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 Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля 
 

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКИХ ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ  
У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
Розроблений метод виявлення стійких органічних забруднювачів класу 
поліхлорованібіфеніли спектрофотометричним способом 
 

Ключові слова: стійкі органічні забруднювачі, поліхлорованібіфеніли,  три хлорбензол, 
холінестеразна реакція.  
 

Постановка проблеми. 
Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) – це токсичні сполуки антропогенного 

походження, для яких природа ще не створила біологічних механізмів знешкодження.  
Забруднення ними довкілля останнім часом набуло критичних масштабів в усьому 

світі. Україна не є винятком цього екологічного неблагополуччя. Потрапляючи в навколишнє  
середовище, по незнанню або недбалості людини, вони залишаються без змін протягом 
тривалого часу  та розповсюджуються, забруднюючи все нові й нові території. Ці 
властивості обумовлюють здійснення контролю та управління у сфері поводження з ними. 

Одна із груп СОЗ – поліхлорованібіфеніли (ПХБ) – це органічні сполуки, які мають у 
своїй структурі хлор, заміщений біфенільним комплексом з великим ступенем заміщення 
гідрогену на атоми хлору. 

Акумульовані ПХБ викликають зниження імунітету, сприяють розвитку ракових 
захворювань, уражень печінки, нирок, нервової системи та виникненню дитячих патологій. 

При вогневому спалюванні (знищенні) в розроблених технологічних процесах, 
утворюються ще більш токсичні та канцерогенні речовини поліхлордибензофурани та 
діоксани [6].  

У зв’язку з підвищеною небезпечністю цих речовин для людини та навколишнього 
середовища, Стокгольмська конференція (2001р.) прийняла рішення про обмеження та 
заборону використання СОЗ,  в тому числі і ПХБ,  які ще досі широко використовуються в 
народному господарстві як охолоджуючі рідини в трансформаторах, конденсаторах, 
вимикачах, електричних кабелях, індуктивних та теплообмінних системах.  

Враховуючи надзвичайно шкідливі властивості ПХБ, та з метою забезпечення 
виконання рішень Стокгольмської конференції, Національний центр поводження з 
небезпечними відходами Мініекоресурсів України із залученням спеціалістів Інституту газу 
НАН України розробили методичні рекомендації щодо виявлення ПХБ [3].  

Крім обладнання, в яких використовується ПХБ, джерелами забруднення є 
відпрацьовані рідини, проливи при виконанні ремонтно-профілактичних робіт, 
випаровування тощо. У вітчизняних джерелах ПХБ часто називають поліхлоровані дифеніли 
(ПХД), однак з точки зору хімічної номенклатури правильно називати ПХБ. 

 
Аналіз останніх досягнень і публікацій. 
Аналіз науково-технічної та патентної інформацій (більше ніж за 20  років)  показав,  

що найпоширеніші в світовій практиці методи виявлення та кількісного аналізу на основі 
хроматографії та хромато-масспектрометрії. Зазначені методи забезпечують високий ступінь 
ідентифікації та кількісного визначення ПХБ компонентів шляхом підбору складу проби в 
порівнянні з експериментально підібраним складом етанолу. Складний алгоритм аналізів 
обумовлює його вартість та термін аналізу, який становить 5-6 днів. 
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На жаль і ці методи розробляються на визначення не кожного ізомеру,  а тільки 
окремих представників, як правило найбільш токсичних. 

Тому зазначені методи доцільно використовувати при проведенні науково-дослідних 
робіт. 

Використання біохімічних методів для виявлення ПХБ може бути результативним, 
особливо при використанні холінестеразного та уреазного методів. Але ці методи 
знаходяться на стадії пошуку та потребують проведення науково-дослідних робіт. 

Основні вимоги до біохімічного методу виявлення ПХБ: 
- висока чутливість ферменту до ПХБ; 
- висока швидкість розчеплення субстрату; 
- явно виявлений сигнал перетворення субстрату; 
- доступність сировинної бази та субстрату. 
Також необхідно забезпечити розрізнене визначення ПХБ на фоні інших компонентів, 

що можуть бути присутні в маслі, наприклад ТХБ. 
Враховуючи вищезазначене, виникає питання пошуку засобу виявлення ПХБ, який 

забезпечував би надійне визначення на якісному і кількісному рівні. При виборі методу 
аналізу повинні бути враховані наступні вимоги: 

- висока чутливість; 
- висока селективність; 
- допустима вартість аналізу; 
- мінімальний термін виконання виміру; 
- забезпечення точності виміру; 
- повторність виміру з забезпеченням установленої похибки. 

 
Виклад основного матеріалу досліджень.  
При проведені пошуку та аналізу складу забруднювачів, виявлена ціла низка сполук, 
які мають в складі стійкі органічні забруднювачі. Зокрема торгівельні найменування 
та їх синоніми для сумішей ПХБ: 

Ацеклор  
Абестол  
Адкарел 
АЛС 
Апіроліо 
Ареклор 
Ареклор 1016 
Ареклор 1221 
Ареклор 1232 
Ареклор 1242 
Ареклор 1254 
Ареклор 1260 
Ареклор 1262 
Ареклор 1268 
Арубен 
Асбестол 
АСК 
Аскарел 
Бакола 
Бакола 131 
Біклор 
Гексол 

Гівар 
Гівол 
Гідол 
Делор 
Діаклор 
Діалор 
Диканол 
Дикнол 
Дисконон 
Дк 
Дуканол 
Дуконол 
ЕЕС-18 
Інертин 
Інклор 
Канеклор 
Канеклор 400 
Канеклор 500 
Канехлор 
Кенеклор 
Кеннехлор 
Клорезил 

Клорфен 
Клофен 
Клофен Апирорлио 
Клофен – А30 
Клофен – А50 
Клофен – А60 
Леромил 
Магвар 
Монтар 
МЦС 1489 
Непальна рідина 
Неполин 
Нірен 
Но-Фамол 
Но-Фламол 
Но-Фламол(США) 
Підрол 
Пірален 
Піроклор 
Пірохлор 
Пластивар 
Сантовак 

Сантовак 1 
Сантовак 2 
Сантотерм 
Сантотерм ФР 
Саф-Т-Кул 
Сафт-Кул 
Совол 
Совтол 
Солвол 
Термінол 
Трихлордифеніл 
Фенеклор 
Фенеклор ДП6 
Фенхлор 
Хлорекстол 
Хлоринол 
Хлорований дифеніл 
Хлоробіфеніл 
Циклоніл 
Евкарель 
Електрофеніл Т-60 
Елемекс 
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Аналіз використання стійких органічних забруднювачів показав, що найбільше 
розповсюдженими речовинами з вмістом СОЗ є пірален, який знайшов широке використання 
в народному господарстві. Пірален виробляється у Франції. 
Таблиця 1- Види застосування ПХД 

№ п/п Можливі сфери застосування Продукція, 
що містить ПХБ 

1 Електросистеми (включаючи 
розподільні мережі) 

Трансформатори Великі та невеликі 
конденсатори  
Перемикачі  
Стабілізатори напруги  
Електрокабелі з рідким наповнювачем 
Автоматичні вимикачі  
Баластові опори ламп 

2 

Промислові підприємства (включаючи 
виробництва кольорової [алюміній, мідь] 
та чорної металургії, виробництво 
цементу, пластмас, синтетичних 
матеріалів, нафтопереробні 
підприємства) 

Трансформатори  
Великі та невеликі конденсатори  
Рідкі теплоносії  
Робочі рідини (устаткування)  
Стабілізатори напруги  
Автоматичні вимикачі  
Баластові опори ламп 

3 Залізниці 

Трансформатори  
Великі конденсатори  
Стабілізатори напруги  
Автоматичні вимикачі 

4 Підземне гірниче видобування Робочі рідини (устаткування) 
Котушки, що заземлюють 

5 Військові об'єкти 

Трансформатори  
Великі та невеликі конденсатори  
Автоматичні вимикачі 
Стабілізатори напруги  
Робочі рідини (устаткування) 

6 
Житлові/торгівельні будівлі (включаючи 
лікарні, школи, житлові будинки, офіси і 
магазини) 

Невеликі конденсатори (у пральних 
машинах, фенах, неонових трубках, 
посудомиючих машинах, установки 
електропостачання й ін.)  
Автоматичні вимикачі  
Баластні опори ламп 

7 Дослідницькі лабораторії 

Вакуумні насоси 
Баластні опори флуоресцентних ламп  
Невеликі конденсатори  
Автоматичні вимикачі 

8 Підприємства електронної 
промисловості 

Вакуумні насоси  
Баластні опори ламп  
Невеликі конденсатори  
Автоматичні вимикачі 

9 Системи скидання стічних вод 
Вакуумні насоси  
Мотори для шпар 
Перероблена олива 

10 Станції технічного обслуговування 
автомобілів Перероблена олива 
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Цей перелік показує, що суміші з ПХБ присутні майже у всіх галузях народного 
господарства. 

Пірален – найпоширеніша суміш, до якої входять: 
Загальна формула ПХБ – C12HxCly де величина у=(10-х) – число атомів хлору (1-10). 
Комерційні ПХБ –  це суміш декількох сполук із групам ПХБ,  які мають різний 

ступінь заміщення (у) та різного ізомерного складу: 
- гексахлорбіфеніл (ПХБ) – 60%; 
- трихлорбензол (ТХБ) – 40%. 

Зовнішній вигляд: масляниста світло-жовта рідина; 
Густина (г/см3):  при 20оС – 1,56; 

при 100оС – 1,48; 
Теплоємність (ккал/кг·К): при 20-100оС  - 0,40; 
Теплопровідність (Вт/м·К): при 40оС – 0,099; 
Вміст хлоридіонів (%): 0,1х10-5; 
Пробивна напруга (кВ/см): 200; 
Температура спалахування оС: ТХБ – 108, ПХБ – 200; 
Концентраційні межі поширення полум’я (% об’ємний): 2,5-5,02. 
Зазначена сполука відноситься до І класу небезпеки (ГДКР.З. –  1  мг/м3,  для ПХБ та 

ГДКР.З. –  10  мг/м3, для ТХБ).Характерні властивості піралену: вогнестійкість, низька 
електропровідність, висока термічна та хімічна стійкість. 

Методичні рекомендації (тести) [1] дозволяють швидко визначити, але не обов’язково 
точно, присутність ПХБ. Рекомендації розроблені на основі наступних властивостей ПХБ: 

1. Олива з ПХБ мають питому вагу 1,5  г/см3 і при змішуванні з водою вони 
опускаються на дно, а мінеральні мастила випливають на поверхню. 
2. Тест на хлор. При спалюванні хлорованої сполуки в присутності міді, полум’я 
фарбується в зелений колір (хлорид міді). 

Зазначені тести визначають присутність ПХБ тільки в значних 
кількостях(технологічному обладнанні, бочках для зберігання), а не в об’єктах 
навколишнього середовища, оскільки побачити наочно осідання краплин в пробах ґрунту 
неможливо. Крім того обидва тести (методи) не є селективними для ПХБ, тобто перший тест 
буде давати позитивний результат присутності для всіх рідин важчих за воду, і не тільки 
ПХБ, і навпаки розчин ПХБ в легких органічних розчинниках при невеликій концентрації не 
повинен осісти.  

В даній роботі для визначення ПХБ був використаний спектрофотометричний метод з 
поглинанням в УФ-області спектра. 

При проведенні дослідження були прийняті граничні параметри вимірювань, які 
наведені в таблиці 2. 

 
Таблиця 2 - Діапазон вимірювання та граничні похибки  
Компоненти піралену Діапазон вимірювань масової 

концентрації у повітрі, мг/м3 
Границя сумарної 
відносної похибки ±δ, % 
при довірчій ймовірності 
р=0,95 

Трихлорбензол від 5,0 до 50,0 25 
Поліхлорбіфеніли від 0,5 до 5,0 24 

 
Для досліджень використаний спектрофотометр СФ-26. В якості розчинника був 

обраний гексоген, який здатний розчиняти ПХБ, але не має смуг поглинання до 205 нм. 
При дослідженні використовували фракції ПХБ та ТХБ, отриманих внаслідок 

перегону піралену (Франція). 
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На рисунку 1 зображені спектри поглинання ПХБ, ТХБ в порівнянні з вакуумним 
мастилом GS-32, що не містить ПХБ. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

200 210 220 230 240 250 260
λ, нм

ПХБ

ТХБ

GS -32

D

 
Рисунок 1 - Спектри поглинання ПХБ, ТХБ, вакуумного мастила GS -32. 
 
При дослідженні прийняті концентрації складових: 
1.ПХБ – С=2,5 мкг/см3; 
2.ТХБ – С=25 мкг/см3; 
3.GS-32 – С=50 мкг/см3; 
Як видно із рисунку, в спектрі ПХБ має чіткий максимум при чутливості в 2 рази 

більшій,  ніж для ТХБ,  і в 30  разів вищій,  ніж для мастила GS-32  (враховуючи,  що 
концентрація останнього в 20 разів вища ПХБ). 

Для забезпечення специфічності методу проведено видалення ТХБ із суміші ТХБ 
шляхом повітряної здувки із розчину в гексогені. 

Внаслідок проведених досліджень, забезпечено визначення концентрації ПХБ на фоні 
ТХБ з концентрацією не менше 50 мг/дм3, що відповідає 0,5 ГДКр.з. 

При попередньому відокремленню ТХБ з проби можливо визначити на рівні 0,5 ГДК. 
Також доведено, що зазначена методика забезпечує виявлення ПХБ на фоні органічних 
речовин, а також дозволяє визначення ПХБ в повітрі на рівні 10 ГДКатм. 

 
Висновки та перспективи подальших досліджень. 
На відміну від тестових методів зазначений метод, з використанням 

спектрофотометра СФ-26, дозволяє селективно визначити концентрації ПХБ в 
мікрограмових кількостях, а на відміну від хроматографічних методів, він визначає наявність 
всієї групи ПХБ разом, що не потребує окремої калібрування приладів за кожним ізомером 
індивідуально та підвищує чутливість, оскільки визначення суми ізомерів завжди більше 
кількості кожного ізомеру окремо.  

Методика виявлення ПХБ (піралену) потребує подальшої розробки метрологічного 
забезпечення. Враховуючи важливість екологічного стану по відношенню до ПХБ, необхідно 
розробити спеціальний спектрофотометр для виявлення ПХБ в навколишньому середовищі.  

Необхідно також продовжити роботи в напрямку використання холінестеразної 
реакції для визначення СОЗ, в тому числі і пестицидів.  
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УДК 614.84 
 

М.В. Андрієнко, к.і.н., О.В. Кириченко, к.т.н., Є.О. Тищенко, к.т.н.  
Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України 

 
КОНТРОЛЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АВАРІЙНОГО ВИТОКУ 

ВОДНЮ 
 

Розглянуті питання забезпечення безпеки водневих енергоустановок. 
Запропонована більш надійна система контролю можливого витоку водню за 
рахунок удосконалення датчика для вимірювання пульсаційних швидкостей газу 
в умовах високих температур. 
 

Ключові слова: пористий датчик, воднева безпека, гарячий газ, воднева енергетика. 
 
Постановка проблеми. В період енергетичної кризи, коли остаточно стало зрозумілим, 

що запаси органічного палива на Землі обмежені, а темпи їх використання загрозливо 
зростають, тому необхідна розробка альтернативних  нетрадиційних енергетичних систем 
[1]. В сучасних умовах водень рахується найбільш перспективним енергоносієм енергетики 
майбутнього, так як він є майже екологічно чистою речовиною (при його спалюванні 
утворюється вода), а запаси сировини для його отримання  (вода) практично необмежені. 

До серйозних недоліків водню, суттєво стримуючим його більш широке застосування, 
належить його висока пожежовибухонебезпека (тільки ацетилен є більш вибухонебезпечним 
газом [1]). Водень (Н2) – горючий газ з молекулярною масою 2,016; значно легший повітря з 
густиною 0,0695; коефіцієнт дифузії в повітрі 0,68 см2/с; теплота згоряння – 241,6 кДж/моль; 
концентраційні межі поширення полум’я в повітрі 4,12 – 75% (об.); мінімальна енергія 
запалювання 0,017 мДж; максимальна нормальна швидкість розповсюдження полум’я 2,7 
м/с; максимальний тиск вибуху 730 кПа. Найбільш ефективним флегматизуючим засобом 
воднево-повітряних сумішей є бінарна суміш з 85% діоксиду вуглецю і 15% хладону 114В2. 
Для ліквідації дифузійного горіння водню що виходить з трубопроводу або отвору із 
швидкістю до 10 м/с необхідно подавати 10-кратний об’єм азоту. [11] Воднева безпека є 
однією з ключових проблем при забезпеченні безпеки АЕС [2]. Тому, що водень 
застосовується в системах охолоджування турбогенераторів і утворюється при аваріях 
реакторів.  Про потужність вибухів свідчать наслідки аварій на Чорнобильській АЕС та 
каскаду вибухів на реакторах АЕС Фукусіма-1 (Японія). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Завдяки унікальним теплофізичним 
властивостям, водень є одним з найбільш високоенергетичних палив, енергомістким 
теплоносієм і робочою речовиною енергоустановок. Його енергомісткість в тричі вища за 
бензин, а при згорянні він практично не утворює шкідливих викидів. В літературі достатньо 
детально описані властивості водню і переваги при його використанні [3, 4]. Відповідно до 
прогнозів [5, 6], до 2025 року в країнах – членах Міжнародного енергетичного агентства 
(США, Канада, Бельгія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія і Японія) споживання водню 
збільшиться в 12-17 разів, причому на енергетичне споживання буде приходитись в 
середньому 85% від загального споживання водню відповідно до енергетичних прогнозів 
ціни на водень, що отримується не промисловим шляхом, будуть поступово знижуватись, і 
до 2025 року будуть співставними з цінами на бензин. В Україні і країнах близького 
зарубіжжя споживання водню повинно збільшитись в середньому на 15%.  Це ще раз 
підкреслює те, яке велике значення надається водневій енергетиці, її ролі в вирішені 
енергетичних і екологічних проблем. 

Постановка задачі та її розв’язання. Вимірювання середньої швидкості 
високотемпературного потоку газу має важливе значення для експериментального 
дослідження теплообміну і контролю роботи різноманітних енергетичних установок, а також 
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для створення ефективних пристроїв промислових засобів контролю та пожежної 
сигналізації [7]. Особливо важливий такий контроль при аваріях на АЕС, так як він дозволяє 
в подальшому відновити розвиток термодинамічної картини аварії і надати рекомендації по 
усуненню її причин для АЕС подібного типу. Одним з поширених методів є 
термоанемометричний  спосіб вимірювання, принципова схема якого представлена на рис. 1 
[8]. Чутливим елементом є тонка (0,2-10 мкм) металічна нитка що нагрівається (1), котра при 
попаданні  в зону високотемпературного (близько 1200 К) потоку газу (2) згорає. 

Для подолання цього обмеження необхідна більш надійна система контролю. 
Пропонується спосіб вимірювання, схема котрого наведена на рис. 2. Датчик (1) являє собою 
пористу трубку, крізь котру продувається охолоджуючий газ (2), масова витрата котрого 
вимірюється витратоміром (3).  На відміну від прототипу (рис.  1),  на датчик не подається 
електрична потужність. 

 

 
 

Рисунок 1- Термоанемометричний спосіб вимірювання: 
1 – датчик; 2 – гарячий газ; 3 - термоанемометр 

 

 
 

Рисунок 2- Спосіб вимірювання, що пропонується: 
1 – датчик; 2 – охолоджуючий газ; 3 – витратомір; 4 – гарячий газ 
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При обтіканні такого датчика високотемпературним потоком газу температура 
пористої трубки за рахунок охолодження може підтримуватись на необхідному для 
безвідмовної роботи рівні. 

Теплофізичні основи роботи датчика полягають в наступному. Температура зовнішньої 
поверхні пористої трубки практично залежить тільки від витрати газу, що продувається, при 
незмінних параметрах основного потоку газу. Тому необхідно побудувати градуровану 
залежність масової питомої витрати охолоджуючого газу wj  від температури поверхні 
пористої трубки wT : 

)( ww Tfj =        (1) 
В процесі тарування змінюється температура пористої трубки і зберігається постійна 

величина перепаду тиску між внутрішньою і зовнішньою поверхнями трубки. В процесі 
визначення швидкості потоку горючого газу,  створивши перепад тиску,  як на тарувальній 
кривій, необхідно змінити лише масову витрату охолоджуючого газу. По отриманому 
значенню витрати по тарувальній кривій знаходять температуру пористої трубки, а потім по 
отриманій далі формулі знаходять швидкість потоку горячого газу. 

Рівняння теплового балансу для пористої трубки має наступний вигляд: 
)()( TTcjTT wpwwgw -=-a       (2) 

де wT  - температура зовнішньої поверхні трубки; gТ  - температура гарячого газу; Т – 
температура охолоджуючого газу,  що продувається,  на входів в датчик;   wa  -  середній по 
поверхні коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні трубки до гарячого газу. 

Середній для поверхні коефіцієнт тепловіддачі при однакових параметрах потоку газу в 
зоні вимірювання «еталонному» пограничних шарах можна надати в вигляді [9]: 

bw yaa 0=        (3) 
де 0a  - коефіцієнт тертя в «еталонному» пограничному шарі [9] на поверхні трубки; by  

- відносний закон тертя для продування газу [10]. 
Для зони вимірювання 0a  знаходиться в критеріальній залежності [8], від діапазону 

зміни числа Рейнольдса 0,01< Re < 10000 для повітря і двохатомних газів: 
5,033,02,0

0 RePr57,0Pr42,0 +=Nu      (4) 

де 
l

a 20
0

dNu =  - число Нуссельта; 
m

r 2Re wd
=  - число Рейнольдса; Pr  - число 

Прандтля; l  - коефіцієнт теплопровідності гарячого газу; m  - коефіцієнт кінематичної 
в’язкості; w  - швидкість гарячого газу; r  густина гарячого газу; 2d  - зовнішній діаметр 
пористої трубки. Всі теплофізичні властивості газу, що входять в формулу (4), визначаються 
в залежності від температури зовнішньої поверхні трубки. 

Формули (2) і (4) можна привести до наступного вигляду, що дозволяє виміряти 
середню швидкість високотемпературного потоку газу: 
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-
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Вибір матеріалу і розрахунок розмірів пористої трубки необхідно визначати з 
врахуванням її теплового стану при її обтіканні гарячим газом.  

Висновки. Таким чином,  чутливість запропонованого датчика для вимірювання 
пульсаційних швидкостей газу, навіть з урахуванням великої теплової інерції пористого 
датчика,  в порівнянні з відкритою металевою ниткою,  є суттєво кращою,  ніж в звичайно 
датчика. 
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УДК 641.841.33 
А.В. Бабич, ВС Украины (г. Харьков), А.В. Буханцов, м.н.с., Харьковский ГУСХ,  

А.А. Имшенецкий, к.т.н. ЗАО «Специнжналадка АСУ» (г. Харьков)  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗЕРНОВОЙ  
И МАСЛОЖИРОВОЙ ИНДУСТРИИ 

 
Рассмотрены пути реализации Государственной программы по обеспечению 
безопасности предприятий по хранению и переработке продукции 
растительного происхождения. 

 
Ключевые слова: безопасность, авария, последствия, план локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций и аварий, система автоматической пожарной сигнализации и система 
раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций. 
 

Аварии на предприятиях хранения и переработки зернопродуктов приводят к 
реальной угрозе социальной и техногенной катастрофы. 

Одной из причин являются нарушения требований безопасности и отсутствие 
действенных мероприятий и систем для обеспечения безопасности. 

Более того, в результате аварий гибнут люди.  
Достаточно вспомнить взрыв элеватора в пос. Савинцы Харьковской области, 

унесший жизни 11 человек из 23 находящихся в смене. Или взрыв на Двуречанском 
элеваторе, в результате которого погиб главный инженер. Или аварию в 2009 г. в 
Николаевской области. 

В Воронежской области для ликвидации аварии на элеваторе пришлось применить 
боевую технику, поскольку ситуация приобрела неуправляемый характер, а само 
предприятие представляло реальную угрозу населенному пункту.  

Два года на Томиловском элеваторе в Куйбышевской области гремели взрывы.  
В 1998 году «чудом» удалось избежать взрыва при самовозгорании кукурузы на 

элеваторе Красноградского комбикормового завода Харьковской области. 
И этот печальный перечень можно долго продолжать. 
На Водянском ХПП в Харьковской области, несмотря не усилия пожарных, условная 

ликвидация возгорания зерношильного агрегата ДСП 32-2 продолжалась семь часов, а 
результат удручающий:  одна шахта восстановлению не подлежит,  вторая –  повреждена на 
30%. На это время пять районов области остались без защиты!  

Тоже самое можно сказать о транспортном оборудовании. Показательна авария на 
Херсонском припортовом элеваторе (рис. 1). 

Объединяет аварии то, что объекты не имели средств раннего обнаружения: в первом 
случае – контроль несанкционированного повышения температуры растительного сырья в 
шахте, а во втором – отсутствие указателей скорости транспортерной ленты и контроля 
газовоздушной среды. 

Ясно одно: предприятия «второго золота» страны (зерновой индустрии) нужно и 
должно защищать. 

Сложность заключается в том, что одно из направлений курирует инспекция 
Государственного пожарного надзора, другое – инспекция техногенной безопасности (ИТБ), 
а третье - ИТБ, инспекция охраны труда (ИОТ) и санэпидемстанция (СЭС). 

Рассмотрим вначале первые два аспекта. 
Получается, что каждое предприятие должно иметь две системы безопасности, 

которые частично дублируют одна другую и являются дорогостоящими. А в чем же их 
разница и нельзя ли их объединить в одну? 
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Рисунок 1 - Обрушение вследствие пожара в транспортной галерее 
 
Оснащение предприятий САПС регламентируется [3] и распространяется на здания и 

сооружения площадью 200 м2 и более. Т.е. отдельностоящие силоса меньшей площади, в 
которых может храниться до 30 % запаса зерна стандартного элеватора, под действие 
законодательного акта не подпадают. ДБН не распространяются на введенные в 
эксплуатацию объекты. Приборно-аппаратная база строго регламентирована, а сама САПС 
должна представлять обособленную систему.  

И, самое главное, [4] не предусматривает (в отличие от большинства стран) 
применение контроля газовоздушной среды в качестве метода обнаружения процессов 
термической активности. А как показано исследованиями [5 и др.] любое горючее вещества 
еще на этапе нагрева (до возгорания) генерирует газы. 

В отличие от САПС действие [2] распространяется на действующие, 
реконструируемые и вновь вводимые объекты. Более того, СРОЧС допускает использование 
датчиков, не зависимо от принципа их действия, что позволяет при построении системы 
использовать сигналы приборной базы технологического контроля. Практически для всех 
предприятий отрасли выполнение требований [2] обязательно, поскольку Положение 
охватывает пожаровзрывоопасные объекты (элеваторы, мельницы, комбикормовые заводы, 
крупозаводы и др.)  и объекты с большой (свыше 1000 м2) площадью покрытия. Трудно не 
согласиться с мнением Департамента МЧС, что САПС регистрирует факт события, а задача 
СРОЧС - предупредить его. 

Объединить две системы можно построив САПС на принципе контроля 
газовоздушной среды (концентрация СО). Реальная возможность этого появилась после 
разрешения Департамента МЧС для раннего обнаружения пожаров на предприятиях 
хранения и переработки растительного сырья использовать метод газового контроля. В этом 
случае (рис. 2) СРОЧС использует сигналы контроля работы технологического оборудования 
и сигналы САПС. В последнем случае, по первому порогу опасности (предаварийная 
ситуация) реагирует система раннего обнаружения (передача информации на пульт, 
диспетчеру предприятия и оповещается население в опасной зоне о реальной угрозе), а по 
второму порогу – дополнительно САПС передает сигнал на централизованный пульт 
пожарной охраны. 

ПЛАС является основополагающимся документом для разработки СРОЧС, и от того 
насколько технически грамотно он составлен зависит эффективность системы безопасности. 
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Вот почему инспекция техногенной безопасности при согласовании технического задания на 
СРОЧС требует ПЛАС и в ряде случаев аннулирует его и направляет на доработку. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема единой системы безопасности 
 
Несмотря на то, что [3] предусматривает наличие в документе двух частей 

(аналитической и оперативно-тактической), для предприятий отрасли необходимо наличие 
третьей части – организационно-технической, поскольку аварии имеют масштабный 
характер и одному предприятию и спецподразделениям не под силу их ликвидировать 
(необходимо привлечение сил и средств сторонних предприятий и организаций). 

Анализируя аналитическую часть разработанных ПЛАС, отмечается, что, с одной 
стороны, она перегружена ненужной для проведения аварийно-спасательных работ 
информацией, а с другой – не охватывает полный перечень объектов, представляющих 
потенциальную опасность, к тому же поражающие факторы возможной аварии рассмотрены 
не в полном объеме. 

Так, для аварий на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) отмечается внимание 
на пожар, вызванный разливом ГСМ, но не рассматривается  реальная угроза взрыва и его 
последствия. Для этого при определении тротилового эквивалента необходимо оценить 
возможность передачи детонации от цистерны к цистерне, а далее рассчитать зоны 
поражающего воздействия на человека, воздействие акустической волны на здания и 
сооружения и воздействие сейсмической волны. 

Для проведения расчетов необходимо сформировать исходные данные: 
· объем одного резервуара – V; 
· минимальное заполнение резервуара - V´; 
· нормальная температура – Т0; 
· регламентированная температура - Т´0; 
· атмосферное давление – р0; 
· абсолютное давление в резервуаре – р; 
· плотность парогазовой фазы (ПГФ) при н. у. - ρ´; 
· удельная теплота сгорания - q .́  

Алгоритм расчета тротилового эквивалента следующий, определяются: 
- максимальный объем ПГФ в одном резервуаре (резервуар минимально заполнен) 
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0
0 Tp

TVpV
×
×¢×=¢ ; 

 
- масса ПГФ в одном резервуаре 

 

ρVG 0 ¢×¢=¢ ; 

 
- энергия сгорания ПГФ в одном резервуаре 

 
qGЕ1 ¢×¢=¢ ; 

 
- относительный энергетический потенциал одного резервуара 

 

3
1B E

16.534
1Q ×= ; 

 
- тротиловый эквивалент одного резервуара 

 

G0.3
41900,9

q0,4WТ ¢××
×

¢×
= ; 

 
– резервуар III категории взрывоопасности. 

 
Расстояние, обеспечивающее невозможность передачи детонации от цистерны к 

цистерне определяется по формуле: 
 

43
тдд DWкr ××= , 

 
где  кд=0,25 – коэффициент для аммиачноселитренных углубленных зарядов; 
D – минимальный линейный размер резервуара (диаметр). 

Если величина rд меньше расстояния между цистернами, то передача детонации от 
цистерны к цистерне не возможна, и в дальнейших расчетах следует рассматривать 
одиночный взрыв одной цистерны, в противном случае - тротиловый эквивалент равен 
суммарному для всех резервуаров, между которыми возможна передача детонации. 

Определив тротиловый эквивалент, можно оценить поражающие воздействия [6]: 
· воздействие ударной волны на человека. 

Размеры зоны, безопасной по действию воздушной волны на человека, 
устанавливается по формуле: 

 
.W15r 3

Тmin ×=¢  
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Если есть наличие сплошного забора, то размеры зоны, безопасной по действию 
воздушной волны на человека, находящегося за пределами предприятия можно уменьшить в 2 
раза. Т.е., 
 

( ),Lr0.5Lr minmin -¢×+=  
 

где L – расстояние от склада ГСМ до забора. 
· воздействие ударной волны на близлежащие здания и сооружения. 

Относительно безопасные расстояния по действию ударной волны на близлежащие 
здания и сооружения для углубленного заряда рассчитываются по формуле: 

 

Твв Wk0,5r ××= , 

 
где kв – коэффициент пропорциональности. 
 

При расчете безопасных расстояний до населенных пунктов, авто- и 
железнодорожных магистралей, заводов [1] (п. б на стр. 251) рекомендует при выборе 
коэффициента пропорциональности принимать третью степень безопасности. 
· сейсмическое воздействие взрыва на близлежащие здания и  сооружения. 

Определение расстояний, на которых колебания грунта, вызываемые однократным 
взрывом, становятся безопасными для зданий и сооружений, производится по формуле: 

 
3

Тcc WαKr ××= , 
 

где Кс – коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании охраняемого 
объекта; 

α – коэффициент, зависящий от показателя действия взрыва. 
 
Построив по результат расчетов диаграмму зон поражения, по которой можно судить 

о степени аварии (А, Б или В) и принять решение о разработке ПЛАС. 
То же можно сказать об элеваторах, с той разницей, что здесь речь идет о 

пылевоздушном взрыве. 
Методика расчетов выглядит следующим образом: 

а) - определение массы пыли, участвующей во взрыве 

 

G=mвз+mав=квз· ( ) ( ) пкtvqmρδFFF
к
к

опп321
у

г ×××++××++× ; 

 
б ) - определение общего энергетического потенциала 

 

Е=G· qсг; 

 

в) - определение относительного энергетического потенциала 
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Qв=
16534

Е3

; 

г)- определение приведенной массы пыли, принимающей участие во взрыве 

46000
Em = ; 

е) - определение тротилового эквивалента 

 

Gz
4190
q0,45W сг

т ×××= ; 

 

ж) - определение избыточного давления взрыва в подсилосной галерее: 

ktСρV
zpqGΔp

рсв

0

×××××
×××

= ; 

 

з) - расчет радиусов разрушений 

 

1/62
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т
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ú
û
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è

æ
+

×= . 

 
Вызывают нарекания и разрабатываемые сценарии возникновения и развития аварий. 

Не может быть признан как сценарий: «… бригада сварщиков, не заметив запаха газа начала 
огневые работы. 

Варианты развития ситуаций на примере аварии на Харьковском жиркомбинате могут 
быть различными. Суть аварии заключалась в том, что вследствие пожара в зерносушильной 
шахте она потеряла несущую способность и обрушилась на металлический бункер хранения 
растительного сырья (к счастью пустой), проломив стенку и внеся источник зажигания 
внутрь (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Авария на Харьковском жиркомбинате 
 
Рассмотренный случай (первая ситуация); после падения происходит пылевоздушный 

взрыв в бункере (вторая ситуация); взрыв поражает норийную мачту и водородную станцию 
(третья и четвертая) и т.д. 

 
Вывод. Таким образом, только объединив ПЛАС, САПС и СРОЧС, можно решить 

задачу защиты предприятий хранения и переработки продукции растительного 
происхождения.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНТЕНО-ФІДЕРНИХ ПРИСТРОЇВ СИСТЕМИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ 
ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЯ В ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ 

NUMERICAL ELECTROMAGNETIC CODE 
 

В роботі розглянуто питання розробки методики визначення параметрів 
антенно-фідерних пристроїв в специфічних умовах експлуатації. Як один із 
можливих варіантів, запропоновано використання комп’ютерного 
моделювання. В основі комп’ютерного моделювання антен лежить метод 
моментів. 

 
Ключові слова: метод моментів, фідерний пристрій, система радіозв‘язку. 

 
Обґрунтування доцільності проведення дослідження. Важливою ланкою в 

автоматизованих системах управління (АСУ) є засоби передачі інформації. Апаратура 
передачі інформації необхідна в інформаційних системах як міського транспорту, так і в 
спеціалізованих системах, до яких можна віднести автоматизовану систему оперативного 
управління (АСОУ) підрозділами оперативно-рятувальної служби (ОРС) Міністерства 
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи (МНС). На сьогодні, дослідження і вирішення питань, 
пов’язаних зі створенням методики аналізу системи зв’язку та її модернізацією, є необхідним 
кроком в напрямку покращення технічного оснащення оперативно-рятувальної служби. 
Особливістю побудови АСОУ ОРС є те, що дана система створювалася для використання в 
умовах виникнення надзвичайних ситуацій (НС), і тому її складові, зокрема підсистема 
зв’язку, проектувалися з можливістю функціонування в автономному режимі. 

Аналіз останніх досліджень з даної проблематики. Існуючі системи зв’язку (СЗ)  
можна поділити на три групи: з використанням дротяних каналів зв’язку, бездротяні системи 
зв’язку та з використанням каналів зв’язку змішаного типу. В АСОУ ОРС використовуються 
всі три типи СЗ. Однак, для забезпечення надійності та підвищення стійкості усієї 
підсистеми зв’язку необхідно, щоб існувала відомча система, незалежна від існуючих 
інфраструктур, які можуть використовуватися різноманітними службами. Для створення 
такої системи зв’язку були використані технології PMR  (Private  mobile  radio  –  приватний 
(професійний) рухомий радіозв’язок), які забезпечують високий рівень автономності 
функціонування в умовах НС.  Основні характеристики PMR  –  простота технічних рішень,  
дешевизна, простота розгортання, призвели до її повномасштабного використання 
спеціальними службами.  

Проте, особливості діяльності ОРС накладають певні умови на системи радіозв’язку, 
які впливають на зміну їх тактико-технічних характеристик під час встановлення та 
експлуатації підрозділами аварійно-рятувальних служб. Наприклад, антенно-фідерні 
пристрої (АФП), які використовуються в комплексі з мобільними радіостанціями аварійно-
рятувальних та пожежних автомобілів зазнають значного впливу від додаткових металевих 
предметів,  встановлених на даху автомобіля (пенали для всмоктувальних рукавів,  
трьохколінна драбина, інше пожежне та спеціальне обладнання тощо) [1, 2]. В результаті, 
параметри антенно-фідерних пристроїв, які повинні контролюватися під час експлуатації 
систем радіозв’язку [3, 4], набувають величин, що відрізняються від визначених в 
стандартних умовах. 

Окрім того, зміни тактико-технічних характеристик відбуваються в дуже широкому 
діапазоні – від таких, що не впливають помітно на роботу систем зв’язку, і до таких, що 
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спричиняють істотний вплив. Особливо це помітно в умовах міста, де за останні десятиліття 
різко погіршилися умови роботи відомчих систем радіозв’язку. 

Насамперед, відбувається розширення меж міста, збільшується частка висотних 
будинків, погіршується електромагнітна обстановка внаслідок введення в експлуатацію 
систем радіозв’язку PAMR (Public access mobile radio – рухомий радіозв’язок загального 
користування). Всі ці фактори призвели до зменшення розрахункового радіусу дії систем 
PMR у складі підсистеми зв’язку АСОУ, нестійкої роботи відомчих систем радіозв’язку. 

Постановка завдання. Таким чином,  постає завдання розробки нових підходів 
оцінювання експлуатаційних параметрів відомчих систем бездротяного зв’язку та уточнення 
розрахунків систем радіозв’язку АСОУ ОРС. За результатами проведеної роботи, можуть 
бути розроблені рекомендації, щодо покращення умов експлуатації та модернізації існуючих 
систем радіозв’язку. 

Вирішення завдання. В структурі АСОУ ОРС використовуються конвенціальні 
(аналогові) системи радіозв’язку. В основу даних систем покладено енергетичний 
розрахунок умов забезпечення встановлення зв’язку, який проводиться за формулою 
Введенського [5]: 

 

1 22
4π 60P× DE = h h ,

λr
 

(1) 

 
де E – напруженість електричного поля, створюваного радіопередавачем в точці прийому, 
мкВ/м; P – потужність, яка випромінюється антеною радіопередава, Вт; h1 та h2 – висоти 
підйому антени передавача та приймача, м; r – відстань між передавачем та приймачем, км; 
D – коефіцієнт спрямованої дії передавальної антени, l  – довжина хвилі, м. 

Значення величини P визначається не лише такою характеристикою радіопередавача, 
як його вихідна потужність.  На випромінювану потужність суттєвий вплив має коефіцієнт 
корисної дії (к.к.д.) антенно-фідерної лінії, який визначається типом антени, та умовами її 
експлуатації [6]. На рис. 1 подано графік залежностей к.к.д. від коефіцієнту стоячої хвилі 
(КСХ), який використовується при узгодженні лінії передачі з антеною. Якщо антена 
неточно узгоджена з лінією передачі, проходить відбивання енергії, що передається по лінії 
передачі, від точок до яких підводиться живлення антени, і відбита енергія повертається до 
виходу передавача. В результаті відбиттів виникають стоячі хвилі, які знижують к.к.д. 
антенно-фідерної системи. КСХ однозначно визначається відношенням амплітуд напруги 
відбитої і прямої хвилі: 

 

( ) ( )відбит. пряма відбит. прямаКСХ = 1+ U U 1- U U ,  (2) 

 
де â³äáèò.U  –  амплітуда напруги відбитої хвилі в фідерній лінії,  ï ðÿì àU – амплітуда напруги 
прямої хвилі в фідерній лінії. 

Як зазначалося,  умови розташування АФП можуть суттєво впливати на роботу 
радіопередавальних пристроїв, а тому виникає необхідність оцінювання ефективності роботи 
АФП при різних умовах розміщення на оперативно-рятувальних автомобілях. 

Одним із можливих шляхів розв’язання завдання із визначення діаграм направленості, 
КСХ та коефіцієнта підсилення АФП в реальних умовах експлуатації є використання методу 
комп’ютерного моделювання. Адже, незважаючи на наявність довідників в яких описано 
дані для різних типів антен отриманих розрахунковим методом, саме комп’ютерне 
моделювання дозволяє реалізувати ідею розрахунку всіх можливих параметрів АФП в 
наближенні до їх умов експлуатації підрозділами ОРС. 

В основі комп’ютерного моделювання антен лежить метод моментів. Цей метод 
описує антену довільним набором прямих тонких проводів. А кожний провід антени 
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представлено у вигляді набору відрізків (сегментів), розбитих точками. Точки і поділяють 
провід на сегменти (відрізок проводу між двома точками - сегмент), що називається 
сегментацією. В кожній точці (за рівняннями поля, які розв’язуються в численному вигляді) 
обчислюються імпеданси і комплексні струми, як власні (від джерела високочастотних 
струмів), так і наведені від усіх інших сегментів. В результаті є можливим отримати повний 
струм в кожній точці і, виходячи з цього, обчислити поля, що створюються цими струмами, 
тобто антеною. Обчислення йдуть в два етапи: спочатку визначаються значення струмів в 
сегментах, а потім – діаграма направленості [7]. 

 

 
 

Рисунок 1- Залежності к.к.д. фідерної лінії від величини КСХ [4] 
 

Основу комп’ютерних програм, які реалізують метод моментів складає 
обчислювальне ядро, яке забезпечує численне розв’язання рівнянь електромагнітного поля 
(Numerical Electromagnetic Code або NEC) для кожної точки. Над ядром є сервісна оболонка, 
яка готує дані для ядра і надає в зручному вигляді отримані результати розрахунків.

 

 

 
 

Рисунок 2- Моделі аварійно-рятувальних автомобілів з різними умова розміщення 
АФП: 
а)АФП на даху автомобіля без ПТО; б) АФП на даху автомобіля з ПТО; 
в)АФП над дахом автомобіля з ПТО; в)АФП на правому крилі автомобіля з 
ПТО. 
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На сьогодні, при проведенні обчислень в програмних комплексах, 
використовуються три основних ядра: MININEC (MiniNumerical Electromagnetic Code), 
NEC2 (Numerical Electromagnetic Code 2), NEC4 (Numerical Electromagnetic Code 4). 
Одне від одного ядра відрізняються обмеженнями,  які висуваються при обчисленні 
антен. Наприклад, ядро MININEC не враховує втрати ближньої реактивної зони антени 
в реальній землі, що дає похибку у визначенні підсилення та вхідного опору при 
моделюванні низько підвішених горизонтальних антен (висота підвісу – менше 0,16l ) 
[8]. 

В даній роботі було проведено моделювання роботи АФП в залежності від умов 
розміщення антени на даху аварійно-рятувального автомобіля. В оболонці MMANA 
2.03 на ядрі MININEC була створена модель, яка дозволяє описати особливості 
розміщення антени та фідерної лінії автомобілях ОРС. Графічне зображення моделі 
подано на рис. 2. 

Модель автомобіля виконана у вигляді поєднаних між собою провідників з 
урахуванням геометричних розмірів і пропорцій базового автомобіля ОРС АЦ-
40(130)63Б на шасі ЗиЛ-130. Модель зображена на рис.2 (а) подана без урахування 
розміщених на надбудові елементів пожежно-технічного озброєння (ПТО). Моделі на 
рис.2 (б, в, г) побудовані із врахуванням того, що на даху розміщено крупногабаритні 
пенали для всмоктуючих рукавів,  а також трьохколінну драбину.  Вказані елементи 
справляють вплив на характеристики АФП, оскільки знаходяться на малій відстані від 
антени і спричиняють до інтерференційних та дифракційних спотворень. Крім того, на 
відміну від моделей на рис.2 (а, б), де антену розміщено посередині даху кабіни водія, 
на моделі з рис.2 (в) антену розміщено на провіднику, який поперечно приєднано до 
моделі пеналів та драбини, на моделі з рис.2 (г) антену встановлено на правому крилі 
автомобіля. В усіх випадках моделювання використовувалася антена типу 1 4 -
хвильовий вібратор на робочу частоту 148,9 МГц. 

Таблиця 1- Основні параметри роботи антенно-фідерних пристроїв. 
№ 
п/п 

R, Ом (активна 
частина 
вхідного опору) 

jX, Ом 
(реактивна 
складова 
вхідного 
опору) 

КСХ Ga, dbi 
(підсилення 
відносно 
ізотропного 
випромінювача) 

F/B, db 
(відношення 
рівнів 
випромінювання 
вперед/назад) 

1 38,606 40,156 2,5 5,99 0,59 
2 38,738 4,321 1,31 7,62 3,88 
3 26,714 -2002,362 3004,17 10,06 -13,06 
4 571,462 2165,168 175,8 8,67 -1,48 

 
Було поставлено за мету: 

- дослідити вплив близько розташованих елементів ПТО на характеристики АФП; 
- дослідити зміну характеристик АФП при зміні місця розміщення антени. 

В результаті моделювання отримано результаті приведені в табл. 1. 
За результатами даних табл.1 та наведених на рис.3 діаграм направленості 

можна зробити головні висновки та надати такі рекомендації: 
1. Близько розташовані ( 0.2 0.5l l¸ ) до АФП металеві предмети справляють 

суттєвий вплив на значення КСХ. При цьому спостерігається значне збільшення 
КСХ, а відтак і зниження к.к.д. антенно-фідерної системи. 
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2. Близько розташовані ( 0.2 0.5l l¸ ) до АФП металеві предмети справляють 
суттєвий вплив на формування діаграми направленості антенно-фідерної 
системи. Діаграма направленості в напрямку розміщення сторонніх металевих 
предметів спотворюється – відбувається екранування випромінювання та 
знижується рівень підсилення у вказаному напрямку. 

3. Найбільш оптимальним місцем розташування антени є дах автомобіля. Найменш 
прийнятним місцем розташування є місце над пеналами та драбиною. 

4. Використання нового підходу оцінювання експлуатаційних параметрів відомчих 
систем бездротяного зв’язку, а саме моделювання роботи антено-фідерної 
системи в програмному комплексі MMANA  2.03  на ядрі MININEC  дозволяє з 
високою ефективністю проводити розрахунки систем радіозв’язку АСОУ ОРС. 

 

 
 

Рисунок 3- Діаграми направленості антенно-фідерних пристроїв в залежності від їх 
умов встановлення: 
1 – АФП встановлено на даху автомобіля без ПТО; 2 - АФП встановлено на 
даху автомобіля з ПТО; 3 - АФП встановлено над дахом автомобіля з ПТО; 
4 - АФП встановлено на правому крилі автомобіля з ПТО 

 
Перспективами використання результатів дослідження є: 

1. Визначення оптимальних характеристик антено-фідерних систем пожежно-
рятувальних автомобілів. 

2. Створення ефективних в енергетичному відношенні антено-фідерних систем. 
3. Подальші дослідження ефективності професійних систем мобільного 

радіозв’язку. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛИСЕНСОРНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ БЕСПРОВОДНЫХ 

ПОЖАРНО-ОХРАННЫХ СИСТЕМ 
 
В работе описано построение полисенсорных гетерогенных беспроводных 
пожарно-охранных систем. Приведена модель передачи информации с единой 
пожарно-охранной и промышленной сетью. Приведены экспериментальные 
исследования по разработке полифункционального датчика и способа 
обеспечения автономного питания измерительных систем 
 

Ключевые слова: пожарно-охранные системы, гетерогенные сети, полифункциональные 
датчики, автономное питание.  

 
Актуальность проблемы и анализ последних публикаций. Развитие 

современного общества связано с увеличением количества жилых и промышленных 
комплексов, сложность организации которых, а также технологическая опасность (АЭС, 
химзаводы и т.д.) производственных предприятий постоянно растет. Это приводит к 
увеличению требований к эффективному обеспечению охранной и пожарной 
безопасности данных объектов. Аналоговые линии извещения себя уже исчерпали и 
практически везде уже начался переход в цифровое адресное пространство. На 
сегодняшний день существует множество разнообразных решений пожарно-охранных 
систем, которые отличаются между собой ценой, функциональными способностями, 
средствами передачи данных и тому подобное. Среди данной продукции преобладают 
проводные системы оповещения в силу своей относительной простоты обслуживания и 
центрального энергообеспечения [1]. Так как наращивание кабельных систем не может 
продолжаться безгранично, то сегодня более актуальным является переход на 
беспроводные решения обеспечения связи. К плюсам беспроводной связи можно отнести 
быстроту развертывания сети и монтаж ее элементов, мобильность, низкая стоимость 
установочных работ и прочее [2]. 

Постановка проблемы та ее решение. Так как перед разными комплексами 
ставятся разные требования, то отказаться от какого-то вида связи невозможно. Но 
данные технологии имеют ряд недостатков: 

- существующие пожарные, охранные, промышленные или домашние сети строят 
полностью раздельно одну от другой, что приводит к дублированию каналов связи, а 
соответственно, и к увеличению стоимости; 

- увеличение количества датчиков приводит к возрастанию электропотребления;  
- в случае использования беспроводной связи существует проблема долгосрочного 

автономного питания узлов системы (батарейного питания не всегда себя оправдывает). 
Поэтому при разработке охранно-пожарных систем актуальным является решение 

следующих проблем: 
- проблемы объединения пожарно-охранных и промышленных информационных 

систем и дальнейшая разработка модели с единой пожарно-охранной и промышленной 
информационной среды передачи данных; 

- разработка нового типа датчика с возможностью измерения нескольких 
физических величин одновременно; 

- разработка автономных способов энергообеспечения систем сбора и передачи 
данных; 
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- выбор элементной базы построения измерительного комплекса с низкими 
требованиями к энергообеспечению. 

Решению этих проблем посвящено много работ различных специалистов в этой 
области.  В частности,  в работах [3,  4]  были рассмотрены вопросы использования новой 
технологии ZigBee, что приводит к уменьшению энергопотребления узлов и прочим 
достоинствам. Однако эта технологии не позволяет передавать большой поток данных, 
например, видео данные, которые используются во всех современных охранных системах 
системах. Поэтому применение этой технологии не решает всех указанных проблем. 

Целью данной работы является разработка полисенсорных гетерогенных охранно-
пожарных систем, которые бы обладали свойствами возможности совмещения 
нескольких технологий передачи данных, автономного питания узлов и возможностью 
измерения нескольких физических величин с помощью ограниченного количества 
датчиков. 

Проблема объединения пожарно-охранных и промышленных информационных 
систем решается методом системного анализа – топологическим анализом, или анализом 
связности.  

Решение поставленной задачи базируется на формализованных элементах (M, S, A, 
C, R, T).  В решении также используются графы для наглядности при топологическом 
анализе. Здесь М – модель объекта проектирования; S – непустое множество, элементы 
которого – задачи проектирования; A – конечное множество, элементы которого – 
начальные данные; С – конечное множество, элементы которого – ограничения, 
требования, или другие зависимости; Т – конечное множество, элементы которого – 
проектные решения; R – отображение, что ставит каждой паре вида (asi, csi), asiÎA, csiÎC в 
соответствие некоторое непустое подмножество множества T, которое обозначается R(asi, 
csi).  Все множество задач проектирования S считается таким, что полностью решается, если    
|R(asi, csi)|=|S|; при этом должно выполняться уравнение 1 [5]. 

| R(asi, csi)| = 1       (1) 
Далее, система была определена в виде S  = {XR}, где X – множество элементов 

(приборов или функциональных единиц); R – некоторое отношение между элементами. 
Определена для отношения R матрица инциденций r, которая устроена за принципом «кто 
перед кем имеет преимущество, или кто кому передает информацию». После проведения 
анализа матрицы инциденций был получен структурированный граф, на основании 
которого была построена модель сети с единым пожарно-охранным и технологическим 
информационным пространством (рис. 1).  Полученная модель похожа на существующую 
информационную модель CIM. 

Отличительная особенность данной модели от эталонной модели CIM – это 
появление нового уровня 4, на котором размещены датчики пожарно-охранной 
сигнализации (FSS – Fire & Safety Sensor) и модификация верхнего, ERP уровня, к 
которому добавился центр пожарно-охранной (ЦПО) безопасности. В данном случае 
верхний уровень следует назвать ERP/FSC, где ERP сохранило старое значение, а FSC – 
Fire & Safety Control. 

В основе новой архитектуры лежит идея о полном разделении этапов общего 
проектирования (моделирования) и последующей реализации. Универсальная модель 
позволяет до известной степени автоматизировать процесс разработки нового или 
модернизации старого предприятия [6]. 

Не маловажным является выбор первичных преобразователей для исследования 
состояния объектов с помощью информационно-измерительных систем, который 
является определяющим для удовлетворения возросшим требованиям к характеристикам 
современных информационно-измерительных систем.  

Из множества видов датчиков можно выделить пьезодатчики, которые позволяют 
одновременно измерять несколько физических величин. 
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Рисунок 1- Структура сети передачи данных с единым пожарно-охранным  

и технологическим информационным пространством 
 
Совокупность первичных и вторичных эффектов порождает в пьзоэлементе ряд 

дополнительных эффектов: пьезо- и электрооптический, тензоуправляемый, пьезо- и 
терморезистивный, пьезо- и термодиэлектрический [7]. Указанные эффекты не 
исчерпывают всех функциональных возможностей пьезоэлемента. Таким образом, на его 
основании можно построить полифункциональный датчик, позволяющий отказаться от 
группы сенсоров, что приведет к уменьшению энергопотребления и габаритов выходной 
системы.  

В работе рассмотрен метода одновременного воздействия на пьезоэлемент 
нескольких электрических колебаний, в результате чего на выходе датчика появляется 
сигнал сложной формы. Определение значений измеряемых физических величин 
происходит путем выделения из результирующего сигнала каждой формы его 
составляющей и определение значения соответствующей измерительной величины по 
мере ее влияния на форму возбуждающего сигнала [8]. Таким образом, для осуществления 
измерений не нужно сложных изменений формы самих пьезоэлементов, выполнения 
дополнительных конструктивных элементов, или еще каких-либо существенных 
изменений, т.е. данный способ реализует измерение нескольких физических величин с 
помощью упрощенной конструкции пьезопреобразователя. Многофункциональный 
пьезодатчик является избирательным к входным величинам, он малочувствителен к 
помехам. Он имеет малые габариты и массу, технологичен при изготовлении, оказывает 
минимальное воздействие на исследуемый объект [7]. Для обработки выходного сигнала 
можно использовать микроконтроллер с низким энергопотреблением.  

Другой важной проблемой является энергопитание дистанционно удаленных 
беспроводных узлов системы. Для обеспечения питания беспроводных извещателей 
сегодня используют различные виды батареек и аккумуляторов, которые лишь 
частично решают проблему энергообеспечения, так как имеют ограниченный срок 
службы. Кроме того, ряд электронных устройств требует однократных 
непродолжительных применений после длительного срока хранения. Для решения данной 
проблемы можно воспользоваться восполняемыми источниками энергии такими как 
солнечная энергия или энергия ветра. Такие системы актуальны на открытых 
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пространствах, но абсолютно недееспособны в закрытых помещениях. Известно, что 
энергетически измеряемые силы несут достаточное количество энергии. Для получения 
этой энергии можно использовать отдельные генерирующие устройства, а можно 
использовать сами датчики как генераторы электричества. По определению датчик это 
преобразователь не электрического воздействия в электрический сигнал. Таким образом, 
открывается перспектива использования вышеописанного полифункционального датчика 
не только для преобразования измеряемой величины, но и для генерирования энергии, 
достаточной для работы всей системы в целом [9]. Блок-схема такого датчика с питанием 
от измеряемого сигнала показана на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2- Блок-схема датчика с питанием от измеряемого сигнала 
 
Проведенные экспериментальные исследования с несколькими образцами, 

некоторые из которых показаны на рис. 3, показали возможность использования энергии 
измерительной информации для питания узлов схемы. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 3- Образцы для экспериментальной проверки использования 
пьезокерамического преобразователя в качестве источников питания:   а – 

пьезопреобразователь с ионистором;  б – пьезопреобразователь с электролитическим 
конденсатором 

 
Выводы. Таким образом, в работе получены следующие результаты: 
- выполненные исследования показали возможность построения объединенных 

технологических, пожарно-охранных сетей сбора данных и управления; приведена 
модифицированная модель CIM с объединенной технологической и пожарно-охранной 
сетью сбора данных; 

-  приведены теоретические основы построения полифункционального датчика на 
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основе пьезоелемента, что позволяет заменить совокупность существующих датчиков, а 
значит, уменьшить энергопотребление и размеры изделия; 

- разработана система энергообеспечения измерительного прибора от энергии 
измеряемого сигнала, где в качестве первичного преобразователя может выступать 
рассмотренный в работе полифункциональный пьезодатчик. 
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Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,  
П.С. Пашковський, д.т.н., проф., І.М. Зінченко к.т.н., с.н.с.,  

Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи 
 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ ПОЖЕЖ  
В ПРОТЯЖНИХ КАНАЛАХ І ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ  

З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ 
 

Для встановлення достовірності розробленої математичної моделі натурному об'єкту 
використані дані експериментальних досліджень великомасштабних пожеж, 
проведених НДІГС. Експериментальна перевірка теоретичних результатів показала, 
що врахування процесу проходження піролізу твердих матеріалів та  реакції горіння 
газоподібних продуктів термічного розкладання з киснем дає достовірний опис 
теплогазообмінних процесів в протяжних каналах при пожежах, не вдаючись до 
задання теплових джерел у вигляді функцій емпіричного характеру. 

 
Ключові слова: великомасштабні пожежі,  протяжні канали, квазістаціонарний режим 

 
Стан проблеми. Запропоновані раніше математичні моделі пожеж та динаміки 

температур на різних об'єктах засновані або на інтегральних, середньооб’ємних параметрах, 
або на статичних методах теплових балансів,  або не враховують жорсткого ув'язування 
температури з кількістю кисню,  а теплове джерело найчастіше задається у вигляді 
емпіричної залежності його від часу без переміщення в просторі. Остання зводить нанівець 
отримані теоретичні результати, зводячи їх до емпіризму [1, 4]. 

Разом з тим експериментальні дані, особливо великомасштабних пожеж [1, 4] свідчать 
про існування жорсткого зв'язку вмісту кисню і температури в потоці повітря, і теплове 
джерело, по суті, є функцією від цих параметрів, відображаючи як процеси піролізу твердих 
горючих матеріалів, так і процеси горіння з переміщенням вогнища пожежі в залежності від 
пожежного навантаження.  

Постановка задачі та її вирішення. При процесах горіння різних матеріалів в 
протяжних каналах, які швидко розвиваються спочатку, а надалі повільно, доцільно 
розглядати квазістаціонарний режим пожеж, які розвинулися і загасають, з якими в реальних 
умовах доводиться мати справу при гасінні їх різними способами і засобами.  

У цьому випадку систему рівнянь для квазістаціонарних умов тепломасообміну можна 
представити у вигляді [2]  
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де u – швидкість повітря, м/с; С – поточна концентрація кисню, об. частки; С0 – концентрація 
кисню до осередку пожежі, Т – поточна температура, К; Т0 – температура за нормальних 
умов, К; ρ – щільність повітря, кг/м3; ρк – щільність кисню, кг/м3; α – коефіцієнт тепловіддачі 
пожежних газів породам (навколишньому середовищу), Вт/(м2·К); Нс – теплота згоряння, 
кДж/кг; ср –  питома теплоємність пожежних газів,  кДж/кг;  П – периметр поперечного 
перерізу каналу, м; S – площа поперечного перерізу каналу, м2; х – поздовжня координата, м.  
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Функція джерела тепловиділення q, яка входить в систему рівнянь (1) при горінні 
твердих матеріалів може бути представлена у вигляді  
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Тут χ – коефіцієнт неповноти згоряння твердих матеріалів; υ0 – початкова масова 

швидкість надходження та вигоряння продуктів піролізу в потоці повітря,  кг/(м2∙с); b – 
ширина укладання горючого матеріалу, м; k –  константа швидкості піролізу горючих 
матеріалів, 1/с; w – швидкість переміщення осередку пожежі, м/с;  

Розв’язок системи рівнянь (1) при граничних умовах перед осередком пожежі С (0) = С0 
і Т (0) = Т0 отримано у вигляді  
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П  – критерій Стантона теплообміну потоку 

повітря з навколишнім масивом.  
Для встановлення достовірності розробленої математичної моделі натурному об'єкту 

використані дані експериментальних досліджень великомасштабних пожеж, проведених НДІГС 
[2] в прямолінійному каналі, що представляє собою траншею довжиною горизонтальної частини 
187 м, глибиною 2 м і шириною 2 м. Траншея була накрита залізобетонними плитами, а стінки її 
обкладені цеглою. Експериментальна ділянка має три похилі виходи на поверхню, один з яких, 
бічний, для входу та виходу людей, закривається при проведенні експериментів, а два інших 
служать для провітрювання горизонтальної частини вентилятором місцевого провітрювання в 
регульованому режимі (рис. 1).  

 
Рисунок 1- Схема експериментальної ділянки каналу 

 
По всій довжині експериментальної ділянки обладнано 8 колодязів, з'єднаних з 

поверхнею і з горизонтальним каналом керамічними трубами для вимірювання на 23-х 
станціях температури та відбору проб пожежних газів з подальшим їх аналізом в хімічній 
лабораторії. При проведенні досліджень реєструвалася швидкість переміщення пожежі в 
залежності від швидкості повітря, вимірювалася термопарами температура в трьох точках по 
висоті каналу і в 23-х точках по його довжині.  

Q 

187 м 
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Всього проведено 10 експериментів. Перед кожним з них встановлювалися дерев'яні 
рами (боки та покрівля) діаметром 14-16 см, які потім перекривалися обаполами (дошками) 
товщиною 2-3 см.  

Пожежа ініціювалася підпалюванням багаття на вході в закріплену ділянку. Багаття 
попередньо обливалося гасом або трансформаторним маслом. Довжина кріплення змінювалася від 
30 м до 165 м. Швидкість повітря регулювалася в широкому діапазоні 0,6 – 5,2 м/с.  

За даними спостережень [3], полум'я швидко охоплювало дерев'яні затягування і 
поширювалося за струменем повітря, так і назустріч йому в основному під покрівлею 
ділянки. В результаті проведених експериментів отримано табличні і графічні дані зміни 
температури в нижній, середній і верхній частинах каналу по його довжині в різний час від 
початку досліду до більш ніж 4-х годин спостережень в залежності від пожежного 
навантаження.  

Унікальність і масштабність виконаних експериментальних досліджень [3] важко 
переоцінити, і відтворити їх нині навряд чи можливо. Проте досі відсутні адекватні 
математичні моделі розвитку подібних пожеж за винятком емпіричних формул швидкості 
переміщення фронту горіння, довжини зони горіння і максимальної температури в 
залежності від швидкості руху повітря за винятком теоретичної кривої зменшення 
температури за осередком пожежі в стаціонарному режимі.  

На рис. 2 представлені результати порівняння розрахункових даних по першій формулі 
(3) і експериментальних даних вмісту кисню в пожежних газах по довжині каналу в різний з 
моменту виникнення пожежі час.  

 
Рисунок 2- Результати порівняння розрахункового вмісту кисню (суцільні лінії) в 

пожежних газах з експериментальними даними (штрихові лінії) по довжині каналу  
(1 – через 1 годину з моменту виникнення пожежі, 2 – через 2 години,  

3 – через 2,5 години, 4 – 3,5 години) 
 
Як бачимо, розрахункові криві достовірно відображають закономірності процесів 

вигорання кисню, що відбуваються при пожежі. При обробці розрахункових даних 
приймалося, що швидкість руху фронту горіння може бути визначена за відомою, але 
перетвореною формулою [3] 
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де w – середня швидкість переміщення вогнища пожежі, м/год. 

Так, в даному експерименті при швидкості струменя повітря u = 1м/с швидкість 
переміщення пожежі, згідно з (4), дорівнює w =  50  м/год.  Це відповідає довжинам зон 
горіння і догорання l = 50, 100, 125 і 175 м. 

Подальша обробка експериментальних даних показала, що параметр швидкості горіння 
можна прийняти рівним G0 = 0,25 l/с. Встановлено, що константа швидкості піролізу 
знаходиться в межах k = 0,035 – 0,05 l /c при середньому значенні k = 0, 045 l /c. При такому 
виборі параметрів розрахункові криві задовільно узгоджуються з експериментальними 
даними (рис. 2), що підтверджує адекватність математичної моделі натурному об'єкту. 

Знаючи значення параметра G0 = 0,25 1/c, згідно з (2), можна визначити швидкість 
вигоряння дерева в експериментах. Так, коефіцієнт неповноти згоряння χ = 0,9 [4], щільність 
кисню ρk = 1,32 кг/м3; початкова концентрація кисню С0 = 0,21; площа поперечного перерізу 
каналу S = 4 м2; ширина горючої поверхні (покрівля та бічні стінки) b = 6 м. Підставляючи ці 
параметри в формулу (2), знайдемо початкову швидкість вигоряння пального матеріалу υ0 = 
1,16 кг/(с·м2). 

На рис. 3 представлені результати порівняння розрахункових даних, отриманих за 
другою формулою (3), та експериментальних даних температури пожежних газів по довжині 
каналу в різний час з моменту виникнення горіння з пожежним навантаженням довжиною 
165 м. Інтеграл, що входить у другу формулу (3), визначався методом трапецій. 

Як видно, розрахункові криві температури задовільно узгоджуються з 
експериментальними даними. Деяка невідповідність розрахункових даних при великому часі 
з моменту виникнення пожежі більше 3-х годин пояснюється зворотною тепловіддачею 
стінок потоку повітря, що не враховано в моделі квазістаціонарного режиму теплообміну. 

 
 
Рисунок 3- Результати порівняння розрахункової температури пожежних газів (суцільні 

лінії) з експериментальними даними (штрихові лінії) по довжині каналу з пожежним 
навантаженням довжиною 165 м (1 – через 1 годину з моменту виникнення пожежі,  

2 – через 2 години, 3 – через 2,5 години , 4 – 3,5 години) 
 
Так як на вході в пожежну ділянку температура була в межах від 100 до 200 0С, то для 

розрахунків прийнято Т0 = 100 0С (373 К). При обробці експериментальних даних 
встановлено, що критерій теплової енергії пожежі В = 13 – 16, а число Стантона на одиницю 
довжини зони горіння, що характеризує теплообмін зі стінками каналу, знаходиться в межах 
St/l = 0,02 - 0,03 1/м.  
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На рис. 4 представлені результати порівняння розрахункових і експериментальних 
даних температури пожежних газів по довжині каналу в різний час з моменту виникнення 
горіння з пожежним навантаженням довжиною 30 м. Як видно, розрахункові криві 
температури також задовільно узгоджуються з експериментальними даними.  

 
Рисунок 4 - Результати порівняння розрахункової температури пожежних газів  
(суцільні лінії) з експериментальними даними (маркери) по довжині каналу з 

пожежною навантаженням 30 м (1 – через 8 хв з моменту виникнення пожежі,  
2 – через 18 хв, 3 – через 32 хв) 

 
Відстань до переднього фронту полум'я має визначатися відповідно до швидкості переміщення 

осередку пожежі. Так, у другому експерименті ця швидкість становила υп = 60 м/год.  
Висновки.  
Таким чином, експериментальна перевірка результатів теорії переконливо показала, що 

врахування піролізу твердих матеріалів та вступання  газоподібних продуктів термічного 
розкладання в хімічну реакцію з киснем дають достовірний опис теплогазообмінних 
процесів в протяжних каналах при пожежах, не вдаючись до задання теплових джерел у 
вигляді функцій емпіричного характеру.  

Отримані результати теорії розвитку і загасання пожеж в протяжних каналах дають 
можливість досліджувати вплив на процеси горіння різних засобів пожежогасіння. 
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КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНГІБІТОРА ГОРІННЯ 

ТРИФЛУОРОМЕТАНУ 
 

Шляхом квантово-хімічних розрахунків ab initio в базисному наборі  6-31 G* 
проведено дослідження з метою пошуку імовірних продуктів деструкції вогнегасної 
речовини CF3H. Показано, що утворення трифлуорометил радикалу сприяє 
сповільненню елементарних реакцій у вогнищі полум’я. Виявлена в інгібувальному 
циклі стадія, яка пояснює меншу ефективність дослідженого вогнегасного агенту. 

 
Ключові слова: квантово-хімічний розрахунок, інгібітор, активні центри полум’я, хладони. 

 
Постановка проблеми. Як відомо, надзвичайні ситуації щорічно забирають життя 

людей і завдають істотної матеріальної шкоди. Неконтрольоване горіння (пожежа) належить 
до числа найбільш небезпечних лих. Природно, займанню значно легше запобігти, ніж вести 
боротьбу з розвинутим полум'ям, тим не менше, існують методи і засоби, що дозволяють 
придушувати горіння в прийнятні терміни.  До числа основних засобів боротьби з пожежами 
відносяться різні вогнегасні речовини, дія яких ґрунтується  на інгібуванні (уповільненні) 
хімічної реакції горіння. Хімія, як одна з природничих дисциплін, дає можливість 
досліджувати будову молекул, шляхи їх деструкції у високотемпературній зоні і допомагає 
розкрити механізм дії інгібіторів горіння. 

Галогеновмісні вуглеводні є ефективними вогнегасними речовинами, але більшість із 
них проявляє каталітичну активність в руйнуванні стратосферного озону, тому виробництво 
багатьох хладонів заборонено Монреальським протоколом у 1994 році [1]. Речовини, які в 
останній час найчастіше розглядаються в якості альтернативи – це флуоровмісні вуглеводні. 
Флуоровуглеводні мають  найменші токсичність і озоноруйнівні властивості в порівнянні з  
іншими галогеновмісними органічними вогнепригнічувачами.  Щоправда,  флуоровуглеводні 
мають довгий час життя в атмосфері і високий парниковий ефект [2], крім того вони 
поступаються своєю ефективністю. Дійсно, більшість флуоровмісних вуглеводнів мають 
мізерну токсичність.  Але, зі збільшенням числа атомів гідрогену токсичність зростає. Деякі  
флуоровуглеводні мають низький вплив на збудження нервової системи, тому дозволені для 
використання в людних приміщеннях. Напротивагу названим недолікам, фізичні властивості 
флуоровмісних вуглеводнів роблять їх ідеальними для заміни хладонів. Ці сполуки навіть 
більш леткі, ніж їх бромовмісні аналоги. Отже існує необхідність з’ясування відносної 
ефективності альтернативних інгібіторів, і розуміння механізму їх інгібувальної дії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Розуміння механізму інігібування CF3Br, а 
також речовинами, які пропонуються в якості заміни хладонів допоможе ефективному їх 
застосуванню і розвитку альтернативних вогнегасних речовин. Численні лабораторні і 
теоретичні дослідження були проведені, щоб з’ясувати  гальмівні механізми 
трифлуоробромметану  [3-5].  Не зважаючи на те, що гальмування СF3Вr забезпечується 
переважно бромовмісними частинками, дослідження показали також значний внесок в 
інгібування CF3

•
 -  радикалу [6].  Крім того,  навіть якщо заміни для СF3Вr представлені 

переважно флуорованими агентами з двома і трьома атомами карбону [7],  розуміння їх 
механізму інгібування може бути отримано шляхом вивчення простих речовин, таких як 
CF3H, які набагато легше піддаються моделюванню [8, 9].  Так, наприклад, в роботі [10]  для 
пояснення механізму реальної системи   CF3CHFCF3+F•  → CF3CFCF3 +  HF,  розглянута 
модельна система: CF3H+F•→TS1→CF3

•+HF. Результати виявилися близькими до 
експериментальних [10].  
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              У роботі [11] при дослідженні інгібувальної ефективності домішок CF3Br, CF3I, 
CF3H, CF4 було виявлено, що швидкість горіння зменшується експоненціально зі 
збільшенням  концентрації.  Показано, що лише при використанні невеликої кількості 
інгібітора переважає хімічний механізм дії домішки. Зі збільшенням додаткової 
концентрації, хімічний вплив інгібітора насичується і збільшується фізичний ефект. Тому, 
відзначена можливість використання композитного інгібітора, що складається із суміші 
ефективних хімічних інгібіторів з високою теплоємністю. При порівнянні коефіцієнта 
регенерації для різних інгібіторів, який вказує на ефективне число каталітичних циклів, що 
включають інгібітор в процесі горіння,  показано його найбільше значення в 
стехіометричному метано-повітряному полум'ї з додаванням 1% СF3Br, де він приблизно 
дорівнює 7 [11]. Шляхом експериментальних і розрахункових  (CHEMKIN) методів було 
показано, що CF4, CF3H, CF2H2 реагують краще, ніж інертні сполуки [12]. Індекс інгібування, 
запропонований Фрістромом та Соєром [13] становить 1,5-2,0 для флуорованих агентів. Для 
порівняння, цей індекс для CF3Br [14] складає 16, а для  CO2  - 0,86 [15].  Показано, що CF4 не 
бере участь в реакціях інгібування полум’я, отже CF4 може діяти у процесі гасіння  тільки як 
інертна домішка.   Додатковий доказ інертного характеру  молекул цієї речовини полягає у 
відсутності зміни у температурі гасіння у порівнянні  з інертним азотом. Наші розрахунки 
також показують досить високу енергію розкладання повністю заміщеного флуорометану. 
Отже, імовірно початковою стадією буде взаємодія цієї речовини з активними центрами 
полум’я.  В [16] детально вивчені реакції атомів гідрогену з флуорометанами.  Реакція з CF4  
може перебігати тільки як повільне відщеплення флуору, отже не очікується, щоб ця 
молекула грала важливу роль у інгібуванні полум’я. Всі інші  досліджені агенти мають 
значний хімічний ефект, який полягає у конкуруючому споживанні радикалів Н• у полум’ї і, 
отже зменшенні участі радикалів Н• в інших розгалужених ланцюгових реакціях, 
відповідальних за поширення полум’я  (напр., H• +  O2 =  OH• +  H•). Таке зменшення 
концентрації  активних центрів полум’я конкурує зі зростаючою екзотермічністю (завдяки 
утворенню HF), на що вказує висока температура займання.  

Постановка задачі та її розв’язання. Для того, щоб визначити механізм CF3H в  
зниження концентрацій радикалів в основі полум'я, розглядаються хімічні реакції за участю 
Н•,  О•, ОН•. Було помічено суттєве зниження концентрації активних центрів полум’я за 
рахунок їх захоплення з утворенням НF [2, 6, 17-20]. Експериментальне дослідження 
попередньо змішаного полум'я СО і Н2 показало, що основні етапи розкладання CF3H 
призводять до утворення CF3

• [17,19].  Існують роботи, в яких основними продуктами реакції 
при застосуванні трифлуоробромметану у вогнищі горіння є HF і CF2

•• [8]. Отже, досі 
залишається нез’ясованим питання про утворені продукти реакції у вогнищі полум’я при 
застосуванні в якості інгібітора трифлуоробромметану. 

 Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Залишається 
нез’ясованим, чи є захоплення  радикалів з утворенням HF або CF3

•    механізмом,  за 
допомогою якого CF3H інгібує полум’я і яка роль цих реакцій у вогнищі полум’я і в його 
шліренконусі. Існують експериментальні докази про утворення різних продуктів взаємодії в 
різних частинах полум’я (біля гирла пальника і далі від нього).  

Виклад основного матеріалу. Інгібуючий агент діє в полум'ї кількома шляхами,  які 
тісно пов'язані між собою. Наприклад, тепловтрата, тобто зменшення температури сприяє 
уповільненню хімічних реакцій, в процесі термічної деструкції вогнегасних речовин 
з’являються радикали, що призводять до утворення продукту з меншою теплотою утворення,  
що веде до загального зниження температури. Вогнегасні ефекти можна розділити на дві 
загальні категорії: фізична і хімічна (умовно, тому що вони тісно взаємопов’язані). Наша 
мета полягає у визначенні хімічного ефекту, який безпосередньо пов'язаний з 
характеристиками специфічних молекул,  які приводять до заміщення H•, F•, Cl•,  і фізичний 
ефект, якщо такого заміщення немає. Наприклад, теплоємність в першому наближенні, 
здебільшого є функцією числа атомів в молекулі і міцності зв'язку між атомами,  але не 
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ідентична молекулі.  Отже,  теплоємність може бути розглянута як ефект більш фізичної 
природи, ніж хімічної.  

Для з’ясування інтермедіатів, а також кінцевих продуктів реакцій, які відбуваються у 
вогнищі полум’я при застосуванні   трифлуорометану були проведені квантово-хімічні 
розрахунки ab initio  з базисним набором 6-31 G* елементарних реакційних шляхів з метою 
обчислення енергії зв’язків. Результати дослідження представлені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 - Енергії елементарних стадій, які відбуваються при взаємодії 

трифлуорометану з паливом, розраховані методом ab initio з базисним набором 6-31G*  
 

 
Спроби з’ясувати особливості будови і деяких енергетичних характеристик, а також  
кінетики реакцій галогеновмісних похідних метану  за допомогою квантово-хімічних методів 
робилися і раніше. Так, наприклад, в [21] розраховані  теплоти утворення серії 
флуорометанів CHxF4-x, x=0-4 за допомогою чотирьох різних квантово-хімічних методів. 
Одержані результати близькі до експериментальних, зроблені також висновки щодо 
величини похибки  у відповідних методах, яка лінійно залежить від числа зв’язків C-F в 
молекулі досліджуваної речовини. Ця та інші роботи доводять застосованість квантово-
хімічних методів до дослідження реакцій у полум’ї в зоні розвитку розгалуженого 
ланцюгового процесу. Отже, якщо проаналізувати результати дослідження (табл. 1), то 
одразу можна сказати, що термічне розкладання молекули інгібітора відбудеться 
ймовірніше, ніж  хімічні перетворення при взаємоідії з молекулами палива. При цьому, 
характерно, що   більш імовірними продуктами розкладання будуть CF2

•• 
 і HF (5 і 6 стадія). 

Цей шлях вестиме до часткового обриву інгібувального циклу, поскільки утворюється 
нейтральна молекула HF з міцним хімічним зв’язком  і стабільний бірадикал CF2

•• [8].   В 
подальшому перетворенні, яке призводить до регенерації  інгібітора бере участь лише 
радикал CF3

•
 (  2  і 3  стадія).  Але,  в той же час при цьому утворюється атомарний гідроген,  

який виступає активним центром полум’я поряд з ОН• і О•. Тобто інгібітор при певних 
умовах може продукувати радикали, які сприяють розвитку ланцюгового горіння.  Можливо 
саме цей факт пояснює слабкішу інгібувальну дію флуоровмісного агенту в порівнянні з 
бромо-  і йодовмісними аналогами.   Інші досліджені стадії менш імовірні.  Результати 
розрахунків добре узгоджується з експериментальними дослідженнями в [22], в яких було 
показано, що в залежності від концентрації доданого інгібітора 5,1% або 10,05% відбувається 
різний інгібувальний ефект.  

В роботі  [22] проведено дослідження критеріїв гасіння вогнегасним агентом  CF3H. 
Застосована двомірна чисельна модель з детальною кінетикою,  яка точно моделює динаміку 

№ Елементарна стадія 
Енергія реакції,  Е, ккал/моль 

1 CHF2
• + CH3

• ® CF2
•• + CH4 77.66 

2 CF3
•
 +  CHF2

•
 ®  CF2

••
 +  CHF3 21.69 

3 CF3
•
 +  CH4 ®  CHF3 +  CH3

• 48.69 

4 CH3
•
 +  CF2

••
 ®  CH2

••
 +  CF2

••
 + H• 87.36 

5 CHF3 ®    CF3
•
 + H• 23.6 

6 CHF3 ®  CF2
••

 + HF 19.01 
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дифузійного полум’я. Результати розрахунків застосовані для інтерпретації впливу  CF3H на 
стабілізацію і гасіння полум’я. В експериментах додавали CF3H до дестабілізації і повного 
гасіння полум’я. Аналогічно, проведені успішні розрахунки зі збільшенням  кількості CF3H в 
повітряному потоці до повного гасіння полум’я. Визначена гасяча концентрація складала 
10,1% за об’ємом.  Вважається, що інгібування відбувається через утворення HF, але роль 
цих реакцій різноманітна в різних зонах полум’я.  Незважаючи на це, в обох випадках коли 
додавали 5 або 10.05% CF3H головний ефект у реакціях вуглеводневого полум’я утворювати 
атоми Н•, напроти, головний ефект реакцій з участю атомів флуору – знищувати атоми Н•. З 
більшим завантаженням CF3H відбувається зменшення кількості атомів гідрогену, тоді як 5%  
CF3H в цій області полум’я стає додатковим джерелом атомів гідрогену. Так, зокрема, було 
показано, що утворення і знищення атомів Н• в реакціях з вуглеводнями втричі нижче в 
полум’ї з додаванням 10,1% CF3H. Тим не менш, в обох випадках при додаванні 5 і 10,05% 
CF3H  головним ефектом реакцій за участю молекул вуглеводнів –  є продукування,  а за 
участю флуоровмісних частинок – знищення атомів гідрогену.   

 
Висновки.  
За допомогою квантово-хімічних розрахунків показано, що з підвищенням 

концентрації CF3H знищення атомів гідрогену в реакціях за участю флуоровмісних частинок 
більше (відносно утворення активних центрів полум’я  в реакціях вуглеводнів).  Фактично,  
вища концентрація інгібітору призводить до значного зменшення атомів Н• в усіх реакціях, 
тоді як 5%  CF3H ця область полум’я стає джерелом атомів Н• (стадії 4  і 5).   Слід також 
зазначити,  що в цій системі,  як і при застосованні  інших флуоровмісних частинок для 
гасіння полум’я  [2, 6, 17] відсутній каталітичний цикл (так як наприклад у разі бромо- і 
йодовмісних вогнегасних речовин). Одержані результати добре узгоджуються з 
екпериментальними роботами.     
 Перспективи подальших досліджень.  

Дослідження найпростішого представника класу флуоровмісних вуглеводнів, які 
застосовуються в якості альтернативної заміни для заборонених хладонів послужило 
моделлю для вивчення механізму інгібування і показало відмінність його від вогнегасної дії 
інших галогеновмісних речовин. В подальшому необхідно провести аналогічні дослідження 
флуоровмісних вуглеводнів, які  містять в своєму складі два і більше атоми карбону для 
розвитку розробленого підходу. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНОЇ ДІЇ РАДІАЛЬНОГО ВОДЯНОГО ЕКРАНА 

 
В роботі наведено результати експериментальних досліджень ефективності 
використання радіальної водяної завіси від теплового випромінювання. 
Експериментами встановлено, що коефіцієнт екранування від теплового 
випромінювання в основному залежить від товщини водяної завіси. Отримані 
залежності дають можливість визначити величину коефіцієнта екранування 
водяною завісою як функцію її відстані від джерела випромінювання, товщини 
завіси та координати точки, яка сприймає теплове випромінювання. 
 

Ключові слова: захисний водяний екран, теплове випромінювання, математична 
модель, коефіцієнт екранування. 

 
    Постановка проблеми  

Здійснення захисту особового складу від теплового випромінювання під час гасіння 
пожеж є необхідним та загальновідомим тактичним прийомом, який може здійснюватись за 
рахунок використання захисних водяних екранів (ЗВЕ). Але разом з тим на сьогоднішній 
день не чітко визначено захисні властивості водяних екранів, не отримано аналітичних 
залежностей для визначення їхньої захисної дії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Дослідження питання теплопередачі під час пожежі [2, 3] дали змогу виявити, що 

основними характерними шляхами теплопередачі від осередку пожежі до навколишнього 
середовища є конвекція та теплове випромінювання . 

В роботах [4,  5]  проаналізовано процеси екранування конвективної та променистої 
складової теплового потоку вертикальною водяною завісою, а в роботі [6] запропоновано 
вираз для визначення коефіцієнта екранування теплового випромінювання радіальною 
водяною завісою. При цьому експериментальних досліджень по визначенню коефіцієнта 
екранування водяною завісою для підтвердження аналітичних досліджень не було проведено 
в жодній з розглянутих вище робіт. 

Постановка завдання та його вирішення. 
Для перевірки виконаних теоретичних досліджень та їх уточнення необхідно провести 

експериментальні дослідження по визначенню захисної дії радіального водяного екрана, 
зокрема визначити величину теплового випромінювання без ЗВЕ та при його наявності. 

Визначення захисних властивостей радіального водяного екрана проводилося на 
полігоні вогневих випробувань ЛДУБЖД.  

Радіальну водяну завісу отримували за рахунок використання експериментального 
комбінованого ручного ствола з можливістю утворення ЗВЕ [7] під кутом розкриття 

o70=y , рис.1. 

Ширину розсіювальної щілини змінювали в межах 3
щ 10)5,21( -×¸=d м.  

 



«Пожежна безпека: теорія і практика» № 8’2011 

 

 44 

 

θ 

x
x 

äæz  
 

îáz  

z  

y

r
x A 

B 

C 

D 
K 

ψ 

O 

 
Рисунок 1- Схема поширення потоку теплового випромінювання. 

А – осередок пожежі; 
В – об’єкт захисту; D – розсіювальна щілина ствола, шириною щd . 

 

 
Рисунок 2- Установка для визначенню величини теплового випромінювання. (1-

манометр для визначення тиску на стволі, 2- датчик приладу ВТП – 01, 3- розсіювальна 
щілина змінної ширини щd , 4- модельне вогнище з живильним трубопроводом) 

Джерело випромінювання осередку пожежі створювали за допомогою спалювання дизельного 
палива на площі 0,75 м2 з постійною його подачею через під’єднаний трубопровід. Відстань від 
джерела пожежі до щілини становила 8,0zдж = . Вид дослідної установки приведено на рис. 2. 

Вимірювання густини потоку теплового випромінювання здійснювали з допомогою 
приладу радіометра ВТП - 01 розробленого Львівським державним університетом безпеки 
життєдіяльності спільно з ЗАТ НВО «Термоприлад» який здатний здійснювати вимірювання 
густини теплового потоку від 0,1 до 50 кВт/м2 з похибкою 1 %.  

Коефіцієнт екранування водяної завіси визначали як співвідношення теплового 

випромінювання перед та за водяною завісою,
зФ

Ф
, а вираз для визначення середньої 

швидкості витікання води через щілину 0u  отримали з рівняння нерозривності: 
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Результати проведених експериментальних досліджень приведено в табл. 1. 
Таблиця 1 - Результати експериментальних досліджень екранування теплового 
випромінювання радіальною водяною завіси. 
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№ п/п 

мм кПа л/с м/с кВт/м2 кВт/м2 e  
1. 1 156,8 5,65 22,48 17,65 11,1 1,59 
2. 1 401,8 9,04 35,97 16,66 10,79 1,54 
3. 1 421,4 9,26 36,84 17,21 10,62 1,62 

середнє 1      1,58 
4. 1,5 156,8 6,61 17,53 19,22 10,55 1,82 
5. 1,5 470,4 11,46 30,40 19,75 11,23 1,76 
6. 1,5 534,1 12,21 32,39 20,55 12,15 1,69 

середнє 1,5      1,76 
7. 2 206,78 8,84 17,59 28,97 14,01 2,07 
8. 2 339,08 11,32 22,52 30 13,29 2,26 
9. 2 402,78 12,34 24,55 29,15 13,55 2,15 

середнє 2      2,16 
10. 2,5 245 10,72 17,06 30,12 11,12 2,71 
11. 2,5 439,04 14,34 22,82 20,11 7,15 2,81 
12. 2,5 486,08 15,09 24,02 20,15 7,11 2,83 

середнє 2,5      2,78 
 

За результатами експериментальних досліджень на рис. 3 представлено залежність 
екрануючої здатності ЗВЕ від ширини розсіювальної щілини. 
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Рисунок 3- Залежність екрануючої здатності від ширини розсіювальної щілини (точки 

– експеримент, пряма - апроксимація). 
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За отриманими експериментальними даними можна визначити інтегральну 
поглинаючу здатність повітря пК  та води вК , а також інтегральну відбиваючу здатність на 
межі повітря-вода V , які входять які входять у рівняння для визначення коефіцієнта 
радіальної водяної завіси отримане в роботі [6]: 

( )
u
u
×

d
×

q

×-

-
=e

0

дж

щщПВ

zsin
r)KK(

2 e
V1

1
 (2) 

Прологарифмувавши співвідношення (2) отримаємо: 
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щПВ
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+
-

=qe  (3) 

Звідки слідує, що залежність )(f)(ln щd=qe  описується лінійною залежністю виду: 

щba)(ln d×+=qe  (4) 

де 
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Параметри a  та b  в рівнянні (4) були визначені за результатами проведених 
експериментальних досліджень: 

0389,0a = , 38,0b = . 
Отже, величини V  та )( ПВ KK -  для екранування осередку пожежі від дизельного 

палива водяною завісою: 

0193,0
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Величина зміни швидкості JD  залежить від кута між напрямом швидкості витікання 
води зі щілини та напрямом сили тяжіння. Очевидно, що максимальна зміна швидкості буде 
відбуватися для струменя води, який рухається в вертикальному напрямі. Оцінимо на скільки 
максимально зміниться швидкість рідини на відстані r , що складає кут o20=cq . 

Згідно закону збереження енергії для елементу водяної завіси масою m  можна 
записати, що:  

)04,020tg8,0(8,92)rtgz(g2)rr(g2 щcджщ -×××=-q×=-=JD
 

(7) 

де uD  – зміна вертикальної складової швидкості води у водяній завісі, 2с/м81,9g = - 
прискорення вільного падіння.  

Як слідує з (7) зміна швидкості JD  на заданій відстані рівна )м/с(22,2=JD , що 
складає в межах 0)15,005,0( u¸  (табл.1).  Тому зміною швидкості в радіальному напрямку 
можна знехтувати: 

1
0

0 »
u

JD±u
 (8) 

Враховуючи (8) отримаємо: 
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248,3
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××
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Підставивши отримані значення (5) і (9) в (2) отримаємо вираз для визначення 
коефіцієнта екранування від теплового випромінювання радіальною водяною завісою при 
використанні в якості продукту згорання дизельного палива: 

( )
u
u
×

×q

×d

-
=e

0

дж

щщ

zsin
r

248,3

2 e
0193,01
1

 (10) 

Очевидно, якщо в якості джерела теплового випромінювання буде використовуватись 
речовина з відмінною від використаної в даних експериментах теплотворною здатністю,  то 
зміниться й величина числових значень у виразах (5) та (9). 

Висновки:  
Проведені експериментальні дослідження дали змогу: 
- визначити коефіцієнт екранування теплового випромінювання радіальною водяною 

завісою в залежності від товщини розсіювальної щілини; 
- підтвердити адекватність математичної моделі по визначенню коефіцієнта 

екранування теплового випромінювання радіальним водяним екраном; 
- отримати кінцеву математичну залежність по визначенню коефіцієнта екранування 

теплового випромінювання радіальною водяною завісою. 
Відповідно до отриманих результатів подальші дослідження повинні бути спрямованні 

на визначення параметрів та характеристик пожежогасіння, які покращаться в результаті 
використання радіального водяного екрана зі змінними фізичними характеристиками. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ 

У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МНС УКРАЇНИ 

 
Проблема професійної придатності до різних видів діяльності завжди була в 
центрі уваги різних галузей науки. Особливої уваги вона набуває тоді, коли 
професійна діяльність характеризується нервово-емоційними навантаженнями, 
регулярною перевтомою та проходить в екстремальних умовах, пов’язаних зі 
стресовими ситуаціями або роботою в обстановці хронічного стресу.  
До таких видів діяльності відноситься діяльність працівників оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту (ОРС ЦЗ)  МНС України.  У зв’язку з 
цим, особлива увага завжди приділяється випускникам-офіцерам вищих 
навчальних закладів МНС України, які призначаються на первинні посади в 
ОРС ЦЗ. Вони повинні мати не тільки теоретичні знання та практичні уміння у 
сфері своєї діяльності,  але і потрібні професійно важливі якості (ПВЯ),  які 
формуються у майбутніх офіцерів протягом всього періоду їх навчання у 
навчальному закладі. 

 
Ключові слова: діяльність, професійно важливі якості, психологічна готовність, 
офіцери оперативно-рятувальної служби. 

 
Постановка проблеми. Професійна діяльність офіцерів МНС України відбувається за 

умов швидких змін ситуацій, що виникають у наслідок різноманітних причин. Сучасні 
програми вищих навчальних закладів МНС України спрямовані на освоєння необхідних 
теоретичних знань і отримання практичних умінь у сфері діяльності ОРС ЦЗ майбутніми 
офіцерами в період їх навчання. Незважаючи на це, молоді спеціалісти після закінчення ВНЗ 
МНС України і призначення на первісні посади часто зіштовхуються з проблемними 
ситуаціями, до дій в яких навчальний заклад не завжди готує. Особливо це відноситься до 
процесу формування у майбутніх офіцерів ОРС ЦЗ потрібних ПВЯ, які визначаються як 
будь-які якості суб’єкта, що включенні до процесу діяльності та забезпечують ефективність 
її виконання за певними параметрами продуктивності, якості праці та надійності [10].  

Проблематика формування професійно важливих якостей фахівців ОРС ЦЗ не є 
новою, проте залишається актуальною і сьогодні, адже їхня діяльність відбувається в 
особливих, екстремальних, а іноді і надекстремальних умовах. 

Серед значної кількості складових, які характеризують всебічну підготовленість 
фахівця до діяльності, найбільш вагоме місце займає психологічна готовність особистості, 
під якою розуміють систему професійно важливих якостей, властивостей особистості, 
необхідних та достатніх для ефективної професійної діяльності [11]. 

Питання формування психологічної готовності випускника-офіцера ОРС ЦЗ до 
діяльності в зазначених умовах залишається ще недостатньо вивченими. Незважаючи на те, 
що різні аспекти проблеми не раз ставали предметом дослідження і обговорення вчених, 
проте досі відсутні комплексні дослідження щодо формування потрібних ПВЯ фахівців ОРС 
ЦЗ саме в процесі навчання останніх у ВНЗ МНС України, відсутність або часткова 
сформованість яких стає причиною тривалого професійного становлення молодих фахівців. 

Формулювання мети статті. Проаналізувати існуючи підходи до розв’язання 
проблеми формування потрібних професійно важливих якостей у майбутніх офіцерів ОРС 
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ЦЗ у процесі їх навчання для забезпечення ефективної професіональної їх діяльності в 
особливих умовах. 

Виклад основного матеріалу. Щорічно кількість нещасних випадків серед 
начальницького складу ОРС ЦЗ МНС України під час виконання службових обов’язків 
коливається в межах від 28  до 53,  у тому числі з летальними наслідками –  від 3  до 7.  
Спостерігається і значна плинність кадрів: близько 80 офіцерів щороку звільняється через 
хворобу, 145 – за власним бажанням, 170 – переводиться в інші структури МНС України. 

Причиною всіх вищевказаних обставин є проблема забезпечення належної 
професійної та психологічної готовності персоналу, що реалізується через систему 
професійного відбору та психологічного супроводу цього складного та важливого виду 
діяльності [1].   

Слід зазначити, що згідно з результатами аналізу звітів про підсумкові результати 
входження у посади випускників вищих навчальних закладів МНС України 2007, 2008, 2009 
років, молоді спеціалісти ОРС ЦЗ, що займають посади начальників караулу, продовжують 
зштовхуватися з труднощами та, відповідно, допускають помилки при виконанні 
професійної діяльності. Це, у свою чергу, свідчить про недостатню ефективність формування 
потрібних ПВЯ у ході підготовки фахівців на етапі їх навчання у ВНЗ МНС України 
внаслідок відсутності об’єктивних і науково обґрунтованих вимог до процесу підготовки 
зазначених фахівців.  

До розв’язання цієї проблеми неодноразово звертались із своїми підходами такі 
вітчизняні науковці, як: В.П.Бут, В.В.Вареник, Г.С. Грибенюк, Л.О. Гонтаренко, О.П. 
Євсюков, М.А. Кришталь, В.Д.Лєбєдєв, М.І. Марьїн, С.М. Миронець, Ю.О. Приходько, О.П. 
Самонов, А.Г. Снісаренко, О.М. Столяренко, О.В. Тімченко, М.В. Фомич та ін., 
підкреслюючи актуальність формування та розвитку професійно важливих якостей 
відповідних фахівців ОРС ЦЗ МНС. 

Проте дослідники вивчали лише окремі фактори та умови професійної діяльності,  не 
здійснюючи цілісного дослідження підходів до вивчення структури діяльності фахівця 
пожежно-рятувальної служби та систематизації комплексу чинників його виробничого 
середовища з метою формування потрібних ПВЯ у майбутніх офіцерів ОРС ЦЗ у ході їх 
навчання у ВНЗ МНС України. 

Так, М.А. Кришталь установив особливості трансформації професійно важливих 
психологічних якостей працівників пожежогасіння під час професійно психологічної 
підготовки [2], що дозволило скласти вимоги до технічних засобів, зробити аналіз технічного 
забезпечення психологічної підготовки пожежних. 

В.В. Вареник на основі теоретичного аналізу та емпіричного дослідження розробив 
професіограму та психограму фахівця служби пожежогасіння пожежної охорони, в яких 
відображений взаємозв’язок професійно важливих якостей як вимог до майбутнього 
спеціаліста [3]. При цьому основна увага приділялася професійно-психологічному відбору 
кандидатів в підрозділи пожежної охорони. 

В.П.  Бут визначив рівень сформованості професійно важливих якостей 
газодимозахисників-рятувальників і встановив особливості діяльності та рівень розвитку  
зазначених груп якостей у офіцерів та курсантів  [4]. Проте цей підхід розглядає фахівця 
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту лише з позиції газодимозахисника, тобто 
не відображає цілісної картини професійної діяльності майбутніх офіцерів ОРС ЦЗ МНС 
України.  Крім того,  у роботі за основу взяті лише курсанти випускних курсів,  на яких 
здійснювалося апробування тренінгової програми з позиції формування ПВЯ тільки 
газодимозахисників. 

Л.О. Гонтаренко описала основні психологічні характеристики працівників чергово-
диспетчерської служби екстреного виклику МНС України [5]. Результати цих досліджень 
корисні лише частково для персоналу чергово-диспетчерської служби системи МНС України 
у професійно-психологічному відборі та психологічному супроводі професійної діяльності. 
Алгоритм, описаний в роботі, стосується, у першу чергу, практичних психологів для 
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отримання психологічної інформації про придатність особистості до діяльності в даній 
службі.  

О.П. Євсюков разом із О.В. Тімченко констатували основні індивідуально-
психологічні особливості, які впливають на рівень професійної надійності фахівців аварійно-
рятувальних підрозділів [6]. При цьому, основна увага приділена психологічному 
прогнозуванню надійності професійної діяльності фахівця аварійно-рятувального підрозділу 
МНС України. 

С.М. Миронець розробив структуру професійно важливих якостей рятувальників 
МНС України [7]. Ця структура узагальнює психологічний профіль та розроблений 
професіографічний опис рятувальника, суть яких полягає у використанні багатовимірної концепції 
психологічної структури особистості, що містить параметри генетичного, соціально-психолого-
індивідуального та діяльнісного компонентів. 

В.Д. Лєбєдєв розкрив питання відповідності вимог професійної діяльності до рівня 
сформованості провідних груп професійно важливих якостей фахівців водолазних 
формувань аварійно-рятувальних підрозділів [8]. Особливістю досліджень є нове вирішення 
наукової проблеми, що виявляється в розкритті об’єктивних та суб’єктивних детермінант 
помилкових дій у професійній діяльності фахівців-водолазів аварійно-рятувальних 
підрозділів МНС України. 

Ю.О. Приходько виділив психологічні чинники успішності професійної діяльності 
пожежних-рятувальників [9]. Це дозволило тільки розробити систему пролонгованої 
діагностики успішності професійної діяльності в процесі професійного психологічного 
відбору та цільову програму з професійно-психологічного супроводження слухачів у процесі 
професійної підготовки в навчальних центрах МНС України. 

А.Г. Снісаренко запропонував професіограму начальника караулу ОРС ЦЗ МНС 
України, виділив основні особистісні типи, представники яких відрізняються високими, 
середніми та низькими показниками професійної успішності [1]. Незважаючи на це, 
зазначені компоненти слід сприймати як визначальні в процесі професійно-психологічного 
відбору кандидатів на службу та моніторингу успішності професійної діяльності начальників 
караулів ОРС ЦЗ МНС України. 

М.В.  Фомич розробив модель професійно важливих якостей фахівця ОРС ЦЗ,  що 
займає посаду начальника караулу, зміст якої об’єктивується змістом процесів професійної 
діяльності фахівця,  та встановив рівень розвинутості ПВЯ у фахівців ОРС ЦЗ у процесі їх 
професійного становлення. Крім того, в результаті роботи даного дослідника розробленні 
рекомендації для внесення змін до ОКХ з підготовки бакалаврів за напрямком підготовки 
0928 «Пожежна безпека». При цьому слід зазначити, що підґрунтям зазначених 
рекомендацій є результати дослідження молодих фахівців ОРС ЦЗ, що не дозволяє 
сформувати загальне уявлення про формування потрібних ПВЯ до професійної діяльності в 
ОРС ЦЗ у майбутніх офіцерів у ході їх навчання у ВНЗ МНС України [12]. 

Результати проведеного аналізу літературних джерел дозволяють констатувати, що 
питання формування потрібних професійно важливих якостей у майбутніх офіцерів ОРС ЦЗ 
МНС України саме в процесі навчання та підготовки у ВНЗ є складним питанням і 
залишається поки ще не достатньо дослідженим, що підтверджується практикою професійної 
діяльності та її не завжди позитивними результатами.  

Аналізуючи існуючі підходи, потрібно також відмітити, що більшість досліджень 
з’явилися в наслідку не зовсім якісного формування потрібних ПВЯ у майбутніх офіцерів 
ОРС ЦЗ МНС України саме в процесі їх навчання у ВНЗ.  Тому,  доцільним напрямком 
наступних наукових досліджень ми вважаємо саме напрямок, пов'язаний з формуванням 
потрібних професійно важливих якостей у майбутніх офіцерів ОРС ЦЗ у процесі їх навчання 
у ВНЗ МНС України. 
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СХЕМО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ   
 

В работе приведены результаты исследования схемо-функциональной модели на 
примере пьезоэлектрической информационно-измерительной системы, с 
применением пакетов программ Multisim и LabVIEW. Полученные результаты 
могут быть использованы при компьютерном моделировании и 
экспериментальном исследовании охранно-пожарных и прочих информационно-
измерительных систем. 
 
 
Ключевые слова: схемо-функциональная модель, пьезоэлектрическая 

информационно-измерительная система, пакеты программ Multisim и LabVIEW. 
 
Для качественной оценки состояния объекта в настоящее время широко используются 

различные информационно-измерительные системы (ИИС). Они являются неотъемлемой 
частью любой современной пожарной, охранной и прочих систем [1]. 

При разработке таких систем для их полноценного исследования необходимо 
использовать достоверные и удобные модели. В современных условиях для создания 
моделей используются пакеты разных прикладных программ, предназначенных для 
моделирования отдельных частей информационно-измерительных систем. 

Одним из необходимых узлов ИИС является первичный преобразователь, исследование 
которого также предъявляет ряд требований к применяемым программным продуктам. В 
качестве примера первичного преобразователя рассмотрим пьезокерамический элемент, 
который используется для измерения и контроля множества физических параметров и 
является частым сенсорным компонентом множества охранно-пожарных систем [2, 3].  

Для исследования первичных пьезопреобразователей (ППП) обычно используют 
эквивалентные электрические схемы, построенные на R,  L,  C элементах [3]. Данное 
представление является схемотехнической моделью. Существует также функциональное 
описание ППП [4]. Данная модель позволяет анализировать реакцию ППП на воздействия 
произвольной формы, которые в основном и встречаются на практике. Для анализа 
микроконтроллерной части системы наиболее удобна программа Proteus. Отличие от 
аналогичных по назначению пакетов программ, например, Electronics Workbench Multisim, 
MicroCap, Tina и т.п. в развитой системе симуляции (интерактивной отладки в режиме 
реального времени и пошаговой) для различных семейств микроконтроллеров: 8051, PIC 
(Microchip), AVR (Atmel), и др. [5].  

Однако каждая из представленных моделей отображает часть процесса, происходящего 
в пьезоэлектрической информационно-измерительной системе, что не отображает 
достоверно процесс в системе в целом. Кроме того, каждая модель исследуется в разных 
пакетах прикладных программ, что является неудобным для исследования и обработки 
полученных результатов. 

Целью работы является создание удобной для проведения исследования модели 
информационно-измерительной системы в целом, с использованием оптимальных пакетов 
прикладных программ для исследования и обработки полученных результатов. 

Для достижения поставленной цели удобным является схемо-функциональное 
моделирование [5]. В таких моделях используются функциональные модели для описания 



«Пожежна безпека: теорія і практика» № 8’2011 

 

 53 

ППП и автономных источников питания, а схемотехнические – для описания 
микроконтроллерной части. Такое моделирование позволяет исключить избыточность 
моделей, т.е. исследовать только необходимые для моделирования параметры, а также 
исследовать систему в целом с помощью современных пакетов моделирования. 

Создание схемо-функциональной модели пьезоэлектрической информационно-
измерительной системы представлено на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1- Модели исследования пьезоэлектрической информационно-измерительной 
системы (получение схемо-функциональной модели) 

 

Схемо-функциональное моделирование было выполнено в среде программного пакета 
Multisim 11.0. Однако достоверность таких моделей должна быть подтверждена 
экспериментально. Традиционно для исследователя функции моделирования и 
экспериментирования разделены. Использование пакета программ LabVIEW в научных 
исследованиях позволяет разрабатывать как схемо-функциональную модель объекта, так и 
снабжать эту модель экспериментальными данными с помощью аппаратных средств ввода-
вывода, сопряженных с реальным объектом. Кроме того, ввиду общности платформ 
программных продуктов, появилась возможность интегрировать результаты моделирования 
пакета программ Multisim 11.0 в LabVIEW, что является удобным для исследования и 
обработки полученных результатов [6]. Таким образом, в работе с помощью прикладных 
пакетов Multisim 11.0 и LabVIEW была теоретически и экспериментально исследована 
пьезоэлектрическая информационно-измерительная система. Схема исследования такой 
системы представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2- Исследование пьезоэлектрической информационно-измерительной системы:  
1 – персональный компьютер; 2 – канал связи; 3 – микроконтроллер; 4 – схемо-

функциональная модель (в среде Multisim 11.0); 5 – измерительный комплекс в среде 
LabVIEW; 6 – ППП; 7 – осциллограф; 8 – результаты исследования 

 
Как видно из рис. 2, схемо-функциональная модель (4) была дополнена реальным 

объектом исследования в виде ППП (6), который является источником напряжения питания 
и измерительного сигнала.  

Для проведения экспериментальных исследований использовался пьезоэлемент из 
пьезокерамики ЦТС-19 в виде диска размером Æ 20  мм,  h  =  1  мм.  Измерение процессов 
происходящих в ППП производилось с помощью осциллографа SS-5705A (7), а также с 
помощью пакета прикладных програм LabVIEW 2010 через микроконтроллер (3) и порт (2). 

На рис. 3 а, б показаны теоретическая и экспериментально полученная временные 
характеристики ППП.   
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      а)                                                                                б) 

Рисунок 3- Результаты исследования временных характеристика пьезопреобразователя: 
теоретическая зависимость (а); экспериментальная зависимость (б) 

 

Как видно из рис. 3, результаты теоретических исследований с большой точностью 
совпадают с результатами экспериментальных исследований, что говорит о достоверности 
выбранных моделей и методов исследования ИИС. 

Таким образом, в данной работе была описана методика получения и исследования 
схемо-функциональной модели на примере пьезоэлектрической информационно-
измерительной системы.  
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВОГНЕЗАХИСНОЇ ЗДАТНОСТІ ПОКРИТТІВ ТА ОБЛИЦЮВАНЬ 

 
          Наведено аналіз існуючих методів визначення характеристики вогнезахисної здатності 

покриттів та облицювань для будівельних конструкцій. Показано переваги 
експериментально-розрахункових методів, які ґрунтуються на математичному 
моделюванні теплових процесів в конструкціях, розв’язанні прямих та обернених задач 
теплопровідності  

 
Для забезпечення вогнестійкості будівельних конструкцій найбільш поширеним 

способом є застосування вогнезахисних покриттів та облицювань (далі – вогнезахисних 
матеріалів). Характеристикою вогнезахисної здатності таких матеріалів є залежність 
мінімальної товщини матеріалу від параметрів конструкції та нормованої межі її 
вогнестійкості. Дані стосовно мінімальних значень товщини вогнезахисних матеріалів, які 
забезпечують нормовані межі вогнестійкості конструкцій, вкрай необхідні як розробникам 
цих матеріалів, так і проектувальникам будівельних об‘єктів. Наприклад, найбільш 
ефективним способом забезпечення вогнестійкості залізобетонних оправ тунельних споруд є 
застосування вогнезахисних покриттів. Враховуючи особливості експлуатації автодорожніх, 
залізничних  і інших тунелів і поведінки їх залізобетонних конструкцій, граничним станом з 
вогнестійкості залізобетонних оправ є досягнення на поверхні бетону і на арматурі з боку 
вогневої дії критичних значень температур, при яких конструктивний бетон і арматура 
втрачають несучу здатність і починається викришування бетону. Відповідно до методик, які 
діють у ряді європейських країн, граничним станом з вогнестійкості таких конструкцій є 
стан, при якому: а) температура поверхні залізобетонної конструкції з боку вогневого впливу 
становить 3800С;  б) температура сталевої арматури становить 2500С. Вибір найбільш 
ефективного методу оцінювання вогнезахисної здатності матеріалів дозволить розробникам 
зазначених матеріалів визначати цю характеристику з найменшими матеріальними 
витратами і отримувати результати  зі значною точністю. 

Метою даної роботи є аналіз сучасних методів визначення характеристики 
вогнезахисної здатності вогнезахисних матеріалів, які застосовують для забезпечення 
вогнестійкості конструкцій. Існуючі методи визначення зазначеної характеристики можна 
поділити на ті, в яких використовують суто експериментальне оцінювання вогнестійкості 
конструкцій з вогнезахисними матеріалами (назвемо їх експериментальними методами), і ті, 
в яких застосовують розрахунковий спосіб оцінювання вогнестійкості, заснований на 
математичному моделюванні теплових процесів в конструкціях під час пожежі. 

При застосуванні експериментальних методів проводять випробування на 
вогнестійкість зразків конструкцій з вогнезахисними матеріалами, що досліджуються, за 
стандартами (або за методиками) на методи випробувань конструкцій конкретних видів та 
інтерполяцію отриманих результатів без застосування математичних моделей. При цьому, 
якщо зразки реальних розмірів випробувати неможливо, допускається використання зразків 
– фрагментів конструкції, мінімальні розміри яких регламентуються окремими стандартами 
для кожного типу будівельних конструкцій конкретних типів Наприклад, під час 
випробувань елементів залізобетонних оправ тунелів на вогнестійкість застосовують зразки, 
які мають розміри, менші за стандартні [1, 2]. За нідерландською методикою [3] 
виготовляють три малогабаритних зразки бетонної плити розмірами 1450 мм × 1450 мм × 
150 мм з арматурною сіткою діаметром вічка 12 мм шагом 200 мм, встановлену знизу зразка. 
Захисний шар бетону має бути рівним 25 мм. Всі інші характеристики зразка також 
регламентовані (густина та вологість бетону, марка цементу, із якого його виготовляють, 
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характеристики арматури тощо). Наприклад, наведено марку бетону: В35, тобто зразки 
виготовляються із важкого бетону. На зразки наносять вогнезахисне покриття з мінімальною, 
середньою та максимальною товщиною за нормативними документами на покриття, що 
випробовується. За результатами вимірювання температури бетону та арматури з боку 
вогневого впливу протягом часу випробування, якій дорівнює нормованій межі 
вогнестійкості, визначають мінімальне значення товщини вогнезахисного покриття за 
наведеним в методиці алгоритмом. 

Застосування експериментальних методів, зазвичай, вимагає значного обсягу 
випробувань зразків конструкцій з вогнезахисним матеріалом на вогнестійкість. Цей обсяг 
випробувань залежить від кількості змінних параметрів конструкції  та нормованих значень 
її вогнестійкості. Експериментальні методи дозволяють оцінювати вогнезахисну здатність 
матеріалу тільки в тих температурних умовах теплового впливу, в яких проводились 
випробування конструкцій на вогнестійкість. Зазначене визначає обмеження сфери 
застосування експериментальних методів для визначення характеристики вогнезахисної 
здатності матеріалів. 

При застосуванні методів, які ґрунтуються на математичному моделюванні  теплових 
процесів в конструкціях під час пожежі, оцінювання вогнестійкості конструкцій виконується 
розрахунковим шляхом із застосуванням таких підходів: 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: пожежну навантагу (тип, кількість і швидкість 
вигоряння речовин і матеріалів); надходження повітря до місця пожежі; форми та розміри 
несучої та/або огороджувальної конструкції. 

При цьому, залежно від конкретної концепції пожежної безпеки та інженерно-
технічного підходу, доцільно також урахувати: вплив системи пожежогасіння (наприклад, 
системи спринклерного типу); дії пожежного підрозділу/рятувальної команди (які, 
наприклад, можуть бути ініційовані спрацюванням систем пожежної сигналізації). 

 Під час розгляду сценаріїв умовної пожежі для оцінювання поведінки виробів під 
впливом повністю розвиненої пожежі використовують умовні моделі розвитку пожежі, які є 
спрощеним представленням теплового впливу пожежі. 

До таких моделей відносять стандартизовані температурні режими пожежі, вимоги до 
яких наведені у ДСТУ Б В.1.1-4 [4].  

 Під час розрахунку вогнестійкості необхідно брати до уваги несучу здатність, 
цілісність та теплоізолювальну здатність конструкції. Для цього необхідно розраховувати 
або отримувати експериментальні дані щодо реакції конструкції на тепловий вплив. Для 
розрахунку потрібна інформація щодо теплообміну від вогню до елемента (конструкції). 

Під час використання методів, які ґрунтуються на математичному моделюванні 
теплових процесів, оцінювання вогнестійкості конструкцій у загальному випадку зводиться 
до розв’язання  задач теплопровідності і міцності конструкцій розрахунковим шляхом.  

Для розв’язання  задачі теплопровідності в умовах пожежі існує два підходи: 
- розв’язання задачі теплопровідності з граничними умовами ІІІ роду. На поверхні 

будівельної конструкції, яка обігрівається, задають радіаційний і конвективний теплообмін. 
Температура середовища може бути задана стандартизованою температурною кривою [4], 
або за даними розрахунку реальної пожежної навантаги; 

- розв’язання спряженої задачі. Рівняння теплопровідності для конструкції і рівняння 
динаміки зміни температури газового середовища (рівняння розвитку пожежі) вирішуються 
спільно. 

Спряження  може проводитись двома шляхами. Для спряження рівнянь розвитку 
пожежі (більш простих, ніж система рівнянь Нав'є-Стокса) і теплопровідності в будівельній 
конструкції використовують закон Ньютона-Ріхмана. Коефіцієнт тепловіддачі обчислюють 
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по відомим емпіричним співвідношенням. У такій постановці задачу можна умовно назвати 
квазіспряженою. 

Інший шлях полягає у спряженні по температурі і по тепловому потоку між системою 
рівнянь Нав'є-Стокса для газоповітряного середовища приміщення і рівняннями 
теплопровідності для конструкції шляхом їх спільного розв’язання. У цьому випадку немає 
необхідності в емпіричних співвідношеннях для обчислення коефіцієнтів тепловіддачі. 

Перший підхід реалізований у моделі, покладеної в основу стандарту [5], і кінцево-
елементному пакеті програм CEFІCOSS [6]. Повний опис цього підходу з використанням 
наближеного аналітичного рішення для теплового стану будівельної конструкції наданий у 
роботі [7]; з використанням узагальнених експериментальних даних по динаміці зміни 
температури газового середовища в приміщенні в умовах пожежі – у роботах [8-10]. Даний 
підхід не враховує реальні процеси теплообміну під час пожежі,  що істотно впливає на 
точність розрахунку температури газового середовища в приміщенні. 

Реалізацію другого підходу можна бачити в так званих зонних моделях. Зоною 
називають область в об’ємі приміщення, в якій температуру й фізичні характеристики 
приймають однаковими. Таким чином, у результаті моделювання одержують динаміку зміни 
температури та інших характеристик зон у часі. Як правило, основний акцент у зонній 
моделі йде на розрахунок теплового стану газового середовища приміщення або групи 
приміщень.  

Застосування спряження по температурі і тепловому потоку шляхом спільного 
розв’язання рівнянь Нав'є-Стокса й теплопровідності є найбільш загальним та складним і 
вимагає застосування чисельних методів і високопродуктивної обчислювальної техніки. 
Комп'ютерні програми, що використовують таку модель, прийнято називати CFD-пакетами 
(Computatіonal  Fluіd  Dynamіcs).  Моделі,  які реалізують такий підхід,  часто називають 
польовими. Недоліком CFD-пакетів є обчислювальні труднощі при моделюванні теплового 
стану групи приміщень. 

Програмна реалізація наведених вище підходів аналізується в оглядовій статті [11]. 
На основі вищенаведеного та враховуючи [11], по ступеню деталізації описання 

термогазодинамічних параметрів пожежі можна виділити три типи детерміністичних 
моделей: інтегральні, зонні (зональні)  та  польові. 

Інтегральний (однозонний) метод є найбільш простим серед існуючих методів 
моделювання пожеж. Суть інтегрального методу 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. На основі інтегрального методу були 
розроблені, зокрема, рекомендації [12, 13]. 

Однак, якщо газове середовище характеризується значною неоднорідністю, то 
інформативність інтегрального методу може виявитися недостатньою для вирішення 
практичних задач. Подібна ситуація звичайно виникає на начальній стадії пожежі й при 
локальних пожежах, коли в приміщенні спостерігаються струменеві  течії з явно вираженими 
границями, 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. За межами можливостей 
інтегрального методу знаходиться моделювання пожежі, яка не досягла стадії об'ємного 
горіння, а також моделювання процесів, що визначають пожежну небезпеку при локальній 
пожежі. Нарешті, у ряді випадків навіть для об'ємної пожежі розподілом локальних значень 
параметрів зневажати не можна. 

Більш детальний розвиток пожежі можна описати за допомогою зонних моделей, 
заснованих на припущенні про формування в приміщенні двох шарів: верхнього шару 
продуктів горіння (задимлена зона) і нижнього шару незбуреного повітря (вільна зона). 
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Таким чином, стан газового середовища в зонних (зональних) моделях оцінюється через 
опосередковані термодинамічні параметри не однієї, а декількох зон, при чому міжзонні 
границі звичайно вважають такими, що рухаються. Однак при створенні зонних моделей 
необхідно робити велику кількість спрощень і допущень, заснованих на апріорних 
припущеннях про структуру потоку. Така методика не застосовується в тих випадках, коли 
відсутня інформація про цю структуру і, отже, немає основи для зонного моделювання. Крім 
того, часто потрібна більш докладна інформація про пожежу, чим опосередковані по шару 
(зоні) значення параметрів. 

Польові моделі є більш могутнішим й універсальним інструментом, ніж зональні; вони 
ґрунтуються на зовсім іншому принципі.  Замість однієї або декількох великих зон в 
польових моделях виділяється велика кількість (звичайно тисячі або десятки тисяч) 
маленьких 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. 

Польові моделі, у порівнянні з інтегральними й зональними,  вимагають значно 
більших обчислювальних ресурсів. Однак в останні двадцять років, у зв'язку зі швидким 
розвитком комп'ютерної техніки, польові моделі із чисто академічної концепції 
перетворилися у важливий практичний  інструмент. 

     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. З його допомогою 
можна розрахувати температуру, швидкість, концентрацію компонентів сумішей тощо у 
кожній точці розрахункової області. 

Основою для польової моделі є рівняння, які визначають закони збереження маси, 
імпульсу, енергії і мас компонентів у розглянутому малому контрольному обсязі. Дані 
рівняння наведені відповідно до роботи [14]. 

Рівняння збереження маси 
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Для  ньютонівських рідин,  що підкоряються закону Стокса, тензор в'язкої напруги 
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де   ρ - густина, кг/м3; 
t - час, с; 
u - проекції вектора швидкості на осі, в декартових координатах, м/с; 
µ -  ламінарна динамічна в‘язкість, Па с; 
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      h  - статична ентальпія суміші;  
       c(p) - теплоємність суміші при постійному тиску;  

      
R
jq

 - радіаційний потік енергії у напрямі xj . 
 

Рівняння збереження хімічного компоненту  
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     (5) 
Для замикання системи рівнянь (1)-(5) використовується рівняння стану ідеального 

газу.  
При застосуванні методів, які ґрунтуються на математичному моделюванні теплових 

процесів в конструкціях під час пожежі, точність результатів оцінювання вогнезахисної 
здатності матеріалів суттєво залежить від точності даних щодо теплофізичних характеристик 
вогнезахисного матеріалу [15]. Ці теплофізичні характеристики (коефіцієнт 
теплопровідності, питома теплоємність тощо) залежать від температури, темпу нагрівання та 
інших параметрів і відсутні в літературних джерелах. Для забезпечення прийнятної точності 
їх слід визначати шляхом розв‘язання оберненої задачі теплопровідності за даними, 
отриманими під час стандартизованих випробувань зразків конструкцій з вогнезахисним 
матеріалом на вогнестійкість [16]. Тому такі методи, які ґрунтуються на математичному 
моделюванні теплових процесів в конструкціях під час пожежі із застосуванням 
теплофізичних характеристик вогнезахисних матеріалів, отриманих шляхом розв‘язання 
оберненої задачі теплопровідності, називають експериментально-розрахунковими. 
Порівняно з експериментальними, ці методи не вимагають значної кількості випробувань для 
визначення вогнезахисної здатності матеріалів (зазвичай, достатньо двох – п‘яти 
випробувань) і не мають обмежень щодо сфери їх застосування, що визначає їхню перевагу 
для практичного використання. Приклади практичної реалізації експериментально-
розрахункових методів для вогнезахисних матеріалів будівельних конструкцій наведено в 
роботах [15-19]. 

Виходячи з проведеного аналізу, можна зробити висновок про те, що для визначення 
характеристики вогнезахисної здатності матеріалів найбільш ефективним є застосування 
експериментально-розрахункових методів, які ґрунтуються на математичному моделюванні 
теплових процесів  в конструкціях в умовах пожежі, розв’язанні прямих та обернених задач 
теплопровідності. Такі методи доцільно застосовувати для оцінювання здатності 
вогнезахисних покриттів та облицювань забезпечувати  вогнезахист будівельних 
конструкцій, зокрема, залізобетонних  конструкцій тунельних  споруд. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛОКАЛЬНИХ  
ТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВІВ НА ЗАЛИШКОВІ НАПРУЖЕННЯ В КОЛОННИХ 

ЕЛЕМЕНТАХ 
 

У роботі  запропонована методика дослідження змін залишкового 
напруженого стану в елементах конструкцій на прикладі колони. 
Зміни залишкового напруженого стану пов'язані з впливом на них 
зварювальних напружень, які утворюються при збиранні цілої 
конструкції з окремих елементів за допомогою зварювання.  

 
Ключові слова: швелер, залишковий напружений стан, локальні температурні впливи, тен-
зометричні виміри. 
 

Постановка проблеми. В результаті місцевого (нерівномірного) нагріву металу, обу-
мовленого дією концентрованого джерела теплоти, в зварній конструкції виникають зварю-
вальні напруження. У поєднанні з іншими чинниками вони за певних умов можуть істотно 
впливати на геометрію, працездатність і надійність зварних конструкцій. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Проведений аналіз існуючих досліджень по-
казав, що відомо багато робіт, присвячених вивченню впливу залишкового напруженого ста-
ну на роботу стиснутих елементів [1].  У роботі Ніколаєва Г.А.,  Куркіна С.А.,  Винокуро-
ва В.А. [2] показано, що під дією усадочних сил виникає напруження стискування, що ви-
кликає втрату стійкості листів. Дослідженням впливу напружень, що викликаються зварю-
ванням, на місцеву стійкість стінки залежно від типа зварного шва присвячена робота Оскер-
блома Н.О. [3]. Недоліками робіт згаданих вище, є те, що не був використаний спосіб напла-
влення холостого валика шва, не розглядався перетин колони – швелер і вплив місця розта-
шування наплавленого шва на формування залишкового напруженого стану. Пропонується 
на розгляд вдосконалена методика визначення залишкового напруженого стану в колонних 
елементах і підвищення їх несучої здатності. 

Постановка задачі та її розв'язання. Мета даної роботи полягає в експерименталь-
ному вивченні впливу локальних температурних впливів на формування залишкових напру-
жень в колонних елементах і визначення їх несучої здатності.  

Завдання роботи при експериментальних дослідженнях полягало у визначенні місця 
розташування валика шва, що наплавляється при зварюванні, і визначення несучої здатності 
елементу конструкції при дії центрального навантаження. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
стаття. Новизна даної роботи полягає в наплавленні холостих валиків швів на колонні 
елементи, які відрізнялися один від одного лише положенням, у тому числі наявністю звар-
них швів по центрах стінок швелерів; наявністю зварних швів по центрах стінок і по перу 
полиць швелерів; наявністю зварних швів лише по перу полиць швелерів для регулювання 
залишкового напруженого стану. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Мета проведеного випробування на першому етапі полягала у визна-
ченні температури поблизу гарячих переходів в процесі наплавлення зварного шва. На зов-
нішній стороні стінки швелера контроль температури виконувався термопарами в кількості 
чотирьох, рисунок 1, поз. 3,4,8,9. Термопари встановлювалися на внутрішній стороні стінки 
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швелера для виміру переходу температури в процесі зварювання. При цьому термопари 
складалися з двох електричних провідників, поз. 5 з різних матеріалів і вольтметра, поз. 10 
провідники в кабель з жароміцною оболонкою, що дозволяє уникнути перепаду напруги і не 
спотворює отриману величину температури. Термопари мають бути обов'язково підключені 
за заданою схемою, рисунок 1. 

Надалі в результаті нагріву металу в процесі зварювання фіксувалися напруження 
встановленими вимірювальними засобами – індикаторами, рисунок 2, поз.1, 6, 7, 12. Індика-
тори виставлялися по строго нейтральній вісі швелера із заданим ексцентриситетом в кілько-
сті чотирьох. На рисунку 2 приведена схема розташування індикаторів з точністю 0.001 мм, 
що підвищує достовірність натурних результатів. 

Проте для точнішого отримання результатів за заданою схемою необхідно було вста-
новити спиці, рисунок 3, поз. 11, які розташовувалися між двома пристроями, що складають-
ся з пеньків, поз.2. Пеньки забезпечують шарнір і є перехідниками, що мають спеціальне по-
глиблення строго по центру для фіксації положення спиці, що забезпечує лінійний рух. 

В результаті проведення випробування отриманий характер розподілу залишкових 
напружень в перетині колонного елементу після наплавлення шва. При цьому були зафіксо-
вані напруження і отримані деформації, що дозволило визначити залишкові напруження по 
формулі [1]: 

     σ = Е·ε                                                             (1) 
 

 

 
 Рисунок 1 – Схема розташування індикаторів і термопар на колонному фрагменті. 1 – 
індикатор 2; 2 – пеньок; 3 – термопара 2; 4 – термопара 1; 5 – провідники; 6 – індикатор 1; 7 – 
індикатор 3; 8 – термопара 3; 9 – термопара  4; 10 – вольтметр; 11 – спиця; 12 – індикатор 4. 
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 Рисунок 2 – Схема розташування індикаторів на колонному фрагменті.  
13 – стінки колони (швелери 12П); 14 – з'єднувальна планка. 
  

 
 Рисунок 3 – Схема роботи індикатора. 
 15 – центральна стрілка; 16 – корпус; 17 – мала стрілка.  
 На базі цього побудована епюра розподілу залишкових напружень по перетину ко-
лонного фрагменту. 
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 На другому етапі експериментальна частина виконана в лабораторних умовах і в ході 
випробування розглянуті колонні фрагменти (КФ-1, КФ-2, КФ-3, КФ-4), виготовлені з шве-
лерів 12П по ДСТУ 3436 (ГОСТ  8240-97). Загальний вигляд колон представлений двома 
швелерами, поверненими  полицями назовні, які з'єднані планками з листової сталі товщи-
ною 8 мм розміром 110х140 мм з відстанню між ними 440 мм. 
 Колонні фрагменти відрізнялися один від одного місцем розташування  валиків звар-
ного шва на колоні, а саме КФ-1 – без валика зварного шва і прийнятий як еталон; КФ-2  –  
відрізняється  від  КФ-1  наявністю зварних швів по центрах стінок швелерів; КФ-3  –  відрі-
зняється від КФ-1  наявністю зварних швів по центрах стінок і по перу полиць швелерів;  
КФ-4  –  відрізняється  від  КФ-1  наявністю зварних швів лише по перу полиць швелерів. 
 Валик зварного шва (елемент  локальної  термічної  дії) у всіх випадках був викона-
ний вручну електродом АНО, діаметром 3 мм по всій довжині колони. Висота валика зварно-
го шва знаходилася в межах 2,5  -  3  мм,  струм – змінний, знаходився в межах 130 ампер.                
Для всіх зразків застосовувалася наступна схема  розташування тензорезисторних датчиків 
по перетину, яка приведена  на  рисунку 5. 

 
 

 
 Рисунок 5 - Конструктивні схеми колонних фрагментів КФ-1 – КФ-4.  
  

Дослідження проводилися руйнівним методом, тобто відрізувалася частина колони 
біля однієї із з'єднувальних планок. Біля планки на полицях і стінках швелерів по перетину 
встановлені тензодатчики. Вимірювальна система складалася з тензорезисторів типа КФ5П1-
5–200–А-12 з базою 5 мм і вимірювального комплексу СИИТ-3. 
 По завершенню експериментів першого і другого етапів був проведений порівняльний 
аналіз результатів розрізання зразків і візуальний огляд. Проведена оцінка розрізання зразків 
на три частини, а саме розглядалися крайня ліва, крайня права і середня частини зразка. У 
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результаті було встановлене, що залежно від місця положення валика зварного шва зміню-
ється розмір і форма деформації частин колонного елементу. 
 
Висновки: 
1. За результатами проведеного дослідження була розроблена методика визначення за-
лишкового напруженого стану в конструкціях після всіх технологічних операцій, пов'язаних 
з їх збиранням. А саме було запропоновано певне розставляння вимірювальних засобів зруч-
не для проведення даного дослідження. 
2. Підтверджено, що локальна температурна дія впливає на розподіл напружень по пере-
тину конструктивного елементу, і тим самим дозволяє підвищити здатність несучої констру-
кції. 
3. Залежно від вигляду зовнішнього  навантаження на конструктивний елемент можна 
підвищити здатність несучої конструкції застосувавши локальні температурні впливи в місці 
найбільшого напруженого стану. 
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УДК 159.97        
                                                    

О. Р. Охременко, д. психол. н., проф.,  
Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРОЛОГІЧНИХ СИМПТОМОКОМПЛЕКСІВ  

У ПОСТСТРЕСОВИЙ ПЕРІОД 
 

У зв'язку зі змінами,  що відбуваються у суспільстві актуальності набуває проблема 
дезадаптаційних особистісних розладів. Дослідження процесу адаптації спрямовані на аналіз 
компенсаторних можливостей організму, а під соціально-психологічною дезадаптованістю 
розуміється психологічний стан, обумовлений функціонуванням психіки на межі її 
регуляторних і компенсаторних можливостей [1,  2].  Однак ще досі в літературі не виділені 
характерологічні симптомокомплекси, які утворюються під впливом стресових чинників.  

Розглядаючи дезадаптацію особи на соціально-психологічному рівні, А.В. 
Петровський, В. В Шпалінський [3] виділяють три основні різновиди дезадаптації 
особистості:  

а) стійка ситуативна дезададаптація, яка виникає, якщо особа не знаходить шляхів і 
засобів адаптації у певних соціальних ситуаціях, хоча робить такі спроби;  
б) тимчасова дезадаптація, яка усувається за допомогою адекватних адаптивних заходів, 
соціальних і психічних впливів; 

в) загальна стійка дезадаптація, що активізує утворення патологічних захисних 
механізмів.  

Загальна стійка дезадаптація виражається у формуванні психопатологічних станів, 
невротичних або психопатичних синдромів, а також періодично виникаючих невротичних 
реакцій, загострення акцентуйованих особистісних рис.  

Метою нашого дослідження є аналіз характерологічних симптомокомплексів 
військових операторів, які пережили стресові події високої інтенсивності. Для діагностики 
провідних тенденцій у структурі особистості було застосовано комп’ютерний варіант тесту 
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), розроблений у лабораторії 331 ІК АН 
України. 

Досліджена 61  особа віком 18  років.  Типізацію даних було здійснено за методом S-
згину ранжованих значень дисперсій (σ2) кожної клінічної шкали. Оскільки результати було 
отримано на контингенті осіб, які належать до групи психічної норми, то ступінь відхилення 
можна розглядати як виявлення передпатологічних  дезадаптаційних змін. У результаті 
аналізу виділено чотири типи профілів. 

Перший тип профілю вірогідний (рис.1).  
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Рисунок 1- Перший тип узагальненого профілю (“сирі” балі) 
 

Характерною особливістю цієї групи є вибірковість у соціальних контактах, 
надмірний контроль за поведінкою та висловлюваннями. Їм притаманні підвищена 
вимогливість до себе й інших, гальмування безпосередніх поривів, прояви догматизму у 
мисленні і педантизму в поведінці, знижений фон настрою.  У поведінці на перший план 
виходить відсутність вільної актуалізації,  орієнтація на думку групи,  втеча від 
відповідальності шляхом перебільшення своєї слабкості і безпорадності.  

Цьому профілю притаманне відчуження, суб’єктивізм сприйняття та мислення, 
специфічність тлумачення неприємних соматичних відчуттів, низька психічна і фізична 
витривалість. Особи, включені у першу групу, здебільшого уникають конфліктів, 
враховують думку значущого оточення, але в поведінці їм притаманні дратівливість, 
упертість. У них закріплений ригідний негнучкий стиль поведінки, але ступінь соціально-
психологічної адаптації задовільний. Пасивна позиція, негнучкість призводять до зниження 
рівня та деформації соціальних контактів. Зафіксовано високі показники за сьомою шкалою.  

Спроби опанувати тривогу у осіб, включених у перший профіль, призводять до 
розвитку страху перед конкретними захворюваннями (аж до фобій). Характерним для осіб із 
цієї групи було поєднання підвищеної вразливості з надмірною чутливістю (при схильності 
до затримки зовнішніх проявів емоційних реакцій) і в зв'язку з цим – постійна фіксація на 
значущих для них складних життєвих обставинах, чому сприяла також підвищена схильність 
до самонавіювання. З урахуванням високого ступеня відповідальності і сумлінності, високої 
чутливості до критики та середнього ступеня здатності до уникнення конфліктів високо 
імовірною стає можливість формування психологічного конфлікту обсесивно-фобічного 
типу. Це найбільш імовірний прогностичний варіант невротичного розвитку, який виділено 
для осіб першої групи. 

Загалом першому профілю притаманна ригідність у канативній сфері. Тривога у 
поєднанні з ригідністю у осіб цієї групи сприяє формуванню стратегії поведінки, яка 
сконцентрована на тілесних відчуттях і хвилюваннях за своє самопочуття, орієнтована на 
турботу про власне здоров'я. Заходи з лікування здебільшого ретельно виконуються. Особи, 
включені в цю групу, активно розробляють концепцію свого уявного захворювання. Досить 
висока імовірність тлумачення своїх невдач як наслідку хвороби. Це зумовлено внутрішнім 
конфліктом між тенденцією до підвищеного самоконтролю і високим рівнем претензій, між 
егоцентричними і гіперсоціальними (проблема пригніченої ворожості) тенденціями, що 
призводить до надмірної вразливості і високого рівня тривоги та дозволяє вважати високо 
вірогідним розвиток психосоматичних розладів.  
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Отже, другим варіантом патологічного розвитку виступає соматизація тривоги. Це 
зумовлено суб’єктивізмом сприйняття і мислення, що призводить до специфічності 
тлумачення неприємних соматичних відчуттів. Таким преморбідним розладам притаманний 
страх захворіти, намагання пояснити свої невдачі соматичними розладами. Неадекватні 
психосоматичні скарги відображають свого роду готовність до іррадіації психічної напруги у 
соматичну сферу і свідчать про трансформацію клінічного патоморфозу сучасних 
невротичних розладів, які характеризуються не лише психопатологічною симптоматикою, 
але і вираженими соматовегетативними дисфункціями.  

Другий тип профілю представлено на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Другий тип узагальненого профілю (“сирі” балі) 

Профіль вірогідний (демонстрація недоліків свого характеру). Для осіб другої групи 
характерна вибірковість у соціальних контактах. Відзначено невротичний надмірний 
контроль, гальмування самоактуалізації при високому рівні притягань, неконформності 
настанов. Екстрапунітивні тенденції поєднані з відчуттям тривоги, загрози своєму 
добробуту,  що створює складний внутрішній конфлікт і гальмує можливість відкритих 
асоціальних проявів, особливо у соціально значущих ситуаціях.  

Зміни настрою, тривога, постійна напруга, проблеми у прийнятті рішень, 
багатогранність страхів посилена паралельним зростанням жіночих рис характеру: 
чутливості, вразливості, залежності. Особам, включеним у цей профіль, притаманна 
схильність до розумової жуйки та надмірна зосередженість на собі, своїх проблемах, що 
сприяє хронічним труднощам адаптації. Комплекс провини або неповноцінності, поєднання 
активності із тривожністю призводять до розвитку ідей самозвинувачення. Для таких осіб 
характерні невисока витривалість, пасивна позиція, високий самоконтроль, найчастіше 
пригнічений, субдепресивний настрій.  

Характерною ознакою цього профілю є висока тривога, напруга, які сягають межі 
преморбідних змін.  

Першим прогностичним варіантом дезадаптивного розладу для осіб цієї групи є 
депресивний варіант невротичного розвитку психогенного (переважно конфліктогенного) 
нервово-психічного розладу, що виникає в результаті порушення особливо значущих 
стосунків та зафіксовано у психічних, вегетативних і соматичних порушеннях [4 ].  
Субдепресивний варіант розвитку у осіб другої групи містить широкий спектр ознак: 
знижений настрій, афект туги з окремими проявами астенії (втома, в’ялість, стомлюваність, 
дратівливість, конфліктність, гіперестезія), іпохондричні переживання (безліч суб’єктивних, 



«Пожежна безпека: теорія і практика» № 8’2011 

 

 70 

неприємних, аморфних, різноманітних, нечітких відчуттів у різних частинах тіла), тривожні 
зрушення (внутрішній неспокій, напруга, тривога, страхи, часто нав’язливі), іноді – агедонія.  

Третій тип профілю представлено на рис. 3.  
Профіль невірогідний (чітка декларація гармонії з оточенням, приховування недоліків 

свого характеру). Для цієї групи також характерний надмірний самоконтроль, 
гіперсоціальний тип реагування – орієнтація на думку групи або значущого оточення. 
Притаманні утриманські тенденції, уникнення відповідальності шляхом перебільшення своєї 
безпорадності. У колективі контактність знижена, конфліктів здебільшого тут уникають.  

Для них характерний хронічний дифузний стан психологічної і соматичної напруги, неспокій, 
неуважність, втома, дратівливість, легкість виникнення почуття тривоги навіть при незначній загрозі і 
широкому діапазоні умов і ситуацій. Ці ознаки є діагностичними для особистісної тривоги. 

 

 
Рисунок 3- Третій тип узагальненого профілю (“сирі” балі) 

 
Звертає увагу надмірний самоконтроль, чітка настанова на відповідність 

нормативному еталону, обережність, прояви догматизму у мисленні і педантизму в 
поведінці. Більшості осіб притаманна стійка тривога, тобто фіксація тривоги, що часто 
спостерігаємо при тривалому або/і багаторазовому впливі стресової ситуації та відповідній її 
оцінці індивідом. Відчуття емоційного дискомфорту, потенційної небезпеки є відбиттям 
незадоволення значущих потреб людини: актуальних при ситуативному переживанні 
тривоги та стійких і домінантних за гіпертрофованим типом під час формування стійкої 
тривоги.  

Для осіб третьої групи характерні інертність, відсутність вільної актуалізації, 
емоційно “затиснутий” тип поведінки. Надмірний контроль за висловлюваннями, підвищена 
вимогливість до себе та інших, придушення безпосередніх поривів сприяє формуванню 
стійкого зниженого фону настрою.  

Четвертий тип профілю  подано на рис. 4. 
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Рисунок 4 - Четвертий тип узагальненого профілю (“сирі” балі) 

 
Профіль вірогідний (демонстрація недоліків свого характеру). Зафіксовано 

гіпостенічний (із суперечливими тенденціями) тип реагування. Характерні зниження 
психічної та фізичної витривалості, підвищений рівень самоконтролю, низька 
самоактуалізація, досить сильні гальмівні тенденції. У деяких випадках спостерігаємо і 
протилежні тенденції. Однак у більшості випадків, особливо під час стресу, вони 
поглинаються більш сильними гіпостенічними проявами. 

Для них характерні уособлено-споглядальна позиція, негнучка поведінка, стійка 
тривога. Прикметно, що рівень тривоги дещо нижчий за попередні профілі. Тенденція до 
зниження рівня тривоги залежно від міри розсіювання, тобто послідовного переходу від 
норми до патологічних змін, вказує, що цей процес слід розглядати як компенсаторний. 
Тривога редукується за рахунок втечі від реальності, обмеження кола спілкування, 
обмеження умов (наприклад, вимоги стабільного соціального положення), невротичного 
надконтролю за своїми вчинками, процесів фіксації у соматичній сфері, алекситимії, 
невротизації. Тривога разом із страхом і надією — особлива емоція, яка передбачає розвиток 
подій, і це зумовлює її особливе місце в емоційній сфері [5]. 

Із порушенням і відновленням гомеостазу безпосередньо пов'язані базальні емоції, які 
є невід’ємною частиною вітальних потреб організму. Саме цей вид емоцій є основою 
первинних мотивів поведінки, пов'язаних із механізмом складних безумовних рефлексів. 
Суттєве значення у цьому процесі має сприйняття, інтерпретація індивідом якості 
фізіологічного збудження. 

Облігатною ознакою невротичного перероблення у цьому випадку виступає стійке 
переживання емоційної напруги, а провідними чинниками – суперечності між можливостями 
особистості і вимогами оточення, з якими людина не може впоратися. Кореляційний зв'язок 
між стійкою тривогою і рівнем претензій інтерпретують як формування захисного рівня 
претензій [6, с. 84-85]. 

Тобто необхідно акцентувати увагу не стільки на зовнішніх чинниках, скільки на 
переживаннях й оцінці конкретного конфлікту. Саме значимість останніх визначає силу 
переживань, створює емоційну напругу, що сприймається як тривога. Характерною ознакою 
цього профілю є ригідність, негнучкість у спілкуванні, яку особи компенсують за допомогою 
високого самоконтролю. Ригідність – засіб подолання особистісної тривожності (тяжіння до 
полюсу “стабільність”), який заважає адекватно оцінювати ситуацію і приймати рішення про 
необхідні дії [7]. Зниження характеристик регуляторної гнучкості призводить до уникнення 
рефлексивної позиції та зняття напруження завдяки виходу із проблемної ситуації. Однак, у 
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профілі наявні риси, які відбивають компенсаторні можливості особистості: самоконтроль, 
солідарність із соціальним статусом. 

Можна виділити чотири компоненти, що відіграють важливу роль у формуванні 
дезадаптивних реакцій та станів: настрій, когніції (неприємні спогади, соціальний 
дискомфорт), які утворюють стійкі зв’язки за типом умовних рефлексів з фізіологічними 
процесами (наприклад, тахікардія, потовиділення) та поведінкові реакції.  

Однак, значна частка тривоги зберігається у вільному стані. Стабілізацію емоційної 
напруги і, відповідно, тривоги можна розглядати як прояв дефектів у структурі особистості і 
передусім у зміні механізмів саморегуляції, що на суб’єктивному рівні сприймають як 
незахищеність, почуття небезпеки, напругу, загрозу, особистісний дефект.  

Із позицій енергетичної концепції напруга потреб має внутрішнє джерело і може 
трансформувати енергію людини, тобто спрямувати її діяльність. Але тривога має зовнішнє 
походження, і людина не може усунути її.  

Ознакою саморозвитку негативних змін з відривом від першопричини можна 
розглядати притаманні їм відчуженість, холодність емоцій, незалежність, прагнення до 
домінування, відсутність такту у спілкуванні, негнучкість мислення, відсутність тенденції до 
планування і систематизації в діяльності, відсутність завзяття у досягненні мети. Превалює 
пасивна позиція, песимізм, нерішучість у поведінці, недооцінка своїх можливостей. 
Спостерігається зростаюче ускладнення структури дезадаптивних проявів, що часто 
призводить до суперечливих тенденцій у структурі особистості. 

Проведені дослідження виявили, що дезадаптація проявляється у вигляді 
патологічних відхилень в діяльності органів,  у вигляді фіксованих форм поведінки і як 
генералізована активність. На рівні суб'єкта дезадаптація виражається у невідповідності 
поведінки вимогам норм, правилам поведінки в суспільстві, в міжособистісному спілкуванні.  

Під впливом стресових подій високої інтенсивності дезадаптаційні розлади 
виявляються у недостатній активності індивіда, в ускладненні реалізації основних 
соціальних потреб (потреба в спілкуванні, визнанні, самовираженні), у порушенні 
самоствердження і вільного вираження своїх творчих потенцій, в неадекватній орієнтації під 
час спілкування. Причому відхилення в поведінці сприяють розвитку психологічного 
комплексу відчуження суб'єкта, який, не маючи можливості змінити середовище, переходить 
на захисні форми поведінки, створенню смислових і емоційних бар'єрів у відношенні з 
оточенням, зниженню рівня домагань і самооцінки.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОГНЕВИХ ВИПРОБУВАНЬ 
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МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
 

У роботі досліджені математичні моделі для вивчення впливу параметрів 
вогневих печей на ефективність випробувань залізобетонних конструкцій на 
вогнестійкість. Показана ефективність проведення чисельного експерименту з 
використанням математичної моделі вогневої печі, побудованої в системі 
FlowVision 2.5. 

 
Ключові слова: метрологічні характеристики, випробування на вогнестійкість, вогнева піч, 
математичне моделювання. 
 

Постановка проблеми. Відповідно до статистичних даних МНС в Україні пожежею 
щодня знищується у середньому 60 будівель і споруд. Дослідження показують, що в умовах 
пожежі порушення загальної стійкості будівлі завжди відбувається внаслідок руйнування 
окремих елементів в каркасі споруди. Зважаючи на це, а також на застосування нових 
технологій у будівництві, одним із важливих аспектів забезпечення пожежної безпеки 
будинків і споруд у наш час є застосування будівельних конструкцій із гарантованою межею 
вогнестійкості та поширення вогню в будівлях і спорудах різного ступеня вогнестійкості [2]. 
Для визначення фактичних меж вогнестійкості вважається найбільш надійнішим і 
достовірним метод натурних вогневих випробувань [1, 2]. Тому питання удосконалення та 
покращення характеристик установок для вогневих випробувань є актуальним і важливим. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Стандартні методи вогневих випробувань на 
вогнестійкість здійснюється за допомогою випробувальних установок, що поєднують 
вогневу піч і навантажувальний пристрій, з прямою фіксацією межі вогнестійкості за 
настанням граничного стану. До вогневих печей висуваються особливі вимоги, які 
полягають в тому що, нагрівальний факел повинен створюватися на рідкому паливі, полум'я 
факела не повинне торкатися поверхонь елементів конструкцій, що нагріваються, по об'єму 
нагрівальної камери повинен бути рівномірний розподіл температури і температура 
протягом випробування в об'ємі нагрівальної камери повинна мінятися за температурним 
режимом пожежі, визначеним в стандарті [1]. Внаслідок того, що управління паливною 
системою не може забезпечити повну відповідність режиму нагріву камери печі 
стандартному температурному режиму пожежі, існує певна похибка реалізації режиму 
нагріву елемента [4]. 

Стандартні методи вогневих випробувань достатньо добре вивчені і їм присвячено 
багато робіт де висвітлені основні аспекти вогневих випробувань на вогнестійкість несучих 
залізобетонних конструкцій, але в даних роботах недостатня увага приділяється вивченню 
метрологічних характеристик випробувальних установок та впливу конструктивних 
особливостей цих установок на метрологічне забезпечення. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
стаття. Метод вогневих випробувань полягає в нагріві натурного зразка, який повністю 
або частково відповідає реальному елементу залізобетонної конструкції в спеціальній 
вогневій печі у стандартному температурному режимі, який визначений в нормативах [1] і 
називається стандартною температурною кривою пожежі. Випробування проводяться 
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протягом часу, який визначений необхідною межею вогнестійкості, або до настання одного з 
граничних станів, в даному випадку втрати несучої здатності. 

Для контролю температури у вогневій камері печі, а також на зразку (для визначення 
часу настання граничного стану з вогнестійкості за ознакою втрати теплоізолюючої 
здатності) використовують термопари [3]. Відповідно до нормативних документів [1, 2] 
регламентовано основні вимоги до кількості термопар та місць їх розташування у вогневій 
камері печі для випробувань вертикальних та горизонтальних будівельних конструкцій, а 
також визначено основні місця встановлення термопар на зразках для визначення 
перевищення середньої та максимальної температур з боку зразка, протилежного вогневому 
впливу. 

Всі засоби вимірювальної техніки та термопари повинні мати чинні свідоцтва про 
повірку, які підтверджують точність вимірювання певного параметра. Також існують вимоги 
до інструментальної похибки систем для вимірювання температури у печі, на (в) зразку, 
приладів для вимірювання надлишкового тиску в печі, величини навантаження на зразок, 
деформацій зразка (для визначення часу настання граничного стану за ознакою втрати 
несучої здатності) [3]. 

Підхід, заснований на застосуванні випробувальних установок, що поєднують вогневу 
піч і навантажувальний пристрій, з прямою фіксацією межі вогнестійкості за настанням 
граничного стану є у багатьох випадках більш прийнятним, оскільки, вважається, що він 
дозволяє максимальним чином врахувати усі особливості досліджуваного елементу, 
геометрія і властивості якого в точності співпадають з геометрією і властивостями 
випробовуваного зразка. До його основних переваг відноситься найбільша відповідність 
умов, відтвореним при експерименті, умовам, що виникають при пожежі [4]. 

Проте, розміщення термопар відповідно до конструкції печі не дозволяє визначити 
температуру в будь-якій точці простору камери печі(див. рис. 1).  

 

 
1 – термопари; 2 – палильники; 3 – канали видалення продуктів згоряння;  

4 – зразок, що випробується;  
 
Рисунок 1 - Схематичне зображення горизонтальної вогневої печі 
 

Згідно з роботами [4,  7]  даний метод має істотний недолік,  який полягає у появі 
похибки результатів впливу таких чинників: 

· взаємне розташовує зразків і вимірювальних засобів; 
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· теплообмін на поверхнях вимірювальних засобів і зразків; 
· фізико-хімічні процеси, що відбуваються в потоках пічних газів в просторі камери 

випробувальної печі; 
· керування паливною системою не може забезпечити повну відповідність режиму 

нагріву камери печі стандартному температурному режиму пожежі. 
Чинники, що мають найбільший вплив на похибку результатів вогневих випробувань 

систематизовані в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 - Джерела похибок при проведенні натурних вогневих випробовувань 
№, п/п Джерела похибок Похибка, % 

1. Невідповідність температурного режиму випробувань 
стандартному температурному режиму 15 [4, 7] 

2. Погрішність термопар, обумовлена теплообміном між 
газовим середовищем в камері печі і їх поверхнею 6 [4, 7] 

3. Невідповідність геометрії випробувального зразка геометрії 
реального елемента 15 [5] 

4. Невідповідність граничних умов навантаження і кріплення 
зразка граничним умовам реального елемента 10 [5] 

 
Враховуючи дані, приведені в таблиці 1, можна сказати, що натурні вогневі 

випробування не можуть вважатися абсолютно достовірним і універсальним методом для 
визначення фактичної межі вогнестійкості елементів залізобетонних будівельних 
конструкцій,  і тому його потрібно коригувати відповідно до додаткових досліджень,  які 
можна провести тільки за допомогою чисельного експерименту з використанням 
математичного моделювання. 

Постановка задачі та її розв’язання. Метою роботи є проведення аналізу існуючих 
математичних моделей теплообміну у вогневих печах та визначення з них найбільш 
ефективних для удосконалення технологічних та метрологічних характеристик 
випробувальних установок. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
результатів. Ефективність вогневих випробувань визначається: 

- ціною та трудомісткістю випробувань; 
- метрологічними характеристиками випробувальних установок. 
Для підвищення ефективності випробувальних установок необхідно вивчити: 
- вплив теплообміну на поверхнях вимірювальних засобів та зразків на результати 

вогневих випробувань; 
- вплив параметрів потоків пічних газів під час випробувань; 
- невідповідність параметрів вогневих випробувань реальним умовам. 
Для дослідження перерахованих чинників необхідне комплексне математичне 

описання, яке може бути здійснене при використанні різних підходів. Для математичного 
опису потрібно врахувати:  

1) рух несучого газоповітряного середовища; 
2) рух часток рідкого і твердого палива в цьому середовищі, доки вони не 

перейдуть в газоподібний стан; 
3) дифузійні явища молекулярного і молярного (вихрового) характеру; 
4) явища хімічного (кінетичного) характеру; 
5) зміна стану газоповітряного потоку; 
6) променистий і конвективний теплообмін; 
7) матеріальний баланс робочих речовин; 
8) енергетичний баланс у топці. 
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Перший підхід заснований на використанні спрощених моделей теплообміну 
параметри яких усереднені по простору печі. Зазвичай роблять ряд спрощуючих дій, 
використовують усереднення (приведення)  констант по всьому процесу в цілому,  без 
урахування рівнянь або членів рівнянь,  що відіграють не вирішуючи,  більш чи менш 
другорядну роль в описуваному процесі. У найбільш розвинених усереднених схемах 
розрахунку поля швидкостей, температур і концентрацій усереднюються по перерізу і, 
таким, чином, задача зводиться до одномірної. Використання цього методу робить 
неможливим визначити температуру в кожній точці всередині камери печі та на поверхні 
зразка враховуючи нерівномірність розподілу температур внаслідок турбулентності 
газового потоку [5].  

Недоліки усереднених моделей відсутні у підході заснованому на застосуванні 
повної системи рівнянь Нав’є – Стокса. (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 - Теоретична база для розв’язку задач теплообміну у вогневих печах. 

 
Для цих цілей використовуються фундаментальні рівняння: 

1) рівняння руху потоку (рівняння Нав’є - Стокса); 
2) рівняння нерозривності потоку, що виражається законом збереження матерії; 
3) рівняння розподілу тепла (рівняння Фур’є - Кіргофа); 
4) рівняння стану газу;  
5) рівняння дифузії що виражає зміну концентрації реагуючого кисню або іншої 

газової компоненти при русі газового потоку. 
До цього списку як правило додаються: 

6) рівняння що виражає закономірність променистого теплообміну в топці; 
7) рівняння швидкості протікання хімічної реакції; 
8) стехіометричні рівності протікаючих реакцій; 
9) рівняння руху окремих частинок твердого і рідкого палива з урахуванням 

гальмуючого опору несучого середовища; 
10) рівність приходу і розходу тепла (енергії) в топці.  

Таким чином, повна система рівнянь Нав’є-Стокса виглядає так: 
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де t – час; 
r  – густина; 
V - вектор відносної швидкості; 
p - відносний тиск; 
m - молекулярна динамічна в'язкість;  
mt - турбулентна динамічна в'язкість; 
l - коефіцієнт теплопровідності суміші; 
Prt - турбулентне число Прандтля; 
Sc - число Шмідта; 
Sct - турбулентне число Шмідта; 
Yk - концентрація k-того компонента реакції горіння. 
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Статична ентальпія h суміші визначається з виразу: 

      

 

де T – температура; 
h0 – початкова энтальпія при температурі T0; 

å=
k

k,pkp cYc  – теплоємність суміщі за постійного тиску; 

Hk - теплота утворення k-го компонента. 
Початковий член рівняння (2) S визначається з виразу: 

( ) BgS rrr +-= hyd ,     (6) 

де rhyd – гідростатична густина; 
g – вектор гравітаційних сил; 
B – вектор сил обертання (центробіжної та Коріоліса), який визначається за формулою: 

V2В ´-= w  (w - вектор кутової швидкості). 
Для визначення турбулентної в'язкості існують різні варіанти її визначення, пов'язані 

з різними способами визначення опосередкованих і флуктуаційних складових величин, що 
входять в рівняння Нав’є-Стокса. Ці способи визначення турбулентної динамічної в'язкості 
називаються моделями турбулентності. Найбільше поширення має стандартна k-e модель 
турбулентності [5]. Згідно цієї моделі динамічна турбулентна в'язкість визначається з виразу: 

e
rm m

2kCt = ,        (7) 

де Сm = 0.09 – сталий коефіцієнт; 
e - швидкість дисипації турбулентної енергії; 
k – турбулентна енергія. 

Для визначення величин e і k використовуються рівняння, які доповнюють систему 
рівнянь Нав’є-Стокса, що мають вигляд: 
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де G – величина, яка визначається з виразу: 
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Величина Sij, яка входить до рівняння (11), визначається як 
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Інші параметри, що входять в рівняння (8) і (9) є постійними. 
Для замикання системи рівнянь (1) - (4) використовується рівняння стану ідеального 

газу. Для суміші газів воно записується у вигляді: 

å=
k k

k

M
Y

TRp 0r ,      (13) 

де R0 - універсальна газова стала; 
Мk - молярна маса k-го компонента. 

Сучасне програмне забезпечення, зокрема моделювання теплових процесів в 
середовищі комп'ютерної системи CFD FlowVision, дозволяє врахувати всі необхідні 
параметри розрахунків без приведення коефіцієнтів та дослідити вплив геометричних та 
конструктивних характеристик печі для випробувань залізобетонних конструкцій та 
проводити чисельний експеримент [6]. 

У теоретичній базі системи FlowVision 2.5 [6] розвинений узагальнений підхід, 
заснований на усереднюванні за часом (усереднювання по Рейнольдсу), повної системи 
рівнянь Нав’є-Стокса. Для вирішення системи рівнянь застосовується метод контрольних 
об’ємів. 

За допомогою системи CFD FlowVision можливо провести чисельний експеримент для 
удосконалення технологічних та метрологічних характеристик випробувальних установок. 
Сутність чисельного експерименту полягає в ініціації процесу горіння з контролем 
температури в середині моделі термопари так, щоб температурний режим її нагріву по 
можливості точно співпадав з температурною стандартною кривою пожежі. Для цього 
засобами контролю системи FlowVision в інтерактивному режимі знімаються поточні дані з 
термопари, і, при досягненні максимальної температури для певного кроку за часом 
параметри процесу горіння змінюються. Потім процедура зміни параметрів процесу горіння 
повторюється для наступного часового інтервалу. При цьому фіксуються дані про 
температуру поверхні, арматурного шару і середини залізобетонного виробу для даного 
інтервалу. 

На основі математичного моделювання ми повинні: отримати вплив теплообміну між 
термопарою та камерою печі, врахувати який вплив на результати має неоднорідний 
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розподіл температур в камері печі та на поверхні дослідного елементу. Математичне 
моделювання дозволяє виділити технологічні параметри печі, дозволяючи підвисити 
точність випробувань. 
 
Висновки. 

1. Для дослідження впливу технологічних та метрологічних параметрів вогневих печей 
на точність та достовірність результатів випробувань ефективно використовувати 
математичні моделі засновані на повній системі рівнянь Нав’є – Стокса з врахуванням 
турбулентного горіння в багатофазному рідкопаливному потоці. 

2. Застосування математичних моделей теплообміну дозволяє визначити найбільш 
вагомі параметри вогневих печей, які впливають на ефективність їх роботи. 

3. Для проведення чисельного експерименту на основі застосування повної системи 
рівнянь Нав’є – Стокса ефективно застосовувати комп’ютерну систему CFD FlowVision 2.5. 

Перспективи подальших досліджень. Серед перспектив подальших досліджень слід 
виділити можливість створення математичної моделі вогневої печі в системі FlowVision 2.5 
та проведення обчислювального експерименту з використанням створеної моделі. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ПОЖАРНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ НА ОДНО- И МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ 
ОДНОУРОВНЕВЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
Для оптимизации размещения роботизированных пожарных комплексов (РПК) на 
одно- и многоэлементных одноуровневых объектах с использованием пакета Delphi 
разработано специализированное программное обеспечение (ПО). Представляются 
технологические возможности и варианты использования ПО при разработке 
проектных схем расстановки РПК на объектах. 
 

Ключевые слова: роботизированный пожарный комплекс, программное обеспечение, 
оптимизация, экономический эффект. 

 
Постановка проблеммы. При разработке систем пожарной безопасности 

проектировщики повсеместно сталкиваются с серьезной технико-экономической проблемой, 
суть которой заключается в поиске некоторого оптимума между количеством и качеством 
используемых для пожаротушения технических устройств и эффективностью их работы. 
Сказанное в полной степени относится и к роботизированным стационарным системам 
пожаротушения (РССП). 

Анализ последних достижений и публикаций. К настоящему времени РССП уже 
начали использоваться в Республике Беларусь для защиты высоко- и широкопролетных 
сооружений спортивного и культурно-массового назначения [1]. 

Основными элементами РССП являются роботизированные пожарные комплексы (РПК), 
в состав которых входят система связи, информационно-управляющая система, а также системы 
мониторинга, энергообеспечения и пожаротушения [2-3]. В [3] РПК определяется как 
устройство, являющееся частью роботизированной стационарной (мобильной) системы 
пожаротушения и состоящее из определенного числа модулей (агрегатов) и дополнительных 
систем, обеспечивающих всю технологию пожаротушения на каком-либо объекте. 

Разработаны новые конструкции РПК и устройства управления ими, отличающиеся 
своей надежностью, безопасностью и универсальностью [4-5]. 

Важность оптимальной расстановки роботизированных пожарных комплексов на 
объектах также в работе [6]. В [7] без демонстрации возможностей представляется 
программный продукт, предназначенный для отработки схемы размещения на объекте 
лафетных стволов, входящих в состав роботизированной системы пожаротушения 
«СТРАЖ».  

Постановка задачи и её  решение. Задача оптимального размещения РПК на 
защищаемом объекте представляется достаточно актуальной, как с технической, так и с 
экономической точек зрения. Можно с полной уверенностью утверждать, что, с точки зрения 
научной методологии, задача может быть эффективно решена с использованием 
современных информационных технологий. 

Выделение нерешенных ранее вопросов общей проблемы, которым посвящается 
статья. 

Практическое использование уже существующих конструкций РПК во многом 
сдерживается недостаточно проработанным технико-экономическим обоснованием 
разрабатываемых проектов. Как правило это связано с более высокими капитальными 
затратами на создание и эксплуатацию роботизированных систем пожаротушения. Нами в 
работе [8] была представлена программа, написанная на языке DELPHI, и позволяющая 
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осуществлять оптимальную расстановку РПК на одноуровневых одноэлементных объектах. 
Однако, как правило, на практике большинство объектов, подлежащих противопожарной 
защите, являются многоэлементными, т. е. содержащими в плане несколько элементов 
(конструкций, сооружений, площадей объекта с повышенными противопожарными 
свойствами и др.). 

Изложение основного материала исследования и обсуждение полученных 
результатов. 

Для решения поставленной задачи ранее разработанное программное обеспечение [8] 
было существенно усовершенствовано, в первую очередь, в части оптимизации расчётного 
алгоритма. Алгоритм вычислений составлен по классической схеме и состоит из операций 
ввода исходных данных, проверки заданных параметров и условий. По необходимости 
расчет параметров расстановки РПК выполняется неоднократно до достижения желаемого 
результата [7]. Итоговые результаты сохраняются и распечатываются на бумажных 
носителях. Предполагается, что размещение РПК осуществляется на условно заданном 
объекте (территории), который представляет собой открытое пространство прямоугольной 
формы. 

В качестве исходных данных для расчетов используются геометрические параметры 
защищаемого объекта, а именно его длина и ширина, и радиус действия РПК (расстояние до 
наиболее удаленной точки, находящейся в зоне досягаемости устройства). Радиус действия 
РПК, по существу, численно эквивалентен возможной дальности подачи струи 
огнетушащего вещества. 

После ввода исходных данных программа проверяет возможность выполнения задачи 
расстановки РПК на объекте и, при положительном результате, выполняет расчет по 
определению параметров расстановки устройств, учитывая при этом требования 
нормативных документов в сфере обеспечения пожарной безопасности (например, орошение 
одной точки заданной области обеспечивается не менее чем двумя РПК). По умолчанию 
расстановка роботов выполняется из угла заданной области; при необходимости это условие 
может быть изменено. 

Технологические возможности разработанного программного обеспечения 
рассмотрим на примере данных, представленных на рисунках 1-4. 

В простейшем варианте на защищаемом объекте (Рис. 1) может быть выделен один 
элемент. Как и ранее, это понятие будем относить к конструкциям, сооружениям и их 
составным частям, имеющим свойства, отличающиеся от свойств остальной территории 
объекта, на которой он размещен. В самом общем случае, здесь возможны два варианта. 
Первый – элемент является пожароопасным, т. е. выполнен с применением таких 
материалов, которые по пожарно-технической классификации относятся к горючим 
(например, группа Г4). Второй – элемент относится к классу К0 по пожарной опасности, т. е. 
выполнен только из материалов группы горючести НГ (негорючие). 

Стратегия защиты объекта с элементом, относящимся к первому варианту, должна 
предусматривать установку РПК на границе элемента с территорией, на которой он 
расположен, или в непосредственной близости от нее, если последнее диктуется особыми 
свойствами объекта или прилегающей к элементу приграничной территории. ПО позволяет 
размещать РПК как непосредственно на границе элемента, так и на некотором удалении от 
нее. Для этого используются окна, расположенные в левой нижней части окна формы 
программы.  

На объекте, содержащем не пожароопасный элемент, т. е. относящийся ко второму 
варианту, установка РПК осуществляется по внешнему периметру объекта. Наиболее 
типичными представителями такого класса элементов могут являться, например, ледовая 
хоккейная площадка или арена цирка. 

Отличительной особенностью ПО является возможность автоматической расстановки 
РПК на защищаемом объекте (рис. 1). При этом в разворачивающемся окне (левая верхняя 
часть формы) представляются координаты каждого из установленных устройств 
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пожаротушения (начало осей координат находится в левом верхнем углу схемы), а 
установленные РПК равномерно размещаются по периметру защищаемого объекта. 
Устройства, установленные в угловых частях объекта, имеют возможность ликвидировать 
возгорания на площади (Z), равной ¼ площади круга, образованного вращением радиуса 
действия РПК относительно точки (места) его установки. В свою очередь, РПК, 
установленные по периметру (за исключением угловых позиций), имеют соответственно, 
вдвое большую зону действия. 

 

 
 

Рисунок 1 – Окно формы программы (одноэлементный объект) 
 
Кроме автоматического режима расстановки имеется возможность ручного 

размещения РПК на объекте. Практически это осуществляется путём введения координат X 
и Y места установки РПК в соответствующие окна формы (средняя левая часть формы) и 
нажатия кнопки «Добавить робота». Программой предусмотрена возможность удаления 
(кнопка «Удалить робота») или отключения (удаление отметки в окне возле надписи «Робот 
включен») РПК. В последнем случае в развернутом окне с координатами установленных 
РПК рядом с координатами удаленного устройства появляется соответствующая отметка – 
«X». 

Характерной особенностью интерфейса ПО является наличие в нижней части формы 
окна, в котором представляется информация об общем количестве установленных на объекте 
РПК, площади объекта (помещения), площади, защищаемой одновременно одним (2), двумя 
или большим числом роботов (1), а также незащищенной площади объекта (3). 

Для примера на рис. 1 представлено окно формы программы, в котором в ручном 
режиме произведено отключение РПК, имеющих координаты 50; 50 и 50; 150, 
соответственно. Два РПК с координатами 150; 50 и 150; 150 удалены с помощью ручного 
режима для демонстрации вариативности отображения информации о площадях объекта. 
При этом площадь элемента (например, арена ледового дворца спорта), контролируемая 
двумя и более устройствами пожаротушения, составляет 21211 м2 или 77,1 % от общей 
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площади объекта, равной 27511 м2, одним РПК – 6112 м2 (22,216 %), неконтролируемая РПК 
площадь – 188 м2 (0,683 %).  

Еще одной технологической особенностью ПО является возможность учета и 
изменений величины контролируемой площади объекта. Это позволяет решать задачи по 
противопожарной защите территорий с учетом требуемого уровня безопасности и 
представляется важным, особенно с экономической точки зрения, так как позволяет, в 
конечном счете, минимизировать число РПК, устанавливаемых на объекте. При этом 
действия по оптимизации осуществляются при разумном сочетании автоматического и 
ручного режимов работы. 

Визуальная оценка местонахождения РПК (рис. 1) показывает их достаточно высокую 
концентрацию по всему периметру объекта. Это может быть объяснено, как значительными 
размерами защищаемого объекта, так и сравнительно невысокими техническими 
характеристиками (в данном случае радиус – дальность действия) устройства 
пожаротушения. Экономические затраты на реализацию такой схемы защиты объекта с 
использованием РПК достаточно велики. 

Перевод задачи по размещению на объекте РПК из одно-  в многоэлементную 
(обозначение элементов А, В, С) существенно усложняет ее решение (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Окно формы программы 
(трехэлементный объект, радиус действия РПК 50 м) 

 
По существу разработчики систем пожарной безопасности и исследователи в данном 

случае имеют дело со сложной системой, характеризуемой не только числом элементов, но и 
их свойствами, а также связями между ними. При этом количество элементов может 
меняться и быть самым разнообразным, например, в зависимости от назначения объекта, 
степени его пожарной опасности и др. Свойства элементов могут проявляться в их 
геометрических размерах и форме, местонахождению на объекте, степенью пожарной 
опасности материалов, из которых элементы изготовлены или которые на них 
располагаются, и др. Связи между элементами подлежат обязательному учету, например, при 
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оценке риска возможного возгорания элементов, расположенных на объекте в 
непосредственной близости один от другого. 

Рассмотрим технологические особенности расстановки РПК на трехэлементном 
объекте. Исходные данные для проведения расчетов представлены в соответствующих окнах 
формы программы (рис. 2). 

На первом этапе производим автоматическую расстановку устройств пожаротушения 
на объекте. (В демонстрационных целях задача решается при включенной опции «Размещать 
роботов на границе препятствия»). Под препятствием в данном случае понимается элемент 
системы. Далее, в ручном режиме РПК удаляются с периметра всех элементов 
(искусственное усложнение задачи – она должна быть решена только при использовании 
средств пожаротушения, расположенных на периметре объекта). Эффективность 
противопожарной защиты объекта, имеющего общую площадь 32597 м2, таким образом, 
обеспечивается РПК, расположенными на периферии объекта, и характеризуется 
следующими показателями: площадь, контролируемая двумя и более РПК, – 17395 м2 
(53,363 %), одним РПК – 6640 м2 (20,369 %), неконтролируемая площадь – 8562 м2 
(26,266 %). 

В целом, можно считать, что значительная величина неконтролируемой площади 
объекта не позволяет считать полученные расчетные данные удовлетворительными. 

Можно также отметить, что вариант расстановки устройств пожаротушения на 
объекте, представленный на рис. 2, не является абстрактным. Он может использоваться для 
защиты объектов, у которых часть центральной зоны (неконтролируемая площадь) является 
непожароопасной. Например, если объектом является хранилище для химических отходов, 
то на такой площади могут располагаться технологические площадки, покрытые 
негорючими материалами; если объект – дворец зимних видов спорта, то на такой площади 
может размещаться хоккейная площадка или технологические негорючие покрытия. 

Существенно уменьшить и даже полностью устранить наличие на объекте 
неконтролируемой площади можно путем использования для защиты объекта РПК с 
увеличенным радиусом действия (рис. 3 и 4). 

Так, увеличение радиуса действия РПК с 50 (рис. 2) до 75 м (рис. 3) при прочих 
равных условиях позволило уменьшить величину неконтролируемой площади объекта с 
8562 м2 (26,266 %) до 2045 м2 (6,273 % от его общей площади). При этом для защиты объекта 
использовано 12 РПК. 

Использование для защиты объекта РПК с радиусом действия 100 м (рис. 4) 
позволило полностью устранить наличие на объекте неконтролируемых площадей. При этом 
количество установленных устройств пожаротушения уменьшилось (по сравнению с 
вариантом, представленным на рис. 3) до восьми. Отмечено также незначительное снижение 
величины площадей, контролируемых двумя и более РПК, – 76,813 % (было 82,071 %), и 
увеличение площади, контролируемой одним РПК, – 23,186 % (было 11,654 %). Полученные 
результаты представляются вполне удовлетворительными и пригодными для последующей 
работы над проектом создания системы противопожарной защиты объекта. 

Сравнение вычислений, результаты которых представлены на рис. 2-4, показывает, 
что задача расстановки РПК является чисто оптимизационной: повышение экономичности 
реализации проекта (уменьшение числа устанавливаемых устройств) неизбежно влечет за 
собой снижение степени пожарной безопасности защищаемого объекта. Для примера 
отметим, что противопожарная защита объекта, представленного на рис. 4, может быть 
осуществлена существенно более низким количеством РПК – всего 4. При прочих равных 
условиях и соблюдении требования отсутствия неконтролируемых площадей, это приводит к 
ухудшению пожарной безопасности объекта: величина площадей, защищаемых одним РПК, 
увеличивается до 60,981 % (при восьми РПК было 23,186 %), а площадь, защищаемая двумя 
и более устройствами пожаротушения, уменьшается до 39,018 % (76,813 %). 
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Рисунок 3 – Окно формы программы 
(трехэлементный объект, радиус действия РПК 75 м) 

 

 
 

Рисунок 4 – Окно формы программы 
(трехэлементный объект, радиус действия РПК 100 м) 

 
 

 1 

 2 

 А 

 В 

 С 

 3 

 1 

 2 

 3 

 Z 

 1 

 2 

 С 

 В 

 А  Z 

 1 

 2 



«Пожежна безпека: теорія і практика» № 8’2011 

 

 86 

Несмотря на некоторую кажущуюся ограниченность рассматриваемого в статье 
вопроса (одноплоскостная задача), можно утверждать, что на самом деле технологические 
возможности ПО представляются гораздо более широкими. Практически любая сложная 
(объемная) задача противопожарной защиты объекта может быть сведена к 
последовательности (известному множеству) одноплоскостных задач с дополнительно 
заданным переменным критерием – координатой по оси z. 

Во всех случаях специалисты-проектировщики должны оптимизировать свои 
решения, учитывая существующие требования по уровню пожарной безопасности объектов 
и экономичности разрабатываемых проектных решений. Использование РПК с 
улучшенными техническими характеристиками, кроме социального эффекта – спасения 
жизни людей, предполагает также наличие еще и экономического эффекта, 
обуславливаемого обеспечением сохранности материальных ценностей: производственных 
цехов, оборудования, общественных зданий и сооружений, объектов спортивного и 
культурно-массового назначения и др. Все это выдвигает разработку и создание РПК с 
улучшенными технико-технологическими характеристиками в число важнейших 
первоочередных задач в области обеспечения пожарной безопасности объектов самого 
разнообразного назначения. 

Проведенный комплекс работ позволил осуществить оптимальную расстановку РПК 
во дворце спорта легкой атлетики в г. Гомель (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Внешний вид арены дворца спорта с установленными РПК. 
 
Выводы. Для решения задачи оптимального размещения РПК на защищаемых одно- и 

многоэлементных одноуровневых объектах с использованием пакета Delphi разработано ПО, 
отличающееся широкими технологическими возможностями и позволяющее: 

1. В широком диапазоне задавать размеры объектов, подлежащих 
противопожарной защите. 

2. В автоматическом и ручном режиме осуществлять расстановку РПК на 
защищаемом объекте. 

3. Оптимизировать расстановку устройств пожаротушения с учетом критериев 
пожарной безопасности объектов и экономичности разрабатываемых проектных решений, 
зависящих от научно-технического уровня используемых РПК. 

Перспективы дальнейших исследований. 
Перспективные направления дальнейших исследований могут проводиться в 

направлениях решения как частных, так и общих задач. Например, к числу частных может 
быть отнесена неплоскостная (объемная) задача оптимального размещения РПК на 
защищаемом объекте. РПК в этом случае устанавливаются не в одной условно заданной 
плоскости, а с отклонениями от нее – на некоторой высоте объекта вдоль координатной оси z. 
Общая задача может формулироваться в виде создания сетевого варианта технико-
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экономической платформы, предусматривающей решение ряда частных задач, например, 
оценку эффективности существующей (проектируемой) системы пожаротушения на объекте, 
оптимизацию размещения РПК, оценку экономической эффективности использования РПК и 
др. 
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СТАНУ ОРГАНІЗМУ ПОЖЕЖНИКІВ 
 

Обговорюється спеціалізована експертна система дистанційної оцінки 
функціонального стану організму людини за екстремальних умов. Експертна 
система може надати істотну підтримку у процесі вирішення комплексу 
завдань пов’язаних з мобільним моніторингом функціонального стану 
організму пожежника під час гасіння пожежі. 
 

Ключові слова: експертні системи, функціональна діагностика, мобільний моніторинг, 
пожежна безпека. 
 

Постановка проблеми. Медичні експертні системи дозволяють лікарю не тільки 
перевіряти власні діагностичні припущення, але й звертатися до комп’ютера за 
консультацією в складних для діагностики випадках. Експертні системи застосовуються для 
вирішення неформалізованих проблем, до яких відносяться задачі, що мають одну або 
декілька наступних характеристик:  задачі не можуть бути представлені в числовій формі, 
початкові дані і знання про предметну область  неоднозначні, неточні і часто протирічать 
одне одному, цілі не можна виразити в термінах чітко визначеної цільової функції, не існує 
однозначного алгоритмічного розв’язку задачі. Вище перераховані властивості характерні 
для медичних задач, оскільки в більшості випадків вони представленні великим об’ємом 
централізованих даних (задокументованих клінічних випадків) і їх практично повною 
залежністю від фізіології пацієнта. Медичні експертні системи функціонують на основі 
символічних моделей хвороби осіб та їх зв'язків з фактором пацієнта і клінічних проявів. 
Труднощі застосування медичних експертних систем викликані рядом факторів, зокрема: 
слабій їх інтеграції в клінічну практику, в можливому їх застосуванні для вирішення задач, 
які не сприймаються експертною системою як проблема, або зміни у способі лікування. Але 
той же час експертні системи пропонують цілий ряд переваг, головні з яких: надання 
ефективних способів вирішення проблемної ситуації оперативно і в будь-який момент часу, 
не залежно від типу проблемної ситуації (відсутність стресу притаманного лікарю). Одним з 
найбільш важливих завдань, з якими стикаються в даний час розробники експертних систем 
— охарактеризувати точно ті аспекти медичної практики, які найкраще підходять для 
введення в базу знань. Варто зазначити, що робота з експертними системами може вестися 
віддалено або в режимі мобільного моніторингу. Ці особливості є дуже важливими в 
ситуаціях коли діагностика невідкладних і загрозливих станів проводиться в умовах 
дефіциту часу та обмежених можливостей обслідування, зокрема діагностика стану 
організму пожежника під час гасіння пожежі.  

Мета дослідження. Головна мета проведених в статті досліджень полягала у 
вивченні особливостей створення і функціонування спеціальних експертних систем 
діагностики стану організму пожежника в екстремальних умовах під час гасіння пожежі. 

Результати дослідження та їх обговорення. Діагностика стану організму 
пожежника в екстремальних умовах відноситься до одних з найбільш складних комплексних 
проблем функціональної діагностики, що містить в собі необхідність вирішення цілого ряду 
медико-біологічних задач [1-5]. Медико-біологічні задачі включають широке коло питань 
діагностики стану здоров'я, рівня розвитку і стану основних систем життєдіяльності 
організму, обмежуючих тривалість знаходження пожежника в епіцентрі пожежі. Аналіз 
функціонального стану системи дихання організму, що базується на застосуванні статичних 
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моделей, заснованих на концепції про регулювання [2,4], широко поширений в практиці 
сучасної медицини,  зокрема у фізіології спорту,  праці і відпочинку.  Даний підхід дозволяє 
одержати загальну характеристику газового гомеостазу за допомогою мінімуму показників, 
дати детальний аналіз із залученням фундаментальних механізмів, що забезпечують 
транспорт респіраторних газів, провести діагностику основних синдромів, пов'язаних з 
розладом газотранспортної функції, дати кисневий «портрет» організму і його динаміку при 
різних функціональних станах, оцінити здатність організму до відновлення після 
екстремальних дій. Як початкові використовуються дані, одержані при фізіологічному 
обстеженні за нормальних умов (показники зовнішнього дихання, кровообігу, гематологічні 
показники, показники кислотно-основного стану крові, працездатності, гіпоксичного стану). 
Ці дані використовуються для визначення відхилення від нормальних показників.  
Враховуються також різні умови навколишнього середовища. З їх допомогою 
розраховуються параметри, що характеризують функціональний стан системи дихання 
(газовий баланс організму, і газообмінних параметри, вентиляторів дихання), параметри, що 
визначають специфікації транспорту кисню, кардіологічні і судинні параметри кровообігу, 
параметри фізичної працездатності. Всі показники розбиті на групи, які відповідають різним 
ланкам системи дихання. Це функціональні показники швидкості, інтенсивності, 
ефективності поетапної доставки кисню; показники, що характеризують економічність 
системи дихання і кровообігу; параметри, що характеризують гіпоксичний стан організму. У 
здорового індивідуума кисневі параметри, показники ефективності і економічності кисневих 
режимів організму, як і параметри, що характеризують продукування, накопичення і 
транспорт вуглекислого газу, показники внутрішнього середовища організму, її кислотно-
основного стану та інші виявляються настільки стабільними, що можуть використовуватися 
як нормативні для даного віку і рівня підготовки. Відхилення кисневих параметрів і 
показників економічності і ефективності кисневих режимів від цих нормативів можуть бути  
використані для визначення об'єктивної характеристики зміни функціонального стану 
організму, дослідження динаміки цього стану повинно здійснюватися в процесі підготовки 
пожежників і їх тренувань гасіння пожежі.  

З розвитком використання математичного апарату і можливостей сучасної 
обчислювальної техніки для вдосконалення засобів і методів оперативного збору, обробки і 
аналізу даних комплексних обстежень пожежників була розроблена спеціалізована експертна 
система (СЕС) дистанційного моніторингу стану організму з використанням мобільних 
засобів зв’язку. Дана система дозволяє: 

- значно прискорити обробку даних, одержаних в процесі обстеження пожежників; 
- централізовано накопичувати інформацію для її попередньої обробки, зберігання і 

колективного використання; 
- створити алгоритмічний апарат для забезпечення відповідності оцінки стану 

пожежника до наукових положень прийняття рішень за оцінкою попередніх 
показників; 

- реалізувати діагностичний алгоритм оцінки функціонального стану пожежників 
розроблений раніше. 
У базі даних,  що входить до складу СЕС,  накопичується інформація про кожного 

пожежника, що проходив обстеження, включаючи анкетні дані, дані про спеціальну технічну 
і фізичну підготовленість та результати комплексного обстеження. Планомірне накопичення 
даних, їх систематизація з подальшою обробкою і аналізом забезпечують розрізнюваність і 
об'єктивність характеристик великого числа обстежуваних пожежників, дають можливість 
прослідкувати динаміку змін показників стану організму в процесі гасіння пожежі 
(нормальний, небезпечний, критичний).  

Накопичення структурованої інформації в базі даних забезпечує ефективні засоби для: 
- колективного використання інформації в багатокористувальницькому режимі; 
- визначення початкових показників та їх передачі для обробки і аналізу машині 

логічного висновку; 
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- автоматизації процесу оцінювання результатів моніторингу стану пожежника під час 
гасіння пожежі; 

- формування вихідних документів; 
- визначення формальних правил прийняття рішень експертною системою. 

Структура спеціалізованої експертної системи функціональної діагностики 
пожежника з використанням засобів мобільного моніторингу показана на рис.1.   

 
Рисунок 1 - Структурна схема спеціалізованої експертної системи мобільного моніторингу 
функціонального стану пожежника. 

 
В створенні експертних систем, як правило, приймають участь лікар-експерт, 

математик і програміст. Головна роль в розробці такої системи належить лікарю-есперту. 
При розробці СЕС була реалізована модель продукційного висновку. База знань утворена 
базою правил і базою даних предметної області.  База правил,  по-суті,  містить в собі всі ті 
формальні правила прийняття рішень, які вводяться в експертну систему на етапі навчання 
системи експертом предметної області. Машина логічного висновку здатна проводити аналіз 
на предмет належності вхідних показників конкретному об’єкту моніторингу і на основі 
відхилень значень отриманих показників від значень показників введених в базу даних, що 
відповідають нормальному стану об’єкту та  бази знань, приймати висновок про 
функціональний стан організму пожежника. Показники, що характеризують поточний стан 
організму обстежують системи дихання і кровообігу, серцеву діяльності, температурні 
показники, тиск - вони зчитуються з датчиків під’єднаних до мобільного пристрою 
зчитування і передачі даних (МПЗПД), що  розташовані на поверхні шкіри пожежника. В 
постійний запам’ятовуючий пристрій МПЗПД вбудована програма, яка через задані 
проміжки часу активізує зчитування з датчиків і пересилку показників стану організму до 
машини логічного висновку. Оскільки МПЗПД безпосередньо знаходиться на пожежникові, 
а база знань і машина логічного висновку з графічним інтерфейсом на віддаленому 
комп’ютері, організація пересилки повідомлень відповідає моделі клієнт-сервер за 
технологією RPC (віддаленого виклику процедур). Після обробки показників і прийняття 
рішення, передаючий пристрій надсилає повідомлення з висновком про стан організму на 
МПЗПД, де воно може бути прочитане пожежником. У випадку прийняття експертною 
системою рішення про критичний стан організму повідомлення може супроводжуватися 
звуковим і оптичним сигналами.  

Висновки. Запропонована спеціалізована експертна система може застосовуватися 
при вирішенні комплексу завдань, пов'язаних з процесом дистанційного моніторингу 
функціонального стану організму пожежників в екстремальних ситуаціях, що здійснюється 
на основі показників головних систем життєдіяльності організму, обмежуючих можливості 
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по виконанню ними роботи в умовах сильної загазованості і високої температури. Експертну 
систему можна також застосовувати для реабілітації пожежників у відновлювальний період 
після серйозних травм. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧА КОЛОНИ 

СИНТЕЗУ АМІАКУ 
 

В роботі проведено аналіз можливих аварійних режимів електронагрівача колони 
синтезу аміаку. Запропоновано метод регулювання живлення електронагрівача, що 
виключає аварійні режими. 
 

Ключові слова: аміак, перетворювач, електронагрівач, безпека. 
 

  Постановка проблеми. В теперішній час при експлуатації електронагрівача колони 
синтезу аміаку при зупинці технологічного процесу і повторному включенні 
електронагрівача опір ізоляції між нагрівальними елементами, а також між нагрівальними 
елементами та оболонкою колони різко зменшується внаслідок підвищення вологості 
каталізатору та інших процесів, що відбуваються усередині колони. Величина ізоляції 
замість передбаченої за технічними умовами 200 кОм зменшується в десятки тисяч разів і 
становить десятки, а іноді й одиниці Ом. Включення електронагрівача на повну напругу при 
зниженому опорі ізоляції призводить до аварійного режиму і виходу з ладу електронагріча. 
За таких обставин електронагрівач демонтується і проводиться його капітальний ремонт, що 
веде до простою технологічного обладнання та значних втрат матеріальних ресурсів на 
відновлення електронагрівача. В деяких випадках електронагрівач при подібних аваріях 
повністю руйнується і потребує заміни. Єдиним рішенням цієї проблеми є поступове 
підвищення напруги живлення на електронагрівачеві.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо фазового методу 
регулювання напруги розглядаються в роботах [1, 2, 3, 4, 5]. 

Невирішені питання загальної проблеми. Не існує можливості реалізації безпечного 
технологічного процесу виробництва аміаку за умови відсутності регулювання величини 
напруги джерела живлення електричного нагрівача  колони синтезу [9]. 

Формулювання цілей статті (постановка задачі). Довести можливість 
забезпечення безаварійного пуску колони синтезу аміаку при зниженому опорі ізоляції у 
випадку збільшеної вологості каталізатору усередині колони.  

Виклад основного матеріалу. Установка регулятора напруги на вторинній стороні 
силового трансформатора не представляється можливою. Це обумовлено тим, що силовий 
трансформатор розташований на колоні синтезу аміаку, крім того струм навантаження 
трансформатора складає 1800 А. Забезпечити роботу тиристорного регулятора змінної 
напруги (ТРЗН) в хімічно агресивному середовищі в широкому діапазоні зміни 
температури і вологості дуже складно [7]. Схема електроживлення представлена на рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1- Схема електроживлення електронагрівача 
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При установці ТРЗН на первинній стороні трансформатора знімаються проблеми 
захисту довкілля, проте виникає проблема регулювання високовольтної напруги [10]. В 
перехідному процесі зміна магнітної індукції, після включення тиристора з довільним 
кутом управління, може перевищити максимальне значення магнітної індукції для сталі 
трансформатора. Це викликає насичення сталі трансформатора і кидок струму 
намагнічування, який знижується до сталого значення за десятки періодів. Кидки струму 
намагнічування можуть в сотні разів перевищувати його номінальні значення і в десятки  
разів номінальний струм трансформатора.  Ці кидки струму небажані,  оскільки 
погіршують енергетичні показники, потребують завищенні уставки системи захисту і 
можуть призвести до відмови тиристорів. Для зменшення кидків струму намагнічування 
необхідно змінювати кут включення тиристорів α плавно без стрибків від 0 до π за декілька 
секунд. За рахунок несиметрії імпульсів, що управляють, або в перехідних режимах 
можлива поява в первинному струмі постійної складової. Це призводить до насичення 
сталі трансформатора, погіршення енергетичних показників і до появи однохвильового 
режиму в мережі. При цьому, відкривається лише один із зустрічно включених 
тиристорів, а первинний струм в 6-8 разів перевищує номінальний. Таким чином, умовою 
нормальної роботи при фазовому регулюванні на первинній стороні трансформатора є 
відсутність постійних складових в первинному струмі. Функціональна схема системи 
управління тиристорного регулятора змінної напруги з фазовим регулюванням 
представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 - Функціональна схема системи управління ТРЗН 
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 На функціональній схемі прийняті наступні позначення: v1-v6 – імпульси управління; 
k1-k6 – сигнали контролю формування імпульсів управління; f1-  сигнал порушення ізоляції; 
f 2 - сигнал пробою тиристора; f3 – сигнал відсутності охолодження; f4 – сигнал 
перевищення напруги; f5 – захист по струму; z1, z2 – сигнали блокування імпульсів 
управління в аварійних режимах; u1,u2 – напруги живлення; uмер- силова напруга; uн – 
напруга на навантаженні; ud- сигнал пропорційний постійної складової в вихідній напрузі.    

Характер залежності діючої напруги на навантаженні (Uн) від кута управління 
тиристора (α) у відносних одиницях при чисто активному навантаженні має вигляд [10] : 

 
)2)2(sin/()1( aapp +-=UU í ,     (1) 

 
де U – діюче значення змінної напруги на вході, В; 

            α – кут управління, град. 
 
Регулювальна характеристика у відповідності з (1), представлена на рис. 3. 
 

 
 
 

Рисунок 3 - Регулювальна характеристика ТРЗН 
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Регулювання вихідної напруги відбувається з постійним контролем величини 

постійної складової у вихідній напрузі, для цього система керування має негативний 
зворотний зв'язок по величині постійної складової.  У відповідності з величиною вихідного 
струму і вихідної напруги контролюється величина опору ізоляції фаз електронагрівача, за 
рахунок чого виключається вихід з ладу електронагрівача та тиристорного регулятора 
змінної напруги. 

 
Висновки. В роботі запропоновано технічне рішення, що забезпечує безаварійний 

пуск технологічного процесу колони синтезу аміаку навіть при зниженому опорі ізоляції при 
підвищеній вологості  каталізатора в середині колони. Отримана аналітична залежність 
вихідної напруги перетворювача від сигналу керування, що дозволяє сформувати лінійну  
регулювальну характеристику перетворювача. Визначена аналітична залежність коефіцієнта 
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потужності ТРЗН від величини вихідної напруги, що дозволяє контролювати енергетичні 
показники системи керування. 

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження полягають у 
визначенні параметрів регулятора напруги в замкнутому контурі регулювання постійної 
складової вихідної напруги ТРЗН для забезпечення стійкості САР у всіх режимах. 
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ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА НАЧАЛЬНИКІВ КАРАУЛІВ 

ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 
У статті розкрито сутність, зміст та особливості професійно-психологічної 
підготовки одного з основних управлінських видів діяльності в межах 
Міністерства надзвичайних ситуацій України – начальників караулів оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту 

 
Ключові слова: професійно-психологічна підготовка, начальник караулу оперативно-
рятувальної служби, управлінська діяльність. 

 
Постановка проблеми. Проблема підвищення ефективності професійної діяльності 

управлінських кадрів Міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) України [2],  
реорганізованого відповідно до чинного законодавства [4], справедливо вважається однією з 
найактуальніших проблем сучасної психології діяльності в особливих умовах. Особливого 
значення вона набуває, коли діяльність керівника підрозділу – начальника караулу 
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРС ЦЗ) проходить в умовах впливу 
надсильних стресогенних факторів, які чинять негативний вплив на особистість фахівця. Про 
це говорять і сухі цифри статистики. Так, щорічно близько 170 офіцерів переводяться в інші 
(наглядово-профілактичні) підрозділи МНС України, близько 145 фахівців звільняється зі 
служби за власним бажанням, приблизно 80 осіб – через хворобу. Також щорічно зростає 
кількість нещасних випадків серед особового складу зазначених підрозділів.  

Цей перелік можна ще продовжувати, але наслідком усіх вищевказаних обставин є 
проблема забезпечення належної професійної та психологічної готовності персоналу, що 
реалізується через систему психологічного забезпечення цього складного та важливого виду 
діяльності. Зокрема, набуває ваги оптимізація професійно-психологічної підготовки 
начальників караулів ОРС ЦЗ до управлінської діяльності. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. У наукових працях, присвячених проблемам 
підготовки офіцерських кадрів в ОРС ЦЗ (Г.С. Грибенюк,  М.А. Кришталь, О.П. Самонов, 
О.В. Тімченко, А.В. Шленков та ін.), власне професія управлінця висвітлюється як досить 
складна, специфічна та відповідальна. Вона вимагає від особистості відповідних 
професійних здібностей, наявності специфічних, властивих лише лідеру, індивідуально-
психологічних, соціальних, моральних і духовних рис. Специфіка управлінської діяльності 
висуває високі вимоги до психологічних характеристик фахівця, від наявності яких залежать 
не лише ефективність його праці,  а й долі людей,  які йому підпорядковані.  В окремих 
публікаціях (В.П. Бут, М.М. Козяр, В.М. Корольчук, С.М. Миронець та В.П. Садковий) в 
основному розглядаються організаційні аспекти процесу вдосконалення підготовки 
представників екстремальних видів діяльності, залишаючи поза увагою такий важливий 
аспект як професійно-психологічні особливості підготовки начальників караулів ОРС ЦЗ до 
управлінської діяльності.  

Мета роботи – розкрити сутність, зміст та особливості професійно-психологічної 
підготовки начальників караулів ОРС ЦЗ. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Встановлено, що психологічна підготовка всього персоналу ОРС ЦЗ 
чітко регламентована законодавчими та нормативно-правовими документами МНС України, 
серед яких Настанова з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб 
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рядового і начальницького складу органів і підрозділів ЦЗ, Положення про організацію 
службової підготовки особового складу органів і підрозділів ЦЗ, Інструкція з організації 
психологічного забезпечення службової діяльності аварійно-рятувальних служб та інші. 

У цих документах визначені кваліфікаційні характеристики посад, завдання, 
обов’язки,  вимоги до фахівців,  технічних службовців та робітників,  які є специфічними для 
ОРС ЦЗ, вказаний перелік психологічних моделей до різних категорій рятувальних професій, 
як пожежний-рятувальник, диспетчер, інженер зв’язку, інспектор та ін. Проте слід 
відзначити, що головним недоліком зазначених документів є повна відсутність будь-яких 
вимог щодо професійно-психологічної підготовки одного з основних управлінських видів 
діяльності в межах МНС України – начальників караулів ОРС ЦЗ. 

При цьому треба звернути увагу на те, що сьогодні відповідно до освітньо-кваліфікаційних 
рівнів підготовки та наявності вакантних посад близько 44 % випускників вищих навчальних 
закладів МНС України розподіляються на посаду начальника караулу ОРС ЦЗ. Поряд з цим, за 
результатами входження у посади випускників визначено, що рівень теоретичних знань та 
практичних навичок молодих фахівців, рівень психологічної готовності, їх здатність до 
самостійної роботи не повною мірою відповідає нормативним вимогам [3]. 

Аналізуючи різні підходи [1; 3; 5; 6] до досліджуваного поняття, ми стверджуємо, що 
професійно-психологічна підготовка начальника караулу ОРС ЦЗ – це система 
цілеспрямованої психолого-педагогічної роботи, що забезпечує належний рівень 
підготовленості фахівця до зіткнення з особливими (екстремальними) ситуаціями службової 
діяльності та успішне подолання їх негативних наслідків при реалізації життєвих та 
професійних намірів. Основне завдання такої підготовки – зменшення кількості нещасних 
випадків з працівниками під час виконання службових обов’язків шляхом забезпечення 
психологічної готовності до їх виконання. 

Ми погоджуємося з Г.С. Грибенюком, що професійно-психологічна підготовка 
управлінців екстремального профілю може здійснюватися як у процесі загальної службової 
підготовки працівників, так і безпосередньо у професійній діяльності. При цьому змістом 
психологічної підготовки є формування, удосконалення і підтримка професійно-
психологічної орієнтації персоналу, психологічних якостей, уміння враховувати 
психологічні аспекти при виконанні професійних дій, психологічної стійкості. 

У залежності від мети та конкретних завдань професійно-психологічну підготовку 
співробітників органів і підрозділів ЦЗ науковці [1;  5]  умовно розподіляють на загальну та 
спеціальну.  

Загальна професійно-психологічна підготовка формує у особового складу загальну 
готовність рядового і начальницького складу до виконання своїх службових обов’язків. 
Вирішальну роль у цьому виді психологічної підготовки мають морально-виховні фактори. 

Спеціальна професійно-психологічна підготовка направлена на психологічне 
забезпечення виконання особовим складом своїх службових обов’язків і дій в процесі їх 
здійснення в конкретних напрямах діяльності під час виникнення екстремальних умов. Вона 
включає: психологічні основи підготовки рядового і начальницького складу підрозділів ОРС 
ЦЗ до гасіння пожеж і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС).  

У нормативно-правових документах МНС України відмічено значну цінність цього 
виду підготовки для підвищення ефективності діяльності працівників ОРС ЦЗ, вимоги до 
технічного забезпечення. Проте, як не парадоксально це виглядає, сьогодні в ОРС ЦЗ 
відсутнє будь-яке навчально-методичне забезпечення  проведення занять з фахівцями на 
навчальних полігонах та вогневих смугах психологічної підготовки. А.С. Макаренко 
справедливо вважав, що виховати мужню людину можна лише ставлячи її в ситуації, коли б 
їй припадало відчувати і переборювати побоювання і острах «не важливо в чому». 
Необхідно, щоб працівник пережив «психологічне хвилювання першого разу» у навчальній, 
а не в реальній обстановці. 

Треба відзначити, що завдяки професійно-психологічній підготовці, ще до 
безпосереднього виконання ризиконебезпечних задач службової діяльності, у персоналу 
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МНС України формується психологічна готовність – результат передбачення умов і 
чинників, в яких фахівцям, можливо, доведеться виконувати професійні обов’язки. Нами 
встановлено, що при оцінці психологічної готовності начальників караулів ОРС ЦЗ 
необхідно враховувати такі основні показники: 

а) зовнішні: 
- сам процес діяльності начальника караулу ОРС ЦЗ під час ліквідації реальної НС або 

в модельованих умовах (швидкість, упевненість, точність, своєчасність, безпомилковість і 
доцільність дій і рухів); 

- результати діяльності в умовах наближених до реальних; 
-  характер спілкування фахівця з підлеглими в модельованих ситуаціях 

(взаємодопомога, мобілізація, способи самоствердження); 
-  поведінка начальника караулу ОРС ЦЗ під час подолання труднощів НС (його 

відповідність нормам права, вимогам керівництва підрозділу, обстановці, що складається, 
прояв витримки і самовладання); 

- мова фахівця (її зміст, сенс, виразима упевненість або сумнів, її понятійний апарат); 
- особливості пантоміміки (зібраність, зосередженість, своєчасна і точно 

скоординована реакція на отриману команду або сигнал, на зміну ситуації); 
б) внутрішні: 
- мотиви і установки, що відображають необхідність і можливість долати труднощі 

НС та виконувати поставлені управлінські завдання (інтереси, бажання, прагнення тощо); 
- погляди і переконання, що відображають інтелектуальну оцінку фахівцем своєї 

готовності здолати труднощі; 
- особливості пізнавальної сфери, що відображають зміст, послідовність і оцінку 

труднощів, які необхідно долати під час ліквідації НС; 
- особливості емоційно-вольової сфери, що відображають інтенсивність і тривалість 

переживань, рішучість намірів і дій. 
Усі ці загальні показники психологічної готовності до ефективної управлінської 

діяльності формуються і проявляються під час відпрацювання начальниками караулів ОРС 
ЦЗ конкретних ситуацій, що моделюються під час професійно-психологічної підготовки. 

Виходячи з міркувань про те, що процес формування і становлення психологічної 
готовності керівника до ефективної управлінської діяльності є складним комплексом 
організаційних, виховних, індивідуально-особистісних і діяльнісних чинників, можна 
зробити припущення, що психологічна готовність начальника караулу ОРС ЦЗ є системним 
станом психологічних ресурсів особистості (окремих психічних процесів, властивостей та 
утворень), що забезпечують регуляцію діяльності перед початком ліквідації НС, в ході 
ліквідації і після завершення. 

Для ефективної підготовки начальників караулів ОРС ЦЗ (процесу) і для отримання 
упевненості в їх якісній підготовленості (результату) необхідне вдосконалення не лише 
матеріально-технічної бази, але і змістовної сторони цієї проблеми. Тобто необхідна науково 
обґрунтована система заходів професійно-психологічної підготовки фахівців, що забезпечить 
кінцевий ефект підготовчого і коректувального етапу освоєння зазначеної управлінської 
діяльності. 

Під час дослідження розроблено навчально-розвивальну програму професійно-
психологічної підготовки  начальників караулів ОРС ЦЗ до управлінської діяльності, яка включає 
декілька розділів і рівнів. Цю програму спрямовано на практичне опанування зазначеними 
фахівцями основ психології управління, формування соціально-психологічної компетенції, 
навичок кризового управління, умінь позитивної мотивації персоналу, його моніторингу і 
розвитку, оволодіння психологічними прийомами прийняття управлінських рішень і організації 
командної роботи, а також на розвиток лідерських рис. Тож, розглянемо її зміст.  

1. Підготовчий рівень. 
1.1. Накопичення інформації про вимоги до діяльності на посаді начальника караулу 

ОРС ЦЗ: 
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- завдання, обов’язки, права, повноваження, кваліфікаційні вимоги; 
- завдання, обов’язки, права, кваліфікаційні вимоги підлеглих; 
- можливі наслідки НС і причини їх виникнення; 
- заборони і обмеження в зоні НС, чим ці обмеження викликані. 
1.2.  Накопичення інформації про ситуації,  в яких начальникам караулів ОРС ЦЗ 

доводилось виконувати професійні обов’язки. Створення банку ситуацій: 
- ситуації, у яких вони досягли позитивного результату; 
- ситуації, у яких, як вони вважають, їм не вдалося добитись позитивного результату; 
- ситуації, у яких був присутній факт екстремальності (ризик для життя та здоров’я); 
- ситуації, у яких їм легко вдавалось вирішувати всі поставлені завдання за певного 

ускладнення; 
- ситуації, що привели до зриву, до небажаних наслідків для підрозділу або громадян. 
1.3. Створення банку моделей професійних ситуацій: 
1.3.1. Моделей простих, повсякденних ситуацій: 
- в пунктах постійної дислокації;  
- в зоні НС; 
1.3.2. Моделей ситуацій, ускладнених дією конкретних стресогенних чинників: 
- в пунктах постійної дислокації; 
- в зоні НС; 
1.3.3. Моделей НС, пов’язаних з небезпекою для життя або здоров’я начальника 

караулу ОРС ЦЗ, його підлеглих, громадян:  
- в пунктах постійної дислокації;  
- в зоні НС; 
1.4. Підготовка матеріалу для проведення занять: 
- про обстановку в світі, країні (регіоні, районі); 
- про пожежну небезпеку регіону;  
- про сучасні методи і засоби ліквідації НС; 
1.5. Розробка навчально-тренувальних карт (НТК) ліквідації НС: 
-  розробка повних,  розгорнутих НТК (зазначено увесь алгоритм дій керівника щодо 

ліквідації НС); 
- розробка неповних НТК (зазначено певні елементи дій керівника щодо ліквідації НС). 
2. Робочий рівень, який включає: 
- підготовку начальників караулів ОРС ЦЗ у навчальних класах, тренінгових центрах, 

спортивних залах, на полігонах психологічної підготовки; 
- підготовку у складі пожежно-рятувального підрозділу. 
Кожен з даних рівнів включає тренінг по актуалізації у фахівців установок на якісне 

засвоєння матеріалу (на початку занять) і рефлексію процесу здобуття і засвоєння знань, 
умінь і навичок, відчуттів і переживань. 

2.1. Підготовка начальників караулів ОРС ЦЗ у навчальних класах, тренінгових 
аудиторіях, спортивних залах, на полігонах психологічної підготовки: 

- у навчальних класах під час занять необхідно: ознайомити фахівців   з  оперативною 
обстановкою   в  районі обслуговування;   коротко  довести  підсумки попередньої діяльності 
фахівців з показом прикладів досягнення успіху та прояву помилок і ускладнень; ознайомити 
з планом проходження попередньої підготовки, методиками, за допомогою яких належить 
підвищувати психологічну готовність до діяльності; проводити контрольні зрізи рівня 
підготовленості начальників караулів ОРС ЦЗ до вирішення управлінських завдань в районі 
ліквідації НС; регулярно проводити заняття по НТК, розробленими попередньо викладачами, 
і по НТК, розробленими самими фахівцями; 

- у тренінгових центрах з метою формування професійно важливих якостей фахівців – 
проводити авторський тренінг із «професійно-психологічної підготовки начальників караулів 
ОРС ЦЗ». Структурно тренінг складається з трьох взаємопов’язаних модулів.  
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Модуль 1. «Формування пізнавальних якостей» (складається з 2 розділів): 1-й – 
формування інтелектуальних якостей шляхом розвитку прогресивного світогляду, ерудиції, 
прогностичності, здатності приймати правильне рішення при нестачі необхідної інформації або 
відсутності часу на її осмислення, уміння діяти творчо, нешаблонно; 2-й – формування мнемічних 
та атенційних якостей шляхом підвищення здатності протягом тривалого проміжку часу 
утримувати в пам’яті велику кількість інформації,  швидкості та точності сприймання і 
запам’ятовування, здатності швидко орієнтуватися в новій і незнайомій обстановці, здатності 
тривалий час зберігати стійку увагу, незважаючи на втому та сторонні подразники. 

Модуль 2. «Формування управлінських якостей» (складається з 2 розділів): 1-й – 
формування професійної компетенції шляхом підвищення мотивації у підлеглих до 
виконання поставлених завдань, розвиток уміння давати чіткі формулювання при постановці 
завдань та доповіді, уміння в конфліктних ситуаціях проводити адекватну ситуації стратегію 
комунікативної поведінки; 2-й – формування організаторських якостей шляхом розвитку 
здатності організовувати діяльність підлеглих і ставити конкретні завдання, здатності 
згуртовувати колектив, виявляючи при цьому вимогливість і критичність (у тому числі 
вимогливість до себе і самокритичність), здатності брати на себе відповідальність за 
прийняті рішення та дії, здатності до активності, ініціативності, розпорядливості. 

Модуль 3. «Формування емоційно-вольових якостей» (складається з 2 розділів): 1-й – 
формування навичок психічної саморегуляції шляхом розвитку здатності керувати власною 
поведінкою у критичних обставинах, підвищення врівноваженості в умовах загрози 
особистій безпеці, здатності до стресостійкості, здатності психологічно впливати на 
підлеглих у критичних обставинах, заряджати їх енергією, оптимізмом, впевненістю; 2-й – 
корекція вольових якостей шляхом ознайомлення із засобами самонавіювання у вигляді 
самопідтримки, самопідбадьорювання, самонаказу, самопереконання, розвиток здатності до 
сміливих, рішучих, ініціативних дій, здатності до розумного і виправданого професійного 
ризику, до наполегливості у подоланні труднощів. Дієвість перерахованих модулів 
забезпечується, насамперед, їх нерозривним взаємозв’язком як на рівні теоретичної розробки 
й планування, так і на етапі практичного впровадження; 

- у спортивних залах – організовувати проведення тренувань начальників караулів 
ОРС ЦЗ, направлених на формування психомоторних якостей шляхом розвитку фізичної 
витривалості, стійкості до фізичної втоми та тремору, здатності до координації та точності 
рухів, до швидкої дії в умовах дефіциту часу; 

- на полігонах психологічної підготовки проводити тренування в умовах максимально 
наближених до реальних. Моделювати ризиконебезпечні ситуації необхідно в довільному 
порядку, раптово, щоб не було звикання до послідовності моделювання. Завдяки цьому, 
виникає можливість викликати у фахівців необхідні емоційні переживання за рахунок 
цілеспрямованого впливу на їхню уяву. Таким чином можна уникнути створення реальних 
ситуацій службово-оперативної дійсності, замінивши їх на моделювання ситуацій, 
викликаючи в уяві особистості картину реальної НС. 

2.2. Підготовка начальників караулів ОРС ЦЗ у складі пожежно-рятувального підрозділу: 
- здійснюється в період підготовки особового складу пожежно-рятувального 

підрозділу до виконання завдання щодо ліквідації НС – у підрозділі відпрацьовуються 
питання, пов’язані з взаємодією всіх професійних чинників (встановлення зв’язку, передача і 
прийом інформації по радіо і візуально, використання спеціальних засобів і устаткування, 
перевірка навичок дій при ліквідації НС тощо); 

- у тренінгових центрах – проводити авторський тренінг з «професійно-психологічної 
підготовки осіб рядового і начальницького складу ОРС ЦЗ (у складі групи)». Метою тренінгу 
є оволодіння системою теоретичних знань та практичних професійно-психологічних навичок 
i  вмінь,  які необхідні у груповій діяльності осіб рядового і начальницького складу ОРС ЦЗ.  
Структурно тренінг складається з трьох взаємопов’язаних модулів.  

Модуль 1. «Уявлення, стереотипи та упередження під час професійної діяльності осіб 
рядового і начальницького складу ОРС ЦЗ» – розвиток професійного мислення, оптимізація 
знань щодо уявлень і стереотипів, їх функцій та впливу на професійну діяльність. 
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Формування навичок подолання впливу негативних стереотипів. 
Модуль 2. «Психологічні особливості спілкування осіб рядового і начальницького 

складу ОРС ЦЗ у різноманітних професійних ситуаціях» – сприяння усвідомленню і 
подоланню комунікативних обмежень, тренування чутливості до комунікативного процесу, 
пов’язаною із сприйманням більш повного ряду комунікативних стимулів. Відпрацювання 
навичок спілкування та взаємодії персоналу під час виконання службових обов’язків у 
різноманітних ситуаціях. 

Модуль 3.  «Технології вирішення конфліктів під час службової діяльності»  –   
відпрацювання стратегій поведінки особистості у конфліктних ситуаціях, формування 
навичок конструктивного подолання конфліктів за відповідним алгоритмом. У процесі 
проведення цих модулів використовувати міні-лекції, семінарські заняття, метод аналізу 
ситуацій, групову дискусію, рольову гру, питання на розуміння, рефлексування. 

Тож, вищезазначене є професійно орієнтованою, методично розробленою та 
структурованою, апробованою й валідною навчально-розвивальною програмою професійно-
психологічної підготовки  начальників караулів ОРС ЦЗ до управлінської діяльності. На 
сьогодні зазначену програму активно застосовують під час навчально-професійної діяльності 
майбутніх начальників караулів ОРС ЦЗ в Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля і 
системі професійної підготовки фахівців пожежно-рятувальних підрозділів. Користь від 
використання вказаної програми у системі професійно-психологічної підготовки представників 
зазначеного управлінського профілю можна оцінити лише через деякий час, здійснивши серію 
моніторингових психологічних досліджень.  

Висновки. Таким чином, результати проведеного дослідження дали змогу розкрити 
такі особливості професійно-психологічної підготовки начальників караулів ОРС ЦЗ як 
умову ефективності управлінської діяльності: формування психологічної готовності на 
основі моделювання ситуацій і дій фахівця; психологічне і соціально-психологічне навчання 
фахівців прийомам і способам управління своїми психічними станами для успішного 
вирішення управлінських завдань в умовах ліквідації НС; підготовка фахівців на основі 
методики поетапного формування розумових дій з використанням НТК, формування 
орієнтовного алгоритму дій у НС; удосконалення професійних навичок і вмінь, за рахунок 
розвитку професійно важливих якостей під час тренувань і спеціальних вправ, організованих 
на полігонах психологічної підготовки, тренінгових центрах, тренажерах, в спортивних залах. 

Перспективи подальших досліджень. Розробити єдину наукову концепцію 
професійно-психологічної підготовки основних управлінських спеціальностей у межах МНС 
України. 
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Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТІ КОМПРОМІСУ МІЖ ВАРТІСТЮ ЖИТЛА ТА ЙОГО 

ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ  
З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 

 
Виконано дослідження проблеми побудови області компромісу між вартістю 
житла та його пожежною безпекою з позицій системного підходу. Вказано 
на особливості проблеми, визначено складові систематизації та формалізації 
знань і підходів до її вирішення. Представлено структуру інформаційно-
аналітичної системи для підтримки прийняття рішень при формуванні 
області компромісу. 

 
Ключові слова: багатоповерхові житлові будинки, системний підхід, системний аналіз, 
інформаційно-аналітична система, область компромісу. 

 
Постановка проблеми. Сучасні тенденції на ринку житла визначають два основних 

напрямки: будівництво котеджів і зведення багатоповерхових житлових будинків. Якщо 
рівень пожежної безпеки приватного будинку визначається власником, то при 
багатоповерховому будівництві він залежить від багатьох факторів, причому майбутні 
власники житла у переважній більшості випадків від цього процесу усунуті. Це є 
визначальною причиною низького рівня пожежної безпеки багатоповерхових житлових 
будинків. Є і інші причини, зокрема низький рівень проінформованості населення, значне 
зростання вартості житла як залежності від росту рівня пожежної безпеки, висока вартість 
земельних ресурсів, що визначає спрямованість на багатоповерхове будівництво. 

Купуючи квартиру у багатоповерховому будинку в останню чергу звертають увагу на 
її рівень пожежної безпеки, який визначається наявністю та станом шляхів евакуації у 
випадку пожежі; наявністю систем пожежної автоматики, та різного роду рятувального 
обладнання, як і в самому будинку так і в Гарнізоні оперативно-рятувальної служби. Разом із 
тим, як свідчать дані статистики, ймовірність загинути від пожежі на верхніх поверхах 
значно перевищує таку ж ймовірність на нижніх поверхах.  У той же час,  ціна квартир на 
верхніх поверхах не відображає потенціальний ризик мешканців.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, що проблема пошуку 
компромісу між вартістю житла та його пожежною безпекою в наукових джерелах майже не 
відображена, зокрема є роботи, в яких досліджуються аспекти функціонування 
протипожежного обладнання та евакуації людей і зовсім відсутні публікації з розробки та 
дослідження методів визначення адекватної ціни. Оскільки актуальність проблеми з такою 
гостротою постала не так давно, то зроблено лише перші кроки у напрямку її вирішення. У 
роботі [1] вказано на необхідність розв’язання задач ідентифікації як рівня пожежної безпеки 
житла, так і його вартості, як залежності від часу, поверховості будинку та інших як 
зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Аспектом моделювання при формуванні області 
компромісу, зокрема побудові моделей та виборі методів пошуку оптимальних розв’язків 
присвячена робота [2].  

Постановка задачі та її розв’язання. Метою роботи є дослідження проблеми 
пошуку області компромісу з системних позицій. У зв’язку з тим, що проблема визначення 
компромісу між вартістю житла та його пожежною безпекою є складною, 
слабоструктурованою, для її вирішення використовуємо загальнонаукові методології, якими 
є системний підхід [3] і системний аналіз [4]. 
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Відомо,  що складовими системного підходу як методології вирішення складних 
проблем   [3, 5], є систематизація, формалізація та їх дослідження з позицій розгляду 
життєвих циклів. Визначимо ці елементи у відношенні до проблеми пошуку області 
компромісу. На першому етапі після виникнення проблеми, яка, як відомо, визначається 
відмінністю між реальним та бажаним станом речей, необхідно зібрати вихідний 
інформаційний пул, який необхідно систематизувати. Зокрема до нього належатиме: 

1. 1I − інформація статистичного характеру, яка включатиме в себе кількість пожеж 
на певних часових проміжках ( )( )N t , кількість загиблих ( )( )D t , кількість травмованих 

( )( )T t , кількість пожеж на певних поверхах ( )( )N p . 
2. 2I − інформація форвардного характеру, тобто така, яка буде одержана внаслідок 

перетворень 1I . 
3. 3I − інформація, яка матиме допоміжний характер і сприятиме зменшенню 

ентропії при обробці даних з 1I  та 2I , зокрема це технології препроцесінгу даних, 
перетворення їх з якісної чи суб’єктивної форми до кількісного виду. 

 
У результаті виконання систематизації системним аналітиком формується база знань, 

яка включатиме: 
− вихідну інформацію різного типу та відповідного представлення; 
− задачі, які необхідно розв’язати і які можуть мати інформаційно-

консультативний та аналітичний характер; 
− моделі, які дозволяють здійснити представлення результату як залежності від 

вхідних факторів та є необхідними елементами розв’язання задач; 
− методи дослідження, що залежать від інтуїції та досвіду дослідника, а також 

дозволяють здійснювати ідентифікацію та оптимізацію моделей; 
− на завершальному етапі необхідно виконати аналіз, класифікацію та на основі їх 

результатів розробити програмно-алгоритмічне забезпечення, яке об’єктивізуватиме 
процеси прийняття рішень.  

Впорядкування елементної бази першої складової системного підходу дозволить 
перейти до формалізації. У відповідності до визначених вище елементів бази знань, 
необхідно: 

1. Здійснити формальне представлення вихідної інформації. При цьому 
врахувати, що вона може мати детермінований, ймовірнісно-статистичний та 
суб'єктивний характер. Для формування бази даних як основної частини бази знань 
необхідно визначити ідентифікатори та формати представлення даних. 

2. Як було вказано в [2], найчастіше в якості моделей використовуються парна 
лінійна і нелінійна регресії, множинна лінійна і нелінійна регресії, поліноміальні 
залежності, нейромережі та продукційні правила. Вибір і використання моделей 
визначається характером вихідної інформації та бажаним результатом. Найчастіше цей 
етап закінчується структурною ідентифікацією моделі. 

3. Систематизація методів передбачає дві основні характеристики їх 
застосування:  тип і властивості множини вихідних даних та тип моделі.  На етапі 
формалізації достатньо виконати визначення відповідності між даними моделями і 
методами.  

4. Формалізація при створенні програмно-алгоритмічного забезпечення 
передбачає визначення принципів його розробки та використання і відповідних 
структурно-функціональних схем. 

Очевидно, що з часом рівень пожежної безпеки змінюється. Він може знижуватись у 
зв’язку із зменшенням часу втрати несучої здатності при пожежі і збільшуватись при 
встановленні обладнання для евакуації. Таким чином, особливої уваги набуває задача 
супроводу процесу визначення рівня пожежної безпеки по етапах життєвого циклу 
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житлового багатоповерхового будинку. Важливу роль грає прогнозування майбутніх 
процесів, пов’язаних з ремонтом будинку, його реконструкцією, наявністю внутрішнього та 
зовнішнього обладнання для пожежогасіння та рятування людей.  Очевидно,  що з часом 
змінюється і область компромісу між вартістю житла та його безпекою. Системний підхід 
при її розробці та дослідженні реалізується з дотриманням логічного ланцюжка зображеного 
на рис.1: 
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Рисунок 1- Логічний ланцюжок системного підходу: 
де I  - інформація, oM  - моделі, eM  -  методи,  З  - засоби, С  - систематизація, Ф  - 

формалізація, ТiС  - стан будинку, niP  - рівень пожежної безпеки, it  - час, iO  - область 

компромісу, ni ,1= . 
 
Визначимо етапи і категорії системного аналізу у відповідності до [6]. Першим 

кроком є визначення цілі і задач дослідження. Очевидно, що ціллю побудови області 
компромісу між вартістю житла та його безпекою є об’єктивізація інформаційно-
консультативного супроводу процесів прийняття рішень при побудові та купівлі житла у 
багатоповерхових будинках і, як наслідок, збільшення рівня його пожежної безпеки. Для 
досягнення цілі нашого дослідження необхідно:  

- визначити тенденції у зміні вартості квадратного метра житла у залежності від його 
поверховості; 

- розробити модель оцінки рівня пожежної безпеки як залежності від кількості 
пожеж, кількості загиблих та травмованих, поверху, внутрішніх та зовнішніх 
факторів; 

- на основі результатів перших двох пунктів розробити метод і відповідне програмне 
забезпечення для визначення області компромісу; 

- розробити інформаційно-консультативну систему для будівельників з питань 
будівництва безпечного житла. 

Розглядаючи систему пожежної безпеки багатоповерхового житлового будинку, 
відзначимо в ній наявність внутрішніх факторів, зовнішніх факторів і факторів, які належать 
до інфраструктури будинку. Внутрішні фактори визначають особливості архітектури 
будинку, ширини сходів, наявність систем пожежної автоматики, обладнання для евакуації, 
тощо. До факторів зовнішньої інфраструктури належить зручність під’їзду пожежної та 
аварійно-рятувальної техніки, стан зовнішнього водопостачання та інші обставини. Можна 
також вказати на зв'язок житлового будинку як системи із зовнішнім світом,  зокрема,  якщо 
розглядати його з позицій пожежної безпеки, то це відстань до найближчого підрозділу 
оперативно-рятувальної служби, кількість спеціальної техніки у місті. Таким чином, 
визначивши границі системи, ми виділили її з зовнішнього середовища і вказали на зв'язок 
системи із зовнішнім середовищем. Що стосується детального перерахунку елементів, 
підсистем, факторів і т.п., то це вже зроблено в [1, 2]. 

Для підтримки прийняття рішень при формуванні області компромісу необхідно 
розробити інформаційно-аналітичну систему, робота з якою передбачена для трьох категорій 
користувачів: операторів, аналітиків та «споживачів» інформації. Її структура зображена на 
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рис. 2. Оператор веде базу даних. До обов’язків аналітика належить формування її структури, 
при необхідності правил логічного виведення, алгоритмізація обчислювальних процедур та 
адаптоване розміщення їх результатів у нову базу даних. Споживача проінформують про 
цінові тенденції на ринку житла, про рівень пожежної безпеки потрібного об’єкту та про 
раціональні границі вартості житла на первинному та вторинному ринку, в певному будинку 
і на певному поверсі. Виконання всіх вище вказаних процедур свідчитиме про можливість 
структуризації знань та побудови системної моделі [3, 5, 6]. 
 

 

Оператор 

Формування  

Ведення  

Зберігання 

Аналітик Споживач  
Ба

за
 д

ан
их

 Розробка 
структури 

Алгоритми 
обчислень 

Формування 
звітів 

Ціна житла  

Рівень пожежної 
безпеки  

Область 
компромісу  

Консультативна 
інформація 

Рисунок 2. - Структура інформаційно-аналітичної системи 

 
Висновки. Розгляд проблеми формування області компромісу між вартістю житла та 

його пожежною безпекою,  запропонований у статті,  опирається на системний підхід,  як 
загальнонаукову методологію вирішення складних проблем, та системний аналіз як 
прикладну наукову методологію дослідження складних систем.  Зауважимо,  що подальші 
дослідження повинні опиратись на розробку методів визначення ціни квадратного метра 
житла як залежності від поверху, на якому воно знаходиться; формування моделей, які 
визначатимуть залежність між питомою кількістю пожеж на поверхах та відповідними 
поверхами; розробку моделей, які дозволять визначати тенденції росту кількості загиблих та 
травмованих на різних поверхах. Визначення чутливості кожного з цих показників до 
поверховості житла дозволить зробити висновки про границі компромісу між вартістю житла 
та його пожежною безпекою і здійснити інформаційно-аналітичний супровід процесів 
будівництва та купівлі житла. 
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UDC 614.841.414 
A. Alekseev, Cand. Of Sc.(Eng), A. Levchenko, Cand. Of Sc.(Eng), D. Levchenko, O. Zemlaynskiy, 
V. Krishtal 

PROBLEM DEFINITION PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS  
IN THE ENVIRONMENT 

The method of detection persistent organic pollutants class polihlorovanibifenily by 
spectrophotometric method has been created. 
 
УДК 614.841.414 
А.Г. Алексеев, к.х.н., А.Д. Левченко к.т.н., доцент, Д.Е. Левченко, О.Н. Землянский,                   
В.Н. Кришталь 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ  
В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Разработан метод выявления стойких органических загрязнителей класса 
полихлорированые бифенилы спектрофотометрическим способом. 
___________________________________________________________________ 

 
UDC 614.84 
M. Andrienko Cand. Of Sc. (Eng), О. Кirichenko Cand. Of Sc. (Eng), E. Tishenko Cand. Of Sc. (Eng) 

CONTROL AND DETERMINATION OF PARAMETERS OF EMERGENCY 
EFFLUENCE OF HYDROGEN 

The problems of providing the safety of hydrogen energy installations are dealt with. The 
more reliable system of control of possible hydrogen leak by means of improvement of meter for 
measuring pulsing gas velocity under hight temperature conditions is suggested. 
 
УДК 614.84 
Н.В. Андриенко, к.и.н., О.В. Кириченко, к.т.н., Е.А.Тищенко, к.т.н. 

КОНТРОЛЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АВАРИЙНОГО ИСТЕЧЕНИЯ 
ВОДОРОДА 

Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности водородных энергоустановок. Предложена 
более надежная система контроля возможного истечения водорода за счет усовершенствования 
датчика для измерения пульсационных скоростей газа в условиях высоких температур. 
________________________________________________________________________________ 

 
UDС 641.841.33 
А.В. Babich, А.В. Bukhantsov, А.А. Imshenetskij 

PROVIDING OF SAFETY OF ENTERPRISES OF CORN  
AND MASLOZHIROVOY INDUSTRY 

The ways of implementing the State program to provide enterprise security for storage and 
processing of products of plant origin. 

Key words: safety, accident, consequences, the plan of localization and liquidation of emergencies and 
accidents, automatic fire alarm system and a system for early detection of emergencies. 
 
УДК 641.841.33 
О.В. Бабіч, А.В. Буханцов, А.А. Імшенецький 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 
ЗЕРНОВІЙ ТА МАСЛОЖИРОВІЙ ІНДУСТРІЇ 

Розглянуто шляхи реалізації Державної програми щодо забезпечення безпеки 
підприємств зі зберігання і переробки продукції рослинного походження. 
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Ключові слова: безпека, аварія, наслідки, план локалізації та ліквідації аварійних 
ситуацій і аварій, система автоматичної пожежної сигналізації та система раннього 
виявлення надзвичайних ситуацій. 
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UDC 004.896.001.63; 681.3 
S. Bychenko, Cand. Of Sc. (Hist), I. Burliai, P. Kucher, K. Yurchenko 

RESEARCH OF ANTENNA-FEEDER RADIO SYSTEM FIRE AND RESCUE  
CAR COMPLEX NUMERICAL ELECTROMAGNETIC CODE 

The paper considered the development of methodology for determining the parameters of 
antenna and feeder in specific conditions. As one of the possible options, offered the use of 
computer modeling. The basis of computer modeling of antennas is the method of moments. 

 
УДК 004.896.001.63; 681.3 
С.Н. Быченко, к.и.н., И.В. Бурляй, П.П. Кучер, К.Н. Юрченко 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТЕННО-ФИДЕРНОГО УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ 
РАДИОСВЯЗИ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ПРОГРАММНОМ 

КОМПЛЕКСЕ NUMERICAL ELECTROMAGNETIC CODE 
В работе рассмотрены вопросы разработки методики определения параметров 

антенно-фидерных устройств в специфических условиях эксплуатации. Как один из 
возможных вариантов, предложено использование компьютерного моделирования. В основе 
компьютерного моделирования антенн лежит метод моментов. 
___________________________________________________________________ 

 
UDC 614.841  
V.A. Dyduk, A.M.Kovalenko, P.V.Petliovany, O.O.Diadiushenko , V.I.Tomenko , M.P.Mysienko  

THE DEVELOPMENT OF POLYSENSORY HETEROGENOUS WIRELESS FIRE AND 
SECURITY ALARM SYSTEMS 

This article describes the building of polysensory heterogenous wireless fire and security alarm 
systems. It presents the model of information transmission in the case of common fire, security alarm and 
industrial network. Also an experimental researches in developing polyfunctional detector and method of 
autonomous support of powering the measuring systems are submit. 
 
УДК 614.841  
В.А.Дідук, А.М.Коваленко, П.В.Петльований, О.О.Дядюшенко, В.І.Томенко , М.П. Мусієнко  

РОЗРОБКА ПОЛІСЕНСОРНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ БЕЗДРОТОВИХ ПОЖЕЖНО-
ОХОРОННИХ СИСТЕМ 

У роботі описано побудову полісенсорних гетерогенних бездротових пожежно-
охоронних систем. Наведено модель передачі інформації з єдиною пожежно-охоронною та 
промисловою мережею. Наведено експериментальні дослідження з розробки 
поліфункціонального датчика і способу забезпечення автономного живлення вимірювальних 
систем.  
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UDC 614.842 
V. Kovalyshyn, E. Ulynets, P. Pashkovsky, I. Zinchenko  
MATHEMATICAL MODELING OF LARGE SCALE FIRES IN EXTENSIVE CHANNELS 

AND COMPARING OUTPUT COMPUTATION RESULTS WITH EXPERIMENTAL 
DATA 

The data from experimental investigations of large scale fires conducted by the Research 
institute of mines rescue actions are used to establish the correspondence between the designed 
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mathematical model and a full-scale object. Experimental examination of theoretical results showed 
that taking into account pyrolytic decomposition of tough metals and combustion reaction in 
gaseous products of thermal decomposition with oxygen provides objective description of heat and 
gas exchange processes in extensive channels during fires, and there is no need to specify heat 
sources in empirical functions. 
Key words: large scale fires, extensive channels, quasisteady operation 
 
УДК 614.842 
В.В. Ковалишин, к.т.н., доц., Е.М. Улинець к.т.н., П.С. Пашковський, д.т.н., проф.,                       
І.М. Зінченко к.т.н., с.н.с.  

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ ПОЖЕЖ  
В ПРОТЯЖНИХ КАНАЛАХ І ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ  

З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ 
Для встановлення достовірності розробленої математичної моделі натурному об'єкту 

використані дані експериментальних досліджень великомасштабних пожеж, проведених 
НДІГС. Експериментальна перевірка теоретичних результатів показала, що врахування 
процесу проходження піролізу твердих матеріалів та  реакції горіння газоподібних продуктів 
термічного розкладання з киснем дає достовірний опис теплогазообмінних процесів у 
протяжних каналах при пожежах, не вдаючись до задання теплових джерел у вигляді 
функцій емпіричного характеру. 

Ключові слова: великомасштабні пожежі, протяжні канали, квазістаціонарний режим 
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UDC  544.128.12 
V.V.Kukueva, Cand of chem. science, prof. assistent 

QUANTUM-CHEMICAL RESEARCH OF COMBUSTION INHIBITOR 
TRIFLUOROMETHANE 

Research of destruction products of fire extinguishing substance CF3H have been provided by 
quantum-chemical calculations ab initio in the 6-31 G* basis set. It was shown that trifluoromethyl 
radicals formation enable to inhibit the elementar reactions in the flame. It was revealed the stage in 
the catalytic cycle, to explain the less efficient of researched agent.  
 
УДК 544.128.12 
В.В.Кукуева, к.х.н., доцент 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИТОРА ГОРЕНИЯ 
ТРИФТОРМЕТАНА 

Путем квантово-химических расчетов ab initio в базисном наборе  6-31 G* проведено 
исследование с целью поиска вероятных продуктов деструкции огнетушащего вещества 
CF3H. Показано, что образование трифторметил радикала способствует замедлению 
элементарных реакций в очаге пламени. Выявлена в ингибирующем цикле стадия, которая 
объясняет меньшую еффективность исследованного огнетушащего агента. 
____________________________________________________________________ 
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O.V. Lazarenko, Professor V. I. Zhelyak  

DEFINITION OF PROTECTIVE ACTION OF WATER SCREEN 
The  results  of  experimental  studies  of  the  effectiveness  of  using  radial  water  curtain  by  

thermal radiation. Experiments established that the shielding coefficient of thermal radiation 
depends on the thickness of the water curtain. The dependences obtained allow us to determine the 
coefficient of screening of the water curtain as a function of its distance from the radiation source, 
the thickness of the veil, and the coordinates of a point, which perceives the thermal radiation. 
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Key words: water-protective screen, thermal radiation, mathematical model, shielding 
factor. 
 
УДК 614.842.6 
 А.В. Лазаренко, В.И. Желяк, к.т.н., доцент  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ ВОДЯНОГО ЭКРАНА 
В работе приведены результаты экспериментальных исследований эффективности 

использования радиальной водяной завесы от теплового излучения. Экспериментами 
установлено, что коэффициент экранирования  теплового излучения в основном зависит от 
толщины водяной завесы. Полученные зависимости позволяют определить величину 
коэффициента экранирования водяной завесой как функцию ее расстояния от источника 
излучения, толщины завесы и координаты точки, которая воспринимает тепловое излучение. 

Ключевые слова: защитный водяной экран, тепловое излучение, математическая 
модель, коэффициент экранирования. 
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ANALYSIS OF APPROACHES ON FORMATION OF PROFESSIONALLY 
IMPORTANT QUALITIES OF FUTURE OFFICERS OF RESCUE AND CIVIL 

PROTECTION SERVICE OF THE MINISTRY OF EMERGENCIES OF UKRAINE 
 The problem of professional suitability for various types of activity has always been 
the focus in different fields of science. It acquires special attention when professional activity is 
characterized by neuro-emotional stress, overwork and a regular place in extreme conditions 
associated with stressful situations or work in conditions of chronic stress. These activities concern 
the activities of employees of Rescue and Civil Protection Service of the Ministry of Emergencies 
of Ukraine. In this regard, special attention is always paid to graduates of special educational 
establishments of Ukraine, who are appointed on the initial posts. Future officers must have not 
only theoretical knowledge and practical skills in their own work, but also necessary professionally 
important qualities, which are formed during the whole period of their training at educational 
establishment. 

Keywords: activities, professionally important qualities, psychological readiness, officers 
quickly and Rescue Service. 
 
УДК 159.99 
С.П. Мосов, д. військ. н., проф., Є.В. Школяр, О.Д. Блащук  

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕСИОНАЛЬНО 
ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ОПЕРАТИВНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС УКРАИНЫ  
Проблема профессиональной пригодности к различным видам деятельности всегда 

была в центре внимания различных отраслей науки. Особое значение она приобретает тогда, 
когда профессиональная деятельность характеризуется нервно-эмоциональными нагрузками, 
регулярным переутомлением и проходит в экстремальных условиях, связанных со 
стрессовыми ситуациями или работой в обстановке хронического стресса. К таким видам 
деятельности относится деятельность работников оперативно-спасательной службы 
гражданской защиты (ОСС ГЗ)  МЧС Украины.  В связи с этим особое внимание всегда 
уделяется выпускникам-офицерам вузов МЧС Украины, которые назначаются на первичные 
должности в ОСС ГЗ. Они должны иметь не только теоретические знания и практические 
умения в сфере своей деятельности, но и необходимые профессионально важные качества 
(ПВК), которые формируются у будущих офицеров в течение всего периода их обучения в 
учебном заведении.  
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Ключевые слова: деятельность, профессионально важные качества, психологическая 
готовность, офицеры оперативно-спасательной службы. 
________________________________________________________________________________ 
 
UDC 519.876.5 
M.P.Musienko, P.V. Petlyovaniy, А. N.Коvаlеnkо , S.V.Kutsenko  
SHEMO-FUNCTIONAL MODELLING OF PIEZOELECTRIC INFORMATION-MEASURING 

SYSTEMS 
The results of scheme-functional model research on the example of piezoelectric 

informative-measuring system, with the usage of the programs Multisim and LabVIEW were 
outlined in the article. The obtained results can be used in computer modeling as well as in the 
experimental research of fireguard and other informative-measuring systems. 
Key words: scheme-functional model, piezoelectric informative-measuring system, 
programs Multisim and LabVIEW. 
 
УДК 519.876.5 
М. П. Мусиенко, д.т.н., проф.,  А. М. Коваленко, П. В. Петлёваный,  С. В. Куценко 

СХЕМО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

  В работе приведены результаты исследования схемо-функциональной модели на 
примере пьезоэлектрической информационно-измерительной системы, с применением 
пакетов программ Multisim и LabVIEW. Полученные результаты могут быть использованы 
при компьютерном моделировании и экспериментальном исследовании охранно-пожарных и 
прочих информационно-измерительных систем. 
____________________________________________________________________ 

 
UDC 614.84 
S. Novak, O. Yakymenko 

MODERN METHODS ANALYSIS OF DETERMINATION OF FIREPROOF 
CAPABILITY OF COATINGS AND CLADDINGS 

Methods analysis of characteristic determination of fireproof capability of coatings and 
claddings for building constructions is presented. It is shown that for determination of described 
characteristic the most effective is the  
usage of experiment-calculated methods based on mathematical modeling of thermal processes in 
the constructions during fires and on solutions of primal and inverse problems of thermal 
conductivity. 

Key words: fireproof capability, fire resistance, coating, building constructions, methods, 
mathematical modeling, primal and inverse problems. 
 
UDC 614.84 
С.В. Новак, к.т.н., с.н.с., О.П. Якименко 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВОГНЕЗАХИСНОЇ ЗДАТНОСТІ ПОКРИТТІВ ТА ОБЛИЦЮВАНЬ  

 Представлено аналіз методів визначення характеристики вогнезахисної здатності 
покриттів та облицювань для будівельних конструкцій. Показано, що для визначення 
зазначеної характеристики найбільш ефективним є застосування експериментально-
розрахункових методів, які ґрунтуються на математичному моделюванні теплових процесів  
в конструкціях в умовах пожежі, розв’язанні прямих та обернених задач теплопровідності.  

Ключові слова: вогнезахисна здатність, вогнестійкість, покриття, будівельні 
конструкції, методи, математичне моделювання, прямі та обернені задачі. 
____________________________________________________________________ 
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UDC 624.042.5 + 624.042.12 
Otrosh Y. A., Golodnov O.I., Rudeshko I.V. 

EXPERIMENTAL RESEARCH of INFLUENCE of LOCAL TEMPERATURE 
AFFECTING REMAINING TENSIONS In COLUMNAR ELEMENTS 

The method of research of changes of the remaining tense consisting is  in-process offered 
of elements of constructions on the example of column. The changes of the remaining tense state 
are related to influence on them of welding tensions which appear at assembling of whole 
construction from separate elements by welding. 

Keywords: channel, remaining  tense  state, local temperaturne influences,  
tenzometricheskie measurings. 
 
УДК 624.042.5 + 624.042.12 
Ю.А.Отрош, О.И.Голоднов, И.В.Рудешко  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ  

В КОЛОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 
В  работе  предложена  методика  исследования  изменений  остаточного  напряженного 

состояния в элементах конструкций на примере колонны. Изменения остаточного напряженного  
состояния  связаны  с  влиянием  на  них  сварочных  напряжений,  которые образуются при сборке 
целой конструкции из отдельных элементов с помощью сварки.   

Ключевые  слова: швеллер, остаточное  напряженное  состояние, локальные 
температурне воздействия,  тензометрические измерения. 
________________________________________________________________________________ 
 
UDC 159.97        
O. R. Okhremenko  

PERSONAL SYMPTOMS IN POSTSTRESS PERIOD 
Under the influence of high intensity stress of disadaptation’s disorders are manifested in the 

lack of activity; individual problems in the implementation of basic social needs (the need for 
communication, recognition, self-expression); violation of self-affirmation and freely express their 
creative potential, to inadequate orientation during intercourse. Moreover, behavioral abnormalities 
contribute to the development of the complex psychological alienation of the subject, which, not 
being able to change the environment; moves to defensive behavior, the creation of meaning and 
emotional barriers in relations with the environment, reduce the level of aspiration and self-esteem. 

Keywords: disadaptation’s disorders, social needs, complex psychological alienation. 
 

УДК 159.97        
О. Р.Охременко, д. психол. н., проф. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОКОМПЛЕКСОВ 
В ПОСТСТРЕССОВЫХ ПЕРИОД 

Под влиянием стрессовых событий высокой интенсивности дезадаптационные расстройства 
проявляются в недостаточной активности индивида, в проблемах реализации основных социальных 
потребностей (потребность в общении, признании, самовыражении), в нарушении самоутверждения 
и свободного выражения своих творческих потенций, в неадекватной ориентации во время общения. 
Причем отклонения в поведении способствуют развитию психологического комплекса отчуждения 
субъекта, который, не имея возможности сменить среду, переходит на защитные формы поведения, 
созданию смысловых и эмоциональных барьеров в отношении с окружением, снижению уровня 
притязаний и самооценки. 

Ключевые слова: дезадаптационные расстройства, социальные потребности, комплекс 
отчуждения. 
________________________________________________________________________________ 
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UDC 624.012 
S.V. Pozdeyev, O.M.Tyshchenko, O.M. Nuyanzin, V.M. Nuyanzin 

METROLOGY FEATURES OF FIRE TESTS OF REINFORCE-CONCRETE BUILD 
CONSTRUCTIONS ON A FIRE-RESISTANCE 

In the article the metrology features of providing of model fire tests are selected on the fire-resistance 
of reinforce-concrete build constructions and expedience of leadthrough of numeral experiment is rotined 
with the use of computer model of fire stove, built in the system of FlowVision 2.5. 
 
УДК 624.012 
С.В.Поздеев, А.М.Тищенко, А.М.Нуянзин, В.М.Нуянзин  

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ 

В статье выделены метрологические особенности обеспечения натурных огневых 
испытаний на огнестойкость железобетонных строительных конструкций и показана 
целесообразность проведения численного эксперимента с использованием компьютерной 
модели огневой печи, построенной в системе FlowVision 2.5. 
____________________________________________________________________ 
 
UDC 614.841.345 
Potekha A. V., Potekha V. L., Professor, Dr. Sc. (Eng) 

ACCOMMODATION OF ROBOTIZED FIRE COMPLEX ON ONE- AND MULTIPLE 
UNITS ONE-LEVEL OBJECTS 

Using a package of Delphi specialized software for optimization of robotized fire complex 
(RFC) allocation on single-and multiple-sibling objects is developed. Technological opportunities 
and  options  for  using  the  software  for  the  development  of  arrangement  schema  of  the  RFC  at  
various objects are represented. 
 
УДК 614.841.345 
А. В. Потеха, В. Л. Потеха, д.т.н., проф. 

РОЗМІЩЕННЯ РОБОТИЗОВАНИХ ПОЖЕЖНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОДНО-  
ТА БАГАТОЕЛЕМЕНТНИХ ОДНОРІВНЕВИХ ОБ'ЄКТАХ 

Для оптимізації розміщення роботизованих пожежних комплексів (РПК)  на одно-  та 
багатоелементних однорівневих об'єктах з використанням пакета Delphi розроблено 
спеціалізоване програмне забезпечення (ПЗ). Представляються технологічні можливості й 
варіанти використання ПЗ при розробці проектних схем розстановки РПК на об'єктах. 
________________________________________________________________________________ 
 
UDC 614.841 
O. Pursky, Dr. Of Sc. (Eng), S. Fedorenko 

SPECIALIZED EXPERT SYSTEM FOR FUNCTIONAL DIAGNOSTICS OF FIREMEN 
The specialized expert system of the controlled from distance estimation of the functional state of 

organism of man comes into question at extreme terms. A consulting model can render substantial support in 
the process of decision of complex of tasks related to the mobile monitoring of the functional state of 
organism of fireman during extinguishing of fire. 

Keywords: expert system, functional diagnostics, mobile monitoring, fire safety. 
 
УДК 614.841 
О.И. Пурский, д.ф.-м. н., С.С. Федоренко   

СПЕЦИАЛИЗИРОВАНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ПОЖАРНЫХ 
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Обсуждается специализированная экспертная система дистанционной оценки 
функционального состояния организма человека в экстремальных условиях. Экспертная 
система может оказать существенную поддержку в процессе решения комплекса задач, 
связанных с мобильным мониторингом функционального состояния организма пожарного во 
время тушения пожара.    

Ключевые слова: экспертные системы, функциональная диагностика, мобильный 
мониторинг. 
__________________________________________________________________________ 
 
UDK 621.316 
V.G.Ryabtsev, O.G.Barakin, O.V.Kvashnina  

AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR ELECTRIC HEATER OF COLUMN 
AMMONIA SYNTHESIS 

The article analyzes possible accident conditions of electric heater for column ammonia synthesis. 
We propose a method regulating power electric heater for eliminating the emergency modes. 

Key words: ammonia, converter, electric heater, safety. 
 
УДК 621.316 
В.Г. Рябцев, д.т.н.,, професор, А.Г. Баракин, к.т.н., доцент, к.т.н.,  
О.В. Квашнина, к.т.н. доцент 

 
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ КОЛОННЫ СИНТЕЗА АММИАКА 
В работе проведен анализ возможных аварийных режимов электронагревателя 

колонны синтеза аммиака. Предложен метод регулирования электропитания 
электронагревателя, позволяющий исключить аварийные режимы. 

Ключевые слова: аммиак, преобразователь, электронагреватель, безопасность. 
____________________________________________________________________ 

 
UDC 159.9:159.94   
A. Snisarenko, Cand. Of  Sc.(Psychol.) 

PROFESSIONAL-PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF CHIEFS OF SENTRIES  
OF OPERATIVELY- RESCUE SERVICE OF CIVIL PROTECTION AS THE CONDITION 

OF EFFICIENCY OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY 
In article the essence, the maintenance and features of professional-psychological 

preparation of one of the basic administrative kinds of activity within the Ministry of Emergencies 
Ukraine – chiefs of sentries of operatively-rescue service of civil protection is revealed. 

 
УДК 159.9:159.94   
А.Г. Снисаренко, к. психол. н. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА НАЧАЛЬНИКОВ 
КАРАУЛОВ ОПЕРАТИВНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ 

ЗАЩИТЫ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье раскрыта сущность, содержание и особенности профессионально-
психологической подготовки одного из основных управленческих видов деятельности в 
пределах Министерства чрезвычайных ситуаций Украины – начальников караулов 
оперативно-спасательной службы гражданской защиты. 
________________________________________________________________________________ 
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UDC 004.896.001.63 
S.Stas, Cand.OfSc (End), O.Miroshnik, I.Burliai, Y.Taran   

DETERMINE THE AREA OF COMPROMISE BETWEEN THE COST OF HOUSING 
AND ITS FIRE SAFETY OF APARTMENT BUILDINGS FROM THE STANDPOINT  

OF A SYSTEMATIC APPROACH 
In this paper from positions of system approach research of problem for compromise area 

construction between the cost of habitation and its fire safety is executed. It is indicated on the feature of 
problem, component systematizations and formalizations of knowledge and approaches to its decision are 
definite. It is offered to carry out development of the information-analytical system, going out from 
methodology of system analysis, that is to realize a logical chain: from purposes − to the tools.  

 
УДК 004.896.001.63 
С.В. Стась, к.т.н., доцент, О.Н. Мирошник, И.В. Бурляй, Е.А. Таран 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ КОМПРОМИССА МЕЖДУ СТОИМОСТЬЮ ЖИЛЬЯ  
И ЕГО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  

С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
В статье с позиций системного подхода выполнено исследование проблемы 

построения области компромисса между стоимостью жилья и его пожарной безопасностью. 
Указано на особенности проблемы, определены составляющие систематизации и 
формализации знаний и подходов к ее решению. Предложено осуществлять разработку 
информационно-аналитической системы, исходя из методологии системного анализа, то есть 
реализовывать логическую цепочку: от целей до инструментальных средств. 
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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 об¢єкта, 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.  
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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 
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. Шрифт: звичайний – 12 пт, 
індекс – 58 %, маленький індекс – 42 %, символ – 150 %, маленький символ – 100 %. 

В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом. 
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 (латинськими літерами). 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 
кількістю помилок або такі, що не відповідають вимогам щодо технічного оформлення (див. 
пп. 1-7), до розгляду не приймаються. Рішення про публікацію рукопису статті приймає 
редакційна колегія збірника. Прорецензована стаття може бути повернута автору на 
доопрацювання, відхилений оригінал авторові не повертається. В одному номері може бути 
опублікована тільки одна стаття кожного автора. 

До статті на окремому аркуші додаються: 

· анотація англійською мовою у такому порядку й вигляді: індекс УДК (прямим 
шрифтом); наступний рядок: ініціали та прізвища авторів, їх наукові ступені (виділити 
курсивом); через рядок НАЗВА СТАТТІ (по центру великими літерами); текст анотації (з 
абзацу, друкується по ширині, через 1 інтервал, кегль шрифту 12); 

· анотація російською мовою у такому порядку й вигляді:  індекс УДК (прямим 
шрифтом); наступний рядок: ініціали та прізвища авторів, їх наукові ступені (виділити 
курсивом); через рядок НАЗВА СТАТТІ (по центру великими літерами); текст анотації (з 
абзацу, друкується по ширині, через 1 інтервал, кегль шрифту 12). 

mailto:naucovec@ukr.net
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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  оr , 
кг/м3 0j  0l , 

Вт/(м·К) нm  К Q , 
кДж/кг 

Тнп, 
0С 

Ткп, 
0С nk  Q ·1011, 

Вт/(м·К4) 
y  

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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ABSTRACTS 
 

UDC 614.84   
P. Krukovsky, Dr. Of Sc. (Eng),  Y. Kachkar, Cand. Of Sc. (Eng), А. Kovalyov 
 
APPLICATION OF SWELLING FIREPROOFING SURFACES OF REINFORCED CONCRETE 

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. 
 
 
УДК 614.84   
Ю.П. Рак, д.т.н., проф., А.В. Савченко,  к.т.н., доц., О.И. Шкоруп, к.т.н., с.н.с. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ  ВСПУЧИВАЮЩИХСЯ  ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ  
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. 



«Пожежна безпека: теорія і практика» №8’2011 

 

 123 

 
ЗРАЗКИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ 

 
Бібліографічний опис або СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ,  на яку здійснюється посилання в 

науковій статті, оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання». 

 
Слова і словосполучення скорочуються відповідно до:  
 
1. ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні 
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дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – 
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(Першотвір).  
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вивч. продукт, сил України НАН України [та ін.]. – / [наук, редкол. : С. С. Куруленко та ін.]. – 
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Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир, та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. 
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стандарти України). 
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7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до 
Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 
2007. – С. 245–291. 

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии 
взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние 
использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч. – техн. 
конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – X., 2007. – С. 33. 

9. Чорний Д. Міське самоврядування : тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По 
лівий бік Дніпра : проблеми модернізації міст України : (кінець XIX– початок XX ст. / Д. М. 
Чорний. – X., 2007. – Розд. 3. – С. 137– 202.  



«Пожежна безпека: теорія і практика» №8’2011 

 

 127 

Бібліографіч-
ні показчики  

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у 
спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 
році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с. 

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику 
Конституційного Суду України за 1997 – 2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – 
Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія : Бібліографічні довідники ; вип. 
2).  

Дисертації  1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис.... доктора фіз, -мат. наук : 
01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.  

Авторе-
ферати 
дисертацій  

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких 
гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 
"Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с. 

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі 
підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. 
технології" / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20с.  

Авторські 
свідоцтва  

1. А. с. 1007970 СССР, MKM3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей 
типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; 
опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.  

Патенти  1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее 
устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч. – исслед. ин-т 
связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).  

Електронні 
ресурси  

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для 
студ. мед. вузів III – IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 
80 Міп / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон, 
опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, 
XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера. 

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним 
станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. 
перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-
вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. 
перепис населення, 2001). – Систем, вимоги : Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 
98/2000/NT/XP. – Назва з титул, екрану. 

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.  

 

Korol_comp
Машинописный текст
nuczu.edu.ua



Наукове видання 

 

 

 
 
 
 
 
 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА:  
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

№ 8’2011 
 

Збірник наукових праць 
 
 
 
 
 
 

Відповідальний за випуск Акіньшин В.Д. 
Технічний редактор Максимович Ю.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 18.11.11. Обл.-вид. арк. 5,8. 
Тираж 100 прим. Замовлення № 237 

Віддруковано у відділі  РВР АПБ ім. Героїв Чорнобиля 
18034, м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8. 

 

 

Korol_comp
Машинописный текст
nuczu.edu.ua

Korol_comp
Машинописный текст

Korol_comp
Машинописный текст


	Академія пожежної безпеки
	Академія пожежної безпеки


