потім починають зникати позитивні якості. Пізніше на місці позитивних властивостей 

виникають негативні психічні якості, що змінюють особистісний профіль працівника. 
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Професійна деформація може зачіпати різні сторони психіки: мотиваційну, 

когнітивну, емоційну. Її результатом можуть бути специфічні установки і уявлення, поява 

певних рис особистості. У психологічному відношенні професійна деформація створює 

відчуття «непогрішності» своїх знань і оцінок, обмежуючи функцію аналізу і пошуку в 

розумових операціях [3]. 

Професійна деформація особистісних властивостей може виникнути унаслідок 

надмірного розвитку однієї риси, необхідної для успішного виконання професійних 

обов'язків, якщо вона розповсюдила свій вплив на «непрофесійну» сферу життя суб'єкта. 

Наприклад, слідчий в своїй роботі стикається з підступністю і лицемірством. На підставі 

цього у нього може виробитися підвищена критичність і зайва пильність. Подальше 

загострення цих рис може привести до розвитку надмірної підозрілості, коли слідчий в 

кожній людині бачить злочинця, причому ця риса виявляється не тільки в професійній 

діяльності, але розповсюджується і на сімейні і побутові відносини.  

Часто зустрічається посадова деформація, коли керівник не обмежує свої владні 

повноваження, у нього з'являється прагнення до придушення іншої людини, нетерпимість до 

іншої думки, зникає уміння бачити свої помилки, самокритичність, виникає упевненість, що 

лише власна думка є правильною. 

При адаптивній деформації відбувається пасивне пристосування особи до конкретних 

умов діяльності, в результаті у людини формується високий рівень конформізму, вона 

беззастережно переймає прийняті в організації моделі поведінки. 

При більш глибокому рівні деформації у працівника відбуваються значні негативні 

зміни особистісних якостей: формується владність, низька емоційність, жорсткість та ін. 

При крайньому ступені професійної деформації, яку називають вже професійною 

деградацією, особа змінює етичні ціннісні орієнтири, стає професійно неспроможною. 

Деформація одних особистісних властивостей може компенсуватися розвитком 

інших. Так, у працівників пожежно-рятувальних підрозділів під впливом професії 

формуються такі специфічні особистісні якості, як імперативний стиль спілкування, 

авторитарність, ригідність поведінки і пізнавальної сфери, звуження кола інтересів і 

спілкування. Вказана деформація особистісних характеристик супроводжується високим 

рівнем вираженості таких особистісних рис, як організованість, дисциплінованість, 

небайдужість та ін.  

Дослідження проблем особистісного розвитку вказують на неоднозначний вплив 

суспільно-корисної діяльності на формування особистості. У ряді досліджень констатується, 

що однобічний розвиток індивідуальності суб'єкта діяльності, який в умовах розподілу праці 

тренує тільки окремі зі своїх здібностей, призводить до формування особистості 

«професійного типу» (Борисова О.М., Гілфорд Дж. та ін.). При цьому професійні риси та 

інтереси починають проявлятися в усіх інших сферах її життєдіяльності, особистість набуває 

рис певної однобічності. В інших дослідженнях пропонуються описові нариси особистісних 

дисгармоній та аномалій у представників деяких професій; висловлюється думка, що 

професійна деформація особистості найбільш поширена серед представників тих професій, 

відмінною особливістю яких є робота з людьми; відзначається, що особистість професіонала 

може мати якості, які забезпечуватимуть індивідуальний «імунітет» до деформуючих 

впливів професії [1]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

стаття. Поняття «професійна деформація особистості» досі не отримало однозначного 

науково-обгрунтованого тлумачення. Залишаються невивченими як сутність та ключові 

ознаки цього явища, так і основні механізми його виникнення. Не розроблені підходи до 

визначення розбіжностей між процесами формування особистості професійного типу і 

професійної деформації особистості. У цих умовах аналіз явища професійної деформації 

особистості здебільшого зводиться до описових нарисів його зовнішніх ознак за 

результатами психологічних спостережень, а також до обговорення окремих розрізнених 

патогенних чинників, специфічно властивих тому чи іншому виду діяльності. 
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Постановка завдання. Враховуючи особливості професійної діяльності 

рятувальників, розкрити чинники та особливості прояву професійної деформації особистості 

даної категорії працівників, а також обґрунтувати рекомендації щодо проведення відповідної 

психопрофілактичної роботи. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Аналіз професійної діяльності працівників пожежно-рятувальних 

підрозділів дозволяє виділити три групи чинників, що ведуть до утворення професійної 

деформації: чинники, обумовлені специфікою діяльності пожежно-рятувальних підрозділів; 

чинники, пов’язані з особистісними властивостями працівників; чинники соціально-

психологічного характеру.  

До чинників, обумовлених специфікою діяльності пожежно-рятувальних підрозділів, 

слід віднести:  

- ризик для життя та здоров’я;  

- дефіцит часу для аналізу обставин і прийняття рішення; 

- висока ціна можливих помилок;  

- усвідомлена відповідальність за результати виконаної роботи;  

- великі фізичні навантаження; 

- конфліктні ситуації у процесі службової діяльності; 

- інтенсивний вплив несприятливих факторів навколишнього середовища [2]. 

Серед чинників, що відображають особистісні властивості рятувальників, слід 

назвати:  

- неадекватний можливостям працівника рівень домагань і завищені особистісні 

очікування;  

- недостатню професійну підготовленість;  

- специфічний зв'язок між деякими професійно значущими якостями особистості 

працівника (так, рішучість у поєднанні зі зниженим самоконтролем може розвинутися в 

надмірну самовпевненість і т.п.);  

- професійні установки;  

- особливості соціально-психологічної дезадаптації працівника, що приводить до 

проявів агресивності та ін.;  

- низький рівень етичного розвитку; 

- зміну мотивації діяльності, втрату інтересу до діяльності, розчарування в професії і 

т. ін. 

До чинників соціально-психологічного характеру звичайно відносять:  

- соціальний статус, пов'язаний з фактором влади по відношенню до безпосереднього 

оточення та з правом на беззаперечну морально-етичну оцінку дій підлеглих; 

- неадекватний і грубий стиль керівництва підлеглими;  

- конфліктні відносини у спілкуванні співробітників пожежно-рятувальних 

підрозділів;  

- несприятливий вплив найближчого соціального оточення поза службою (наприклад, 

сім'ї, кола друзів і т.п.);  

- низьку суспільну оцінку діяльності органів та підрозділів МНС України.  

Таким чином, професійна деформація працівників пожежно-рятувальних підрозділів 

розвивається під впливом чинників, що відносяться до зовнішнього середовища діяльності, а 

також чинників внутрішньосистемної взаємодії (відносини з керівником і товаришами по 

службі, сумісне виконання службових завдань і т. ін.). 

Розглянуті чинники професійної деформації працівників пожежно-рятувальних 

підрозділів можуть призводити до наступних небажаних особистісних трансформацій 

рятувальників. 

1. Генералізація імперативного стилю спілкування. Імперативне спілкування – це 

авторитарна, директивна форма дії на партнера. Особливість її полягає в тому, що кінцева 

мета спілкування – тиск на партнера – не завуальована. Засоби такого спілкування – накази, 
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вимоги, покарання. Існують види професійної діяльності, в яких імперативність правомірна, 

зокрема, службова діяльність працівників пожежно-рятувальних підрозділів. Проте в інших 

видах діяльності вона невиправдана. Перенесення імперативного стилю спілкування, 

наприклад, у сімейні стосунки неминуче буде вести до їх дезінтеграції (непорозуміння, 

сварки і т. ін.), і перетворюватись на додатковий фактор емоційного перевантаження 

працівника. 

2. Звикання до небезпеки, зниження здатності адекватної оцінки власних фізичних і 

психологічних можливостей, ресурсів, що підвищує імовірність втрат серед особового 

складу. У ситуації звичної небезпеки може спостерігатися заміна звичайних, вже 

апробованих прийомів діяльності ризикованими. Співробітник, звикнувши до даного 

стресора, занижує ступінь небезпеки, загрози, вважає її маловірогідною і покладається на 

«везіння», на випадковий сприятливий результат. Це також може приводити до 

невиправданих втрат серед особового складу підрозділів при ліквідації надзвичайних 

ситуацій. 

3. Зростання соціально-негативних ознак фізичної і вербальної агресії: дратівливість, 

підвищена директивність, ігнорування потреб, бажань, відчуттів і намірів навколишніх осіб, 

втрата доброзичливості по відношенню до них. 

4. Зниження потреб в інтелектуальному, духовному, освітньому і культурному 

зростанні. 

5. Звуження соціальних зв'язків, дефіцит позаслужбового спілкування, втрата 

позаслужбових інтересів. 

6. Переоцінка свого професійного досвіду, переконаність у власній непогрішності, і в 

результаті, небажання вчитися у інших, що різко гальмує зростання професійної 

майстерності. 

7. Незадоволеність змістом своєї праці. Слід зазначити, що подібне ставлення до 

власної, вже освоєної людиною професії, властиве представникам багатьох інших професій. 

Професійна деформація працівників пожежно-рятувальних підрозділів проявляється 

також у таких формах, як байдужість і черствість по відношенню до потерпілих; конфлікти з 

населенням; підвищення конфліктності усередині колективу та ін. 

Проведене на базі пожежно-рятувальних підрозділів УДСНС України в Хмельницькій 

області емпіричне дослідження дозволило констатувати формування у працівників цих 

підрозділів таких проявів професійної деформації особистості, як емоційно-моральна 

дезорієнтація і стан емоційного дефіциту. Дослідження проводилося за допомогою методики 

визначення рівня «емоційного вигорання» особистості (В.В.Бойко). 

Симптом емоційно-моральної дезорієнтації представляє собою порушення процесу 

прояву моральних почуттів стосовно постраждалих. Вираженість даного симптому означає, 

що працівники починають, до деякої міри несвідомо, ігнорувати професійну етику пожежного-

рятувальника. Багато хто з них не завжди вважає за потрібне проявляти належну й однакову 

увагу до осіб, з якими вони взаємодіють в умовах ліквідації наслідків пожежі, аварії або 

стихійного лиха. 

Стан емоційного дефіциту характеризується наявністю в особистості відчуття деякої 

емоційної порожнечі, що може проявлятися в нездатності до співчуття, емоційної підтримки і 

т. ін. Людей, яким властивий цей симптом, можна розглядати як емоційно черствих і 

холодних. Коли працівнику пожежно-рятувального підрозділу потрібно виявити певне 

співчуття і зацікавленість щодо особистості партнера по спілкуванню (наприклад, по 

відношенню до батьків дитини, яка знаходиться в зоні пожежі), вище перераховані якості є 

недоречними. 

Виходячи з результатів нашого дослідження, в якості основної засади профілактики 

професійної особистісної деформації можна запропонувати принцип створення умов, які б 

забезпечували і стимулювали розгортання системи контактів начальників та підлеглих у 

двох максимально незалежних один від одного вимірах: у вимірі особистісного контакту, 

суб'єкти якого є цінними один для одного як люди, як носії особливого внутрішнього світу та 
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неповторних індивідуальних якостей; та у вимірі функціональної (професійно-посадової) 

взаємодії, суб'єкти якої наділені певними правами і обов'язками, та у власній поведінці 

орієнтуються на інституційні норми службової діяльності. 

Нормативна база функціонування пожежно-рятувальних підрозділів, на нашу думку, 

повинна будуватися, виходячи з пріоритету особистісних цінностей у системі 

основоположних інституційних норм. Це є важливою організаційною передумовою 

ефективної виховної роботи взагалі та профілактично-виховної роботи щодо запобігання 

явищу професійної особистісної деформації зокрема. 

З метою максимальної відмови у виховній роботі від методів примусу, необхідно 

формувати у керівників пожежно-рятувальних підрозділів зацікавленість в узгодженні 

ціннісних орієнтацій підлеглих з їх функціональними обов'язками. Пріоритетним напрямком 

виховної роботи повинно бути формування позитивної мотивації особового складу до 

службової діяльності; поточні завдання службової діяльності повинні гармонійно 

вписуватися у систему особистісних смислів працівників пожежно-рятувальних підрозділів; 

професійні цінності повинні очевидним для всіх чином вписуватися у систему цінностей 

загальнолюдських. 

Посадові повноваження по відношенню до особового складу повинні обмежуватися, 

виходячи з принципу функціональної достатності. Влада не повинна бути надлишковою з 

точки зору поточних завдань діяльності та не повинна виходити за межі інституційного 

простору. Оптимальна організація системи застосування влади повинна розглядатися як 

передумова ефективної виховної роботи. 

Вагома роль у боротьбі з професійною деформацією належить самим працівникам 

пожежно-рятувальних підрозділів. Дотримуючись перерахованих нижче рекомендацій, 

працівник зможе більш успішно контролювати прояви професійної деформації [4]. 

1) Визначення короткострокових і довгострокових цілей. 

2) Використовування «тайм-аутів». Для забезпечення психічного і фізичного 

благополуччя дуже важливі «тайм-аути», тобто відпочинок від роботи й інших навантажень. 

Іноді необхідно «втекти» від життєвих проблем і розважитися, потрібно знайти заняття, яке 

було б захоплюючим і приємним. 

3) Оволодіння уміннями і навичками саморегуляції. Наприклад, визначення реальних 

цілей допомагає збалансувати професійну діяльність і особисте життя. 

4) Професійний розвиток і самовдосконалення. Одним із способів запобігання 

професійної деформації є обмін професійною інформацією з представниками інших служб. 

Взагалі, співпраця дає відчуття більш широкого простору, ніж той, який існує усередині 

окремого колективу. Для цього існують професійні, неформальні об'єднання, конференції, де 

зустрічаються люди з досвідом, що працюють в інших системах, де можна поговорити, у 

тому числі і на відверті теми. 

5) Уникнення непотрібної конкуренції. Занадто велике прагнення кар’єрних досягнень 

створює напругу і тривогу, робить людину надмірно агресивною, що сприяє, у свою чергу, 

професійній деформації. 

6) Емоційне спілкування. Коли працівник аналізує свої відчуття і ділиться ними з 

іншими, вірогідність емоційного  вигорання і професійної деформації значно знижується. 

Тому рекомендується, щоб працівники пожежно-рятувальних підрозділів у складних 

робочих ситуаціях обмінювалися думками з колегами і шукали у них професійної підтримки. 

Якщо працівник ділиться своїми негативними емоціями з колегами, ті можуть допомогти 

знайти для нього розумне рішення. 

7) Підтримка спортивної форми. Між тілом і розумом існує тісний взаємозв'язок, тому 

дуже важливо підтримувати спортивну форму за допомогою фізичних вправ і раціональної 

дієти. Неправильне харчування, зловживання спиртними напоями, тютюном, зменшення або 

надмірне підвищення маси тіла посилюють прояви синдрому емоційного вигорання, а 

значить опосередковано впливають і на розвиток професійної деформації. 
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Висновки. Професійну деформацію можна визначити як явище, що характеризується 

змінами властивостей особистості (стереотипів сприймання, ціннісних орієнтацій, характеру, 

способів спілкування та поведінки тощо), а також змінами рівня вираженості професійно 

важливих якостей фахівця, що відбуваються під впливом змісту, умов, тривалості виконання 

діяльності та його індивідуальних психологічних особливостей. Професійна деформація 

особистості негативно впливає на якість діяльності, що виконується. У профілактичній 

роботі з професійними особистісними деформаціями працівників пожежно-рятувальних 

підрозділів необхідно забезпечувати подальше зростання психолого-педагогічної 

компетентності та культури управління керівників підрозділів. Слід активно включати 

начальників у процес виховної роботи з особовим складом, забезпечуючи таким чином їх 

контакт з підлеглими не тільки як із суб'єктами діяльності, але й виховання, тобто 

особистостями. Вагома роль у боротьбі з професійною деформацією належить самим 

працівникам пожежно-рятувальних підрозділів. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані, на нашу думку, з вивченням 

глибинно-психологічних передумов професійної деформація особистості працівників 

пожежно-рятувальних підрозділів та їх врахуванням в організації відповідної 

психопрофілактичної роботи. 
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М.О. Пустовіт, Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

РОЗРОБКА ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ  

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО ТРЕНАЖЕРУ ПІДГОТОВКИ ПОЖЕЖНОГО 

 
Проведено аналіз та обґрунтовано вибір обладнання гасіння пожеж для використання в 

комп'ютеризованомутренажері; розроблено програмно-апаратне забезпечення спеціалізованих 

засобів керування тренажером. 

 

Ключові слова: програмно-апаратне забезпечення, тренажер, підготовка пожежного, 

спеціалізовані засоби керування, пожежний ствол. 

 

Актуальність проблеми. Вдосконалення підготовки персоналу оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту неможливе без впровадження в процес навчання 

комп'ютеризованих систем і тренажерів. 

Застосування таких систем дозволяє відбити усю сукупність цих процесів і явищ в 

усій її складності і взаємозв'язках, значно знизити витрати на натурне моделювання пожеж, 

скоротити терміни і підвищити рівень підготовки фахівців до ухвалення ефективних рішень 

в області пожежної безпеки. Необхідність їх впровадження в процес професійної підготовки 

фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту неодноразово відбивалася в 

роботах Брушлинського М.М., Денисова А.М., Кафідова В. В., Коломійця Ю.І., 

Місюкевича М.С., Семикова В. Л., Соболєва М.М. і інших. 

В процесі викладання багатьох професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності 

«Пожежна безпека» викладач повсякчас стикається з проблемою наочного відображення 

складних процесів і явищ, що відбуваються при пожежі. Це обумовлено як масштабами їх 

прояву, так і значними матеріальними витратами, а нерідко і соціальною небезпекою 

проведення натурного моделювання. При цьому одним з головних завдань є досягти 

глибокого, системного розуміння учнями усієї сукупності цих явищ у всій її складності і 

взаємозв'язках. 

Використання комп'ютерного моделювання дозволяє побудувати навчання на основі 

проблемно-ситуаційного підходу, дає можливість реалізувати діяльнісні методики навчання, 

активізує інтерес до процесу навчання, покращує його якість за рахунок підвищення рівня 

сприйняття курсантами (студентами) матеріалу, що вивчається, і додавання нового 

дидактичного засобу в освітній процес [1, 2]. 

Архітектура будь-якого комп'ютеризованого тренажерного комплексу визначається 

його призначенням, списком завдань і функціональними можливостями. Загальними 

функціями, підтримуваними усіма тренажерними комплексами, є функції імітації об'єктів 

реального світу і інтерактивної взаємодії з користувачем. 

Взаємодія користувача з об'єктами тренажерного комплексу може бути реалізована 

шляхом використання спеціалізованих засобів керування. В цьому випадку тренажер 

створюється у вигляді спеціалізованого апаратно-програмного комплексу, який дозволяє 

користувачеві не лише вивчити усі органи керування реальних пристроїв, але і довести до 

автоматизму моторні навики, необхідні для роботи з об'єктом. 

Таким чином розробка комп’ютеризованого тренажерного комплексу по гасінню 

пожеж передбачає використання спеціалізованих засобів керування у вигляді реального 

штатного обладнання гасіння пожеж пожежно-рятувальних підрозділів. Вищевикладене 

зумовило актуальність досліджень, спрямованих на розробку програмно-апаратного 

забезпечення спеціалізованих засобів керування комп’ютеризованого тренажеру підготовки 

пожежного. 
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Новизна отриманих результатів полягає в наступному: вперше було розроблено 

структуру та вимоги до комп’ютеризованого тренажеру підготовки пожежного, що 

використовує спеціалізовані засоби керування; проведено аналіз можливості використання 

штатного обладнання гасіння пожеж пожежно-рятувальних підрозділів в тренажері; 

розроблено програмно-апаратне забезпечення функціонування спеціалізованих засобів 

керування. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемам створення тренажерів для потреб пожежно-

рятувальних підрозділів присвячені наукові доробки Денисова А.Н., Петрова К.К., 

David L. Tate, St. Julien, Chris D. Shaw, J. Lee, M. Cha [2-6]. Проте всі розглянуті тренажерні 

та імітаційні системи не враховують в якості пристроїв введення даних реального 

обладнання гасіння пожеж, що й робить тему дослідження актуальною. 

Формулювання цілей статті (завдання): 

- опрацювати наукову літературу по темі дослідження; 

- проаналізувати та обрати обладнання гасіння пожеж для використання в тренажері; 

- розробити програмно-апаратне забезпечення спеціалізованих засобів керування 

тренажером. 

Виклад основного матеріалу. 

В нашій роботі було вирішено для моделювання гасіння пожеж всередині будівель 

використовувати ручні перекривні пожежі стволи, що формують на гасіння пожежі 

розпилені струмені води. 

Основними технічними засобами, що знаходяться на оснащенні пожежно-рятувальних 

підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту є наступні стволи: РСП-50, 

РСК-50, Protek 366 (СПРК-366 АБ). 

Вони призначені для формування та спрямування при гасінні пожеж суцільного або 

розпиленого, з постійним (змінним) кутом факела, струменя води або розчину змочувача, 

перекриття потоку води або розчину, а також і для утворення захисної водяної завіси, що 

оберігає ствольщика від теплової радіації. Основними показниками, що можуть впливати  на 

гасіння пожежі в тренажері є витрата води зі ствола, кут розпилювання та дальність 

струменя. Такі характеристики як габаритні розміри та вага не мають впливу на гасіння 

пожежі, лише на зручність для користувача. 

Для забезпечення більш ефективного навчання пожежних діям щодо гасіння пожежі 

було вирішено відмовитись від керування водяними струменями за допомогою клавіатури та 

комп’ютерної миші (на зразок інших тренажерів) на користь вищенаведеного обладнання. 

Проте, без спеціалізованих контролерів, використання даного обладнання є майже 

неможливим. Завдяки комбінації акселерометра та гіроскопа з'являється можливість 

відстежити і зафіксувати переміщення ствола у тривимірному просторі. Це дозволяє 

створювати більш досконалі інтерфейси користувача, високоточні системи позиціонування 

пожежного ствола. Для цього до пожежного стволу прикріплюється розроблюваний 

контролер з вищенаведеними датчиками (див. рис. 4.7.). 

 

Рисунок 1 ‒ Схема пожежного ствола з контролером (1 – пожежний ствол; 2 – контролер з 

напівгайкою). 
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Основним призначенням контролера відстані в комп’ютеризованому тренажері є 

встановлення місця розташування та відстані до користувача (пожежного-рятувальника) від 

площини мультимедійного екрану, де в режимі реального часу відображаються результати 

моделювання процесів розвитку та припинення горіння. Встановлення місця розташування 

та відстані до користувача необхідно для правильної роботи моделі гасіння пожежі водою, 

так як модель враховує дальність подачі струменя, і як наслідок змінюється ефективність 

гасіння пожежі. 

Програмно-апаратне забезпечення мікроконтролера пожежного ствола для 

управління тренажером. 

3D MEMS акселерометр - датчик, що дозволяє вимірювати прискорення в трьох 

ортогональних напрямках. 3D MEMS технологія виконання акселерометрів забезпечує 

точність рівнів краще однієї кутової хвилини і відповідає найвищим вимогам до якості 

вимірювання. 

Завдяки відмінним характеристикам по стабільності та вібраційній надійності 

акселерометри можуть успішно застосовуватися в наступних сферах: 

• електронний контроль стабільності руху контрольованого пристрою, 

• електронний захист від перевертання, 

• контроль кутів нахилу, 

• вбудовані інерціальні системи, 

• застосування в промисловості для різних пристроїв.  

Для реалізації в комп’ютеризованому тренажері написано алгоритм реалізації (рис.2) 

та програмний код вимірювання прискорення в трьох ортогональних напрямках на мові 

програмування С++. 

Початок роботи

Ініціалізація портів 
InitPorts()

Кінець

Ініціалізація вимірювання кутів
InitAngels()

Ініціалізація датчика
adc.Init()

Ініціалізація дисплею датчика
LCD.InitDisplay()

adc.GetAxisMeasure (Y)

AngelDegree_YAngelDegree_X AngelDegree_Z

adc.GetAxisMeasure (X) adc.GetAxisMeasure (Z)

Повернення значень кутІв до тренажеру 
SendAngelsTilt (AngelDegree_X, 
AngelDegree_Y, AngelDegree_Z)

 
 

Рисунок 2 ‒ Алгоритм роботи акселерометра. 

 

Здатність гіроскопів вимірювати кутові швидкості навколо однієї або декількох осей 

являє собою природне доповнення до MEMS акселерометра.Принцип роботи гіроскопів 

заснований на ефекті прискорення Коріоліса. Пристрої вимірюють кутову швидкість 

об'єктів, що обертаються. 

3D MEMS гіроскопи можна з успіхом застосовувати для вимірювання швидкостей 

обертання об'єкта по трьох осях в транспортних і персональних навігаторах для визначення 
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та збереження параметрів руху і визначення місця розташування; в промисловій апаратурі, 

робототехніці та інших сферах. 

Таким чином, MEMS гіроскопи оптимально підходять для використання в ситуації, 

коли є обмеження по габаритах, вазі і вартості виробу. 

Для реалізації в комп’ютеризованому тренажері складено алгоритм роботи (рис.3) та 

написано програмний код вимірювання швидкостей обертання об'єкта по трьох осях на мові 

програмування С++. 
Початок роботи

Ініціалізація портів 
InitPorts()

Кінець

Vector3 rotationReading = 
gyroscopeReading.RotationRate

Ініціалізація датчика
g = new Gyroscope()

yLine.Y2 = yLine.Y1 + 
rotationReading.Y * 200

yTextBlock.TextxTextBlock.Text zTextBlock.Text

xLine.X2 = xLine.X1 + 
rotationReading.X * 200

zLine.Z2 = zLine.Z1 ±  
rotationReading.Z * 100

Повернення значень швидкостей 
обертання до тренажеру 

RotationRate (RotationRate_X, 
RotationRate_Y, RotationRate_Z)

Перевірка 
підтримки гіроскопу контролером

Gyroscope.IsSupported

Так

Ні

старт датчика
g.Start()

Виведення повідомлення
statusTextBlock.Text = "gyroscope not 

supported"

 
 

Рисунок 3 ‒ Алгоритм роботи гіроскопа. 

 

Програмно-апаратне забезпечення вимірювання відстані до користувача для 

комп’ютеризованого тренажеру. 

Сферою використання даного датчиків відстані є визначення точного положення 

пожежного ствола та відслідковування його переміщення у просторі з метою коректної 

роботи моделі гасіння пожежі водою. Математична модель гасіння пожежі враховує кут 

положення пожежного ствола відносно землі та падіння розпиленого водяного струменя до 

осередку пожежі, і як наслідок змінюється ефективність гасіння пожежі. Також визначальну роль 

має відстань до осередку пожежі від ствола, яку дозволяє виміряти саме цей тип датчиків. 

Ультразвуковий датчик відстані визначає відстань до об'єкта, вимірюючи час відбиття 

звукової хвилі від нього. Частота звукової хвилі знаходиться в межах частоти ультразвуку, 

що забезпечує концентрований напрямок звукової хвилі, так як звук з високою частотою 

розсіюється в навколишньому середовищі менше. Відстань розраховується виходячи з часу 

до отримання еха і швидкості звуку в повітрі. Загальний принцип роботи вказано на рисунку 4. 

Даний контролер встановлюється безпосередньо перед мультимедійним екраном або 

монітором та з’єднується з комп’ютером через порт USB або за допомогою стандарту 

бездротової передачі даних 802.11b (Wi-Fi). 

Для використання ультразвукового датчика Devantech з мікро AVR, потрібно виводи 

тригера і еха з'єднати з якими-небудь виводами AVR. Для вимірювання часу бажано 

використовувати 16 - бітний таймер , наприклад , timer3. 
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Рисунок 4 ‒ Загальний принцип роботи ультразвукового датчика відстані. 

 

Далі приведена функція, яка виконує всю процедуру вимірювання - генерує сигнал 

тригера, запускає таймер, вимірює довжину сигналу еха і переводить його у відстань в 

сантиметрах. Функція блокується, тобто процесор зайнятий нею доти, поки не отримано 

результат вимірювання, або вимірювання затягується довше дозволеного. Чим швидше ехо 

прибуває, тим швидше отримуємо результат вимірювання. Якщо ехо не прибуває, то функція 

чекає цього ~ 36 ms і повертає 0. Важливо між вимірюваннями залишити паузу в декілька 

десятків мілісекунд, щоб звукова хвиля від попереднього вимірювання встигла затихнути і 

не створила перешкод новому вимірюванню. 

Для реалізації в комп’ютеризованому тренажері розроблено алгоритм (див. рисунок 5) 

та написано програмний код вимірювання відстані ультразвуковим датчиком на мові 

програмування С++. 

 

Початок роботи

ultrasonic_measure(pin trigger, 
pin echo)

установка виводів 

pin_setup_output(trigger); 

pin_setup_input_with_pullup(echo)

Обнуленння таймера 

timer3_overflow_flag_clear(); 

timer3_set_value(0)

while (timer3_get_value() < 18)

Очікування початку сигналу еха 

while (!pin_get_value(echo))

Обнуленння таймера

timer3_set_value(0)

Очікування кінця сигналу еха 

while (pin_get_value(echo))

Переведення виміряного часу у відстань

ULTRASONIC_SPEED_OF_SOUND / (F_CPU / 4)

Повернення значення відстані до тренажеру 
Distance (distance_X)

Кінець
 

 

Рисунок 5 ‒ Алгоритм роботи датчика відстані. 
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Висновки. У даній роботібуло проаналізовано розробки вчених та визначено вимоги 

до комп’ютеризованого тренажеру підготовки пожежного, що використовує спеціалізовані 

засоби керування.  

Розробка програмно-апаратного забезпечення спеціалізованих засобів керування дала 

можливість вперше використати реально існуючі пожежні стволи в комп’ютеризованому 

тренажері для підготовки пожежного. Це дозволяє покращити та довести до автоматизму 

моторні навики користувача при роботі зі стволом при гасінні пожеж. 
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УДК 618.841.332 

 

С.В. Жартовський, к.т.н., с.н.с, Р.В. Уханський, М.І. Копильний, УкрНДІЦЗ 

 

ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ  

ДЛЯ ГАСІННЯ ТВЕРДИХ І РІДКИХ РЕЧОВИН 

 
Досліджено особливості процесів припинення горіння горючих рідин і твердих горючих 

матеріалів під час їх гасіння водною вогнегасною речовиною на основі 

полігексаметиленгуанідингідрофосфат карбаміду. 

 

Ключові слова: водна вогнегасна речовина, полігексаметиленгуанідин-гідрофосфат 

карбаміду. 

 

Постановка проблеми. Аналіз досягнень науки і практики щодо розробляння та 

застосування водних вогнегасних речовин свідчить, що на сьогодні бракує водних 

вогнегасних речовин, які мають комплексну дію на процес припинення горіння. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Для розроблення нової комплексної вогнегасної 

речовини можна, як основу, використати водної вогнебіозахисної речовини ФСГ-2 [2]. В 

результаті досліджень було з’ясовано, що кількісні показники вогнегасної здатності залежать 

від молекулярної маси полімеру полігексаметиленгуанідингідрофосфату. 

Постановка задачі та її розв’язання. Мета. роботи полягає у застосуванні 

комплексної хімічної сполуки на основі природних полімерів гуанідинового ряду з 

отриманням якісних показників фізико-хімічних характеристик водних вогнегасних речовин 

(ВВР), що здатні забезпечити високу вогнегасну здатність. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

стаття. 

Для проведення кількісних та якісних показників вогнегасної здатності досліджуваної 

вогнегасної речовини необхідно розроблення методик проведення досліджень, а також 

проведення натурних вогневих випробувань з гасіння модельних вогнищ пожежі класу А. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. 

Аналіз статистичних даних свідчить про те,  що з 71,4 тис. пожеж в Україні в 2012 

році більше 80% припадає на житловий сектор. Основною причиною виникнення пожеж в 

житловому секторі у 2012 році є необережне поводження з вогнем (63,6 %). Відзначено, що 

первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники) у 2012 році використовувались у 898 

випадках або 2,5 % від загальної кількості пожеж. Виявлено, що пожежно-рятувальні 

підрозділи ДСНС України під час гасіння пожеж в основному використовували воду (96 %). 

Водні вогнегасні речовини (ВВР) були використані лише в 0,2 %. 

Об’єкт дослідження – водні вогнегасні розчини та гелі для гасіння пожеж класів А, 

В. Предмет дослідження – вплив фізико-хімічних і реологічних властивостей водної 

вогнегасної речовини на основі полігексаметиленгуанідингідрофосфат карбаміду (ПГМГФК) 

на процеси припинення горіння твердих і рідких речовин пожеж класів А та В. 

В роботі для проведення досліджень використали ВВР ФСГ-2Д (молекулярна маса 

ПГМГФК – від 3000 до 5000 а.о.м.) та ФСГ-2Ф (молекулярна маса ПГМГФК – понад 10000 

а.о.м.). 

Експериментальні дослідження з виявлення впливу хімічного складу водних 

вогнегасних речовин на їх вогнегасну ефективність під час гасіння модельних вогнищ класу 

А проводилися на стенді наведеному на рисунку 1. 



«Пожежна безпека: теорія і практика» №14’2013 

 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Стенд для експериментальних досліджень з визначення відносної вогнегасної 

ефективності водних вогнегасних речовин для гасіння пожеж класу А: 1 – металеве деко для 

горючої рідини; 2 – металевий штатив; 3 – модельне вогнище пожежі класу А; 4 – 

розпилювачі водної вогнегасної речовини (2 шт.); 5,8 – манометри, 6, 11– запірні крани; 7 – 

запобіжний клапан; 9 – горловина для заряджання посудин вогнегасною речовиною; 10 – 

з’єднувальні трубопроводи; 12 – компресор; 13 – ваги; 14 – посудина для вогнегасної 

речовини. 

 

Сутність метода полягає у визначенні вогнегасної ефективності досліджуваних 

водних вогнегасних речовин за рахунок визначення їх маси, яку необхідно подати, за 

однакових умов, на гасіння вогнища пожежі класу А тонкорозпиленими струменями. 

Відносну вогнегасну ефективність (Z) досліджуваних водних вогнегасних речовин визначали 

порівняно із вогнегасною ефективністю води. 

Масу водної вогнегасної речовини, яку було використано під час гасіння модельного 

вогнища класу А визначали за формулою: 

 

Δm= m1 - m2,      (1) 

 

де m1 – маса посудини із зарядом водної вогнегасної речовини до початку 

експериментальних досліджень [кг]; m2 – маса посудини із залишком заряду водної 

вогнегасної речовини після експериментальних досліджень [кг]. 

Відносну вогнегасну ефективність Z водних вогнегасних речовин визначали за формулою:  

 

Z=ΔmВВР/Δmв      (2) 

 

де ΔmВВР – маса водної вогнегасної речовини, яку було використано під час гасіння 

модельного вогнища класу А (кг); Δmв – маса води, яку було використано під час гасіння 

модельного вогнища класу А (кг). 

Результати проведених експериментальних досліджень з визначення відносної 

вогнегасної здатності ВВР ФСГ-2Ф наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Результати проведених експериментальних досліджень з визначення відносної 

вогнегасної здатності ВВР ФСГ-2Ф (клас пожежі - А, час вільного горіння 300с, площа 

горіння - 0,2268 м2. 

Вогнегасна 

речовина 

Вміст добавки до 

води, % мас 

Середня маса вогнегасної 

речовини, витраченої на 

гасіння (Δm), кг 

Відносна вогнегасна 

здатність вогнегасної 

речовини, Z  

Вода - 5± 1,00 

ВВР ФСГ-2Ф 31,5 1,1± 4,55 
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За результатами експериментальних досліджень встановлено, що вогнегасна 

ефективність ВВР ФСГ-2Ф в 4,55 рази вища порівняно з водою за однакових умов їх 

подавання на гасіння вогнищ пожежі класу А. 

Окрім лабораторних досліджень були проведені полігонні випробування вогнегасної 

здатності ВВР ФСГ-2Ф за удосконаленою методикою визначення показників вогнегасної 

здатності водних вогнегасних речовин під час гасіння модельних вогнищ пожежі класу А за 

ГОСТ 27331. 

Сутність методу полягає у визначенні маси водної вогнегасної речовини, яку 

витрачено на одиницю відкритої поверхні горіння модельного вогнища пожежі класу А 

максимального типорозміру у разі його успішного гасіння. 

Показник вогнегасної здатності (QA) водної вогнегасної речовини у разі успішного 

гасіння модельних вогнищ пожежі класу А визначається як відношення маси витраченої 

вогнегасної речовини до площі поверхні горіння модельного вогнища пожежі: 

 

S

М
QА


       (3), 

 

де: ΔМ – різниця між масою вогнегасника із зарядом ВВР та масою вогнегасника 

після гасіння модельного вогнища пожежі класу А, кг; 

S - площа поверхні горіння модельного вогнища пожежі класу А, м2. 

Дослідження вогнегасної здатності водної вогнегасної речовини комплексної дії ФСГ-

2Ф при гасінні пожеж класу А проведено на модельних вогнищах пожежі класу А, які 

виготовлені відповідно до ДСТУ 3675. 

Результати досліджень з визначення показника вогнегасної здатності водної 

вогнегасної речовини комплексної дії ФСГ-2Ф наведено в таблиці 2 та протоколі досліджень. 

 

Таблиця 2 – Результати досліджень вогнегасної здатності ВВР ФСГ-2Ф щодо гасіння 

модельних вогнищ пожежі класу А переносними сертифікованими вогнегасниками ВВ-9(з) 

виробництва ПрАТ «Факел» (м. Макіївка, Донецька обл.) 
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0,1% 
піноутворювача 
пірокул AR (1%), 
вода - решта 

3А 13,9 13,8 5,1 8,7 
не 

погашено 
- 

модельне вогнище 
погашено додатковим 
об’ємом води 

0,1% 
піноутворювача 
пірокул AR (1%), 
32% вогнегасної 
речовини 
ПГМГФК, вода – 
решта (ФСГ-2Ф) 

3А 13,9 13,8 5,8 8,0 погашено 0,57 

після припинення горіння 
спалахів не спостерігалось, 
на поверхні звуглених 
брусків візуально 
спостерігалась наявність 
плівки. після спроби 
повторно підпалити 
вогнище, його займання не 
відбулось 
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Після вдалого гасіння модельного вогнища пожежі 3А ВВР ФСГ-2Ф було проведене 

морфологічне порівняння результатів гасіння модельних вогнищ водою та ВВР ФСГ-2Ф 

шляхом візуального огляду (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   а)       б) 

Рисунок 2 – Дерев’яні бруски модельного вогнища пожежі класу А після їх гасіння: а) 

водою; б) ВВР ФСГ-2Ф. 

 

За результатами візуального огляду модельних вогнищ пожежі класу А було зроблено 

припущення, що ВВР ФСГ-2Ф має комплексну вогнегасну дію, зокрема утворює на поверхні 

модельного вогнища шар плівки або гелю, який має ізолюючий ефект. З метою перевірки 

даного припущення був проведений дослід метою якого була спроба повторно підпалити 

модельне вогнище пожежі класу А після його успішного гасіння з використанням ВВР ФСГ-

2Ф. Для підпалювання використовували таку ж кількість бензину А-76. Займання не 

відбулось. 

В результаті цього експерименту було встановлено, що застосування водних 

вогнегасних речовин з вмістом ФСГ-2Ф у разі гасіння пожеж класів А призводить не тільки 

до ліквідування горіння, але й до унеможливлення повторного підпалювання модельного 

вогнища, що може бути пояснено модифікуванням шару коксу антипіренами. 

В подальшому зазначене явище досліджували методами термогравіметрії. Для 

досліджень взяли зразок вугілля з модельного вогнища 2А, яке було погашене зарядом 0,1 % 

водного розчину піноутворювач Пірокул AR, та зразок вугілля з модельного вогнища 3А, яке 

було погашене зарядом ВВБЗР ФСГ-2Ф. Дані досліджень представлені на рисунку 3. 

 

  
   а)       б) 

Рисунок 3 – Результати термогравіметричного дослідження звичайного (а) та 

модифікованого (б) зразків звугленого шару деревини (сосни). 
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Як видно з рисунку 3, термограми вугілля, модифікованого під дією застосованої ВВР 

ФСГ-2Ф, свідчать про наявність вираженого ендотермічного ефекту в діапазоні температур 

від 100 0С до 600 0С. На термограмах зразку, що взято з звугленого шару деревини, яку 

тушили водою з піноутворювачем, такого ефекту не спостерігається. Таким чином, можна 

стверджувати, що завдяки зазначеному ендотермічному ефекту на поверхні звугленої 

деревини (при застосуванні для гасіння ВВР ФСГ-2Ф) не залишається осередків тління 

(жару), що можуть ставати джерелами повторного займання деревини. Це додатково 

підтверджується тим, що в результаті термічних досліджень 100 мг вугілля (при його 

нагріванні від 20 °С до 1000 °С) залишкова маса зразку звичайного вугілля становила 5,5 мг, 

а модифікованого вугілля - 22,9 мг. 

Необхідно відзначити важливість ефекту відсутності повторного займання 

модельного вогнища класу А після його гасіння зарядом ФСГ-2Ф. Практика пожежогасіння 

вказує на те, що дуже важливо на початковій стадії розвитку пожежі застосувати ефективну 

вогнегасну речовину, яка виключає можливість повторного займання. Адже відомо, що після 

гасіння таких пожеж водними вогнегасниками часто-густо відбувається повторне займання 

пожежної навантаги. 

Дослідження вогнегасної здатності зазначених речовин під час гасіння вогнищ класу 

В проводили за методикою визначення показника відносної вогнегасної ефективності тонко 

розпилених водних речовин для гасіння вогнищ класу В, яка розроблена в УкрНДІЦЗ. 

Сутність методу полягає у визначенні критичної інтенсивності подавання 

тонкорозпилених струменів ВВР у разі гасіння вогнища пожежі класу В все більшого 

діаметру за однакової витрати вогнегасної речовини. 

Для визначення критичної інтенсивності подавання зразків водних вогнегасних 

речовин для гасіння вогнищ класу В її тонко розпиленими струменями використовують 

установку (рис. 4), до комплекту якої входять: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Схема установки визначення критичної маси подавання зразків водних 

вогнегасних речовин: 1 – компресор; 2 – редуктор тиску; 3 – манометр; 4 – шланг подавання 

робочого газу; 5 – випробувальний пристрій; 6 – вихідна горловина; 7 – клапан випуску; 8 – 

вентиль; 9 – перехідник; 10 – розпилювач; 11 – захисний екран; 12 – піддон; 13 – деко; 14 – 

штатив; 15 – шланг для подавання ВВР. 

 

Попередні випробування проводять на дистильованій воді. При цьому підбирають 

умови подавання: мінімальний робочий тиск і висоту подавання розпиленої води, коли 

досягається гасіння дека визначеного діаметру. 

Подальші випробування досліджуваних водних вогнегасних речовин проводять за 

цими параметрами, дотримуючись однакових умов гасіння. 

Витрату вогнегасної речовини (води, ВВР) за одиницю часу R (см3/с), визначають за 

формулою: 
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R=


01
mm 

;        (4) 

 

де m0 – маса посудини для збирання розпиленої вогнегасної речовини, г; 

m1 – маса посудини для збирання розпиленої вогнегасної речовини зі зібраною 

речовиною, г; 

τ – час збирання вогнегасної речовини, с; 

ρ – густина досліджуваної вогнегасної речовини, г/см3
. 

Розраховують критичну інтенсивність подавання ВВР, при якій досягається гасіння: 

 

Ікр = 
S

R
, см3с-1м-2,      (5) 

 

де S – площа дека. 

Показник відносної вогнегасної ефективності вогнегасної речовини визначають за формулою: 

 

K=
крВВР

ОкрН



 2 ,        (6) 

 

де IкрH2О - критична інтенсивність подавання води, см3с-1м-2; 

IкрВВР – критична інтенсивність подавання водної вогнегасної речовини, см3с-1м-2. 

За такою методикою досліджували ВВР ФСГ-2Д (молекуларна маса 

ПГМГФК 3000 – 5000 а.о.м.), ФСГ-2Ф (молекуларна маса ПГМГФК >10000 а.о.м.). 

Результати досліджень представлені на рисунку 5. 

Залежності, представлені на рисунку 5, вказують на те, що для гасіння вогнищ класу В 

потрібна значно менша критична інтенсивність подавання ВВР ФСГ-2Ф порівняно з ФСГ-2Д 

(на хід кривих впливає молекулярна маса ПГМГФК). Про це ж свідчать і розрахований 

показник відносної вогнегасної ефективності, який для ВВР ФСГ-2Ф становить 2,55, а для 

ВВР ФСГ-2Д – 1,52. Отже для цілей пожежогасіння краще застосовувати модифікацію ВВР 

ФСГ-2Ф, ніж модифікацію ФСГ-2Д. 

Дослідження з визначення показника корозійної активності ФСГ-2Ф проводили за 

методикою визначення показника корозійної активності водних та водопінних вогнегасних речовин, 

а також водних розчинів, в тому числі і вогнезахисних речовин, яка розроблена в УкрНДІЦЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Залежність критичної інтенсивності подавання ВВР ФСГ-2Ф (ФСГ-2Д) на 

гасіння вогнища класу В від концентрації ПГМГФК у складі ВВР. 
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Сутність методу полягає у визначенні середньої швидкості втрати маси з одиниці 

площі металевих пластин під час їх експонування у досліджуваному водному розчині. 

Середню питому швидкість втрати  маси  пластини   (Vп, кг/(м2•с)) розраховують за 

формулою: 

 

tS

P
VП

*
 ,       (7) 

 

де Р - втрата маси пластини, кг; 

S - площа поверхні контакту пластини з розчином вогнегасної речовини, м2; 

t- тривалість експозиції пластини в розчині вогнегасної речовини, с; 

t= 2592000 с (30 діб) 

Результати досліджень з визначення показника корозійної активності водної 

вогнегасної речовини комплексної дій ФСГ-2Ф наведено в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Результати досліджень з визначення показника корозійної активності водної 

вогнегасної речовини комплексної дій ФСГ-2Ф 

Маса 

пластини до 

випробувань 

m1, г 

Маса 

пластини 

після 

випробувань 

m2, г 

Втрата маси 

пластини 

P = (m1 - m2), 

кг 

Ширина 

пластини,  

мм 

Довжина 

пластини,  

мм 

Площа  

пластини s, м2 

Корозійна дія 

(швидкість 

корозії), Vп, 

кг/(м2с) 

33,666 33,649 0,000017 30,0 38,7 0,001161 5,63910-9 

33,6004 33,582 0,0000184 32,4 39,1 0,00126684 5,61110-9 

Середнє значення                       5,62510-9 

 

За даними нормативної документації показник корозійної активності ВВР не повинен 

перевищувати 1·10-8  кг/(м2с). 

Враховуючи проведені аналітичні і експериментальні дослідження фізико-хімічних 

властивостей води і ВВР ФСГ-2Ф була запропонована феноменологічна модель механізму 

вогнегасної дії ВВР ФСГ-2Ф під час гасіння вогнищ пожеж класу А. Ця речовина має 

специфічні реологічні властивості, які дозволяють із звичайних протипожежних пристроїв 

(вогнегасників, розпилювачів) утворювати розпилений струмінь з меншими краплинами 

розпилу (порівняно із водою за тих же самих умов). Коли краплі попадають у факел полум’я, 

відбувається тепло-масовий обмін між ВВР і полум’ям, при цьому випаровується вода і 

відбувається охолодження визначеного краплею об’єму полум’я. Одночасно з цим 

відбувається флегматизація цього об’єму водною парою. В подальшому, найменші краплини 

ВВР, які достатньо позбулися води, перетворюються спочатку у гідрогель, а в подальшому у 

розплав. Пізніше, за рахунок тепло-масообміну з полум’ям утворюються тверді частинки 

комплексної хімічної сполуки, які в свою чергу розкладаються на атоми, іони та вступають у 

взаємодію з активними радикалами полум’я, інгібуючи ланцюгові реакції окислення 

горючих газів. Більш великі краплини, які перетворились у гідрогель, але не встигли 

висохнути до твердих частинок, досягають поверхні розжареної деревини, спочатку 

утворюючи плівку з гідрогелю, яка в подальшому перетворюючись у розплав комплексної 

хімічної сполуки.  

Зазначені плівки гідрогелю і розплаву приймають участь у ряді фізичних і фізико-

хімічних процесах. По-перше, завдяки ендотермічним ефектам комплексної хімічної сполуки 

відбувається охолодження поверхні. Сама плівка при плавленні виділяє інертні гази (N2, CO2 

та інші), які, по-перше, флегматизують зону окислювальної реакції, а, по-друге, створюють 

бар’єр для доступу кисню в зону хімічної реакції, та виходу газових продуктів хімічної 

деструкції макромолекул целюлози. При цьому треба відзначити високу адгезійну здатність 

гідрогелю ВВР ФСГ-2Ф і його спроможність утримуватися на поверхні нагрітої деревини. 
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При поступовому перетворенні деревини у вугілля відбувається його модифікація 

продуктами термічного розкладу ПГМГФК. На поверхні модифікованого коксу не 

утворюється жар, який міг би стати джерелом запалювання газових продуктів термічного 

розкладу із глибинних шарів деревини. Отже, сформований шар модифікованого коксу 

перешкоджає процесу повторного займання деревини. 

Феноменологічна модель механізму вогнегасної дії ВВР ФСГ-2Ф під час гасіння 

вогнищ пожеж класу В можна вважати такою ж як і при гасінні полум’я вогнищ пожеж класу 

А. 
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ABSTRACTS / АННОТАЦИИ 
 

UDC 351.651: 620.26: 004.422 

A. Bychenko, Cand. Of Sc. (Eng), V. Nuyanzin, A. Berezovskiy, M. Pustovit 

PROBLEM IDENTIFICATION OF HAZARDOUS SUBSTANCES  

IN EMERGENCIES 

Analysis of Ukrainian and world labeling methods (identification) of hazardous substances. 

Defined stages of electronic Default system that will speed up the elimination of possible 

emergency situations associated with trafficking of hazardous substances to prevent material losses 

and casualties. 

 

УДК 351.651: 620.26: 004.422 

А.А. Быченко, к.т.н., В.М. Нуянзин, А.И. Березовский, М.А. Пустовит 

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ  

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Проанализированы украинские и мировые способы маркировки (идентификации) 

опасных веществ. Определены этапы разработки электронно-справочной системы, которая 

позволит ускорить ликвидацию возможной чрезвычайной ситуации, связанной с оборотом 

опасных веществ, предотвратить материальные потери и человеческие жертвы. 

________________________________________________________________________________ 

 
UDC 614.84 

N.Biloshitskiy, R. Klimas, E. Yakimenko,  D. Matviychuk 

ANALYSIS OF STATISTICAL DATA ABOUT FIRES  

AND THEIR  CONSEQUENCES IN HOUSING SECTOR OF UKRAINE 

The analysis of statistical data is conducted about fires in Ukraine for 2006-2012 with an 

accent on a housing sector. Problem questions are certain and offered decision for the improvement 

of prophylactic work in a housing sector and fire-prevention agitation among a population. 

 
УДК 614.84 

Н.В. Белошицкий, к. х. н., с. н. с., доц., Р.В. Климась, Е.Ф. Якименко, Д.Я. Матвийчук  

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ПОЖАРАХ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ  

В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ 

Проведен анализ статистических данных о пожарах в Украине за 2006-2012 годы с 

акцентом на жилищный сектор. Определены проблемные вопросы и предложены решения 

для улучшения профилактической работы в жилищном секторе и противопожарной агитации 

среди населения. 

________________________________________________________________________________ 

 

UDC 614.841 

S.V. Zhartovsky, Ph.D., senior researcher, A.V. Netreba, Cand. Of Sc., V.V. Nyznyk, Cand. Of Sc., 

O.V. Dobrostan 

A MATHEMATICAL MODEL OF SALT OUT PROCESS OF FLAME RETARDANTS 

FROM WOOD IN CASE OF THE USE OF INTEGRATED WATER FIRE AND BIO 

RETARDANT SUBSTANCES 

A mathematical model of salt out process of flame retardants from wood in case of the use 

of integrated water fire and bio retardant substances of new generation, which require the 

application of polymer antiseptic on wood surface, that forms hydrogel in contact with water, is 

offered. The salt out process is reviewed as diffusion flow of molecules of flame retardants through 

the hydrogel antiseptic. 

Key words: flame retardants, salt out process, fire and bio protection, diffusion. 
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УДК 614.841 

С.В.Жартовський, к.т.н., А.В.Нетреба, к.ф.-м.н., В.В.Нижник, к.т.н., О.В. Добростан  

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВЫСОЛИВАНИЯ АНТИПИРЕНОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ВОДНЫХ  

ОГНЕБИОЗАЩИТНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Предложена математическая модель процесса высоливания антипиренов из 

древесины при использовании комплексных водных огнебиозащитных веществ нового 

поколения, которые предполагают нанесение на поверхность древесины пленки полимерного 

антисептика, который при контакте с водой образует гидрогель. Процесс высоливания 

рассматривается как диффузионный поток молекул антипиренов в гидрогеле антисептика. 

Ключевые слова: антипирен, высоливание, огнебиозащита, диффузия. 

________________________________________________________________________________ 

 

UDC 614.843 

А.М. Zemljanskiy, Cand. Of Sc. (Eng), А.A.Bychenko, Cand. Of Sc. (Eng), V.A.Коlesnik, 

А.V. Pozdejev, Cand. Of Sc. (Eng) 

STRUCTURE AND PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF SYSTEM 

MANAGEMENT BY FIRE-PREVENTION DEFENCE 

The problem of creation of system of management for the complex of active fire-prevention 

defence is examined in the article. The analysis of the systems is conducted with determination of 

component structures of the system and methodological principles of its construction are select. 

 

УДК 614.843 

А.Н. Землянский, к.т.н., А.А.Быченко, к.т.н., В.А.Колесник, А.В. Поздеев, к.т.н. 

СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТОЙ 

В статье рассматривается проблема создания автоматизированной системы 

управления для комплекса активной противопожарной защиты. Проведен системный анализ 

с определением составляющих структур системы, а также выбраны методологические 

принципы ее построения. 

________________________________________________________________________________ 
 

UDC 622.41:622.822 

A. Ivannikov, Cand. Of Sc. (Eng), V. Kovalyshyn, Doctor Of Sc. 

MODELING OF ATMOSPHERE INERTING PROCESSES DURING FIRES  

IN MINES AND TUNNELS  

The article deals with the processes of gas exchange in the mines tunnels in cases of fires 

and unexpected methane releases. The modified calculation scheme with central differences is 

proposed. The computer program for modeling of gas-dynamic processes during the supply of inert 

gases and restoration of the normal mode of ventilation is developed. The gas exchange process in 

the formulation of box filled with methane concentration with a particular source of constantly 

gassing  is considered as an example. 

Keywords: mining, tunnel, inert gases, methane concentration, gas exchange, the numerical 

method of modeling. 

 

УДК 622.41:622.822 

А.Л. Іванніков, к.т.н, доц., В.В. Ковалишин, д.т.н., доц. 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНЕРТИЗАЦІЇ АТМОСФЕРИ  

ПРИ ПОЖЕЖІ В ГІРНИЧИХ ВИРОБКАХ І ТУНЕЛЯХ  

З ЛІКВІДАЦІЄЮ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ 

В статті розглянуто процеси газообміну в гірничих виробках тунелів при пожежах і 

несподіваних виділеннях метану. Запропонована модифікована схема розрахунку з 
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центральними різницями. Розроблена програма моделювання на ЕОМ формування 

газодинамічних процесів при подачі інертних газів і поновлення нормального режиму 

вентиляції. Розглянуто як приклад процес газообміну в тупиковій виробці, заповненій 

метаном до певної концентрації при постійно діючому джерелі газовиділення і поновленні 

режиму вентиляції. 

Ключові слова: гірнича виробка, тунель, інертні гази, метан, концентрація, газообмін, 

чисельний метод, моделювання. 

________________________________________________________________________________ 

 

УДК 624. 01.001:624.15: 622.693.26  08.05.12: 

М.С. Іванова, к.т.н., доц., Ю.А.Отрош , к.т.н., доц., Камакіна Н.В. 

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ГРУНТУ В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ 

Робота присвячена проектуванню фундаментів будівель і споруд, розташованих на 

території, складеній просадними ґрунтами. Актуальність даної роботи полягає в 

необхідності вдосконалення способів випробувань з метою отримання достовірних значень 

характеристик і на їх основі прийняття нових інженерних рішень, які задовольняли б 

реальним умовам будівництва в разі розташування будівель в складних інженерно-

геологічних і обмежених умовах. 

Ключові слова: просадочні ґрунти, дослідження, способи випробування, обмежені 

умови.  

 

УДК 624. 01.001:624.15: 622.693.26  08.05.12: 

М.С. Иванова, к.т.н., доц., Ю.А.Отрош , к.т.н., доц., Камакина Н.В. 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ГРУНТА В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Работа посвящена проектированию фундаментов зданий и сооружений, 

расположенных на территориях, сложенных просадочными грунтами. Актуальность данной 

работы заключается в необходимости усовершенствования способов  испытаний с целью 

получения достоверных значений характеристик и на их основе принятия новых 

инженерных решений, которые удовлетворяли бы реальным условиям строительства в 

случае расположения зданий в сложных инженерно-геологических и стесненных условиях. 

Ключевые слова: просадочные грунты, исследования, способы испытания,  

стесненные условия. 

_______________________________________________________________________________ 

 
UDC  351.862.4 

A. Kaplya, Cand. Of Sc. (Eng),  V.Chuban, Cand. Of Sc. (Eng), O. Snisar  

THE IMPROVEMENT OF THE STATE MANAGEMENT SYSTEMS  

OF EMERGENCIES PREVENTION AND RESPONDING TO THEM  

IN UKRAINE USING THE FOREIGN STATES ’EXPERIENCE:  

PROBLEMS AND PROSPECTS 

There have been analyzed the problems of the reformation of the state management systems 

of emergencies prevention and responding to them in Ukraine. Special attention is given to the 

opportunities of improvement of the state management systems of emergencies prevention and 

responding to them in Ukraine drawing upon the experience of foreign states’ management systems 

in the sphere of the population and territories protection in case of emergencies. 

Keywords: the state management, protection of the population, an emergency, reformations. 
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УДК  351.862.4 

А.Н. Капля, к.пед.н., доц., В.С. Чубань, к.э.н., доц., А. Г. Снисар 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

В УКРАИНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Проанализированы проблемы реформирования государственного управления систем 

предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации в Украине. Особое внимание 

уделено перспективам совершенствования государственного управления систем 

предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации в Украине с учетом 

использования опыта функционирования государственного управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в зарубежных странах. 

Ключевые слова: государственное управление, защита населения, чрезвычайная 

ситуация, реформирование. 
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UDC 614. 842 

I.V.Karpenchuk, PhD., associate professor, P.V.Maksimov 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF AEROSOL FIRE EXTINGUISHING 

INSTALLATIONS OF GASDYNAMIC COOLER OF EXTINGUISHING MIXTURE. 

The technique of gas-dynamic cooler using  Laval nozzle type of extinguishing mixtures in 

aerosol fire extinguishing installations is presented. 

 
УДК 614. 842  

И.В.Карпенчук, к.т.н., доц., П.В.Максимов 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АЕРОЗОЛЬНИХ УСТАНОВОК 

ПОЖЕЖОГАСІННЯ ГАЗОДИНАМІЧНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ 

ВОГНЕГАСЯЧОЇ СУМІШІ 
Представлена методика расчёта газодинамического охладителя по типу сопла Лаваля 

огнетушащей смеси в аэрозольных установках пожаротушения. 

________________________________________________________________________________ 

 

UDC 614.841 

N. Kasyanov, doctor of technical Sciences, Professor, D. Mikhailov, candidate of technical Sciences 

DESIGN OF AUTOMATIC FIRE PROTECTION INDUSTRIAL ROOMS 

Presents the results of development of the computer program of modeling of dynamics of 

distribution of fire hazards in rooms with the presence of the ventilation air flow. 

 
УДК 614.841 

Н.А. Касьянов, д.т.н, проф., Д.В. Михайлов, к.т.н. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Представлены результаты разработки компьютерной программы моделирования 

динамики распространения опасных факторов пожара в помещениях с наличием 

вентиляционных потоков воздуха. 

________________________________________________________________________________ 
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UDC 614.841.332 

Y. Kachkar, Cand. Of Sc. (Eng) 

INVESTIGATION OF THE PARAMETERS OF FIRE BARRIERS OF 

SANDWICH PANELS 

In hired a study of thermal processes is undertaken in partitions, at one-sided fire influence 

and influence of exactness of task of parameter on dependence of thickness of partition on the limit 

of fire-resistance, that showed strong influence of border condition, describing the processes of heat 

emission on the unheated surface of partition on exactness of determination of limits of fire-

resistance. 

Key words: fire-resistance, parameters, three-layered partition-walls, modelling. 

 
УДК 614.841.332 

Є.В. Качкар, к.т.н. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ 

ПЕРЕГОРОДОК З СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ 

У статті проведено дослідження теплових процесів в перегородках, при 

односторонній вогневій дії і вплив точності завдання параметра с 
на залежність товщини 

перегородки від межі вогнестійкості, які показали сильний вплив граничної умови, що 

описує процеси тепловіддачі на поверхні перегородки, що не обігрівається, на точність 

визначення меж вогнестійкості. 

Ключові слова: вогнестійкість, параметри, тришарові перегородки, моделювання. 

________________________________________________________________________________ 

 
UDC 614.841.332 

A.I. Kovaliov, Candidate of Sciences (Engineering), Senior Research Associate 

INFLUENCE OF MODEL PROPERTIES ON DETERMINATION ACCURACY  

OF THERMAL CHARACTERISTICS OF FIRE-RETARDANT COATING 

The results of sensitivity test of temperature at the points of measurement to the model 

properties of thermal state of hollow core armoured floor with coating and without it are 

represented in the article. It is made a conclusion about the influence of heat-transfer coefficient 

from concrete surface into air of unheated surface of floor on determination accuracy of heat-

conductivity coefficient of fireproof plaster covering “Endoterm 210104”. 

 
УДК 614.841.332 

А.І. Ковальов, к.т.н., с.н.с. 

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ НА ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВОГНЕЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ 

У роботі наведені результати аналізу чутливості температури в точках вимірювання 

до параметрів моделі теплового стану багатопустотного залізобетонного перекриття з 

покриттям і без нього. Зроблено висновок про вплив коефіцієнту тепловіддачі від бетонної 

поверхні в повітря необігрівної поверхні перекриття на точність визначення коефіцієнта 

теплопровідності вогнезахисного штукатурного покриття «Ендотерм 210104». 

________________________________________________________________________________ 

 
UDC 614.84 

P.G. Krukovskii, Doctor of Engineering Science, S. Novak, Cand. of Sc. (Eng.), Sen. St. Sc 

ESTIMATION EXISTENT METHODS ON  FIRE-RESISTANCE OF BUILD 

CONSTRUCTIONS  ANALYSIS 

The methods of estimation of fire-resistance of build constructions are considered, what 

operating in European Union and other countries. The substantive provisions of experimental and 

calculation methods, and also their failings, are resulted. It is rotined that experimentally calculation 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4200589_1_2&s1=%F1%F2%E0%F0%F8%E8%E9%20%ED%E0%F3%F7%ED%FB%E9%20%F1%EE%F2%F0%F3%E4%ED%E8%EA
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=447610_1_2&s1=%EA%EE%FD%F4%F4%E8%F6%E8%E5%ED%F2%20%F2%E5%EF%EB%EE%EE%F2%E4%E0%F7%E8
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=447610_1_2&s1=%EA%EE%FD%F4%F4%E8%F6%E8%E5%ED%F2%20%F2%E5%EF%EB%EE%EE%F2%E4%E0%F7%E8
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=447526_1_2&s1=%EA%EE%FD%F4%F4%E8%F6%E8%E5%ED%F2%20%F2%E5%EF%EB%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E4%ED%EE%F1%F2%E8
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=447526_1_2&s1=%EA%EE%FD%F4%F4%E8%F6%E8%E5%ED%F2%20%F2%E5%EF%EB%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E4%ED%EE%F1%F2%E8
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methods, which  are based on testing the limited amount of standards of construction on a fire-

resistance and determination from got experimental data (by the decision of reverse tasks) of 

properties of materials, which are used in a construction, allow with sufficient exactness to conduct 

the estimation of fire-resistance both separate construction and structural systems at consideration 

of scenarios of the real and conditional fire. 

 

УДК 614.84 

П. Г. Круковский, д.т.н., проф., С. В. Новак, к.т.н., с.н.с.  

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ОГНЕСТОЙКОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Рассмотрено методы оценки огнестойкости строительных конструкцій, действующие 

в Евросоюзе и других странах. Приведено основные положения экспериментальных и 

расчетных методов, а также их недостатки. Показано, что експериментально-расчетные 

методы, основанные на проведении испытаний ограниченного количества образцов 

конструкции на огнестойкость и определении по полученным экспериментальным данным 

(путем решения обратных задач) свойств материалов, которые применяются в конструкции, 

разрешают достаточно точно проводить оценку огнестойкости как отдельной конструкции, 

так и конструктивной системы при рассмотрении сценариев реального и условного пожара. 

________________________________________________________________________________ 

 

UDC 614.841.415 + 628.11 +543.3 

V.M. Loboychenko, Cand. Of Sc. 

АPPLICATION OF DIRECT CONDUCTIVITY METHOD FOR EXPRESS- 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF WATER USED IN FIRE FIGHTING OF 

ELECTRICITY-GENERATING EQUIPMENT UNDER VOLTAGE UP TO 10,000 V  

It is shown that under fire fighting of electricity-generating equipment under voltage up to 

10,000 V with water, the impotent factor is the quality of water. Conditions of extinguishing fires 

are regulated by the data value of its electrical conductivity. An approach to the express evaluation 

of the quality of water utilized by the extinguishing electrical fires under voltage up to 10,000 V, 

with the application of the method direct conductometry was proposed. Filling the tank with water 

USED IN the fire fighting of specified equipment is recommended after an assessment of its 

electrical conductivity. 

 

УДК 614.841.415 + 628.11 +543.3 

В.М. Лобойченко, к.х.н. 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРЯМОЇ КОНДУКТОМЕТРІЇ ДЛЯ ПРИСКОРЕНОЇ 

ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВОДИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖ 

ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД НАПРУГОЮ ДО 10000 В 

Показано, що при гасінні водою пожеж електроустановок, що знаходяться під 

напругою до 10000 В, важливим фактором є якість води. Умови гасіння даних пожеж 

регламентуються значенням її електропровідності. Запропоновано підхід до експрес-оцінки 

якості води, що використовується при гасінні пожеж електроустановок, які знаходяться під 

напругою до 10000 В, з застосуванням методу прямої кондуктометрії. Заповнення 

резервуарів водою, що використовуэться при гасінні пожеж вказаних електроустановок, 

рекомендується проводити після оцінки її питомої електропровідності. 

________________________________________________________________________________ 
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UDC 624.012 

O.M. Nuianzin  

NUMERICAL STUDY OF HORIZONTAL CONSTRUCTION STRUCTURES  ON FIRE 

RESISTANCE IN DIFFERENT CONFIGURATIONS OF FIRE FURNACES 

PERFORMANCE TESTS 

This work presents the results of numerical simulation of test for fire resistance of horizontal 

concrete structures of various configurations firing kilns. Based on the results obtained the 

dependence of the values of the dispersion surface temperature of each oven chamber simulated 

designs for computational experiments and the difference between the maximum and minimum 

surface temperature of reinforced concrete structures. Defined configuration of the uniform 

temperature distribution on the heating surface horizontal design.  

 
УДК 624.012 

А.М. Нуянзин  

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПЫТАНИЙ  

НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

В ОГНЕВЫХ ПЕЧАХ РАЗНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

В данной роботе представлены результаты многочисленного моделирования процесса 

испытания на огнестойкость горизонтальных железобетонных строительных конструкций в 

разных конфигурациях огневых печей. Исходя из полученных результатов, построены 

зависимости значений дисперсии температуры на поверхности каждой со смоделированных 

конструкций камеры печи на протяжении вычислительного эксперимента и разности между 

максимальной и минимальной температурами на поверхности железобетонной конструкции. 

Определена конфигурация с наиболее равномерным распределением температур на 

обогреваемой поверхности горизонтальной конструкции. 

________________________________________________________________________________ 

 
UDC 629.33-6 

M.V. Pidhorny, Cand. Of Sc. 

A SYNTHESIS OF ELECTRONIC CONTROL SYSTEM ANGLE IGNITION INTERNAL 

COMBUSTION ENGINE RUNNING ON GASOLINE. 

A mathematical model of the electronic control system angle ignition internal combustion 

engine running on gasoline. Application of the system allows the dosing of ozone due to gasoline 

ensure the reduction of fuel consumption and the concentration of the products of incomplete 

combustion from the point of view of the minima in the field. 

 

УДК 629.33-6 

М.В. Підгорний, к. т. н. 

СИНТЕЗ СИСТЕМИ ЗАПАЛЕННЯ АВТОМОБІЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 

АКТИВАТОРІВ ПАЛИВА 

Розроблена математична модель електронної системи керування кутом випередження 

запалення в двигуні внутрішнього згорання автомобіля. Використання даної системи 

дозволяє за рахунок дозування оптимальної кількості палива, обробленого активатором, 

забезпечити зниження витрат бензину та знизити концентрацію продуктів згорання. 

____________________________________________________________________ 
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UDC 624.012 

S.V. Pozdeyev, Doctor Of Sc., V.K. Slovinsky, S.D. Chipec 

EXPERIMENTAL-CALCULATION METHOD OF ESTIMATION OF FIRE-

RESISTANCE OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS ON THE BASIS OF THEIR 

FIRE TESTS 

In the article the method of estimation of limits of fire-resistance of reinforced concrete 

columns on the basis of the simplified fire tests without the appendix of the mechanical loading 

with the use of calculation method is offered. 

 
УДК 624.012 

С.В. Поздеев, д.т.н., доц., В.К. Словинский, Щипец С.Д. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ОГНЕСТОЙКОСТИ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН НА ОСНОВЕ ИХ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В статье предложен метод оценки пределов огнестойкости железобетонных колонн на 

основе упрощенных огневых испытаний без приложения механической нагрузки с 

применением расчетного метода. 

________________________________________________________________________________ 

 

UDC 624.012 

I.Rudeshko,  Y.Otrosh, Cand. Of Sc., V.Zolotariov 

THE WELDING ESTIMATION OF 06NBW AND 06MONBW FIRE RESISTANT STEELS 

The article gives the results of rolled steels’ tests of 06NbW and 06MoNbW sorts 

concerning their inclination to form cool and laminated cracks in the process of welding. The cold-

resistance of welding combination is also presented. 

Key words: welding, metal’s microstructure, by-welded zone, carbon equivalent, cool 

cracks, laminated cracks, failure. 

УДК 624.012 

Рудешко.И.В.,  Отрош Ю.А., к.т.н., Золотарьов В.В. 

ОЦЕНКА СВАРИВАЕМОСТИ  ОГНЕСТОЙКИХ СТАЛЕЙ МАРОК 06БФ И 06МБФ 

В статье представлены результаты исследований проката из сталей марок 06БФ и 

06МБФ на склонность к образованию холодных и слоистых трещин во время сварки, а также 

холодостойкость сварных соединений. 

Ключевые слова: свариваемость, микроструктура металла, околошовная зона, 

углеродистый эквивалент, холодные трещины, слоистые трещины, хрупкое разрушение. 

________________________________________________________________________________ 

 
UDC 159.91:654.071.004.15(048) 

P.Teslyuk, Cand. Of Sc. (Eng) 

PROFESSIONAL DEFORMATION OF PERSONALITY OF WORKERS OF FIRE-

RESCUE SUBSECTIONS 
Reality of anomalous personality transformations among the representatives of separate 

professional groups, in particular workers of fire-rescue subsections, does actual conducting of 

measures of educate work, capable on a due to execute levels prophylactic and corectsiynou 

function. Importance of prophylactic-educate work in relation to prevention to professional 

deformation of personality is linked as with terms, which rescuers are under act of, so with the 

possible consequences of their personality deformations. 
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УДК 159.91:654.071.004.15(048) 

П.В.Теслюк, к. психол. наук, доц. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ РАБОТНИКОВ ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Реальность аномальных личностных трансформаций среди представителей отдельных 

профессиональных групп, в частности работников пожарно-спасательных подразделений, 

делает актуальным проведение мероприятий воспитательной работы, способных на высоком 

уровне выполнять профилактическую и коррекционную функцию. Важность 

профилактической работы, направленной на предотвращение профессиональной 

деформации личности, связана как с условиями, под воздействием которых находятся 

спасатели, так и с возможными последствиями их личностных деформаций. 

________________________________________________________________________________ 

 
UDC 004.358 

M.O.Pustovit 

DEVELOPMENT OF SOFTWARE AND HARDWARE SPECIALIZED CONTROLS OF 

COMPUTER-BASED FIREFIGHTER TRAINING SIMULATORS 

The analysis and substantiatedchoice of firefighting equipment for use in computer-based 

simulator, developed software and hardware specialized simulator controls. 

 

УДК 004.358 

М.А. Пустовит 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫМИ ТРЕНАЖЕРАМИ ПОДГОТОВКИ ПОЖАРНОГО 

Проведен анализ и обоснован выбор оборудования тушения пожаров для 

использования в компьютеризированном тренажере; разработано программно-аппаратное 

обеспечение специализированных средств управления тренажером. 

________________________________________________________________________________ 

 

UDC 618.841.332 

S.V. Zhartovsky, Ph.D., senior researcher, R.V. Ukhanskiy, N.I. Kopylny  

WATER FIRE EXTINGUISHING AGENTS FOR SUPPRESSION OF COMPLEX ACTION 

OF SOLID AND LIQUID SUBSTANCES IS USING 

The features of burning process termination of flammable liquids and solids during their fire 

extinguishing by water-based agent of polyhexamethelenguanidin- hydrophosphate of urea are 

considered. 

 
УДК 618.841.332 

С.В. Жартовский, к.т.н., с.н.с, Р.В. Уханский, Н.И. Копыльный  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ КОМПЛЕКСНОГО 

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ  

Исследованы особенности процессов прекращения горения горючих жидкостей и 

твердых материалов во время их тушения водным огнетушащим веществом на основе 

полигексаметиленгуанидингидрофосфат карбамида. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ,  

ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ У НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ 

«ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 
 

(ВИХОДИТЬ 3 РАЗИ НА РІК, РУКОПИСИ СТАТЕЙ ПРИЙМАЮТЬСЯ 

ДО 01.03, ДО 01.07 ТА ДО 01.11 ПОТОЧНОГО РОКУ) 

 

Тематична спрямованість видання «Пожежна безпека: теорія і практика» – 

висвітлення  проблемних питань і результатів фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень в сфері пожежної безпеки, а також психології діяльності в особливих умовах. 

Згідно з постановою ВАК України від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до 

фахових видань, внесених до переліку ВАК України» у науковій статті мають бути наявні 

такі необхідні елементи:  

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями;  

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми і на які спирається автор;  

 виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття;  

 формулювання цілей статті (постановка завдання);  

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;  

 висновки з даного дослідження;  

 перспективи подальших досліджень у даному напрямку.  

1. Матеріали для публікації в друкованому та електронному вигляді повинні бути 

написані українською, англійською або російською мовою й оформлені таким чином:  

 - у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (виділити жирним);  

- через рядок (у називному відмінку, прямим шрифтом, по центру) ініціали, прізвище, 

науковий ступінь, учене звання, місце роботи автора (скорочення наукових ступенів та 

вчених звань оформити згідно з вимогами ВАК);   

- через рядок (по центру великими літерами, виділити жирним) НАЗВА СТАТТІ; 

- через рядок анотація українською мовою (рекомендований обсяг не більше 500 друкованих 

знаків), яка вміщує характеристику основної теми, проблеми обєкта, мету роботи та її 

результати, представлені в статті (друкується по ширині, через 1 інтервал, кегль шрифту 10, 

ліве поле – 3,75 см, праве – 2,75 см). 

- через рядок: ключові слова (не менше 3);  

- через рядок текст статті; 

- через рядок (по центру, великими літерами, жирним шрифтом) СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 

Список літератури оформляється відповідно до стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання; 

2. Текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, 

міжрядковий інтервал одинарний; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; 

абзац – 1,25 см. Обсяг матеріалу статті не менше 5 сторінок.  

3. Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з 

роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (якісні оригінали). Написи на рисунках 

Korol_comp
Машинописный текст
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виконують шрифтом основного тексту та розміру. Всі об’єкти в простих рисунках, які 

зроблені у Word, мають бути обов'язково згруповані.  

Текст статті не повинен містити рисунків і/або тексту в рамках, рисунків, 

розташованих зверху/за текстом тощо. Складні, багатооб'єктні рисунки слід готувати за 

допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.). Підписи під рисунками 

виконують згідно з ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки, виділяють 

курсивом. 

4. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word з розмірами, приведеними до 

сторінки складання.  

Підписи заголовків таблиць виконуються згідно з ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти 

у сфері науки і техніки. 

5. Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0, вирівнюють по центру 

посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю.  

6. Вимоги до друкованого рукопису: стаття роздрукована на білих аркушах паперу 

формату А4 в якості, достатній для коректорського опрацювання, з підписами авторів на 

кожній сторінці. 

7. Вимоги до електронної копії статті: стаття має бути в одному файлі, названому за 

прізвищем першого автора (наприклад, для статті авторів Петренка О.В., Савчук І.М.,   

Горіна М.А. – «Петренко.doc»). Для передачі електронної версії статті можна скористатися 

адресою e-mail: naucovec@ukr.net 

8. Якщо автори не мають наукового ступеня та вченого звання, то до статті додається 

рецензія кандидата або доктора наук за профілем даного наукового дослідження. 

9. Відповідальність за науковий зміст статті, точність фактів, дат, формул, прізвищ 

тощо несе автор. 

10. Статті, переклад яких здійснено електронними перекладачами, статті з великою 
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доопрацювання, відхилений оригінал авторові не повертається. В одному номері може бути 

опублікована тільки одна стаття кожного автора. 

До статті на окремому аркуші додаються: 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ 

ГЕЛЕУТВОРЮЮЧОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ У ЖИТЛОВОМУ 

СЕКТОРІ  
 

Представлено розрахунки економічних показників використання 

гелеутворюючої системи для ліквідації пожеж на об’єктах житлового сектору  

 

Ключові слова: гасіння, гелеутворююча система, житловий сектор, економічний ефект. 

 

Постановка проблеми. Загальноприйнятим критерієм ефективності вогнегасної 

речовини (ВР) або технічного пристрою для її подачі є час гасіння пожежі. Дослідникам та 

конструкторам підчас їх розробки також доводиться враховувати й низку інших вимог, у 

тому числі прораховувати питання економічної доцільності їх використання та експлуатації. 

Окремо стоїть питання розрахунку економічної ефективності нової ВР при гасінні пожеж у 

житлових будівлях. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Практично у повному обсязі проблему 

заливання нижніх поверхів при гасіння пожеж у житловому секторі дозволяє вирішити 

застосування гелеутворюючих систем (ГУС) [1]. До їх переваг відноситься спроможність легко 

утримуватись на вертикальних і похилих поверхнях. Отже, коефіцієнт використання гелю ≈1.  

В результаті досліджень було з’ясовано, що ГУС ефективні до протидії займанню матеріалів, які 

найбільш широко представлені у будівлях [2]. 

Постановка задачі та її розв’язання. Метою роботи є визначення економічної 

ефективності використання води та ГУС для гасіння пожеж у житлових будівлях. Вирішення 

поставленої задачі відбувалось шляхом порівняння двох варіантів: базового та нового. 

Базовий варіант передбачав гасіння пожежі водою. За новим варіантом для гасіння 

передбачалось використання ГУС Na2O·2,95SiO2 – 3,8%, CaCl2 – 11,4% [3,4]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

стаття. 

Для з’ясування економічної ефективності ГУС необхідно проведення відповідних 

розрахунків, які дозволять порівняти ГУС і традиційну ВР – воду. Задача ускладнюється тим, 

що на відміну від виробничих приміщень, складів матеріалів тощо, кількість і склад 

горючого завантаження у квартирах не регламентується. 

Із аналізу роботи [2-4] відомі дані стосовно середньої кількості горючого 

завантаження в сучасній квартирі. Найбільшу частку горючого завантаження складає 

деревина та вироби на її основі – 47,1%, оббивка меблів – 34,1%, вироби з пластмаси – 

11,1%, килими – 7,8%. Але безпосередньої інформації стосовно середньої «ціни» 1 м2 

квартири, яка включає в себе вартість меблів, майна, оздоблення тощо, в літературі немає. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. 

Економічний результат Р від використання ГУС буде визначатися за формулою: 

 

HB WWP  ,     (1) 

де WB та WH – відповідно збитки від пожеж для базового (гасіння водою) та нового 

варіанту (гасіння ГУС). 
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Таблиця 1 - Характеристика фізико-механічних властивостей вогнезахисних покриттів, що 

спучуються 

Матеріал  о , 

кг/м3 
0  0 , 

Вт/(м·К) 
н  К 

 , 

кДж/кг 

Тнп, 
0С 

Ткп, 
0С   

 ·1011, 

Вт/(м·К4) 
  

ВПМ-2 1150 0,25 0,23 0,085 0,25 1500 100 500 7 9,6 2,0 

ВПМ-2′ 1100 0,28 0,29 0,073 0,25 1500 100 510 7 8,5 0,5 

СГК-1 950 0,27 0,53 0,043 0,44 3000 150 400 25 9,1 0,5 

Эндотерм 

ХТ-1500 
930 0,3 0,46 0,160 0,45 2500 150 400 18 8,0 0,5 

 

 

Пожежі у житловому секторі є найбільш поширеними у більшості країн світу. Не є 

виключенням й Україна. За останні роки від 70 до 85% пожеж відбувалось саме у житлових 

будівлях, на них припадає 95-98% загиблих. Щороку збитки від цих пожеж складають сотні 

мільйонів гривень. Але ще більшу суму складають побічні збитки. Наприклад, у 2006 році 

побічні збитки (547067 тис. грн.) перевищували прямі (200552 тис. грн.) більше ніж у 2,7 раз. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 2030 від 26 грудня 2003 року, до 

побічних збитків від пожеж відносяться оцінені у грошовому вираженні витрати на гасіння 

пожежі (вартість вогнегасних речовин, паливно-мастильних матеріалів тощо), ліквідацію її 

наслідків (враховуючи соціально-економічні та екологічні втрати), у тому числі на відбудову 

об’єкту; втрати, зумовлені простоєм у виробництві, перервою в роботі, зміною графіка руху 

транспортних засобів тощо. Майже 68% загальної кількості побічних збитків припадає саме 

на пожежі у житловому секторі. 
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Рисунок 1 - Залежність зміни температури від тривалості вогневого впливу при різних 

темпах нагріву, де: 

1 - стандартна температурна крива по ІSO 834 і Держстандарт 30247.0-94; 

2 - крива згідно EN 1363-2: 1999; 

3 - мінімізована єдина стандартна температурна крива згідно ІSO 834;  

4 - крива тліючої пожежі згідно EN 1363-2: 1999;  

5 - тунельна крива згідно стандарту Німеччини (RABT);  

6 - тунельна крива згідно стандарту Нідерландів (RWS). 
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Висновки. Проведені розрахунки економічних показників засвідчили економічну 

доцільність використання ГУС для ліквідації пожеж на об’єктах житлового сектору. 

Екстраполяція одержаного результату дозволяє стверджувати, що використання даного складу 

дозволить зменшити матеріальні втрати від пожеж на об’єктах житлового сектору на ≈10%. 

Перспективи подальших досліджень. 

У цей момент в Україні відсутня нормативна база по визначенню вогнезахисної 

здатності вогнезахисних покриттів на залізобетонних конструкціях. Тому, метою подальших 

досліджень є вивчення особливостей підвищення вогнестійкості залізобетонних конструкцій 

за допомогою ВОП і можливості застосування розрахунково-експериментального підходу для 

визначення вогнезахисної здатності ВОП на залізобетонних конструкціях при різних режимах 

пожежі. 
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STRUCTURES IN DIFFERENT FIRE CONDITIONS 

Was analyzed the application of swelling fireproofing surfaces in modern building and 

their physicochemical features. Was considered a question of fire-protective ability of fireproofing 

surfaces for reinforced concrete structures and parameters which influence on this ability.  Was 

analyzed the existing fire conditions and their influence on fire-protective abilities, the problems of 

applying of experiment-calculated method of identification of this ability for protecting reinforced 

concrete structures. 
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ  ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  РЕЖИМАХ  ПОЖАРА 

Проведен анализ применения вспучивающихся огнезащитных покрытий в 

современном строительстве и физико-механические характеристики таких покрытий. 

Рассмотрен вопрос огнезащитной способности вспучивающихся огнезащитных покрытий 

для железобетонных конструкций и параметры, от которых она зависит.  Приведен анализ 

существующих режимов пожаров, их влияния на огнезащитную способность, возможности и 

проблемы применения расчетно-экспериментального подхода определения этой способности 

для защиты железобетонных конструкций. 
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XIX – початку XX століття : [антологія / упоряд. : Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 
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Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125с.  



«Пожежна безпека: теорія і практика» №14’2013 

 

 138 

Матеріали 

конференцій, 

з’їздів  

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : 

матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], 
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укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип. : 10 років АУБ). 
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5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук, праць / наук. ред. В. І. 
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методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б, М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки 
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вивч. продукт, сил України НАН України [та ін.]. – / [наук, редкол. : С. С. Куруленко та ін.]. – 

К. : Варта, 2006. – 217, [1] с. 

2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що 
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технологий / Ю. P. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та 
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взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние 
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1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для 
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3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та 

освіті (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. 

О. Чекмарьов,  

А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до 

журн. : http : //www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.  

 

 

 

 

 

 

 

 




